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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka tjejers användande av och förhållande till 

bildbaserade sociala medier med fokus på identitetsskapande och hantering av normer och 

ideal gällande kropp och femininitet. Materialet är samlat från fyra intervjuer med personer 

som identifierar sig som tjejer. Teorier och forskning kring identitet, medier/teknik och 

femininitet har använts för att analysera materialet. Analysen är uppdelad i sex teman vilka är 

gemenskap, identitetsskapande, normativ femininitet, identifikation och jämförelse, 

bekräftelse och selfiens subversiva potential. I studien framkom det att bildbaserade sociala 

medier är av stor vikt för att vara del av det sociala livet och för att hålla sig uppdaterad på 

betydelsefull information. Det framkom även att social identitet och grupptillhörighet 

påverkar hur en använder sociala medier, och en skarp skiljelinje mellan grupper blev tydlig 

när de visualiserades via bilder. Det framkom även att det finns mer övergripande trender som 

sträckte sig mellan grupper, så som till exempel en stark hälsotrend. Att jämföra sig var även 

ett genomgående tema, och det framkom att bilder som speglade normativa ideal hade en 

negativ effekt på den egna självbilden och kroppsuppfattningen. Vikten att bli bekräftad var 

också påtaglig, vilket gällde både bekräftelse för utseende och handlingar. Sist men inte minst 

framkom det att selfies, självporträtt, kunde användas som frigörande verktyg och för att 

ifrågasätta normer och ideal.   
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INLEDNING 

Det utbredda användandet av bildbaserade sociala medier har öppnat upp för diskussion kring 

hur exponeringen bilder sprider normer och ideal kring kropp och utseende men också kring 

vad för slags liv och vilken slags identitet som är eftersträvansvärd. En tanke om att sociala 

medier både speglar och skapar ideal, att det inte bara är en plats där kroppar visas upp utan 

också en plats där kroppar utformas och omformas, är ett resonemang som förs.1 Kritiken av 

sociala medier och hur det påverkar oss negativt hörs högt. Som många gånger tidigare står 

unga tjejer i fokus i diskussionen kring denna negativa påverkan, ofta när det handlar om ideal 

kring kropp och utseende2. På samma gång är de bildbaserade sociala medierna, och kanske 

främst tjänsten Instagram3 idag en stor del av unga tjejers vardag och identitetsskapande. På 

Instagram kan tjejer själva forma sina identiteter, ta makten att visa vad de vill och tillåts 

porträttera sig själva så som de önskar.4 Samtidigt finns det tusentals konton att jämföra sig 

med, och normer och ideal styr vad som anses lämpligt att lägga ut och inte, vad som ger likes 

eller vad som ger kränkande kommentarer. De Instagramkonton en följer kan bidra med 

positiv energi och motivation, men de kan också få en att känna sig otillräcklig och missnöjd 

med sig själv. Sociala medier kan både vara stärkande och inspirerande men också en psykisk 

stress för många. Vad innebär det egentligen att ha ett liv på Instagram?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka hur ett antal tjejer förhåller sig till bildbaserade sociala 

medier, hur dessa sociala medier på olika sätt kan bidra till identitetsskapande, och hur 

tjejerna uppfattar och hanterar normer och ideal kring femininet och kropp som cirkulerar i 

dessa medier. Mina frågeställningar lyder således: 

- Hur använder intervjudeltagarna bildbaserade sociala medier och i vilket syfte?  

- Vilken roll har bildbaserade sociala medier i intervjudeltagarnas identitetsskapande?  

- Hur upplever de att ideal kring femininitet och kropp förmedlas genom bilder i sociala 

medier? Vilka konsekvenser upplever intervjudeltagarna att normer och ideal som 

finns för sociala medier får på deras självbild och kroppsuppfattning? 

 

 

                                                           
1 Se exempelvis Fritihof 2013, Letmark 2014 
2 Se exempelvis Micu 2015 
3 Mobilapplikation för fotodelning  
4 Se exempelvis Ehlin 2015 
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1.2 Metod och material  

Då syftet var att få en djupare inblick och förståelse av tjejers tankar och upplevelser kring 

bildbaserade sociala medier, genomförde jag en kvalitativ studie med semistrukturerad 

intervju för insamling av empiriskt material. Intervjuerna genomfördes individuellt med fyra 

tjejer i åldrarna 17-22 år som jag kom i kontakt med via Facebook5. Jag annonserade efter 

intervjudeltagare via hemsidan, och samtliga tjejer kontaktade mig med intresse för att delta i 

studien. Kontakten skedde över Facebooks privata meddelanden och via sms. Efter 

övervägande angående urvalets omfattning om fyra intervjudeltagare togs beslutet att vänligt 

avböja fler intresseanmälningar. Detta beslut visade sig vara gynnsamt då det inspelade 

materialet på cirka fyra timmar innehöll en stor mängd användbar och intressant information. 

Att respektive intervju pågick i cirka en timme möjliggjorde att flertalet teman hann täckas 

och att intervjudeltagarna kunde föra grundliga resonemang och ge utförliga svar, vilket jag 

anser mer fördelaktigt än vad som hade kunnat åstadkommas på ett större antal kortare 

intervjuer. Efter den första kontakten med respektive intervjudeltagare mejlade jag dem ett 

informationsbrev med ytterligare beskrivning av studien samt information om avidentifiering, 

inspelning, hantering av data och samtycke. Jag återupprepade även informationen muntligt i 

början av varje intervju.  

  Intervjuerna skedde på platser som deltagarna själva valt, detta i syfte att ge dem 

en känsla av kontroll och trygghet. Två av intervjuerna skedde på caféer, en hemma hos 

intervjudeltagarens syster och en i ett samlingsrum tillhörande ett träningscenter. Yttre 

störande faktorer var praktiskt taget icke existerande under intervjuerna som genomfördes i 

hemmet och på träningscentret. På caféerna var det mer liv och rörelse och i en av 

intervjuerna satt ett högljutt sällskap i närheten som några gånger blev distraherande. Dock 

var detta inget som påverkade intervjun negativt som helhet. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagare och inga anteckningar fördes under intervjuernas gång, utan tankar och 

reflektioner skrevs ner efteråt. Detta för att behålla fokus på intervjudeltagarnas resonemang, 

men också för att framhäva intervjuerna som samtal snarare än förhör (Thomsson 2010, 92f). 

En semistrukturerad intervjuguide uppbyggt kring teman/rubriker med tillhörande stödfrågor 

användes under intervjuernas gång. Tanken var att kunna anpassa intervjuerna efter de 

samtalsämnen som deltagarna själva tog upp och samtidigt täcka ett antal huvudteman för att 

få ett relativt jämförbart material. Min roll som intervjuare tog lite olika form under de olika 

intervjuerna, i några var det nödvändigt att inta en mer aktiv roll och kontinuerligt ställa 

                                                           
5 Se facebook.com 
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frågor, medan jag i några höll låg profil och endast styrde upp samtalet när jag kände att fokus 

försvann från ämnet en längre period. Det bör poängteras att samtliga intervjudeltagare var 

aktiva, förde på eget initiativ ofta långa resonemang och gav utförliga svar utan att jag 

behövde ställa många följdfrågor. Detta gjorde att intervjuerna kom att ha olika teman i fokus. 

 Intervjuerna transkriberades i detalj efter deltagarnas exakta formuleringar och 

känslouttryck så som skratt och suckar inkluderades även. Bekräftande uttryck från mig, så 

som ”mm”, och ”okej”, som på inspelningen hördes mitt i citat, uteslöts dock för att citaten 

skulle bli begripliga. Deltagarna avidentifierades med fiktiva namn, och ljudfilerna och 

transkriberingarna sparades på en säker hårddisk. Transkriberingarna skrevs också ut som 

papperskopior för att underlätta läsningen, och hålls förvarade så att endast jag har åtkomst till 

dem. Med inspiration av Heléne Thomssons vertikala och horisontella analysmetod (Ibid, 

150) lästes transkriberingarna först igenom vertikalt, var för sig, och anteckningar fördes i 

marginalen. Varje stycke beskrevs med ett nyckelord som sammanfattade innehållet, så som 

till exempel ”identitet”, ”jämförelse”, ”bekräftelse”, ”ideal” och så vidare. Sedan lästes 

transkriberingarna igenom horisontellt, i relation till varandra, varpå några övergripande 

teman kunde tas ut. Meningar och ord i transkriberingarna färgkodades efter de gemensamma 

teman som framkom i den horisontella analysen för att få enklare översikt över det 

övergripande innehållet i varje intervju och underlätta jämförelse mellan dem. Sedan 

placerades utvalda citat in under de rubriker som kom att bli ramverket för min analys. 

Övergripande teoretiska utgångspunkter valdes ut i förarbetet för att formulera 

frågeställningar och en intervjuguide, men fler teorier valdes ut efter att materialet hade 

analyserats. Detta eftersom min avsikt var att utföra en empiridriven analys där teorier och 

tidigare forskning användes för att belysa, förklara och systematisera snarare än att det 

empiriska materialet skulle ”bekräfta” redan utvalda teorier.  

  Genomgående i mitt arbete har jag strävat efter att ha ett reflexivt 

förhållningssätt. Genom att fortlöpande reflektera över och förhålla sig kritiskt till sitt eget 

arbete erkänner en också att en som forskare är del i en aktiv kunskapsproduktion. De 

observationer, analyser och slutsatser en kommer fram till är en oavbruten tolkningsprocess, 

där vår position och förförståelse som forskare avgör hur vi kommer tolka materialet och 

därmed bör inte resultaten förstås som objektiv fakta (Ibid, 38). Genom att förhålla sig 

självkritisk till sina utgångspunkter, förfaringssätt och tolkningar ökar sannolikheten att 

studiens resultat får god validitet, det vill säga är välgrundad och klarar att kritiskt granskas 

(Ibid, 32). Detta möjliggör också att resultaten får en ökad generaliserbarhet, eller snarare så 

som Thomsson uttrycker det: ”möjligheterna att successivt utvidga tillämpningsområdet för 
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en förståelse.” (Ibid, 33). Generalisering kan inte fastslå resultat utöver det specifikt 

utforskade, men genom att resonera, argumentera och teoretisera materialet och resultatet kan 

en förståelse nås som är rimlig eller intressant för vidare reflektion (Ibid, 33). Med inspiration 

av Thomssons resonemang har jag funnit det viktigt att förhålla mig reflexivt till materialet, 

ständigt ställa nya frågor till det och testa nya infallsvinklar för att hitta nya ingångar, 

skillnader och likheter. Jag har strävat efter att kontinuerligt reflektera och ifrågasätta de 

tolkningar jag gjort och de slutsatser jag kommit fram till. Det är viktigt att understryka att de 

analyser och slutsatser som redovisas i denna uppsats endast bör förstås som mina personliga 

tolkningar. Med en annan förförståelse och ingång skulle materialet ha kunnat tolkas 

annorlunda och andra slutsatser dragits, då jag i arbetsprocessen har haft tolkningsföreträde att 

välja ut det material som jag tyckt passat bäst för mitt syfte. Dessutom har jag genom mitt 

metodval varit i direkt fysisk kontakt med studiedeltagarna, vilket självklart har präglat det 

insamlade materialet. Att både jag och intervjudeltagarna identifierar oss som tjejer samt att 

åldersskillnaden var relativt liten gav mig intrycket att en känsla av identifikation och 

förståelse uppkom som gynnade intervjuerna. Den knappa åldersskillnaden gjorde också att 

deltagarna automatiskt gjorde antagandet att jag själv var aktiv på sociala medier, vilket är 

korrekt, och de använde därför ett språk med termer och slang som för en utomstående kan 

vara obegripligt. Uttryck som ”ja men du vet” var återkommande, liksom att jag i flera fall 

förstod och bekräftade deras resonemang när de refererande till bekanta exempel och fenomen 

kopplade till sociala medier. Trots att samtliga intervjuer kändes avslappnade så gav min 

position som intervjuare mig automatiskt mer makt och kontroll över situationen. Deltagarna 

var medvetna om min position som genusvetare och denna kännedom hade troligtvis viss 

påverkan på hur de besvarade frågor kring ideal, normer, kropp och femininitet. Bilden av ”en 

genusvetare” som någon med starka feministiska åsikter och ofta lagd åt vänster på den 

politiska skalan färgade troligtvis deras bild av mig. Det är möjligt att denna bild resulterade i 

att intervjudeltagarna undanhöll viss information eller anpassade sina resonemang så att de 

skulle överensstämma med vad de trodde var ”rätt svar”, även om det tidigare hade 

tydliggjorts att syftet inte var att försöka besvara något sådant. Dock var denna kännedom 

något som jag upplevde till största del fick ett positivt utfall, som fick deltagarna att uttrycka 

åsikter de annars skulle kunna ha hållit tillbaka utan en känsla av att få medhåll och förståelse, 

exempelvis en öppen frustration över diskriminerande strukturer. 

 Under samtliga intervjuer stod tjänsten Instagram i absolut fokus av de 

bildbaserade sociala medier som intervjudeltagarna använde. Detta kan bero på att det är just 
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Instagram som förknippas med bilder. Andra tjänster som Snapchat6, YouTube7 och Twitter8  

nämndes men fick inte lika stor uppmärksamhet. Därmed är det också Instagram som får 

representera bildbaserade sociala medier i min uppsats.  

1.3  Intervjudeltagarna 

Ebba är 19 år och bor i en storstad i mellersta Sverige, och hon studerar på universitet. På 

fritiden spelar och skriver hon musik, och hon gillar att sy. Då hon är vegan och intresserad av 

matlagning driver Ebba ett mat-konto på Instagram, vilket hon uppdaterar dagligen. Hennes 

privata Instagram uppdaterar hon ungefär var tredje dag, och bilder hon lägger upp där är mer 

inriktade på hennes vardag och de aktiviteter som hon sysslar med. Hon lägger också ut 

mycket selfies9 och normbrytande kroppsbilder.  

  Agnes är 22 år och bor i en mindre stad i mellersta Sverige. Hon jobbar i 

restaurangkök sedan ett och ett halvt år tillbaka, men har tankar om att plugga på universitet i 

framtiden. På fritiden umgås Agnes med kompisar och hon gillar att pyssla. Agnes uppdaterar 

relativt sällan sitt Instagramkonto, endast när det händer något roligt eller när det faller henne 

in. Överlag ställer sig Agnes kritisk till sociala medier och hur pass stor makt dessa har på 

våra liv. Hon använder orden ”obehagligt” och ”läskigt” sammanlagt 40 gånger under 

intervjun, vilket till stor del kan illusterara hennes inställning. 

  Josefine är 21 år och bor i en mindre stad i mellersta Sverige, och hon jobbar 

säsongsvis med olika serviceyrken. Josefine ägnar stor del av sin tid åt träning och hon gillar 

fitness och tyngdlyftning. När hon inte umgås med vänner gillar hon att ta det lugnt hemma. 

Sitt eget Instagramkonto uppdaterar hon ungefär en gång i veckan, varannan vecka. Hon 

uppskattar att majoriteten av bilderna hon lägger ut är selfies, men också bilder på hennes 

kompisar, hennes katt och aktiviteter hon gör.  

 Alima är 17 år och bor i en mindre ort i mellersta Sverige, och hon pluggar 

andra året på gymnasiet. Alima gillar att umgås vänner men har också ett stort intresse för 

träning och sysslar med bland annat thaiboxning och tränar på gym. På sitt eget 

Instagramkonto är hon inte speciellt aktiv och hon uppskattar att hon uppdaterar runt en gång i 

månaden. Bilder som Alima lägger ut på sitt konto är ofta från roliga aktiviteter, festliga 

tillfällen med vännerna, på fina saker hon ser eller selfies.  

                                                           
6 Mobilapplikation för tillfällig fotodelning  
7 Se youtube.com 
8 Se twitter.com 
9 Kan även beskrivas som ”självporträtt”. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter  

I linje med Fanny Ambjörnsson (2003) har jag valt att referera till intervjudeltagarna som 

tjejer, då det är ordet de använder för att beskriva sig själva. Jag har därför funnit det relevant 

att vidare använda den benämningen. Det kan vara problematiskt att använda könade 

benämningar då det riskerar att cementera synen på kön som något statiskt och oföränderligt, 

samt förstärka bilden av tjejer som en specifik och homogen grupp av individer. Dock får 

identifikationen som tjej en betydelse för hur en rör sig i världen och hur en bemöts av denna 

omvärld. Detta innefattar bildbaserade sociala medier där kön görs konstant genom 

porträtteringar av kroppar. Tjejer blir snarare en socialt skapad kategori som bär specifika 

genusattribut, snarare än en benämning på biologiskt kön. Min teoretiska utgångspunkt för 

kön/genus-definition är därmed i linje med Judith Butler som menar att könet är socialt skapat 

då det ges betydelse genom språket. En stor variation av kroppar existerar men görs till 

antingen män eller kvinnor genom att benämna dem som just ”män” och ”kvinnor”. Vad som 

ses som absolut fakta skapas på så sätt i språkliga handlingar och praktiker. Butler menar 

således att kön är performativt, ett görande snarare än ett varande, vilket innebär att kön 

också är beroende av att konstant upprepas för att behålla sin betydelse (Butler 2005, 45ff). 

  Jag har funnit stor inspiration i Ambjörnssons teorier och resonemang kring 

normer och ideal, och hur dessa skiljer sig mellan olika kontexter. Jag använder hennes term 

normativ femininitet för att beskriva den femininitet som har högst status och anses mest 

eftersträvansvärd (Ambjörnsson 2003, 29). Ambjörnsson menar vidare att den kvinnliga 

kroppen präglas av görbarhet, något som ständigt kan förbättras och måste göras feminin för 

att bedömas som kvinnlig. Hon betonar också dubbelheten i att görandet av normativ 

femininet kräver kroppslig manipulation men samtidigt framställs som naturligt (Ibid, 157).  

  Vidare använder jag teorier av Sandra Lee Bartky som med utgångspunkt i 

Foucaults teorier om disciplinering, fogliga kroppar och internalisering, redogör för den 

självövervakning som specifikt karaktäriserar den kvinnliga fogliga kroppen. Dessa 

disciplineringspraktiker kännetecknas genomgående av en stark självövervakning av den egna 

kroppen. Kvinnans kropp framställs som problematisk och i behov av konstant underhåll, och 

därmed något som hon måste tygla och kontrollera (Bartky 2003, 29). Bartky menar att 

disciplineringen av kvinnokroppen måste förstås i relation till den genomgående 

samhällsstrukturen som underordnar kvinnor, och därmed kan inte denna disciplinering 

lokaliseras till ett specifikt ursprung. Disciplineringen av kvinnokroppen, menar Bartky, bör 

snarare förstås som en kombination av något frivilligt och påtvingat, i den betydelsen att de 
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själva utövar disciplin över sina kroppar men samtidigt är det något de förväntas göra av sin 

omgivning (Ibid, 37). 

  Jag använder mig vidare av Erving Goffmans förklaringsmodell av 

identitetsskapandet i mötet med omgivningen. Goffman beskriver med dramaturgiska 

metaforer hur individen i mötet med andra presenterar sig själv genom olika framträdanden. 

Genom dessa framstädanden kan individen uppträda så att hen kan styra vilken uppfattning 

den närvarande publiken får av hen. Genom att anta en social roll, det vill säga ett redan 

utformat handlingsmönster, kategoriseras individen av sin publik (Goffman 1959, 23). 

Publiken tillämpar schablonuppfattningar på de handlingsmönster och uttryck som individen 

visar upp, det vill säga att publiken identifierar individen utefter deras tidigare erfarenheter 

och förståelse av samma handlingsmönster och uttryck (Ibid, 11).  

  Jag utgår även från Anthony Giddens teorier kring individens identitetsskapande 

och uppfattning av sig själv i den moderna samtiden där interaktioner inte längre är bundna i 

fysisk tid och rum. Giddens menar att individen i en globaliserad och tekniskt utvecklad värld 

exponeras för mer information och ”valmöjligheter” än förr. Detta innebär att individens 

identitetsskapande inte längre endast påverkas av den fysiska kontext hen befinner sig, den 

närmsta kulturen och traditionen, utan också av den globaliserade världen i stort. Helt enkelt 

att det direkta avståndet mellan individen och världen har blivit mindre. Individens 

självidentitet i den moderna samtiden karaktäriserar Giddens som reflexiv, av den mening att 

individen ständigt reflekterar över sina handlingar för att kontrollera att de överensstämmer 

med den identitet och den livsstil som önskas (Giddens 1999, 13).  

1.5 Tidigare forskning 

1.5a Sociala medier och dess användare 

Då teknikens utveckling sker i rasande fart är forskningen på den typ av sociala medier som 

används idag till synes relativt ung men också växande. I en tid då tekniska produkter och 

tjänster uppdateras och byts ut, när något blir trendigt för att i nästa stund vara omodernt, så är 

det högst relevant att använda sig av så pass ny forskning som möjligt. Detta för att få en 

trovärdig bild av hur dagens, och inte gårdagens, samhälle ser ut (Statens medieråd 2015, 5). 

Den senaste statistiken kring svenskars nätanvändande, och i detta fall kvinnor/tjejers 

användande av sociala medier återfinns i IIS (Internetstiftelsen i Sverige) rapport ”Svenskarna 

och internet” från 2015. Enligt denna rapport är Facebook fortfarande den tjänst som 

dominerar bland det totala antalet deltagande internetanvändare, men användningen av 

bildbaserade sociala medier ökar. Instagram ligger i toppen, totalt 40 % av de deltagande 
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internetanvändarna uppger att de använder tjänsten (IIS 2015, 40). Främst ökar tjänsten bland 

unga, och i åldersspannet 12-15 år använder hela 85 % av studiedeltagarna tjänsten någon 

gång, och 69 % använder den dagligen. I åldersspannet 16-25 år använder 67 % av 

studiedeltagarna tjänsten någon gång, och 50 % använder den dagligen (Ibid, 42). Den grupp 

som dominerar i användandet av Instagram är kvinnor, och främst tjejer i åldrarna 12-15 år, 

då 83 % av studiedeltagarna använder tjänsten dagligen (Ibid, 43). Även om det inte framgår i 

statistiken exakt hur många procent av Instagram-användarna i åldersspannet 16-25 år (vilket 

är det åldersspann som är mest relevant för min studie) som är kvinnor, så påpekas det att 

kvinnor är den dominerande gruppen användare i alla åldrar. Instagram kan i och med det 

antas vara en mycket stor del av många unga kvinnors liv i dagens Sverige. 

1.5b Sociala medier, genus och identitet  

Genom analyser av svenska queerfeministiska konton på digitala tjänster för fotodelning 

beskriver Lisa Ehlin den digitala bilden och kanske främst selfien som en del i 

identitetsskapandet för kvinnor och transpersoner, och ett sätt att genom vardagliga praktiker 

utmana teknikens maskulina norm (Ehlin 2015). Andra studier med temana Instagram och 

tjejer/unga kvinnor stående i fokus, har jag främst funnit i flertalet kandidat- och 

masteruppsatser. Emelie Hedin och Madlen Oanes (2015) som fokuserar på tjejers 

upplevelser av normer och ideal på sociala medier, och Jolanda Toivola (2015) som 

undersöker vad Instagram har för betydelse som stöd för unga kvinnor med erfarenhet av 

ätstörningar, är exempel på uppsatser som berör genus, identitet, kropp och sociala medier. I 

”Nätet – en plats för nya former av gemenskap?” redogör Mia Lövheim för hur 

teknikutvecklingen har omformulerat innebörden av gemenskap. Det omfattande användandet 

av internet gör att situationer nu kan uppstå mellan parter som fysiskt rör sig i olika tid och 

rum, via digitala nätverk (Lövheim 2002, 147). Även om Lövheims text är från 2002, och de 

digitala nätverk som hon refererar till skiljer sig från dagens sociala medier i många 

avseenden, så är hennes forskning fortfarande användbar för att utforska betydelsen av 

gemenskap.  

  Mer omfattande forskning om sociala medier och identitet återfinns främst i 

barn- och ungdomsforskning. danah boyd (2014) är ett betydande namn på området, och hon 

undersöker hur unga umgås, kommunicerar och formar sig själva genom sociala medier. I en 

svensk kontext är bland annat Elza Dunkels (2012) framstående inom forskningen av barns 

och ungdomars nätvanor. Dunkels arbete handlar till stor del om att på ett pedagogiskt och 

nyanserat sätt beskriva hur unga rör sig på internet. Detta involverar de strategier som unga 



12 

 

använder för att undvika eventuella risker som internet och sociala medier kan medföra, samt 

hur stor del dessa är i ungas sociala liv och deras identitetsskapande.  

2.0 ANALYS 

2.1 Att vara en del av gemenskapen  

Alla fyra tjejer uttrycker att de kollar Instagram dagligen, och när jag frågar dem om de kan 

uppskatta hur ofta får jag svar som ”väldigt ofta”, ”två gånger, tre gånger i timmen i alla fall”, 

”25-30 gånger per dag, lätt!”, och ”konstant!”. Alima uttrycker att hon kollar flödet10 väldigt 

ofta men ”snabbt och sen stänger man ner telefonen”. Så fort det blir en stund över åker 

mobilen fram och en sätter sig och scrollar11 genom flödet, menar tjejerna. Alla skrattar till 

när de svarar på frågan, och jag får intrycket att de inser att tjänsten tar en oerhört stor del av 

deras vardag. Att se vad kompisar och bekanta gör, följa kändisars liv och få inspiration från 

konton som är inriktade på personliga intresseområden är det som lockar tjejerna till att hålla 

sig uppdaterade på händelser i flödet. Agnes menar dock att det sällan händer något 

superintressant, utan att det mest blir att hon ”bara sitter och scrollar” för att fördriva tiden. 

Liknande beskrivningar får jag även av de andra tjejerna. Att kolla Instagram-flödet handlar 

om att fördriva tid, men kanske främst att se vad andra gör och hänga med på vad som händer. 

Sociala medier, menar fler av tjejerna, är något som en vill ha, och kanske till och med 

behöver ha, för att ”hänga med på vad som händer” och vara en del av gemenskapen.  

  En vilja att vara del av en gemenskap är självklart inget som är unikt för 

relationen personer har till sociala medier. Genom interaktion med andra människor får vi en 

uppfattning om oss själva och vilka sociala normer vi bör anpassa oss till för att bli 

accepterade i en grupp eller samhället i stort (boyd 2014, 201). boyd menar att de moderna 

sociala medierna bör förstås som ett normativt och socialt förväntat sätt för dagens unga att 

delta i social interaktion med sin omvärld (Ibid, 4). Genom att befinna sig på sociala medier 

tar en del av en gemenskap. En observerar vad andra gör och hur de framställer sig själva och 

sina liv, samtidigt som en också observeras av andra via sitt eget konto (Ibid, 203). I en tid då 

normen är att använda sociala medier, blir medlemskapet en biljett till gemenskap.  

  Även Lövheim menar att i och med teknikens framfart sker gemenskap och 

sammanhang även bortom den fysiska tiden och rummet vi befinner oss i. Digitala nätverk 

kan ses som betydelsefulla sammanhang för social interaktion och bildande av gemenskap, 

även med de personer som vi fysiskt interagerar med. Tekniken gör också att vi kan skapa 

                                                           
10 Samlingen bilder från de konton en följer 
11 Bläddra igenom 
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sammanhang och gemenskaper med personer eller grupper som inte fysiskt befinner sig i 

samma tid och rum. Vi kan alltså känna samhörighet och gemenskap med människor som vi 

aldrig träffat och aldrig kommer träffa (Lövheim 2002, 147). Tjejernas berättelser om att 

”hänga med” innefattar dels att hänga med vad kompisar och bekanta gör, och dels att ta del 

av mer allmän information - allt från nyheter och politik till mode och kändisskvaller. Att 

”hänga med” innebär alltså att ta del av och vara del av fler och större sammanhang än 

sammanhanget/sammanhangen bundna till sin fysiska plats. På sociala medier, och i detta fall 

Instagram, kan alla dessa olika sammanhang ske samtidigt genom individuellt utformade 

flöden. Agnes ger en tydlig beskrivning av hur de konton hon följer fyller olika funktioner: 

Det är väl typ som att läsa dagstidningar. Asså, de politiska kontona läser jag för att bli mer insatt, 

och för att reflektera över saker som jag kanske annars inte hade tänkt på. Och de andra kontona, de 

kanske lite mer utseendebaserade kontona, det är väl mer såhär för att få lite inspiration själv, och 

känna lite så ”Ja men det här kanske skulle vara något för mig!” 

De andra tjejerna ger liknande beskrivningar av sina Instagram-vanor. Olika konton fyller 

olika funktioner och ger olika typer av information. Ebba påpekar också att olika sociala 

medier fyller olika funktioner. Facebook, menar hon, används numera för kommunikation, 

planering och för att hålla kontakten med vänner och släkt. Instagram, som är uppbyggt av 

bildflöden, används istället främst för att observera, inspireras av, bekräfta och jämföra sig 

med andra och deras bilder. Samma syn på sociala mediers skilda funktioner nämns också av 

de andra tjejerna, Instagram beskrivs som något som främst används för nöjes skull. Deras 

egna konton uppdaterar de relativt sällan i relation till hur ofta de tar del av andras. För att 

återkoppla till betydelsen av deltagandet i sociala medier för att vara del av gemenskapen, så 

verkar det som att Instagram i större utsträckning används av tjejerna främst för att ta del av 

snarare än att dela med sig av bilder och information. Att ”hänga med” via Instagram verkar i 

flera av tjejernas fall inte handla så mycket om att hålla kontakt och samtala med vänner och 

bekanta, och är snarare ett viktigt sammanhang att vara del av för att hålla sig uppdaterad på 

”det senaste”. 

  I den moderna samtiden där interaktioner inte längre är bundna i fysisk tid och 

rum exponeras individen för mer information och valmöjligheter än förr. Detta kräver att 

individen ständigt håller sig uppdaterad på all den information och de val av livsstilar och 

identiteter som finns tillgängliga, samt reflekterar över sina handlingar så att de 

överensstämmer med den identitet och den livsstil som önskas (Giddens 1999, 13). Giddens 

påpekar att alla livsstilar inte är valbara för alla, men med uttrycket syftar han snarare på typer 
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av livsstilsmönster12, oberoende av materiella tillgångar. Han skriver; ”’Livsstil’ refererar 

också till beslut och handlingar i omständigheter präglade av stora materiella begränsningar. 

Sådana livsstilsmönster kan ibland också innebära ett mer eller mindre medvetet avvisande av 

utbredda beteende- och konsumtionsformer.” (Ibid, 14). Någon som kritiserar Giddens för att 

till stor del bortse från de maktstrukturer som kontrollerar materiella, strukturella, sociala och 

kulturella villkor för en individs möjlighet till reflexivitet och val av livsstil är Liz Frost. Hon 

menar att det är omöjligt att generalisera hur denna reflexivitet och ”valmöjlighet” av livsstil 

tar sig uttryck för olika individer. Frost påpekar att möjlighet att forma sin egen identitet på 

sina egna villkor inte är lika tillgängligt för exempelvis unga kvinnor som för män på grund 

av de rådande maktstrukturerna i samhället (Frost 2001, 40).  

 Kanske är det så att i en globaliserad värld där vi exponeras för många fler typer 

av livsstilar än tidigare, förväntas vi också att överväga många olika fler livsstilar än vad som 

förväntades förr i tiden då den lokala kontexten hade större inflytande. Den ökade mängden 

information gör att faktorerna som påverkar en persons identitetsskapande blir fler, och 

därmed tilltar också betydelsen av självidentitetens reflexivitet för att organisera, värdera och 

förhålla sig till all denna information. Detta skapar en tanke om att varje person är sin egen 

lyckas smed, en idé om att det alltid finns något bättre att välja än det vi har. Individen 

förväntas överväga livsstilar, oberoende om de är realistiskt möjliga att uppnå eller inte, som 

tidigare inte setts som alternativ för hen i sin specifika kontext.  

                     Vikten av att hålla sig uppdaterad om sin omvärld återfinns i tjejernas berättelser 

om Instagram. Genom bilderna i deras flöden exponeras de konstant för ny information, och 

bilderna fungerar också som medium genom vilka olika identiteter och livsstilar framställs. 

Genom att uppfatta andra uppfattar de också sig själva. Genom att observera bilder som 

signalerar en mängd information och illustrerar olika slags identiteter och levnadssätt, 

konstruerar de också sig själva och sina egna identiteter i relation till dessa. 

2.2 Identitetsskapande – konsten att framställa sig själv rätt 

Ebba menar att hon främst följer konton som drivs av personer som är lik henne själv. Hon 

värderar kreativitet och konstnärlighet högt och följer personer som har samma estetiska 

preferenser som hon själv. När jag frågar om det finns vissa bilder hon själv föredrar att lägga 

upp på Instagram svarar hon att en ska visa att en är kreativ och har ett bra umgänge. Ebba 

tror att preferenser kring de bilder personer lägger upp handlar till stor del om vilken social 

                                                           
12 Giddens använder termen ”livsstilsmönster” för att beskriva olika sätt att leva på. ”Levnadssätt” skulle också kunna vara 

ett passande uttryck för att beskriva detta.  
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grupp en tillhör, snarare än skarpa skillnader mellan till exempel tjejer och killar. Vilken 

grupp en tillhör, vilken image en har, formar till stor del hur ens Instagramflöde ser ut:  

Ebba: Jag har liksom inte tänkt på några könsmässiga skillnader, utan mer, vilken, hur man 

identifierar sig, vilken grupp man tillhör. Om man nu är lite mer, om man är hipster, eller om man 

tillhör det här lite, vad ska man säga… ja men ungdomar som klär sig i 70-talsmode eller nått sånt 

där. 

En persons yttre attribut, exempelvis hur hen klär sig, förmedlas alltså genom de bilder hen 

lägger ut, och en kan genom de drag som framgår av bilderna identifiera vem denna person 

kan tänkas vara. Genom vissa yttre attribut så som specifik klädsel, kan en person läsas av 

som till exempel en ”hipster”13. Hur en klär sig och vilka kretsar en rör sig i gör att ens 

omgivning tolkar en som en viss typ av person. Detta innebär att en genom sina 

Instagrambilder kan förmedla en specifik identitet till betraktaren. 

 Goffman menar att specifika mönster av uppträdanden och utseenden 

institutionaliseras och bildar kollektiva representationer, sociala roller, inom vilka individer 

placeras och även förväntas placera sig (Goffman 1959, 33). Ett specifikt utseende eller 

beteendemönster tolkas av publiken genom de schablonuppfattningar som finns för dessa 

attribut (Ibid, 11). En social roll, ett framträdande har en tillhörande fasad genom vilken 

publiken uppfattar och identifierar personen. Med ”fasad” menas det expressiva materialet 

som individen använder sig av i sitt framträdande, vilket består av inramning och personlig 

fasad. Inramningen syftar på den scen där framträdandet sker, det vill säga plats och rekvisita, 

medan den personliga fasaden syftar på mer kroppsliga eller mer ”intima” markörer som 

karaktäriserar individen. Detta kan vara kroppen i sig, kläder och annan utsmyckning (Ibid, 

28ff). Goffman beskriver inslag i den personliga fasaden som ”insignier på ämbete eller rang; 

kläder, kön, ålder och raskarakteristiska, storlek och utseende, hållning, talmönster, 

ansiktsuttryck, gester och liknande.” (Ibid, 30). Goffman påpekar också att vissa av dessa 

markörer är mer rörliga än andra, så som kläder och gester med mera (Ibid, 30).14  

  De fasader som personer på Instagram visar upp gör att vi som betraktare kan 

tillämpa schablonuppfattningar på de kroppar vi ser, och på så sätt kategorisera och identifiera 

vem personen på bilden kan tänkas vara. Detta blir på Instagram mycket påtagligt då 

                                                           
13 Uttryck för en person som är ”hipp”. Någon som strävar efter att vara ”före” genom att till exempel klä sig särskilt eller 

röra sig i specifika sammanhang i syfte att utmärka sig och särskilja sig från massan.  
14  Det bör förtydligas ytterligare att individen inte kan kontrollera hur omgivningen kommer uppfatta hen i alla avseenden, i 

vissa aspekter hänger det endast på den andra partens uppfattning som bygger på oberättigade åsikter och fördomar, så som 

till exempel rasism och sexism. Jag menar att kroppsliga attribut så som könsmarkörer, kroppsstorlek, hudfärg eller ålder inte 

är något som en har kontroll över på samma sätt som till exempel de kläder en bär. Att likställa dessa anser jag är 

problematiskt. 
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individens framträdande inte bara sker genom en bild utan i form av ett flöde, en samling 

bilder som tillsammans konstituerar en fasad. För att använda Goffmans terminologi kan de 

olika delarna av fasaden, inramning och personlig fasad, läsas av genom att betrakta en 

kombination av bilder. Den fasad som tar form i flödet ger betraktaren en schablonuppfattning 

om vem personen är. Detta innebär att en genom sitt bildflöde på Instagram till en viss del kan 

styra hur betraktarna av bilderna kommer att läsa av en och vilken identitet de kommer att 

tilldela en, vilket innebär att bilderna nödvändigtvis inte behöver säga något om vem 

enegentligen är, bara om hur en presenterar sig och i sin tur uppfattas av betraktaren.  

  Ebba tror att sociala medier har stor betydelse för hur vi lever våra liv, och att en 

önskan om att framstå på ett visst sätt kan göra att vissa anpassar sig extra i vardagen - att en 

gör andra aktiviteter, äter annan mat och klär sig annorlunda än om en inte skulle fota och 

lägga ut det på Instagram. Ebba tror att denna ”ansträngning” kan skapa stress, men samtidigt 

också kan öppna upp för möjligheten att finna nya intressen eller en vilja engagera sig i 

exempelvis viktiga politiska frågor. Agnes berättar att hon har flera vänner som har stora 

Instagramkonton och menar att de bryr sig mycket om att framställa sig själva på rätt sätt 

genom de bilder de lägger ut, och flertalet gånger under intervjun ger hon olika exempel på 

situationer som har uppstått kring detta. Hon berättar att det ibland kan vara påfrestande att 

umgås med människor som bryr sig väldigt mycket om att ta snygga bilder för att posta på 

sociala medier. När de ska äta kan det ta en lång stund för kompisarna att ta bilder som sedan 

ska redigeras och få en passande bildtext. Agnes påpekar att hennes kompisar ofta struntar i 

att skriva något eftersom de vill ”tilltala så många som möjligt”. Att leverera snygga bilder 

med passande texter så att det tilltalar ens följare på Instagram kan alltså bli så pass viktigt att 

det påverkar ens vardagsliv och umgänge. Samtidigt tror Agnes också att hon själv påverkas 

till en viss del, och menar att hon ibland kan anamma hennes kompisars stil i att ta bilder när 

de umgås. Hon menar också att det är lätt att tänka att en är ”stark och självständig” och att 

ens Instagram är något som reflekterar en själv, men att det egentligen är ett väldigt redigerat 

och näst intill opersonligt liv en visar upp, något en gör för andras skull: 

Agnes: Min telefon, innehållet i min telefon, det är bara för mig! Där har jag liksom mina söta 

mopsbilder, och roliga citat, men det reflekterar ju inte min Instagram! Min Instagram är ju liksom, 

a men en bild på en pool från när jag var utomlands för två veckor sen… och en bild på en 

margarita… eller en bild på, a men, min kompis. Asså, det är ju inte för mig! Det här är ju för att 

visa andra personer vad jag gör! […] det är ju bara för andras skull! 

Agnes har genomgående i intervjun en stark tendens att ställa sig i kontrast till sina vänners 

beteenden och Instagramvanor. Det går att tolka dessa tendenser som ett sätt att konstruera sig 
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själv genom att differentiera sig från vännerna, och på så sätt påvisa vem hon är och vill vara, 

men kanske främst vem hon inte är och inte vill vara. Detta blir tydligt när vi kommer in på 

trender kring Instagramkonton och vad det är för slags konton som får mycket 

uppmärksamhet. Enligt Agnes är det ”basic-konton” med bilder på ”avokadomackor” som 

genererar mycket följare. Jag frågar varför hon tror att folk är så intresserade av sådana typer 

av bilder: 

Agnes: Men jag tror att det är, det är ju den här hälsotrenden! Det kan jag märka bland mina 

kompisar… jag är vegetarian, för mig är det en självklarhet att äta nyttigt! Jag äter liksom inte en 

ostmacka med skinka till frukost, och dricker ett glas oboy, som mina kompisar kan göra. Men när 

de äter en avokadomacka så lägger de upp det på Instagram, men de lägger ju aldrig upp nån bild på 

den där jäkla skinkmackan! Det är den här viktiga avokadomackan! För att visa liksom, att de har 

gjort ett bra val.  

Agnes menar att hon själv äter nyttigt men att det inte är för att kunna lägga ut det på 

Instagram, utan för att hon faktiskt lever en sådan livsstil där avokadomackor är standard. För 

henne är det tydligt att kompisarna väljer att fota och lägga ut vissa saker och inte andra på 

Instagram, då de till exempel strategiskt förskönar sina matvanor. Avokadomackor associeras 

med en hälsosam livsstil och signalerar att en ”har gjort ett bra val”, något som är önskvärt att 

bli förknippad med och därmed också något en väljer att lägga ut på Instagram.  

  Carl Cederström & André Spicer menar att den starka ”hälsotrenden” som 

numera genomsyrar vårt moderna samhälle, har gjort att idealet att leva hälsosamt snarare har 

blivit ett påbud än ett val. Att sträva mot kroppsligt och mentalt ”välbefinnande” likställs med 

att moraliskt agera rätt. Social förändring utlovas genom strävan mot individuell kroppslig 

och mental förbättring (Cederström & Spicer 2015, 14) Att leva i enlighet med vad som idag 

anses vara en hälsosam livsstil har kommit att bli ideologi, och att inte sträva efter detta ideal 

innebär inte endast att en är ett hot mot sig själv och sin egen kropp utan mot samhället i stort 

(Ibid, 12). I och med det har synen på mat förändrats, till att vara något som mättar eller ger 

njutning till något som gör oss sundare. Ätandet konstrueras till en livsstil, och därmed 

reflekterar den mat du äter inte bara något om vad du smakmässigt föredrar utan vem du är 

som människa (Ibid, 16). Att lägga ut en bild på en avokadomacka på Instagram är att 

signalera till sin omgivning att en lever i enighet med en hälsosam och eftersträvansvärd 

livsstil. En livsstil där kosten består av ”oboy och skinkmackor” är inte en livsstil som anses 

lockande, utan snarare signalerar det ett olämpligt och kanske till och med ett omoraliskt val.  

  I och med konsumtionssamhällets uppkomst har mellanmänskliga relationer och 

individer själva kommodifierats, menar Zygmunt Bauman. Detta innebär att individen själv 
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blir en vara och samtidigt marknadsförare av denna vara. Individens främsta uppgift, utöver 

att konsumera varor, är att marknadsföra sig själv som eftersträvansvärd för att kunna 

konkurrera på marknaden. Individen ses som subjekt först när hen förvandlas till vara, och för 

att behålla positionen som subjekt måste hen också bevara den kapacitet som karaktäriserar en 

säljbar vara (Bauman 2007, 19f). Att på Instagram framställa sig själv i enlighet med en 

eftersträvansvärd livsstil kan därmed förstås som ett sätt att ”sälja in” sig själv. Instagram blir 

en plattform genom vilken vi kan marknadsföra oss själva på den sociala marknaden. Genom 

att visa upp en eftersträvansvärd livsstil genom bilder på bland annat hälsosam kost, säljer en 

in sig själv som en eftertraktad vara. Att framställa sig själv på ”rätt sätt” är också 

återkommande i Josefines beskrivning av vilka bilder hon vill ha på Instagram: 

Asså jag lägger ju inte upp en ful bild på mig själv tillexempel, eller på mitt liv! Jag lägger ju upp 

det bästa av den dagen, om man säger så! […] Det viktigaste för mig är att inte ha kvar såhär, 

pinsamma bilder på sig själv! (haha) så jag är ganska aktiv på att radera sånna här som jag känner 

såhär (haha) ”Nä den här vill inte jag ha kvar längre!” (haha) […] det kan ju va nå sånna här bilder 

när man varit ut på fest, eller om det är såhär för nått år sen […] då var jag lite större än vad jag är i 

år för att jag har gått ner i vikt. Och då blir det såhär ”Nej men gud, jag vill inte ha den här bilden 

kvar!” För det tycker inte jag speglar mig längre! Så då gillar jag att ha såhär få bilder men ändå att 

det ser ganska uppdaterat ut, så att man ser att det är jag! (haha) 

För Josefine är det viktigt att hennes Instagram innehåller vissa typer av bilder och inte andra, 

och att bilderna speglar henne själv och den hon strävar efter att vara. Det hon väljer att posta 

är det bästa av sig själv och sin dag, och hon raderar kontinuerligt gamla bilder hon inte 

längre vill ha kvar på sin Instagram. Uppenbarligen verkar det viktigt för Josefine att hennes 

Instagram reflekterar henne och hennes liv på så sätt att betraktaren identifierar henne i 

enighet med hennes önskan. Mot bakgrund av ovan nämnda teorier och resonemang kan en 

förstå Josefines Instagramvanor som ett sätt att marknadsföra sig själv. Det går även att tolka 

det som att det är viktigt för henne att själv få definiera vem hon är genom att kontrollera 

vilka bilder hon känner sig bekväm med att lägga ut. 

2.3 Att porträttera normativ femininitet 

Att Josefine är mån om hur hennes Instagram ser ut är något hon inte tror att hon är ensam 

om. Hon tror att alla personer vill framställa sig själva på Instagram så att deras liv ser så bra 

och härliga ut som möjligt. Hon tror dock att tjejer överlag bryr sig mer än killar om att 

arrangera sina bilder på Instagram: 
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Josefine: I allmänhet tror jag killar, de bryr sig inte lika mycket vad de lägger upp för bilder. De 

såhära… ja men om de dricker öl så kan de ta bild på sitt ölglas och bah ”Nu är det öl med 

grabbarna!”. Men tjejer, om de skulle typ ta en bild när de är ute och tar ett glas vin, då ska ju liksom 

allt… ja men man ser ju ”Nu måste vi ställa om det här så det blir bra!”… så jag tror tjejer tänker 

mycket mer på upplägget än vad killar gör… 

Jag: Varför tror du att det är så? 

Josefine: Asså jag vet inte men jag tror att det är för att tjejer är rädda för att bli dömda på ett annat 

sätt än killar! För tjejer har ju ändå det här… ja men man vill ju ändå se bra ut och sådär. Och killar, 

det har alltid varit så att killar får göra lite som de vill och tjejer de ska vara mera, a men fina och 

försiktiga… lite sådära tror jag. Så det speglar ju sig igenom på sociala medier. 

Att ”killar får göra lite som de vill” medan tjejer förväntas vara ”fina och försiktiga”, vill se 

bra ut och är mer ”rädda för att bli dömda” kan vara en anledning till att de också förväntas 

arrangera och förfina de bilder som de lägger ut, menar Josefine. Genom att ha kontroll över 

de bilder som andra ser av dem kan de också till en viss del kontrollera att omgivningen 

uppfattar dem ”rätt”.  

  När drag som mjukhet, passivitet, försiktighet och skörhet genom sociala 

processer likställs med betydelsen att vara en kvinna, blir följden att unga kvinnor ofta själva 

förknippar dessa drag med sin egen självidentitet och kroppsbild, och reproducerar i sin tur 

denna association genom att agera därefter (Frost 2001, 37). Josefine tror också att tjejer bryr 

sig mer än killar hur de själva ser ut på bilder som de lägger ut på Instagram. Detta blir tydligt 

i hennes reflektioner kring selfies: 

Asså en kille de kan ju liksom… när vi var yngre då såhär a alla killar tar en selfie underifrån så man 

ser dubbelhakan… det skulle ju liksom, ingen, asså, ingen tjej göra om man liksom vill se snygg ut! 

Asså då vill man ju liksom ta uppifrån så man ser smalare ut liksom! (hehe) så killar bryr sig mycket 

mindre tror jag… de bara lägger upp någonting när de känner för det! (hehe) 

Om tjejer ska se snygga ut på bilder ska de inte ta bilden från en sådan vinkel så att de visar 

dubbelhakan, utan ovanifrån så att en ser smalare ut. Josefine uttrycker också att det är viktigt 

för henne att känna sig snygg på de bilder hon lägger ut på Instagram: 

Även fast jag inte sminkar mig så mycket så vill jag ju ändå vara sminkad så att jag ser fräsch ut! 

(haha) om man säger så. […] om man tar en selfie, då vill jag ju se fräsch och glad ut och så. Men 

om man använder till exempel Snapchat där man skickar bilder till sina kompisar, då kan man ju 

liksom skicka de fulaste bilderna på sig själv! För det är ändå de närmsta kompisarna man har såhär 

[…] Så då spelar det ju ingen roll! Men Instagram, även fast jag känner många så har jag ju många 

som jag inte känner som följer mig… och då vill jag ändå visa mina bästa kvalitéer, eller vad man 

säger (hehe).  
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Framställa. Att se fräsch och glad ut är viktigt för Josefine, och hon vill vara sminkad på de 

bilder hon lägger upp på Instagram. När bilderna bara skickas till hennes närmsta kompisar så 

bryr hon sig inte om hur hon ser ut, då kan hon ”skicka de fulaste bilderna” på sig själv 

eftersom hon menar att hennes vänner vet hur hon ser ut och är. När bilderna läggs ut på 

Instagram, där personer hon inte känner ser dem, bryr hon sig mer om hur hon ser ut eftersom 

hon vill hon visa upp sina ”bästa kvalitéer”. I fler av intervjuerna är selfies, ansikts- eller 

kroppsbilder, något som ofta förknippas med tjejer, och kanske främst unga tjejer. Unga tjejer 

i allmänhet beskrivs också som mer intresserade av smink och mode, eller som Ebba 

beskriver det: ”kroppslig kreativitet”.  

 Med teorin om identiteten som performativ beskriver Goffman också processen 

att framställa sig som man eller kvinna som performativ:”What the human nature of males 

and females really consist of, then, is a capacity to learn to provide and to read depictions of 

masculinity and femininity and a willingness to adhere to a schedule for presenting these 

pictures.” (Goffman 1976, 8). Butler har utvecklat detta resonemang ytterligare med teorin om 

könet som performativt. Vi blir begripliga som män och kvinnor när vi agerar och framställer 

oss själva i enighet med de genusattribut som är socialt förknippade med vår könade kropp. 

För att utforska betydelsen av identitet, menar Butler att en först måste utforska betydelsen av 

genusidentitet eftersom individer endast blir socialt begripliga genom att först tilldelas genus 

som anses överensstämma med deras kroppsliga tecken (Butler 2007, 67f). Identitet och 

självidentitet blir därför något som konstrueras och upprätthålls genom att det finns en 

koherens och kontinuitet mellan specifika genusattribut och specifika kroppsliga tecken. 

Utifrån detta perspektiv bör betydelsen av identitet och självidentitet förstås i ljuset av den 

sociala uppmaningen till individen att upprätthålla specifika normativa genusideal för att bli 

förståelig som människa (Ibid, 68). I linje med Butler beskriver Yvonne Eriksson & Anette 

Göthlund kroppen som en ”yta, på vilken kulturella föreställningar projiceras och tecken ristas 

in” (Eriksson & Göthlund 2004, 45). De menar att genom att analysera de tecken som finns på 

kroppen går det att synliggöra de ideal och normer som råder i den specifika kulturen. Olika 

tecken eller kombinationer av tecken skapar bildkonventioner för olika kroppar. Dessa 

bildkonventioner styr hur en typ av kropp kan porträtteras på bild för att bli begriplig som 

”kvinna” eller ”man” (Ibid, 100). Därmed bör också bildkonventioner förstås som något som 

innefattar makt och ideologi, något som upprätthåller social ordning (Ibid, 84). Josefines 

beskrivning av tjejers behov att arrangera motiven i bilderna på Instagram, kan ses som ett 

sätt att göra kön. Genom att kontrollera framställningen av sig själva och sina liv på Instagram 

kan de också kontrollera att betraktaren läser av dem som begripliga tjejer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  Bartky menar att specifika disciplineringspraktiker producerar attribut och 

beteenden som definieras som feminina, och att de förväntas genomföras av kroppar som 

uppvisar kvinnligt könade kroppstecken (Bartky 2007, 27). Förutom att ”underhålla” sina 

kroppar genom bantning och träning förväntas också kvinnor ägna sig åt skönhet och mode 

för att göra sig så attraktiva som möjligt (Ibid, 31). Hon påpekar också ironin i det faktum att 

kvinnor förväntas utöva all denna självkontroll över sin kropp, men samtidigt utmålas de som 

ytliga och fåfänga när de intresserar sig för saker som smink och mode (Ibid, 35). Genom att 

inte leva upp till dessa förväntningar riskerar kvinnor att mötas av olika sanktioner, till 

exempel socialt utanförskap. Detta innebär att det är av stor vikt att kvinnor internaliserar 

dessa ideal för att bli accepterade i samhället (Ibid, 38). I fråga om identitet är det som kvinna 

av största vikt att ha en kropp som känns och ger uttryck för att vara feminin för att få en 

uppfattning om sig själv, eftersom vi i dagens kontext tvingas ingå i en av endast två 

kategorier, ”man” eller ”kvinna”, för att bli begripliga som människor (Ibid, 39). Detta går i 

linje med Butlers resonemang kring att undersöka betydelsen av genusidentitet före identitet.  

  Att det är viktigt att se bra ut på bilderna en lägger upp på Instagram är tydligt i 

Josefines beskrivningar. Det är viktigt för henne att visa sina bästa kvalitéer på bilder som 

kommer att bevittnas av fler personer än hennes närmsta vänner. Ur ljuset av Bartkys 

resonemang går det att tyda betydelsen av att som tjej uppträda feminint på Instagram är ett 

sätt att säkra social acceptans. Självövervakningen går att antyda i Josefines beskrivningar på 

så sätt att strävan mot ett feminint ideal ses som praktiskt taget självklart. Ebba gissar också 

att tjejer i allmänhet postar mer selfies och bilder där smink och mode är involverat. Dock 

menar hon att det också beror till stor del på vilka kretsar en rör sig i: 

Ebba: Jag tror att tjejer, eller a cis-tjejer15, postar mer selfies, och mer bilder, a mer konst tror jag 

också. Eum mer som handlar om kreativitet… och där också att det ingår kroppslig kreativitet, som 

smink och mode och så. Jag tror att det är en majoritet tjejer som gör det, snarare än killar. Men a, i 

mina Instagram-kretsar är det väl ungefär 50/50. 

I Ebbas Instagramkretsar är det inte lika skarpa skiljelinje mellan vad personer av olika kön 

lägger ut för bilder, och hon berättar att hon följer många konton där genusgränser aktivt 

överskrids och olika kroppar visas upp i syfte att göra motstånd mot traditionella normer och 

ideal.  

 Ambjörnsson menar att normer skiljer sig mellan kontexter - tid, plats och 

sammanhang. Dock finns det vissa normer som sträcker sig över fler kontexter och är djupare 

                                                           
15 För en cisperson överensstämmer den könsbeteckning hen givits vid födelsen med hens könsidentitet. 
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etablerade i omfattande samhällsstrukturer, helt enkelt normer med högre status. Normativ 

femininitet kallar Ambjörnsson den typ av femininitet som har högst status och den som anses 

mest eftersträvansvärd (Ambjörnsson 2003, 29). Även om Ebba menar att ideal och normer 

för kroppar ser annorlunda ut i hennes kretsar gentemot andra, så är hon medveten om att 

detta är specifikt för dessa kretsar och något som ses som avvikande och annorlunda ur en 

allmän synvinkel. I Ebbas kretsar är det lättare att röra sig över ”könsgränserna”, och hon 

menar att det är praktiskt taget något en uppmuntras och förväntas göra i en viss uträckning. 

Dock är detta bundet till hennes specifika kontext och inget som en förväntas göra i andra 

rum, menar hon. I flera av intervjuerna finns en tendens att till en viss del motsätta sig den 

normativa femininiteten genom att distansera sig från dess innebörd. Detta kan vara genom 

beskrivningar som ”jag är inte sån”, ”det är inte min grej” eller ”jag bryr mig inte så mycket”. 

Dock finns ändå ett behov att ”bry sig lite” eller ”lagom”. Ingen av tjejerna distanserar sig helt 

från det feminina idealet (även om vissa gör det mer än andra) och detta framgår i uttryck som 

”asså man vill ju ändå att det ska se bra ut” eller ”man vill ju ändå känna sig snygg”. Det blir 

även här tydligt att den etablerade normen för en person med kvinnokropp fortfarande är att 

sträva mot en normativ femininitet och att vara snygg. 

 Även om en förväntas sminka och fixa sig inför bilder som ska läggas upp 

påpekar Josefine att arbetet kring en bild inte ska synas. Det är viktigt att en ser naturlig ut: 

Josefine: Men när man tar selfies, då försöker man ju ändå… även fast man vill se så naturlig ut som 

möjligt, man gör ju ändå till sig på ett sätt för att man ska få fram de här fina dragen och sånt […] 

Man har ju lärt sig, asså, hur man ska stå för att kanske se, ja men något smalare ut än såhär […] 

men inte så att det ser fake ut! Asså man ställer sig på ett visst sätt så man ser… ja men så att man 

framhäver sig själv lite mer. 

Det är viktigt att en inte ser tillgjord eller ”fake” ut på selfies, samtidigt krävs mycket 

förberedelser och poserande för att en bild ska bli bra. Josefine är medveten om att för att 

uppnå ett till synes ”naturligt” resultat krävs det att en ”gör till sig”. 

  I linje med Bartky menar Ambjörnsson att kroppen har en central roll i görandet 

av femininitet, vilket kanske främst kännetecknas av kroppslig manipulation. En kvinnlig 

kropp är något som kräver underhåll och ingripande genom bland annat smink, hud- och 

hårvård, specifika kläder och så vidare. En kropp ses som kvinnlig först om den görs feminin 

(Ambjörnsson 2003, 157). I linje med görandet av femininitet framhävs en strävan mot den 

”naturliga kvinnokroppen”. Dock innebär en strävan mot en ”naturlig kropp” inte en naturlig 

kropp i betydelsen som orörd, utan något som snarare skulle kunna kallas en ”framkallad” 

eller ”tillgjord” naturlighet (Ibid, 160). Ambjörnsson menar att den normativa femininiteten 
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innebär en balans mellan manipulation och naturlighet. En ”naturlig” kvinnokropp som ses 

som eftersträvansvärd, kan endast uppnås genom att manipuleras. För att framstå som naturlig 

är det dock viktigt att kroppen inte ser för manipulerad ut (Ibid, 164f). Att utföra olika 

kroppsliga arrangemang för att se ”naturlig” ut på Instagrambilderna, är något som Josefine är 

medveten om att hon gör. Hon tror också att detta är något som andra strävar efter, och menar 

att det går att antyda genom att titta på hur personer som driver stora Instagramkonton poserar 

på sina bilder. Josefine berättar att det finns tydliga trender kring hur en tar en framgångsrik 

bild på Instagram: 

Det är typ såhär när man sitter typ i sängen med en kopp kaffe och så är det lite såhära… sängen ser 

lite obäddad ut men ändå ser det ut som att man har typ världens mysigaste morgon! (haha) Lite 

sånna bilder, som det ska se så här helt naturligt ut fast ändå inte är naturligt… det ska se ut som att 

det är någon annan som tar bilden fast det är de själv som har tagit den, liksom. Det ska se avslappnat 

ut och inte tillgjort, fast det är det ju, det vet man ju. 

Även Ebba uttrycker vikten av att bilder inte ser för överarbetade ut, och tycker inte att det är 

så snyggt om en redigerar bilden för mycket med filter och retuschering. Det får inte se ut 

som att en ansträngt sig för mycket, men en kan ändå vilja redigera lite, som att öka 

ljusstyrkan en aning eller lägga på en färgtoning för att göra bilden lite snyggare. Hon liknar 

detta vid att sminka sig, det ska se naturligt ut:  

Ebba: Jag tycker att det blir fult om det är för överarbetat, lite samma som när man sminkar sig. Det 

ska inte se för, för sminkat ut, det ska se naturligt ut. Men ända vill man göra det, för att göra det lite 

snyggare! Och det är väl samma sak med filter tänker jag, att lägga på nån liten toning för att det 

ska, för att man ska se lite, att man ser ut att ha lite mer glow, men det får inte se ut som att man har 

ansträngt sig för mycket. 

Denna medvetenhet kring noggrant arrangerade och redigerade bilder är något som är 

återkommande i flera av intervjuerna. Alla tjejer uttrycker en medvetenhet om att det som de 

betraktar på Instagram är väldigt redigerade framställningar av personer och deras liv. Ändå 

är det något som ofta är lätt att glömma bort i stunden. 

2.4 Identifikation - Att inspireras men samtidigt jämföra sig 

Att bilderna de exponeras för på Instagram ofta inte är sanna dokumentationer av verkligheten 

är något som alla tjejer uttrycker en medvetenhet om under intervjuerna, men det är också 

något som i många fall inte spelar något större roll. Att följa konton som postar bilder på 

motiv som spännande aktiviteter, snygga kläder, vackra stränder eller färgstark mat, kan vara 

ett sätt att drömma sig bort, att fly från den tråkiga vardagen till en betydligt mer glamorös 



24 

 

värld. Tjejerna beskriver det som att det ”är skönt att vara i en värld som inte är ens egen” och 

att en vill ”komma bort från verkligheten och ge sig in i ett låtsasliv”. Kända personer, 

modeller och modeikoner är återkommande beskrivningar på de typer av konton där detta 

glamorösa liv visas upp. Flera av tjejerna beskriver dessa konton som porträtteringar av 

”perfekta liv”, och menar att samtidigt som en kan njuta av fina bilder och inspireras är det 

också svårt att låta blir att jämföra sig med dessa personer. Josefine beskriver det som att 

populära konton ofta drivs av ”smala tjejer, som låren typ inte går ihop på”. Hon menar också 

att det är de typer av konton hon själv följer, och beskriver det som att ”innerst inne vill man 

ju eftersträva det själv, även fast det inte går”. Hon tror att det smala kroppsidealet gör att 

många ”perfekta tjejer” får stor uppmärksamhet på Instagram, både av tjejer och killar. Detta 

gör att många killar får en falsk bild av hur tjejer faktiskt ser ut ”i verkligheten”: 

Josefine: Man vet ju att många killar följer massa snygga tjejer, sen säger de ju såhära ”Men det 

finns ju inga snygga tjejer här i [stad]!”, men det är ju för att alla tjejer som lägger upp de där 

bilderna, det finns ju inte så många av dem! (haha) 

Josefine tycker att det är jobbigt att se att hennes pojkväns kompisar gillar bilder på ”snygga 

tjejer”, och att trots att hon vet att han vill vara med henne så känner hon att det är svårt att 

inte jämföra sig:  

Om man ser vad hans kompisar tycker om, då får man ju ändå lite press på hur man själv ska se ut! 

Så att han inte skulle såhär, kanske tröttna på en! Även fast jag inte skulle tro det… men, man får ju 

ändå en press på sig att vilja vara fin hela tiden. 

Trots att Josefine vet att de populära tjejerna på Instagram representerar ett ideal som är 

orealistiskt att uppnå för många så kan hon ändå känna press att ständigt vilja vara fin för att 

hennes pojkvän inte ska tröttna på henne.  

  Bartky menar att genom de disciplineringspraktiker som gäller för 

kvinnokroppen konstrueras en ideal femininitet som kvinnor förväntas sträva mot. Dock är 

detta ideal praktiskt taget omöjligt att uppnå, och därmed är det vanligt att kvinnor känner 

känslor av otillräcklighet, missnöje och skam över sin kropp (Bartky 2007, 34). Josefine sätter 

också det feminina idealet i relation till vad killar tycker är snyggt, vilket går i linje med 

Butlers performativitet och heterosexuella matris. För att bli begripliga kvinnor eller män, 

menar Butler att det krävs en samstämmighet mellan kön/genus/begär, det vill säga att visa 

upp en sexuell attraktion till det motsatta könet (Butler 1999, 235f). Även Ambjörnsson pekar 

på vikten att som tjej attrahera killar för att ses som en ”lyckad tjej” (Ambjörnsson 2003, 125) 

vilket kan antydas i Josefines resonemang.  
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   Det är allra främst i talet om tränings- eller så kallade ”fitspo-konton”16 som 

postar bilder på smala och vältränade kroppar som tjejerna uttrycker att det är lätt att jämföra 

sig. Detta kan skapa ångest och en känsla av missnöje över den egna kroppen, men också 

bidra med värdefulla tips och motivation att utvecklas i sin egen träning. Det tycks vara en fin 

balansgång mellan att känna sig positivt och negativt motiverad. Josefine har ett stort intresse 

för träning och hon gillar att gymma. Att följa träningskonton på Instagram ger henne 

motivation och inspiration i sin träning. Att se andras bilder och videos gör en mer peppad 

och ger en idéer på nya träningsformer. Josefine beskriver sig själv som en 

”tävlingsmänniska”, och att det ofta kan leda till att hon känner en önskan att uppnå samma 

kropp som de personer hon följer, trots att hon innerst inne vet att de har olika kroppstyper. 

Jag frågar henne om hon känner att det kan påverka henne att hela tiden se kroppar som hon 

känner att hon vill ha men samtidigt veta att hon inte kan få: 

Josefine: Asså ibland kan man ju bli lite irriterad på sig själv och bah, ja men, ”Nu måste jag faktiskt 

gå och gymma!” även fast jag vet att jag har gjort det jättebra! Men jag blir såhär, a men om jag ska 

uppnå så som de kan, även fast jag inte vill se exakt ut som dem, men om jag vill uppnå typ samma 

av resultat som dem, då måste jag också jobba ännu hårdare! Så det är ju typ en negativ sak… men 

sen, man kan ju ändå må bra när, ja men precis när man är på väg och ska träna och kanske är lite 

opeppad, så ser man att de nyss har gjort samma typ, a men ett benpass som man hade planerat att 

göra… och så ser man att de har gjort det och så tänker man ”A men gud, nu ska jag också göra 

det!” för då kan man bli peppad istället! Så det är både positivt och negativt på samma gång! 

Att följa träningskonton på Instagram är uppenbarligen något som både kan skapa motivation 

i en positiv och negativ riktning. Bilder på eftersträvansvärda kroppar kan få Josefine att 

känna att hon inte jobbar hårt nog för att uppnå samma form, trots att hon nyss har tränat. 

  Frost påpekar att identitet skapas i visuell förbindelse med andra, att se och att 

bli sedd. Bilder fungerar som representationer av identiteter som vi förhåller oss till, och 

genom dessa lär vi oss hur och vad vi bör titta efter, och hur vi bör synas (Frost 2001, 85). 

Detta samspel skulle kunna förstås som att vi genom den visuella förbindelsen konstruerar oss 

själva i relation till bilden vi ser. I ett visuellt samhälle blir därmed jämförelse med bilder 

troligtvis en stor del i konstruktionen av oss själva. Då Josefine exponeras för bilder av 

”perfekta kroppar” på Instagram, lär hon sig genom den visuella förbindelsen hur hon ska bli 

sedd. Att sträva efter kroppen hon betraktar blir därför ett sätt att själv synas. 

  Någon som har stor erfarenhet av svårigheter kring att jämföra sig med bilder på 

Instagram är Alima. Tidigt i intervjun framkommer det att hon tidigare har haft ortorexi, 

                                                           
16  Konton med så kallad ”fitsporation”, inspiration till träning och/eller bantning. 
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vilket innebär att en blir sjukligt fixerad vid träning och kost. Alima upplever att bilder på 

Instagram hade en stor roll i hennes insjuknande. Konton med budskap om att kämpa hårdare 

och inte ge upp triggade henne till en osund syn på träning och kost och ledde till att hon 

kände sig tvungen att gå till gymmet flera gånger per dag: 

Alima: Man kollade vad andra gjorde och kunde få tips och råd från dem liksom […] Såhär, ”Nu 

har jag varit ute och tränat”, ”nu har jag gjort det här” eller ”nu har jag ätit det här” liksom… att 

man ska dra ner på kolhydrater och bara köra på protein! […] Men som sagt, att ”man ska fortsätta 

kämpa” och att ”man inte ska ge upp” och… […] ”Om det skulle vara lätt skulle alla göra det!” och 

liksom sånt där! Att man ville ju vara den som liksom var ute och sprang på morgonen, för då ”var 

man ju mycket bättre” än alla andra som var hemma liksom... 

Till slut tog sig Alima ur ortorexin, och idag har hon en annan relation till träning och kost 

med fokus på nöjet. Hennes erfarenhet av att triggas av bilder på Instagram gör att hon idag 

endast väljer att följa de träningskonton som lägger fokus på det roliga och härliga med 

träning. Alima påpekar att det ska vara jobbigt att träna, men att det kan vara jobbigt på olika 

sätt. För henne är det viktigt att följa personer med samma ”form” som henne själv för att 

känna att träningen står i fokus och inte ger henne tankar om att vilja förändra sig själv och 

sin kropp: 

Alima: Nu följer jag ju mest konton som såhär, ja men som har lite lika, såhär… vad ska man säga... 

form som jag liksom! För att få den, liksom den viben. För det är lättare om man följer konton med, 

men som man lättare kan relatera till! Så att man inte känner att ”Jag vill vara som henne!” eller 

”Jag vill vara som honom!”, utan att det är okej liksom, att se ut som man gör. […] Asså jag följer 

konton som har gått igenom samma, typ lite samma resa. Eeh, vilket är kul! För då… ja men man 

kan ju relatera, det blir lite mer… man blir mer fast vid att följa de här människorna. 

Alimas beskrivning av användandet av Instagram är ett tydligt exempel på hur vissa konton 

och bilder kan få en att känna sig missnöjd och otillräcklig, medan andra kan ge en positiv 

energi och få en att känna sig nöjd över sig själv och sin kropp. Alimas beskrivning framhäver 

vikten av att kunna identifiera sig med och relatera till personer en följer på Instagram. 

Identifikation är ett tema som vi återigen kommer in på i slutet av intervjun då Alima 

beskriver hur det är att bo på en mindre ort. Hon berättar att det inte finns många personer 

som har samma bakgrund eller liknar henne utseendemässigt där hon bor. På så sätt är 

Instagram en plats där hon kan se en större variation av kroppar och fler personer hon kan 

identifiera sig med: 

Alima: Ja men det är ju positivt när man liksom hittar, ja men kanske konton som man själv kan 

identifiera sig med! Det är jättebra! […] men typ såhär, svarta, om man går in på svarta människor… 
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och här i [namn på ort] är det inte många, asså det är inte många som ser ut som jag om man säger 

så… och kanske inte, a men har samma bakgrund som jag. Och då kan man ju se på de på såhär, ja 

men på sociala medier! Och då får du såhär, ja men att det finns inte bara en typ att vara utan det 

finns massa andra typer liksom […] Att se att det finns flera som ser ut som jag liksom. Det tycker 

jag är jättejättebra! 

Att se en mångfald av utseenden och också sitt eget utseende representerat i bilder på sociala 

medier bidrar till en positiv känsla, menar Alima. Att kunna identifiera sig med personer på 

Instagram och se fler som ser ut som en själv är något som är jättebra enligt henne, och hon 

uttrycker att det är något som har påverkat henne positivt.  

  Bilder måste förstås som centrala i konstruerandet av identiteten, och de visuella 

koder vi möter genom bilder kan både fungera inkluderande och exkluderande. Bilder bör 

också förstås utifrån dess dubbla funktioner, som både något som speglar och producerar 

normer och ideal (Eriksson & Göthlund 2004, 166). En enformig bildkultur skapar också 

snäva ideal (Ibid, 168). Vithetsnormen och smalhetsnormen i den visuella kulturen bär på 

koder som blir exkluderande för Alima på grund av hennes hudfärg och kroppsform. 

Möjligheten att på Instagram själv välja vilka konton en vill följa och vilka bilder en vill 

exponeras för möjliggör ett avståndstagande från den normativa bildkulturen. Bilder av svarta 

kvinnor eller personer med liknande kroppsform på Instagram bär en visuell kod som för 

Alima fungerar inkluderande, och att se sig själv representerad i bild möjliggör en vidare 

möjlighet till konstruerande av sin egen identitet.  

  Även Agnes talar om identifikation med personer hon följer och uttrycker att 

hon ofta känner sig annorlunda än andra från staden där hon bor. Flera av de konton hon följer 

drivs av personer som hon ser upp till som kan få henne att ”vilja bli en bättre människa”, 

personer som ”är modigare” som ”vågar lägga ut fula bilder” eller ”ta det to the next level”. 

Dessa personer beskriver Agnes som ”roliga tjejer” och räknar upp några exempel på svenska 

komiker med öppet feministiska åsikter. Agnes menar dock att ”vara rolig tjej” inte är något 

som uppskattas speciellt mycket på hennes jobb eller i hennes nuvarande vänskapskrets. På så 

sätt representerar personerna hon följer en sida av hennes som hon inte har utrymme att visa. 

Agnes menar att följa personer som en kan identifiera sig med ger en känsla av samhörighet 

som ibland inte uppfylls i det fysiska livet, vilket bidrar till en känsla av att en duger som en 

är: 

Agnes: I mitt liv så har jag alltid fått höra att jag är den konstiga. Det är inte såhär att man är den 

roliga, eller att man är den sportiga, man är inte den snygga eller den söta eller så. Man är den som 

är konstig. Eum, och oftast benämns det som en negativ egenskap, men jag ser det bara som en 
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egenskap till att jag försöker inte vara någonting jag inte är! Så då blir det ju att de kontona jag följer, 

är ju på den sorten, en bekräftelse av att det inte är konstigt att vara konstig! […] På sätt, då blir man 

ju lite lycklig! Då blir man såhär ”A men det kanske inte är så dåligt!”… 

Agnes berättar att hon följer konton av kändisar som ”gör vad de vill och skiter i vad andra 

tycker”, och hon menar att följa kändisar inte behöver handla om en besatthet av ytligheter 

och skvaller utan kan också fungera som stärkande för ens eget självförtroende. Hennes 

nuvarande livssituation gör att hon inte känner att hon har utrymmet att vara sig själv fullt ut, 

och det är ofta hennes feministiska åsikter som kommer i kläm.  

  Dunkels påpekar den viktiga funktionen nätet har som ett frigörande verktyg för 

marginaliserade grupper att skapa ett eget utrymme att uttrycka sig, ett utrymme som inte 

finns i resten av samhället. Detta kan även enligt Dunkel involvera skapande av gemenskap 

och motverka ensamhet, då nätet kan fungera som verktyg att hitta likasinnade (Dunkels 

2012, 37). Instagram fungerar som ett frigörande verktyg för Agnes, som en slags fristad där 

hon kan följa konton av personer som hon kan identifiera sig med och som uttrycker åsikter 

som går i linje med hennes egna. För Ebba är det också viktigt att följa konton som ger henne 

positiv energi. Hon poängterar att det inte alltid är så lätt att veta om något inspirerar och 

peppar en på ett positiv sätt eller om det i själva verket får en att vilja ändra sig själv. Ebba 

berättar att hon som yngre brukade följa Instagramkonton där träning stod i fokus, men att 

hon i och med sitt feministiska ”uppvaknande” insåg att dessa konton fick henne att känna 

missnöje över sin kropp och uppmuntrade till att ständigt förändra sig: 

Ebba: Jag söker mig till, numera, till konton som inspirerar mig på ett positivt sätt! Som liksom får 

mig att, som lyfter, som gör att jag kan känna mig lyft av dem, medan jag tidigare kanske följde 

konton som gjorde att jag, ja men… att jag kände att jag måste förändra någonting, att jag blev pepp, 

att jag också såg det som en pepp liksom.  

Ebba menar att när hon var yngre var det lätt att tänka att det krävdes att en tränade för att 

duga, och att hon såg den ”pepp” hon fick av träningskontona som positiv motivation när det 

snarare fick henne att känna sig osäker på sig själv. Numera väljer hon att sluta följa konton 

som hon känner att hon påverkas negativt av, och istället fokuserar hon på att följa konton 

som får henne att känna sig stark och upplyft. Även om Ebba menar att de konton hon följer 

idag endast peppar henne på ett positivt sätt så uttrycker hon att det ändå är lätt att luras av 

förskönade bilder och att det är lätt att jämföra sig och känna att en alltid kan bli lite bättre: 

Ebba: Det är väldigt lätt att tänka ”Ja måste alltid bli lite bättre!”, och att då väljer man att tro på den 

positiva bilden av andra som man ser… som gör att man kanske själv känner sig lite mer, ja men lite 

sämre! […] både när det kommer till, ja men klassiska grejer, som träning och skönhet och så vidare, 
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men också till exempel i mina kretsar där det handlar om… ja men att det blir som en liten tävling, 

”jag måste också ta politiskt ställning!”, ”jag måste också aktivt visa att jag vill bekämpa dåliga 

strukturer!”… så även om man vill det, så tror jag att man blir lite triggad också av att andra gör det, 

och att man känner att ”A men, jag ska inte vara sämre!”… ”Jag måste också kämpa för det här!”. 

Även om denna tävlingsinriktning som Ebba beskriver i slutändan leder till att hon engagerar 

sig mer politiskt och anstränger sig ytterligare för att bekämpa dåliga strukturer, något som är 

positivt, så verkar det också som att motivationen till detta bottnar i en jämförelse med andra 

och en vilja att inte vara sämre. Det blir tydligt att exempelvis Josefine och Ebba rör sig i 

olika kretsar där olika normer och ideal styr. De förväntas att presentera sig på olika sätt i sina 

kretsar, och bilder som får positiva reaktioner i den ena blir troligtvis ifrågasatta i den andra. 

Det som utmärker kretsarna är det som också leder till mest positiva reaktioner, tror hon. 

Dock tror hon inte att grupper blir mer homogena på sociala medier, snarare att skillnader och 

likheter blir tydligare när de synliggörs. Ebba menar till exempel att en ”klassisk träningsbild” 

inte får speciellt stor uppmärksamhet i hennes kretsar, precis som att en bild på en cis-kvinna 

med bar överkropp inte möts av samma positiva respons i andra kretsar. Genom att se vilka 

bilder som får mycket likes och kommentarer går det också att se vilka värderingar och 

egenskaper som värderas högt inom den specifika gruppen eller kontexten.  

2.5 Bekräftelsebehovets dubbelhet  

Att det är roligt att få uppskattning av andra, och att sociala medier är ett lätt sätt att både få 

och ge andra bekräftelse, kan vara anledningen till att bildbaserade sociala medier är så pass 

populära, tror Ebba. Att få bekräftelse av sin omgivning är något som alla strävar efter, vill ha 

och behöver, tror hon. Ebba tycker inte att strävan efter bekräftelse i sig är något dåligt, utan 

att det är till vilken grad det blir viktigt att få bekräftelse för att inte känna sig osäker och nere 

som avgör om bekräftelsebehovet blir destruktivt. Alima resonerar likadant, hon tror att ett 

behov att jämföra sig med andra och få bekräftelse för vem en är och hur en ser ut är något 

som människor har känt i alla tider. Instagram är endast ett modernt sätt att jämföra oss med 

varandra, få och ge bekräftelse, menar hon. 

  Bekräftelse ges och fås på Instagram genom likes/gilla-markeringar och 

kommentarer, vilket gör att det också är lätt att mäta hur populär ens bild blir bland sina 

följare. Att få mycket likes och kommentarer uttrycks som något viktigt för flera av tjejerna. 

Hur mycket likes som är mycket mäts i relation till antalet följare en har, och hur mycket likes 

en brukar få på bilder. Tjejerna menar att en har koll på det genomsnittliga antalet likes en 

brukar få, och det är det antalet en åtminstone vill uppnå när en postar en bild. Hur viktigt det 
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är att få mycket likes sätts också i relation till vilken slags bild det är en lägger ut. Selfies och 

bilder på sig själv är genomgående svar på frågan om vilka slags bilder det är viktigast att få 

likes på. Josefine menar att antalet likes och kommentarer på en selfie bekräftar att en ser bra 

ut. Om man inte får så mycket bekräftelse som en brukar få på sina bilder kan en ifrågasätta 

sig själv och sitt omdöme:  

Josefine: Om man kanske tar en selfie som man kanske själv är nöjd med, men så kanske man inte 

får den där lilla bekräftelsen på de där… ja men man vet ju, i alla fall jag vet ju hur mycket [likes, 

kommentarer] jag får per bild… och så kanske man får lite mindre, då kanske man börjar tänka om 

och bah ”Men gud, ser jag verkligen konstig ut på den här bilden…?” och då kan det vara så att man 

tar bort den bara för att man… man vart osäker i sig själv. 

Att inte få tillräckligt med likes på en selfie kan alltså resultera i att Josefine känner sig osäker 

på sig själv och överväger att ta bort bilden från Instagram. Bartky menar att disciplineringen 

av kvinnokroppen innefattar att kvinnor lär sig att framställa sig själva med kännedomen att 

de blir betraktade och värderade av sin omgivning (Bartky 2007, 34). Dessutom går detta i 

linje med Giddens teori om självidentitetens reflexivitet. Att vi är beroende av vår omgivning 

för att konstruera våra självidentiteter. Att endast själv tycka att en är snygg på en selfie 

räcker inte, utan en måste också få bekräftelse av sina följare genom likes och kommentarer. 

Ebba ger en liknande beskrivning när hon gissar hur hon skulle reagera om hon inte fick en 

enda likes på en selfie: 

Ebba: Sen beror det också på hur snygg jag själv tycker att jag är på selfien! (haha), om jag tycker 

att jag är jättesnygg, då kanske jag tycker såhär bah ”Aha, jag kanske ska ta bort den…”, (haha), om 

jag nu skulle få två likes […] det är så svårt att säga, för att det är liksom, jag har inte satts i det 

scenariot. Om jag inte fick några likes alls, då skulle jag nog göra det! 

Ebba menar dock att de bilder som är viktigast för henne att få likes på är de bilder där hon 

visar upp sitt umgänge samt bilder där hon uttrycker politiska ställningstaganden och bryter 

mot normer. Detta kan vara att exempelvis posta en bild på sig själv i bar överkropp för att 

motsätta sig sexualiseringen och döljandet av kvinnobröst. Att bryta mot normer är läskigt 

och kräver att en får stöd av andra, menar Ebba. På Instagram får en detta stöd genom likes 

och kommentarer vilket gör att det blir extra viktigt på sådana typer av bilder. Ebba menar att 

få likes på personliga saker som ligger nära hjärtat ger en tillfredsställelse och bekräftelse som 

en kan behöva för att veta att en agerar rätt. Utan bekräftelsen är det inte alls lika självklart att 

en vågar posta provocerande bilder på Instagram, menar hon: 

Jag vet inte om jag skulle posta de här bilderna om jag inte visste att jag skulle få bekräftelse av 

mina vänner som tänker likadant. Om jag skulle umgås i, eller a om jag skulle umgås i kretsar som 
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inte hade den här inställningen, då kanske jag inte skulle posta sånna bilder, eftersom jag kanske 

skulle få en helt annan respons! Jag vet ju att jag kommer få en viss sorts respons, och att jag kommer 

på den här ”Fan va bra du är!”, och det kanske också därför jag kan göra sånt. 

Att få bekräftelse genom kommentarer och likes blir i detta avseende helt avgörande för att 

Ebba ska våga posta normbrytande bilder.  

   I linje med Bartkys teori om att brytande av normer, och kanske främst ur detta 

perspektiv normer för könade kroppar, kan leda till social sanktionering och utanförskap. Det 

blir därmed viktigt för Ebba att bekräftas av sin sociala grupp för att vara säker på att inte 

riskera att utsättas för en sådan sanktionering. Samtidigt som Ebba beskriver bekräftelse som 

något bra så är det också något som hon inte vill verka för beroende av. Att till exempel lägga 

ut bilder utan text eller att använda hashtags17 på sitt privata konto kan få en att framstå som 

någon ”som bara vill ha bekräftelse” och något som ”visar på ett överdrivet behov av likes” 

och därmed inget en vill förknippas med, menar Ebba. Hon uttrycker det motsägelsefulla i sitt 

eget resonemang: 

Jag lägger nästan aldrig upp något utan att skriva någonting till, så jag tror att jag, vill inte framstå 

som någon som bara… jag vill inte framstå som någon som bara vill ha bekräftelse, utan då kanske 

jag lägger upp en glad selfie på mig själv och bah ”Aa idag har jag gjort det här… och det är därför 

jag är glad!” typ… Eum, så ett behov av förklarande tror jag, att det finns. […] Asså, där blir det 

liksom lite motsägelsefullt! För jag gillar ju grejen med bekräftelse, men samtidigt vill jag ju inte ge 

uttryck för att vilja ha för mycket bekräftelse!  

Känslan att inte vilja bli förknippad med någon som ”bara vill ha bekräftelse” kan förstås ur 

Giddens teori om den moderna samtiden som individualiserad, eller Baumans teori om 

individen som marknadsförare av sig själv, där ett behov av andra ses som något som inte är 

eftersträvansvärt. Ebba menar att hon försöker komma bort från behovet att behöva förklara 

sig varje gång hon postar en selfie, eftersom hon egentligen inte tycker att strävandet efter 

bekräftelse är något att skämmas över. Alima för även hon resonemang kring 

bekräftelsebehovets två sidor: 

Men asså jag tycker ändå att, man ska ju ändå få skryta! Men det är ju när det kanske blir lite, lite 

för mycket… det är då, fast det är en fin gräns! 

En ska få ”skryta” om sitt liv och visa upp sig men det kan också bli ”lite för mycket”, menar 

Alima. Dock påpekar hon att bry sig om vad andra lägger ut för bilder är något som bottnar i 

en själv. Om någon vill lägga ut bara selfies ska hen få göra det utan att bli ifrågasatt, menar 

                                                           
17 Symbolen ”#” följt av sammansatta ord, som kategoriserar inlägg och gör dessa sökbara.  
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hon. Hon påpekar också att tjejer oftast antas lägga ut selfies och ”lättklädda” bilder för att få 

uppmärksamhet och bekräftelse av killar, men att det inte alls behöver vara så:  

Alima: Många säger ”A men tjejer som lägger upp lättklädda bilder det kanske de gör för att få 

liksom killars bekräftelse”, men det finns ju tjejer som kanske lägger ut bilder bara för att de VILL 

lägga upp bilder! För att det ska inte alltid vara att det är för att det är liksom att få en kille att vilja 

ha en eller vad det nu än är… 

Alima menar att få uppmärksamhet och bekräftelse av killar inte behöver vara någon som 

helst anledning till varför tjejer lägger ut ”lättklädda” bilder på sig själva. Det faktum att en 

tjej kan lägga ut en bild endast på grund av att hon vill är skäl nog, menar hon. 

2.6 Selfiens subversiva potential 

Selfien som fenomen tar stor plats i talet om Instagram, alla tjejerna har något att säga om 

dess spridning och betydelse. Det är tydligt att de är medvetna om att selfies till stor del i det 

allmänna talet förknippas med kombinationen ”unga tjejer” och ”bekräftelsebehov”. 

Dessutom upplever de att tjejer som lägger upp ”lättklädda” bilder möts av ett betydligt större 

hat än killar, att de får kommentarer om att de är ”horor” och ”slampor”, medan killar som gör 

det samma är ”sköna!” och ”kings”. Tjejer som lägger upp bilder på Instagram framställs ofta 

som ytliga, tillgjorda och desperata efter bekräftelse, menar flera av dem. Denna framställning 

och fördom är något som väcker irritation hos bland annat Alima: 

Det är jättemånga som hackar, ja men speciellt på tjejer, att ”de tar så jäkla mycket selfies!”, man 

ska väl vara nöjd med hur man ser ut! Varför inte?! […] När man ser på saken… det är bara hur 

samhället är uppbyggt liksom! Att tjejer ska liksom… inte vara nöjda över sig själv, och därför ska 

man inte posta massa selfies! För att om man postar massa selfies då visar man att man kanske, 

tycker om sig själv! Det är inget fel, det är bra! 

Genom att ta selfies och visa att en är nöjd med hur en ser ut utmanar en de strukturer som 

bygger på att tjejer ska vara missnöjda med sig själva, menar Alima. Men i själva verket är det 

bara bra att vara nöjd med sitt utseende, det finns ingen anledning till att inte vara det, 

uttrycker hon.  

  Ehlin menar att selfies ofta ses som en parodisk definition av dagens 

individualistiska, narcissistiska och själv-marknadsförande jag, och samtidigt något som 

förknippas med utseendefixerade unga tjejer (Ehlin 2015, 22). Ehlin påpekar att när kvinnor 

och transpersoner utforskar och utvecklar normativ teknikanvändning mer och mer blir det 

också tydligt att de är grupper som tidigare uteslutits och utestängts från den maskulina 

teknikvärlden (Ibid, 5). Sättet som dessa grupper använder tekniken på, bland annat för att ta 
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selfies, framställs som en översimplifiering och ”felanvändning” av teknik som ”borde 

användas till något bättre” (Ibid, 18). Ehlin menar dock att selfien måste ses som ett kraftfullt 

sätt att ta makten att få definiera sig själv. Hon skriver: "Arguably, image practices such as 

selfies or image micro-blogging encourage women to “write” themselves out of a world they 

have not constructed themselves.” (Ibid, 5), och vidare; “Taking and sharing a selfie involves 

a complex affair of looking, by oneself, by others, inwards and outwards. It is often about 

being a (subjective) body in a public space, about taking up space and structuring a female 

subjectivity.” (Ibid, 19). Bildbaserade sociala medier måste förstås som arenor på vilka bland 

annat unga kvinnor ges plats att utforska och hitta sig själva på ett sätt som inte varit möjligt 

för dem tidigare. Genom att upprepat betrakta porträtt av sig själv lär också individen känna 

sig själv som seende snarare än betraktad, som subjekt före objekt. Framställningen av selfien 

som ett upprätthållande av en narcissistisk självobjektifierande kultur bygger på en maskulin 

logik, menar Ehlin (Ibid, 22). Hon skriver; “the selfie points out this process of constantly 

seeing oneself anew, in order to create coherence. Thus, the selfie is not only subversive, but 

also sensory, communicative and political.” (Ibid). Detta citat är mycket talande för hur Alima 

men även Ebba förhåller sig till selfies. Ebba förespråkar selfies och menar att bilder på 

kroppen kan användas som verktyg för ställningstagande på ett slagkraftigt sätt. Att ta 

ställning för att alla personer ska få visa upp sig som de vill utan att bli ifrågasatta är viktigt 

för Ebba. Ännu, menar hon, är det inte lika socialt accepterat för alla kroppar att visa upp sig 

som de själva känner sig bekväma med. Att visa upp sin kropp på sätt som inte går i linje med 

normen gör att ens handlingar, oavsett egentligt motiv, automatiskt framställs som ”politiska 

ställningstaganden” berättar Ebba: 

Det är mer accepterat för män, för cis-män, att lägga upp bilder på sin kropp. […] Just att det ses 

som ett ”politisk ställningstagande” om jag tar en bild på min bara överkropp. Bara det gör ju att det 

är… a men det, samhället! (suck). 

Tecken på kroppen synliggör de normer och ideal som är styrande i vårt samhälle, men också 

reaktionen på dessa tecken säger något om dessa normer. Genom att ta en bild på något så 

enkelt som en kropp och lägga ut på Instagram, kan en väcka kraftiga reaktioner hos 

betraktaren. Dessa reaktioner kan vara positiva i form av uppmuntran och beröm, men en kan 

också provocera och irritera de som motsätter sig dessa bilder. Ebba tror att det sker ett större 

motstånd mot normer och ideal via sociala medier än irl18 eftersom att det är ett lätt sätt att 

provocera och skapa debatt på. När en slipper möta eventuella motståndare direkt ”face to 

                                                           
18 In real life/ I det ”verkliga” livet 
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face” behöver en inte gå utanför sin ”comfort zone” på samma sätt som att provocera 

kroppsligt irl, tror Ebba. Därmed kan också ideal förändras snabbare på sociala medier, vilket 

i sin tur förhoppningsvis leder till förändring irl, menar hon.  

   I Alimas och Ebbas berättelser får selfien som fenomen en radikalt förändrad 

betydelse från att vara en självobjektifierande fälla till något som dels kan användas för att nå 

individuell självsäkerhet och bekvämlighet i sin egen kropp, och dels något som kan användas 

på ett strukturellt samhällsplan för att bekämpa förtryckande strukturer. Selfien framstår som 

ett mäktigt vapen i striden mot patriarkatet. 

3.0 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Med de sex temana gemenskap, identitetsskapande, normativ femininitet, identifikation och 

jämförelse, bekräftelse och selfiens subversiva potential, har målet varit att visa en komplex 

och mångsidig bild av tjejers användning av bildbaserade sociala medier. Intervjudeltagarnas 

Instagramvanor liknar varandra i flera aspekter, men skiljer sig ändå ofta markant från 

varandra, och det förekommer motsägelser och splittringar i en och samma persons berättelser 

och resonemang. Det är tydligt att intervjudeltagarna är medvetna om normer och ideal som 

rör femininitet och kropp, och vet vilken bild samhället i stort har av tjejer som grupp. Denna 

bild bekräftar intervjudeltagarna i vissa fall och motbevisar i andra. Det är tydligt att tjejers 

användande av bildbaserade sociala medier inte är av en typ, utan fler, precis som att enskilda 

individers användande i många fall har många dimensioner vilka kräver fler än en 

förklaringsmodell för att förstås.  

 Statistiken kring unga kvinnors användande av bildbaserade sociala medier, och 

intervjudeltagarnas berättelser om Instagram, gör det högst relevant att vidare forska på unga 

kvinnors upplevelser och erfarenheter av tjänsten. Idag ligger forskningens fokus till synes på 

barn och ungdomars användning av sociala medier, kanske främst i syfte att upplysa den äldre 

generationen om de ungas nätvanor. Men fokus måste också läggas på unga vuxna och 

därmed unga kvinnor för att öka förståelsen kring vad sociala medier har för social betydelse. 

Det behövs kanske främst ett bredare perspektiv på unga kvinnors användning av 

bildbaserade sociala medier och dessa mediers betydelse för unga kvinnors självupptäckande, 

självutveckling och identitetsskapande. Hur de på bildbaserade sociala medier utbildar sig, 

debatterar och utmanar etablerade bildkonventioner och normativ femininitet. Hur de på sina 

egna konton tar makten att framställa sig själva på sina egna villkor genom att porträttera sina 

kroppar och liv. Att bredda perspektivet och inte att enbart utgå från stereotypen av unga 

kvinnor som passiva objekt och offer för kroppsideal är också viktigt för att inte endast 
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reproducera vedertagna antaganden om hur unga tjejer förhåller sig till normer och ideal. 

Forskningen måste också utgå från de möjligheter som sociala medier öppnar upp för att 

omformulera betydelsen av att vara en ung kvinna idag. Dessa två aspekter är inte oförenliga 

utan snarare något som återfinns i var och en av intervjudeltagarnas berättelser. Tjejers 

förhållande till bildbaserade sociala medier kan inte ses som endimensionellt utan som en 

mötespunkt för olika normer och ideal. Genom att erkänna att unga kvinnors användande av 

bildbaserade sociala medier är långt mer avancerat än vad det ofta framstår, erkänner vi också 

hur pass mycket unga kvinnor kan lära oss om dessa.  
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BILAGOR 

Intervjuguide  

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?   

(Hur gammal är du? Vart bor du? Vad sysslar du med? Pluggar/jobbar/annat? Har du några 

speciella intressen?)  

Användning av sociala medier:  

 Hur ofta kollar du sociala medier så som Instagram/bloggar eller liknande? Vad följer du 

för slags konton? I vilket syfte följer du dessa konton? Vad gör ett konto 

intressant/lockande? (Vad gör det ointressant? Varför?)  

 Varför tror du att det är så populärt med bildbaserade sociala medier?   

Identifikation:  

 Känner du att du kan identifiera dig med de personerna/konton du följer? Är det personer 

som liknar dig som du följer? Finns det något som brukar skilja sig mellan dig och de 

konton du följer? (Vad/på vilket sätt? Tror du detta har någon betydelse?) 

Egna konton/ Identitetsskapande:  

 Är sociala medier viktigt för dig? (Varför/varför inte) Vad tänker du kring ditt eget 

användande av sociala medier?  Är du själv aktiv på Instagram med ett eget konto/har en 

egen blogg? (Ungefär hur ofta uppdaterar du?  Vad postar du för bilder då? /Vad handlar 

inläggen oftast om?)  

 Är det viktigt för dig att ditt konto ser ut på ett visst sätt? (Varför/varför inte?) /Upplever 

du att du hellre visar vissa bilder än andra på sociala medier? (Vilka?) 

Selfies och kroppar:  

 Vad tänker du kring selfies? (Bra/dåligt/neutralt/osv?)  

 Upplever du att det är vanligt att ta bilder på sin kropp och sitt ansikte och posta på 

Instagram/bloggar? (Varför/varför inte tror du att det är så? Vilket syfte fyller det? Varför 

tror du att folk tar selfies?) 

 Vilka personer postar bilder på sina kroppar? Alla eller vissa? Hur ser de personerna/deras 

kroppar ut? (Upplever du att det skiljer sig mellan tjejer och killar att en tar selfies/hur en 

tar selfies? Spelar andra faktorer än kön in tror du?) 
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 De konton du följer, lägger de ofta ut selfies? (Hur ser de ut? Vad för sammanhang ser de 

ut att vara tagna i?) 

 Tar du ofta bilder på dig själv/selfies? (Varför/varför inte?) Hur gillar du att ta selfies - i 

vilket sammanhang? (Hur väljer du en selfie som du lägger upp? Hur väljer du bort 

selfies? /Hur vill du inte att en selfie ser ut?) Tar du ofta efter de konton som du följer? 

(Varför/varför inte tror du? På vilket sätt?) 

 Vad skulle du säga är positivt med selfies? Vad är negativt?  

Följare, Likes och kommentarer:  

 Tycker du att det är viktigt att ha många ”följare”? (Varför/varför inte?) Hur känns det att 

få/förlora följare?  

 Vad tänker du kring "likes" och kommentarer? Är det viktigt att få likes? Hur känns det att 

få likes/inte få likes? Är vissa bilder viktigare än andra att få likes på? (Varför/varför inte? 

Vad tror du det beror på?) 

  Vad för slags konton eller inlägg/bilder upplever du får många likes och följare? (Varför 

tror du att det är så?) 

Påverkan:  

 Är det vissa slags konton du undviker? (Vilka? Varför/varför inte?)  

 Upplever du att du påverkas av bilder på sociala medier? (På vilket sätt? Positivt och 

negativt? Varför/varför inte tror du?)  Känner du att du någon gång påverkas negativt av 

de konton du följer? (Varför tror du att en följer dem?)  

 Upplever du att det finns några trender kring vad folk i allmänhet postar på sociala 

medier? Upplever du att det finns vissa förväntningar på vad tjejer i allmänhet ska posta 

på sociala medier? (Vad för slags bilder? Spelar andra faktorer än kön in?) 

 Upplever du att ideal gällande kropp och utseende på sociala medier är samma som i den 

"verkliga världen"? Är det något som skiljer sig? (Finns det fler/färre andra/samma 

ideal? Varför/varför inte tror du?) 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan att jämföra sig med personer på sociala 

medier och att jämföra sig med andra "det verkliga livet"? (Varför/varför inte? Upplever 

du att det är någon skillnad mellan tjejer och killar? Spelar andra faktorer än kön in?) 

Är det något du vill tillägga? Något jag glömt fråga om?  


