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There has been a change in society today towards a greater media usage. The use of 

social media is increasing and we are active in updating and sharing our everyday 

life. ’What will happen’, ’what is happening’ and ’what has happended’ are 

published on social media. Which are the incentives for us to use social media? 

Which are the pros and cons in using social media? The objective with this 

dissertation is to exam what people experience by using Instagram and Snapchat. 

Which are the pros and cons with publishing posts and read what others are 

publishing? In this dissertation I have choosen to limit my scope to the media 

Instagram and Snapchat. The underlaying reasons for this is that Instagram is the 

most used social media in the everyday Swedish life and that Snapchat is a social 

media with 20% usage. I have used the ambition to find out what makes the use of 

Instagram and Snapchat interesting and what others experience with the use of these 

media. 
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1 Inledning 

Det har skett en förändring i dagens samhälle som visar på att vi blir mer och mer 

medievana. Sociala medier blir mer vanligt då vi är aktiva med att uppdatera och 

dela med oss av vår vardag. Det som ska hända, det som händer och det som har 

hänt publiceras på sociala medier. Men vad är det som motiverar personer att 

använda sig av sociala medier? Vad finns det för fördelar och nackdelar med att 

använda sociala medier? Syftet med denna studien är att undersöka vad personer 

upplever att de får ut av att använda sig av medierna Instagram och Snapchat. Vilka 

för- och nackdelar som upplevs vid användningen gällande att själv publicera inlägg 

som att se vad andra publicera. I min studie har jag har valt att avgränsa mig till 

medierna Instagram och Snapchat. Det för att Instagram det mest använda sociala 
mediet i svenskarnas vardag och Snapchat är ett annat socialt medie som cirka en 

femtedel använder. Jag har därför som ambition att ta reda på vad det är som gör 

användningen av Instagram och Snapchat intressant och vad personer upplever med 

att använda sig av dessa medier.  
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2 Begrepp 

Smartphone - Smartphone är en nyare benämning på mobiltelefon. Den kan 

beskrivas som en mer utvecklad mobil, lite som både en mobil och en dator. Genom 

operativsystem kan appar och mer avancerade program installeras. Förutom att 

ringa och skicka sms kan en smartphone även användas för att maila, surfa och 

ladda ner appar. För att kunna använda sig av en smartphone är internet en viktig 

del. Androidtelefon eller Iphone är de två mest kända smartphones (Telia, 2011).  

 

Applikation - Eller App som det också kan kallas, är ett program som är tillverkade 

för olika typer av användning. Genom att använda sig av en app underlättar det att 

kunna använda sig av internetbaserade tjänster, vilket då görs i våra mobiler och 

surfplattor. Alla appar som kan användas är ofta specialiserade, vilket menas att det 

finns en app för varje sak som till exempel Instagram eller Snapchat (Wolst, 2018).  

 

Instagram - Instagram är en kostnadsfri applikation för mobila enheter med Apple 

iOS, Android och Windows Phone, med syfte att dela foton och videoklipp. Genom 

denna tjänst kan människor dela foton eller videor med sina vänner och följare 

genom att publicera dessa i tjänsten. Förutom det så kan de även kommentera och 

gilla inlägg som deras vänner delar med sig av på Instagram. För att kunna skapa ett 

konto måste användaren vara 13 år eller äldre, registrera en e-postadress och välja 

ett användarnamn (Instagram, 2019).  

 

Instastory - Stories är ytterligare en funktion via Instagram.  Användaren kan lägga 

upp bilder som visas i 24 timmar, därefter försvinner de automatiskt. Det går även 

att publicera flera bilder och filmer, vilka då visas upp i kronologisk ordning 

(Wikipedia, 2019). 

 

Snapchat/ Snapstories - För att skicka meddelande mellan två individer används 

Snapchat, meddelandet kallas även snaps eller att snappa. Förutom 

meddelandefunktion används Snapchat också för att skapa stories. Användaren kan 

också ta bilder eller spela in video, rita och lägga till text som sedan skickas till sina 

kontakter. En snap ersätter texten med en bild eller video, som visas mellan 1–10 

sekunder eller utan sluttid. Därefter försvinner bilderna eller videon, vilket också är 

unikt för tjänsten. Det finns inget arkiv eller öppet flöde som visar vad du har 

skapat. En snap är åtkomlig som längst i 10 sekunder och en story är tillgänglig i 

högst 24 timmar. Kommunikationen via Snapchat är också mer personlig och intim 

mellan mottagare och avsändare (Malmöstad, 2019). 

 

Notis - När användare får en uppdatering i form av en signal om att det hänt 

någonting i de sociala medier som används i till exempel en smartphone. En notis på 
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Instagram kan vara att någon har skickat ett meddelande eller gillat en bild som 

publicerats (Wolst, 2018).  

 

Pushnotis - Uppdatering i form av notis som skickas när appen på till exempel en 

smartphone inte används (Wolst, 2018). 

 

Flöde - Det första som syns när appen Instagram öppnas är flödet där foton och 

videos publicerats. Här kan användare dela och publicera foton samt hålla kontakt 

med människor. Utöver detta visas även föreslagna foton eller konton som är 

relevanta för användaren (Instagram, 2019).  

 

Följare - Användare som kan följa ett Instagramkonto och se publicerade inlägg i 

ett flöde och kunna gilla det som publiceras (Kreafonbloggen, 2014).  

 

Like/Likes - Gilla (like) ett inlägg som har publicerats på Instagram och det 

inlägget får gillningar (likes) (Kreafonbloggen, 2014). 

 

Filter - Ett filter läggs över den bild som ska publiceras, vilket också kan kallas för 

en slags film som placeras ovanför bilden. När en känsla eller utseende på bilden på 

något sätt behöver förändras (ICA-Kuriren, 2012).   

 

Tagg/Taggar - Är en digital märkning för att göra det lättare till att kunna söka och 

hitta information. Syftet med att tagga är för att få fler att se en bild eller en video 

som publiceras (NE, 2019).  

 

Hashtag # - Det fyrkantiga tecknet # är det som kännetecknar för hashtag. Tecknet 

används i sociala medier och framförallt på Instagram för att ett inlägg ska kunna bli 

sökbart med hjälp av det ord som sätts bakom. Detta förenklar för användare att 

hitta rätt innehåll till det tema som de är intresserade av, istället för att bara utforska 

sådant som deras vänner väljer att publicera (Wolst, 2018).  
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3 Bakgrund 

Det har skett en förändring i dagens samhälle som visar på att vi blir mer och mer 

medievana. Mediets ökande har gett ett inflytande i vardagen, då det idag finns 

möjlighet att ha tillgång till fler medietekniker jämfört med tidigare (Bengtsson et 

al., 2017). Samhällets medieutveckling blir en allt mer större del av vardagen. Det är 

inte många av de medier som finns idag som har använts särskilt länge men de 

betraktas ändå som självklara. Till exempel fanns inte Facebook för några år sedan 

och det var troligen ingen som då kunde tänka sig att det skulle bli så populärt som 

det har blivit. Samma gäller mobiltelefonen som idag finns i nästan varje människas 

hand (Nygren & Wadbring, 2013). Idag är det digitala en del av vår vardag då 

mobilen kan användas till såväl väckarklocka som att lyssna på radion eller läsa 

tidningen digitalt (Bengtsson et al., 2017).  

 

Nygren och Wadbring (2013) menar att det är många faktorer som påverkar om ett 

medie kan bli populärt och framgångsrikt. Användarna är en viktig del inom medier 

och kommunikation men det krävs att dem är redo för den nya tekniken, vilket är en 

annan faktor som kan påverka mediets framgång. Om det nya mediet inte kommer 

med någon teknisk utveckling är sannolikheten liten att användarna kommer ha ett 

behov av att använda det. Allt hänger på att det nya mediet ska vara användbart för 

användarna för att det ska bli framgångsrikt, vilket förutsätter en teknisk utveckling 

(Nygren & Wadbring, 2013). Mycket av det som idag erbjuds i olika medier har 

ökat medvetenheten och omfattningen med medieinnehållet. Det tidigare begreppet 

“media” innehöll olika masskommunikationsverktyg såsom tidningar, radio, tv och 

film men under senare år så har en spridning av nya kommunikationstekniker visats 

(S. Sundar & M. Limperos, 2013). 

 

Idag innehåller medier en mängd enheter som kan kopplas till olika kanaler, vilket 

ger användarna en möjlighet att kunna kommunicera med andra oavsett var de 

befinner sig (S. Sundar & M. Limperos, 2013). Falkheimer (2001) menar att 

kommunikation som begrepp kan beskrivas på två olika sätt beroende på mål eller 

syfte. Det kan antingen vara överföring av ett meddelande som skickas med en viss 

effekt från avsändaren till mottagaren eller kan det beskrivas som ett utbyte där 

meddelande som skickas ger olika tolkningar beroende på vem som läser och hur 

människan ser förståelsen. Det är svårt att veta vem som egentligen är sändare och 

mottagare på internet, däremot så skulle det kunna talas om deltagare i 

kommunikationsprocessen. Det skulle också kunna vara så att den nya tekniken ökar 

sändarnas makt att kunna påverka beteende och attityder som människor har.  

 

“Mottagare är aktiva och tolkar budskap olika beroende på deras kulturella och sociala 

bakgrund” (Falkheimer, 2001 s. 164).  
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Internet har nått en topp när det gäller en aktiv publik. I olika medier har begreppet 

en aktiv publik flyttat från att vara ett antagande till att bli en tydlig verklighet. I och 

med att publiken som använder sig av internet idag är så pass aktiva inom olika 

medier så är de inte längre en ”publik” utan benämns idag som användare. Internet 

kan idag ge användarna möjlighet att bidra med eget medieinnehåll tack vare olika 

applikationer som kan användas via en smartphone (S. Sundar & M. Limperos, 

2013).  

Idag finns det enorma möjligheter att kunna kommunicera med andra. Det är enkelt 

att hitta och söka efter information, det som är synligt på internet är lätt att dela med 

andra och mycket av det som skapas på internet har människor själva skapat (Åblad, 

2011). Vårt sätt att idag relatera till varandra på internet kan beskrivas utifrån fyra 

egenskaper som anses vara specifika vid publicering på sociala nätverkssajter; 

 

• Persistence - att kunna ta del av något som skrivs lång tid efter att det har 

publicerats  

• Searchability - att kunna söka information om personer och vad de gör 

• Reblicability - att kunna kopiera och använda något publicerat i ett annat 

sammanhang 

• Invisible audience - att inte kunna bestämma och veta vem/vilka som ta del 

av det som publiceras (Nygren & Wadbring, 2013).  

 

Däremot anses den mest väsentliga frågan när något publiceras offentligt vara 

vem/vilka som kan och tar del av det samt problemet att kunna ta en gräns vad som 

är privat respektive offentligt. Till skillnad från tidigare sociala nätverkssajter som 

gick ut på att möta och lära känna okända personer eller att sluta upp kring ett 

gemensamt intresse, används dagens sociala medier främst för att anknyta till redan 

bekanta som ofta finns inom den lokala vänskapskretsen utanför det sociala mediet. 

Det är därav ingen anledning att inte tala sanning gällande egenskaper som till 

exempel namn, ålder, yrke, bostadsort, eftersom de bekanta redan vet det. Det finns 

däremot andra avseenden där inte hela sanningen anges eller där enbart vissa sidor 

visas. Ofta är publiceringar och statusuppdateringar av önskvärd karaktär medan 

egenskaper som är mindre önskvärda inte visas i samma utsträckning eller visas 

överhuvudtaget. Att det inte längre är möjligt att vara anonym på sociala medier och 

nätverkssajter har skapat en rädsla för att våga vara sig själv och att hela tiden 

behöva fundera över vad andra tycker och tänker (Nygren & Wadbring, 2013).  

 

Relationen på internet bygger på att flera miljoner människor väljer att skapa såväl 

nya som gamla vänskaper. Det finns olika tillvägagångssätt för att skapa sig en 

digital relation på internet, bland annat forum, grupper, chattrum- och applikationer. 

Inom digitala nätverk är det mest vanligt att använda sig av plattformar där 

människor blir medlemmar och skapar sig en egen profil. Det är på internet det 
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skapas mänskliga relationer som kan förstärka men också försvaga tidigare 

relationer till varandra (Åblad, 2011).   

 

Enligt Åblad (2011) bygger sociala medier på mänskliga relationer, vilket är lika 

viktigt i såväl det verkliga livet som i det digitala. Begreppet sociala medier 

introducerades under 2000-talets första år och får hela tiden allt mer 

uppmärksamhet. Sociala medier innefattar bland annat Facebook, bloggar och små 

mikrobloggar som till exempel Twitter. När sociala medier introducerades var det 

tydligt att något nytt var på väg att hända och att den utvecklingen skulle bli 

betydande för samhället (Åblad, 2011). Olsson (2017) förklarar hur sociala medier 

på kort tid har fått en betydande roll i människors vardag. Internetanvändare i 

Sverige består av 90 procent av befolkningen och har idag tagit stor plats i det 

vardagliga samtalet. Av de applikationer som associeras till sociala medier är 

Facebook den som har spridits mest men det finns även andra sociala medier som är 

närvarande i dagens medievanor (Olsson, 2017).  

 

4 Tidigare forskning 

Ma, Lee och Goh (2014) beskriver att tidigare studier undersökt hur nyheter har 

delats upp i olika traditionella medier, såsom tidningar och TV. Syftet med deras 

studie var att se hur nyheter kunde nå ut till allmänheten genom spridning från olika 

individer samt hur snabbt denna spridning kunde ta. Vid en tidigare forskning har 

det undersökts vilken roll sociala medier har när det gäller att dela nyheter med 

andra. Individens påverkan var en viktig del i forskningen då det visade sig att det 

fanns olika nivåer av inflytanden på till exempel sociala medier, vilket de kan ha en 

betydande effekt på den information som delas online (Ma, Lee & Goh, 2014).  

 

Ma, Lee och Goh (2014) undersöker i sin studie olika nivåer av nyhetsdelning i 

sociala medier bland individer från olika nätverk. De har använt sig av en 

innovationsteori som talar för olika faktorer som förklarar användarnas personliga 

inflytande och spridning av en nyhet, som i sin tur på kan påverka delningen av 

nyheten. Studien gjordes för att ta reda på om individer genom olika nätverk kan 

påverkas av nyheter som delas på sociala medier. Studien delades då in i tre olika 

grupper, där den första handlar om hur sändaren för en nyhet skulle kunna påverka 

spridningen. Den andra handlar om kännetecken för spridningen där nyheten delas 

och den tredje handlar om kännetecken för just spridningen. Genom 

innovationsteorin så menar Ma, Lee och Goh (2014) att olika nivåer av påverkan 

kan upptäckas genom nyhetsdelning i sociala medier.  

 

Resultatet som Ma, Lee och Goh (2014) fick fram från studien visade att de olika 

nivåerna (individer, nätverk och nyhet) förknippades med vad den delade nyheten 
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hade för avsikt. De fann att det skiljer sig när det gäller att dela nyheter och att dela 

annan information på sociala medier, då nyhetsdelning fortfarande är relativt nytt 

för många personer. Trots det kan det komma att bli mer som en vana att dela och ta 

emot nyheter på sociala medier, ju mer tiden går (Ma, Lee & Goh, 2014).  

 

Nyhetsdelning definieras av Ma, Lee och Goh (2014) som nyheter som individer 

sprider på olika sociala medier. Däremot anses nyhetsdelning skilja sig jämfört med 

informationsdelning som bland annat innefattar att blogga. Nyheter utgör ofta en 

viktig aspekt i skapandet av den upplevda verkligheten som finns runt om i världen, 

till exempel minskade brottsligheten under 1990-talet när allt fler nyhetsmedier 

rapporterade om olika brottsdåd. Nyhetsdelning skiljer sig även från 

informationsdelning när det gäller friheten att kunna påverka uppmärksamheten och 

psykologiska motiv (Ma, Lee & Goh, 2014).  

 

Ma, Lee och Goh (2014) förklarar sociala medier som Internetbaserade tjänster som 

ger användarna möjligheten att bidra, del och utvärdera det sociala mediets innehåll 

samt kommunicera och interagera med varandra. Idag finns det flera olika sociala 

medier att vara på men många sociala medier har gemensamma nämnare, till 

exempel att användarna delar sitt innehåll och taggar varandra (Ma, Lee & Goh, 

2014).   

 

Ma, Lee och Goh (2014) menar att sociala medier även kännetecknas av dess 

olikheter gentemot nyheter från olika sändningar liksom tryckt media, vilket de 

baserar på tre ståndpunkter. Sociala medier förbättrar interaktionen och deltagandet 

som skapar en gemenskap för att hantera olika nyheter. Detta då användarna genom 

nyhetsinnehållet på sociala medier kan dela berättelser, skriva kommentarer och 

vara delaktig i olika diskussioner. Vilka nyheter som delas beror på användarnas 

intressen vilket skapar möjligheter att kunna identifiera sig och få kontakt med 

andra som har samma eller liknande intressen. Även graden av nyhetsdelning ökar 

på sociala medier, dels då det är möjligt att delta i en nyhetsprocess så länge det 

finns att tillgå på Internet och dels då sociala medier som utgör en global räckvidd 

möjliggör att nyheter kan delas och diskuteras runt om i hela världen (Ma, Lee & 

Goh, 2014). 

 

Lee och Ma (2012) beskriver hur nyhetsdelning i sociala medier har fått en 

betydelse socialt, ekonomiskt och politiskt, då det är möjligt för individer att ta del 

av detta genom spridningen på olika ställen. Däremot anser de att den kunskap som 

kan påverka en nyhetsdelning fortfarande är begränsad. Informationssökande, 

socialisering, underhållning, status och erfarenhet undersöktes när det gällde syftet 

med nyhetsdelningen. Resultatet från denna undersökning visade att personer mer 

sannolikt skulle dela en nyhet på sociala medier om de kände tillfredsställelse 

gällande informationssökande, socialisering och statusökning. Det framkom även att 
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ett betydande avgörande för att dela nyhet var om en person sedan tidigare hade 

någon erfarenhet av sociala medier. 

 

Genom att se på händelser som till exempel Krisen i Mellanöstern och 

jordbävningen och tsunamikatastrofen i Japan, har det visat hur personer använder 

sig av och delar nyheter på sociala medier. En nyhet kan, genom att delas på sociala 

medier, på bara några minuter spridas över flera samhällen och på så vis diskuteras 

av människor över hela världen. Nyheter, uppdateringar och historier om dessa 

händelser fick stor uppmärksamhet (och spridning?) på sociala medier, vilket visade 

på de sociala mediernas betydelse för att stödja nyhetsspridningen av dessa nyheter 

liksom nyheter generellt. Vilket grundar sig i Internetanvändarnas erfarenhet att dela 

berättelser/händelser och upplevelser via sina sociala medier (Lee & Ma, 2012).  

 

Lee och Ma (2012) menar att tillkomsten av sociala medier har blivit till en social 

upplevelse, där användarna kan ta del av och dela nyheter via sina egna sociala 

medier och på så vis kunna filtrera, utvärdera och reagera på olika nyheter. Detta 

gör det möjligt för flera användare att ta del av samma nyheter då nyheter som delar 

blir mer tillgänglig på flera olika ställen. Däremot anser Lee och Ma (2011) att vissa 

faktorer inte är helt lämpliga för att förklara hur personer väljer att dela nyheter på 

sociala medier eftersom det skiljer sig från nyhetsämnen jämfört med 

informationsinnehåll. Till en början kan en nyhet anses vara viktig och intressant då 

det är något som har hänt eller händer, vilket vidare blir ny information som sedan 

publiceras via olika mediekanaler. 

 

Tidigare erfarenhet av sociala medier kan påverka om en användare väljer att dela 

ett innehåll eller inte. Syftet med den studie som Lee och Ma (2012) har gjort var att 

undersöka hur tillfredsställelser och tidigare erfarenheter har kunnat påverka vilka 

nyheter som delas på sociala medier. Eftersom sociala medier är så kallade 

internetbaserade tjänster öppnas fler dörrar för individer skapa, dela och söka efter 

specifikt innehåll. Liksom möjligheten att kommunicera och samarbeta med andra 

användare som är aktiva på de olika sociala medierna. En egenskap som tilltalar 

personer att använda sociala medier är stödet som de får för innehållet som visas, 

vilket det gör att individer blir passiva konsumenter till aktiva producenter. När 

individer delar sina åsikter, kunskaper och annat innehåll med andra individer 

skapas ett förhållande, varpå individerna i dessa förhållanden har liknande behov, 

intressen och/eller problem (Lee & Ma, 2012).  

 

Lee och Ma (2012) förklarar hur sociala medier delar traditionella mediers nyheter 

till användare, men menar att det ändå finns skillnader mellan sociala medier och 

traditionella medier när det gäller förhållandena mellan användare och nyheter. För 

det första är användarna på sociala medier aktiva med att skapa nyhetsinnehåll, 

genom att de delar länkar och nyheter från olika mediekällor. De traditionella 
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mediernas innehåll bestäms av redaktörer som har kontroll över det dagliga 

nyhetsflödet som delas med personer. Det är på så vis personer får ett passivt 

nyhetsinnehåll levererat i olika mediekanaler. För det andra är användare av sociala 

medier kopplade till varandra genom till exempel gemensamma intressen och 

nyheter, där nyheter sprids på olika mediekanaler inom några minuter och därefter 

diskuteras av personer över hela världen. För det tredje skiljer sig sociala medier 

från traditionella medier genom att målgruppen kan anpassas utifrån nyhetsval och 

därefter delas med andra. Med detta menas aktiviteter genom att lämna 

kommentarer, delta i diskussioner och rösta på olika alternativ. Sociala medier gör 

det möjligt för användarna att aktivt delta i denna process genom att själva skicka, 

dela och publicera olika nyhetsinlägg (Lee & Ma, 2012).  

 

Resultatet från Lee och Ma’s (2012) studie visar hur erfarenhet av sociala medier 

och socialisering är två viktiga faktorer som påverkar vad som gör att en nyhet delas 

på sociala medier. De menar att tidigare erfarenhet från ett visst medie kan ge en 

ökning till personers förtroende att göra vissa handlingar i mediet. Det vill säga att 

personer som är vana att till exempel skriva inlägg på en blogg kan bidra med att 

dela innehåll på sina sociala medier, då de redan har förmågan liksom andras 

förtroende att genomföra sådana handlingar. Just dessa användare är därav mer vana 

att dela bland annat nyheter på sociala medier. Detta kan tolkas till att nya 

användare gör ett aktivt medieval som är baserat på tillfredsställelse medan mer 

erfarna användare av sociala medier förlitar sig på vanliga mönster och beteenden 

för innehållet som ska delas (Lee & Ma, 2012). 

 

Flanagin och Metzger (2001) förklarar i sin studie hur en mängd forskningar har 

fokuserat på de traditionella medievalen, användningen av dessa och även vissa nya 

medier. Däremot är Internet något som är bortglömt i detta. Data från flera individer 

visar att Internet i stor utsträckning är en teknik som används på ett liknande sätt 

som traditionella medier. Konversationer på Internet ansluts till medierad 

interpersonell teknik såsom telefon och elektronisk post som mejl. Däremot används 

Internets informationshämtning och informationsgivande funktioner på ett sätt som 

liknar olika traditionella massmediekanaler såsom tidningar, tv, böcker och 

tidskrifter. Det finns empirisk forskning som systematiskt har undersökt 

användarnas beteende eller åsikter om varför de använder Internet och hur de 

använder det (Flanagin & Metzger, 2001).  

 

En lucka i kunskapen är hur individerna väljer att använda Internet tillsammans med 

den andra kommunikationsteknik som finns. Trots att valmöjligheten är stor när det 

gäller att välja medier, utgör detta endast en liten del av förklaringen till de 

medieval som anses göras av de olika mediealternativ som finns tillgängliga för 

användarna vid en viss tidpunkt. U&G-teorin menar att medieanvändningen ger en 

viss kännedom om att personer väljer ett specifikt medium genom olika 
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kommunikationskanaler. Detta i kombination med att tekniken utvecklas samt en 

svag forskning på Internet, tyder på att många frågor om individernas medieval och 

användning förblir obesvarade (Flanagin & Metzger, 2001).  

 

Flanagin och Metzger (2001) menar att det vissa undersökningar som kan beskriva 

varför ny teknik väljs och vidare personers uppfattning om olika medier. Det finns 

teorier som kan ge en bild av vilka syften som ett använt medie har och som 

efterliknas annan teknik. Ett tidigare mönster visar på att personer skulle välja 

kommunikationsteknologi utifrån deras kännedom om olika medier. Det har visat 

sig att social närvaro varierar beroende på hur personer kan förmedla 

kommunikationen och den fysiska närvaron. Det har kommit fram nya mönster för 

medieval och användning av dessa, vilket tyder på att det inte främst är kännedom 

om mediet som avgör vilket medie som ska användas utan snarare faktorer i form av 

bedömningar och behov av mediet. Ett exempel som visar tydligt på medievalet är 

socialt inflytande, användningsmönster och tillfredsställelser. Baserat på mönstret 

för det sociala inflytandet är uppfattningen av media personligt och socialt utformat 

(Flanagin & Metzger, 2001).  

 

I de resultat som framkom av Flanagin och Meztgers (2001) studie fanns det ett 

antal intressanta aspekter. Många av de teknologierna användes för att tillfredsställa 

behoven för information. Sex av nio teknologier bedömdes vara de mest användbara 

för information i böcker, tidskrifter, mejl, face-to-face samt hämtning av 

information på Internet och i tidningar. Informationsgivande funktioner visade sig 

vara den näst mest använda funktionen på mobilen och tv:n medan Internet mer 

användes för lek- och fritidsändamål. Viket pekar på att informationsgivande 

funktioner är en gemensam kommunikationsteknik, något som märks tydligt till alla 

behov (Flanagin & Metzger, 2001).  

 

Vidare framkom det av studien att två av de tre Internetteknologierna mer användes 

för att hämta information och uppfylla eget ändamål snarare än att uppfylla andras 

behov. Av den data som samlades in kom det fram att det har framkommit 

förändringar genom användningen av kommunikationsteknologier. Media anses 

numera innehålla flera kommunikationskanaler jämfört med tidigare då media 

betraktades som låg sociala närvaro. Genom studie bevisas det att Internet är en 

större utsträckning av kommunikationsteknik som används att uppfylla behov på 

nya sätt (Flanagin & Metzger, 2001).  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I Digital identity formation: socially being real and present on digital networks 

skriver Bozkurt och Tu (2016) hur sociala nätverk har blivit populära inom 

kommunikation- och interaktionsmiljöer. Bara under det senaste århundradet har 

tillgängligheten för Internet och webb förändrat våra liv genom de olika 

möjligheterna som detta kan erbjuda. På Internet och webben kan ett socialt nätverk 

definieras som ett socialt mönster bestående av olika länkar (Bozkurt & Tu, 2016).  

  

Den så kallade andra generationens sociala webb och nätverk blev en del av våra liv 

i början av det nya årtusendet. Genom denna nya uppkomst framkom även nya 

tjänster och verktyg såsom sociala nätverk, vilka kom att bli som en rutin i vår 

vardag. Sociala nätverk är en del i ett nätverk där sociala interaktioner och 

personliga relationer kan användas i flera syften, men framförallt till att 

kommunicera via sina egna sociala kanaler som till exempel Instagram och 

Snapchat (Bozkurt & Tu, 2016).  

  

Jesse Fox och Jennifer J. Moreland (2014) skriver i The dark side of social 

networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors 

associated with Facebook use and affordances om stress som är associerad med 

användningen av Facebook. Tidigare forskning har om sociala medier har främst 

fokuserat på fördelarna men inte lika mycket på den negativa sidan. Sociala medier 

har blivit ett anpassat medium för kommunikation och interpersonella relationer. 

Facebook anses vara en av de mest populära bland sociala medier, mycket genom de 

olika möjligheterna som användaren kan erbjudas där. Under senare år har 

Facebook utvecklat en mobilapplikation som gör det ännu enklare för användarna 

att komma åt webbplatsen från flera olika enheter (Fox & Moreland, 2014).  

  

Det finns en mängd fördelar med Facebook men det finns även en mörk sida som 

kan ge användarna ohälsosamma konsekvenser. Enligt en undersökning av Fox och 

Moreland (2014) visar tidigare forskning att sociala jämförelser som användarna på 

Facebook gör med varandra kan vara skadliga. Många användare visade en sida av 

att vara lyckligare och ha ett bättre liv än vad de egentligen hade. Vilket kan tolkas 

genom jämförelse av bland annat användarnas erfarenheter och vanor (Fox & 

Moreland, 2014).  

  

The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of 

Online Social Network Sites undersöker hur förhållandet och de sociala relationerna 

ser ut för personerna som finns på Facebook. Från det att Internet började användas 

har det blivit såväl en ökning som minskning gällande personer och deras sociala 

relationer. Ellison, Steinfield och Lampe (2007) skriver hur användningen av 

Internet minskar relationen mellan personer när det gäller att prata “face to face”, 

vilket kan leda till att även de sociala relationerna minskar mellan personerna. Då 
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sociala medier förändras med tiden kan relationer såväl bildas som att överges, 

varpå förändringar kan uppstå som vidare kan påverka den sociala relationen mellan 

personer som använder sociala medier (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007).  

  

I en undersökning av Stephanie T. Jong och Murray J. N. Drummond (2016), där 

unga tjejer intervjuades, visade resultatet att användningen av sociala medier kunde 

ge bilder av att ha en viss identitet/ideal som skulle kunna påverka självkänslan. 

Mycket handlade om responsen som fås via kommentarer på bilder som publicera 

och att den återkopplingen påverkade deltagarnas känslomässiga tillstånd. Det har 

vidare visat sig att det bland unga tjejer är mycket fokus på utseende och skapande 

av en identitet, något som sociala medier kan spela en stor roll till (Jong & 

Drummond, 2016). 

  

Att använda sig av sociala medier innebär att visa upp sin vardag och livsstil för 

andra. Många unga människor väljer att uppdatera innehållet, så kallat flöde, i sina 

sociala medier genom att visa sitt humör, hålla kontakten med vänner, utveckla en 

identitet och många gånger visa upp sitt som de vill att andra ska uppleva det. Detta 

publiceras och visas sedan i olika kanaler men på lite olika sätt, till exempel en 

längre text på en blogg, på Instagram med en kommentar som beskriver eller ett kort 

meddelande på twitter. När en användare uppdaterar sitt flöde kan andra användare 

ge feedback genom att ge en bildlig "tumme upp/like" eller skriva en kommentar 

(Jong & Drummond, 2016).  

  

Jong och Drummond (2016) beskriver också hur feedback via en ”tumme upp” eller 

kommentar kan avgöra hur barn och ungdomars självförtroende utvecklas. I sin 

undersökning visar de hur deltagare som har en positiv självuppfattning också gav 

positiv feedback och tvärtom. Det framkom även att vissa personer inte fick någon 

feedback alls, vilket då upplevdes som negativt eftersom de ansåg att det som 

visades i deras flöde inte var omtyckt av andra som såg det. (Jong & Drummond, 

2016).  

 

5.1 Uses and Gratification Theory (U&G-teorin) 

I ett inledande exempel från West och Turner (2014) får vi ta del av Ryan och hans 

val av att antingen stanna hemma och se en film på TV eller att gå ut och träffa 

kompisar och se en film på bio istället. Exemplet avslutas med frågeställningen Vad 

erbjuder en film på bio i jämförelse med en film på TV? Författarna menar att Ryan 

kommer att göra ett aktivt val. Som vi alla gör när vi ställs inför olika media. 

Den första medieteorin ’Mass society’ antog att människor inte kunde stå emot 

oönskade media, det vill säga att de var offer för medias makt. Den andra 

medieteorin ’Limited effect’ antog att människor har en förhållandevis låg grad av 
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eget val i tolkandet av de budskap som de konsumerar i media och i vilken 

omfattning dessa budskap kan ha en verkan på den enskilde individen. 

Som ett svar på dessa två teorier lanserades en systematisk och sammansatt 

redogörelse av publikens roll i en masskommunikationsprocess. Detta blev 

formulerat som “Users and Gratifications”-teorin (U&G-teori). Trots dess 

begränsningar, används teorin av forskare när man ska beskriva hur effekter uppstår 

(West & Turner, 2014).  

West och Turner (2014) menar att teorin erkänner att media kan uppnå effekter, men 

teorin ger även publiken ett erkännande och pekar på att personer aktivt söker ett 

visst medie och specifikt medieinnehåll för att få vissa typer av belöningar.  

U&G-teoretiker ser en person som en aktiv individ där individen har en möjlighet 

att undersöka och utvärdera olika typer av media för att möta deras mål med 

kommunikationen. I det inledande exemplet kunde vi konstatera att Ryan inte bara 

identifierar de olika valen av media, utan att han även är kapabel att värdera för och 

emot med de två olika former av media, inklusive respektera sina egna personliga 

värderingar. U&G-teoretiker ställer sig frågan “Vad gör människor med media?” 

(West & Turner, 2014).  

 

West och Turner (2014) menar att U&G-teorin har fem grundläggande antaganden: 

1. Publiken är aktiv och valet av media är målorienterat. 

Olika människor i publiken kan ha olika grad av medieaktivitet. Publiken 

har ett mål med sitt mediebruk. 

 

Behovstyp Beskrivning 

 

Exempel på media 

 

Kognitiv 

 

Skaffa information, 

kunskap och förståelse 

Tv-nyheter, 

instruktionsvideos, 

dokumentärer med mera.  

Påverkan 

 

Känslomässig, njutbar Filmer, såpoperor, 

SitComs 

Personlig integritet 

 

Ökad erkännande, stärkt 

självförtroende, högre 

status 

Videos 

Social integritet 

 

Stärka kopplingen med 

familj, vänner med mera 

Internet, (E-post, 

chattforum med mera)  

Avslappning 

 

Verklighetsflykt 

 

TV, filmer, video, radio, 

Internet 
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2. Media tävlar med andra källor för tillfredsställelse. 

Media och dess publik existerar inte i ett tomrum, utan båda är en del av 

samhället i stort och dess relation är också ett resultat av samhällets 

påverkan. 

  

3. Människor har tillräckligt med självkännedom beträffande deras 

medieanvändande, intressen, och motiv för att kunna erbjuda forskare 

tillräckligt med information.  

För att detta ska vara sant förutsätter det att människor är medvetna om 

sina motiv, medieval och intressen. 

  

4. Medias värderingar på innehållet i media kan endast utvärderas av 

publiken.  

Exempelvis har även sliskiga TV-shower såsom “Kardashian’s” en funktion 

att fylla för den publik som följer just denna typ av show (West & Turner, 

2014).  

 

1994 förutsåg George Gilder hybridversionen mellan TV och datorer. Sedan dess 

har Tv-tittandet förändrats och numera är det möjligt att skräddarsy detta i en större 

omfattning. TV måste numera tävla med andra media om publikens uppmärksamhet 

(West & Turner, 2014). 

West och Turner (2014) förklarar hur nya teknologier alltid har utvecklats genom att 

man tidigt tagit till sig av innehållet från den tidigare dominanta teknologin. Som 

exempel pekar de på att filmen tog sitt innehåll från serielitteratur och att TV 

ompaketerade radions budskap. Med det menas att “nya medier endast 

tillhandahåller nya flaskor för gammalt vin”. Den stora frågan för U&G-teoretiker är 

huruvida människors motivation som användes vid konsumtion av “gammelmedia” 

är tillämpbar på “ny media”?  

West och Turner (2014) föreslår att U&G-teorin kan förklara nyttjandet av Internet, 

men att teorin också kan förbättras med tillägget av nya variabler såsom förväntade 

handlingar och sociala aktiviteter (West & Turner, 2014).  
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5.2 Förklaringsmodeller för U&G-teorin 

McQuail (2010) förklarar hur det har gjorts flera försök att ta fram en modell för 

U&G-processen vilket är något som blivit kritiserat. Men den ständiga utvecklingen 

av media, med allt fler kanaler och former, gör det än svårare att använda sig av en 

och samma förklaringsmodell. Det är troligt ett ökande antal medieanvändande 

vilket kan förklaras med hänvisning till mediala sidofaktorer. Särskilt när det gäller 

publicitet och innehåll. Detta förhållningssätt är särskilt lämpligt beträffande 

Internet och andra nya medier.  

 

Grundläggande i de flesta teorier när det gäller personliga motiveringsfaktorer för 

användandet av media, är att media erbjuder belöningar som är förväntade (och 

därför förutsedda) av den troliga publiken baserat på tidigare erfarenheter. Dessa 

belöningar kan ses som psykologiska effekter som är värderade av individerna. 

Exempel på sådana effekter kan vara “ha en trivsam lässtund” (McQuail, 2010).  

 

 

Figur 

En förväntans-/värdemodell av mediebelöning (både eftersökt och erhållen) 

(McQuail, 2010). 
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Figur En integrerad modell över publikval 

 
En generell process över valmöjligheter. Publikens komplexitet och mångfald gör 

det omöjligt med enkla teoretiska förklaringsmodeller. Publiken skiftar och 

gränsdragningarna blir ibland otydliga. Publikens motiv kan skifta över tid. Trots 

detta finns det tillfällen då publik och media möts och båda blir tillfredsställda och 

de fortsätter sin relation med varandra (McQuail, 2010).  

 

Faktorer som påverkar publiksidan är: 

1 Ålder, kön, arbetssituation, inkomstnivå m.m.  

2 Social klasstillhörighet, utbildningsnivå, kulturell- och familjemiljö, regional 

tillhörighet m.m.  

3 Sådana faktorer som tillfredsställer 1 och 2 ovan.  

4 Preferenser och smaker såsom vissa typer av format, genres och/eller viss typ av 

innehåll 

5 Vad som är tillgängligt vid en viss tid och som matchar individens vanor/tillfällen 

att ta till sig media (på bussen, vid frukosten, hemma i soffan etc.)  

6 Medvetenhet över vilka val som finns och mängden information som erbjuds. (En 

mer aktiv mediegrupp kan förväntas planera sitt mediebruk). 

7 Användande av ett visst innehåll. Varierar media, men kopplat oftast till 

lokalisering och socialt sammanhang).  

Mediasidan 
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A Det nationella mediesystemets särdrag såsom antal, räckvidd, typ av media 

tillgänglig etc.  

B Hänvisar till ett generellt mönster av vad media erbjuder i ett visst samhälle och 

vad den specifika publiken efterfrågar.  

C Specifika format och genres som erbjuds till den möjliga publiken vid givna 

tillfällen och på givna platser.  

D Inkluderar marknadsföring av media, reklam och varumärkesprofilering av 

media.  

E Specifika strategier för val av media och medieanvändande. Det kan handla om 

placering, träffsäkerhet, innehåll, design av mediebudskap i enlighet med vad som 

anses att målgruppen söker (McQuail, 2010). 

 

5.3 Kritik mot U&G-teorin 

West och Turner (2014) menar att U&G-teorin saknar ett teoretiskt sammanhang. 

Han anser att en del av teorins terminologi måste bli ytterligare beskriven. Att 

U&G-teorin förlitar sig för mycket på den funktionella dimensionen av media 

särskilt i tider då media kan vara alltmer hänsynslös. Han menar att medias 

oansvarighet inte adresseras i teorin. 

U&G-teorin tar inte med i beräkningen det faktum att individer kanske inte har 

beaktat alla möjliga alternativ när de konsumerar media. 

U&G-teorins bidrag ligger idag i att den tillhandahåller ett ramverk som tar hänsyn 

till publiken och individuella mediekonsumenter i nutida forskning och teori om 

masskommunikation (West & Turner, 2014).  
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6 Syfte och frågeställningar 

Enligt Olsson (2017) har sociala medier kommit att bli något som ständigt finns 

närvarande och som allt mer tas för givet. Sällan reflekteras det över vart sociala 

medier kommer från, hur de fungerar eller dess betydelse - De finns helt enkelt bara 

där. Instagram det mest använda sociala mediet i svenskarnas vardag. Snapchat är 

ett annat socialt medie som cirka en femtedel använder (Olsson, 2017). Enligt Wolst 

(2018) uppdateras sociala medier hela tiden, det blir därav svårt att såväl vilja som 

att kunna missa något. Påverkan på välmåendet hos människor kan gå åt ett positivt 

håll men det kan även gå åt det negativa hållet, till exempel vardagsstress, ökad 

känsla av ensamhet, sömnsvårigheter och fasan att behöva visa upp det meningslösa 

vardagslivet och jämföra med andra (Wolst, 2018). I undersökningen Svenskarna 

och Internet av Davidsson och Thoresson (2017) framkommer det att fler än hälften 

av de som använder internet idag använder Instagram och att användandet i vissa 

åldersgrupper har fördubblats på bara ett år. Användningen av Snapchat ökade 

under samma period med över 80 procent. Jag vill med denna studie undersöka 

varför personer väljer att använda sig av Instagram och Snapchat och vad det är som 

gör användningen intressant när det gäller att publicera egna inlägg och se vad andra 

publicera. Vilka för- och nackdelar som upplevs vid användningen gällande att själv 

publicera inlägg som att se vad andra publicera. Syftet med denna studie är att 

undersöka vad personer upplever att de får ut av att använda sig av Instagram och 

Snapchat.  

 

För att genomföra denna studie har jag valt att utgå från nedan tre frågeställningar; 

  

• Vad motiverar personer att använda sig av Instagram och Snapchat?   

• Vad upplever personer vid användningen av Instagram och Snapchat?  

• Vilka förväntningar finns gällande användningen av Instagram och 

Snapchat?  
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7 Metod 

7.1 Val av forskningsmetod 

Studien riktar sig till människor som använder sig av sociala medier, vad de 

upplever genom att använda sig av medierna samt vad som motiverar dem att 

använda sig av dem. Jag har valt att avgränsa mig till Instagram och Snapchat som 

sociala medier, dels då dessa sociala medier enligt Davidsson och Thoresson (2017) 

har ökat användarantalen under de senaste åren och är de sociala medierna där jag 

själv är mest aktiv.   

  

För att uppnå studiens syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta med anledning att kvalitativa studier har mer fokus på ord 

och beskrivningar istället för mätning och siffror. Deltagarnas uppfattning vad de 

anser är viktigt och meningsfullt är utgångspunkten i en kvalitativ studie, till 

skillnad från en kvantitativ där forskarens intresse är utgångspunkten (Bryman, 

2011). Kvalitativa studier fokuserar också på att se vilka mönster som kan 

förekomma i vårt samhälle snarare än att analysera enskilda människors egenskaper 

såsom ålder, kön och utbildning (Trost, 2010). Därav har jag valt att använda mig av 

en kvalitativ forskningsmetod, då studiens syfte är att undersöka människors 

användande av sociala medier i form av Instagram och Snapchat och där deltagarnas 

uppfattning och upplevelser utgör utgångspunkten i undersökningen.   

 

7.2 Fokusgrupp 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 

runt ett ämne som bestäms av forskaren” (Wibeck, 2001 s. 25). Just detta budskap 

säger tre viktiga saker om fokusgrupper; forskningsteknik, insamling av data genom 

gruppinteraktion samt att ämnet bestäms av forskaren. En fokusgrupp kan med 

andra ord beskrivas som en form av gruppintervju som blir en så kallad 

forskningsteknik. Ämnet bestäms av forskaren och den data som samlas in under 

intervjun är för till för vidare forskning (Wibeck, 2001).  

  

En fokusgrupp är användbart när en forskare vill genomföra en studie och använder 

sig av personer som på något sätt visar stora olikheter i sättet de lever och tänker. 

Genom att samla in data från personer i en fokusgrupp visar det en sida hur de 

tänker och talar samt även hur de kan reagera på vissa saker beroende på hur de 

känner (Wibeck, 2001). Med en fokusgrupp kan forskaren se hur personer reagerar 

på det som diskuteras och få en bild av samspelet som finns i gruppen (Bryman, 

2011). I och med att det finns vissa ämnen som påverkar personer mer än andra så 

kan det upplevas på olika sätt beroende på vem som får frågan, vilket kan ge en 

diskussion bland människorna i gruppen (Wibeck, 2001).  

 



 

20(42) 

 

Hur stor en fokusgrupp ska vara beskriver Bryman (2011) att ett mindre antal 

deltagare i grupper då det troligtvis kommer vara mycket att säga om 

frågeställningen. Detta kan då upplevas att deltagarna är mycket engagerade eller 

känslomässiga när det gäller frågeställningen. Om grupperna är för stora kan det 

leda till att det blir svårare för deltagarna att säga vad de vill eller att de drar sig för 

att säga vad det tycker och tänker (Bryman, 2011). Därför valde jag att använda mig 

av grupper med 3–4 deltagare för att de själva ska känna sig bekväma med att kunna 

säga vad de vill samt att kunna utrycka sig efter sina egna tankar och värderingar.  

  

Wibeck (2010) anser att fokusgrupp är en bra metod men att det däremot inte passar 

för alla syften. Beroende på forskningsområde och de personer som ska intervjuas 

så är det upp till forskaren att bestämma vilken metod som är mest lämplig. Det som 

framkommer från fokusgrupper ger en direkt bild hur personer tänker och talar. Då 

interaktionen mellan gruppdeltagarna utgör en central del i en fokusgrupp kan det 

vara en användbar metod för att undersöka hur personer agerar eller säger att de 

skulle agera samt anledningen till detta agerande (Wibeck, 2010).  

 

Enligt Wibeck (2010) finns det ett antal fördelar med fokusgrupper. En fokusgrupp 

kan ge en insikt i andra personer upplevelser då ämnen upplevs på olika sätt av olika 

personer. För att förstå dessa olikheter är det vanligt att jämföra fokusgrupper och 

framhäva dels deltagarnas likheter i varje enskild grupp och dels skillnaden mellan 

de olika grupperna. En fokusgrupp ger också ett trevligt och lättsamt samspel samt 

en känsla av att andra lyssnar till det som någon annan har att säga. Personen som 

intervjuar har en mindre styrande roll i en fokusgrupp jämfört med traditionella 

intervjuer, då det inte krävs initiativ i samma utsträckning från intervjuaren för att 

kunna hålla igång diskussionen och införa nya frågeställningar eftersom det främst 

är deltagarna som håller igång samtalet. Intresset i en fokusgrupp ligger dessutom 

mer på gruppens gemensamma uppfattningar och attityder och vad de tillsammans 

tänker kring ett ämne, snarare än vad varje enskild deltagare anser.   

 

Däremot finns det tillfällen där Wibeck (2010) menar att fokusgrupper är en mindre 

lämplig metod. En fokusgrupp bör inte användas vid något annat tillfälle än när det 

handlar om att samla in information till en forskning, det är till exempel inte 

användbart för att lösa konflikter, förbättra en kommunikation eller att förändra 

attityder. Det är inte heller ett lämpligt alternativ där alla deltagarna får möjlighet att 

göra sin röst hörd, till exempel där chefer och medarbetare ska diskutera 

arbetsförhållanden. Även etiska skäl kan vara en anledning att inte använda 

fokusgrupper då det kan finnas gruppmedlemmar som sprider vidare information 

om en annan deltagare som har framkommit i fokusgruppen. En fokusgrupp är inte 

heller lämplig att användas när alla deltagare inte är insatta eller intresserade av 

ämnet då det riskerar att bli ett dåligt engagemang från deltagarna och därmed 
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svårigheter att få ett flytande samtal. Det är också viktigt att forskaren ställer 

lämpliga frågor till den grupp som har satts samman (Wibeck, 2001).  

  

Studien handlar om att undersöka vad personer upplever genom att använda sig av 

medierna Instagram och Snapchat. Då detta är ett ämne som jag anser att personer 

upplever på olika sätt är fokusgrupp en bra metod för att få igång en diskussion 

bland deltagarna och på så vis få en uppfattning hur de agerar och reagerar samt 

bakomliggande faktor till detta. Genom att använda mig av två fokusgrupper kan jag 

få fram deltagarnas likheter i respektive grupp samt jämföra skillnaderna mellan de 

olika grupperna. På så vis få en uppfattning om hur användandet av Instagram och 

Snapchat skiljer sig, eftersom personerna kan ha olika uppfattning om ett ämne. 

Detta då personer kan ha olika uppfattningar av ett ämne. En fokusgrupp kan också 

skapa en känsla av lättsamhet och att deltagarna kan öppna sig eftersom de har en 

social relation och någon som lyssnar på vad de har att säga. Dessutom har jag som 

intervjuare en icke så styrande roll vilket gör att deltagarna själva sköter 

diskussionen. Att genomföra en fokusgrupp ger dessutom en mer samlad bild av vad 

deltagarna gemensamt tycker och tänker, vilket underlättar för att uppnå studiens 

syfte som inte fokuserar på enskilda individer utan snarare att hitta gemensamma 

nämnare.  

 

Då jag anser att användningen av Instagram och Snapchat är ett mindre känsligt 

ämne att diskutera i en fokusgrupp minimerar risken att känslig information 

framkommer från en deltagare som sedan sprids vidare av en annan deltagare. Det 

är inte heller ett ämne där en deltagare anses vara högre uppsatt än någon annan 

vilket skapar samma förutsättningar för samtliga deltagare att göra sin röst hörd. De 

deltagare som jag har valt att ingå i fokusgrupperna, vilket beskrivs i kapitel 7.3, är 

utvalda för att de använder såväl Instagram och Snapchat. De är på så vis vana 

användare och har ett intresse för att diskutera detta.  

 

I denna studie har intervjuer med två olika fokusgrupper genomförts. Enligt Bryman 

(2011) tar det tid att såväl förbereda och formulera fokusgrupper som att 

transkribera materialet. Studenter har inte samma möjlighet att hinna genomföra 

samma antal fokusgrupper som till exempel behövs i en större avhandling eller 

projekt inom forskning (Bryman, 2011). Tanken var från början att genomföra 

intervjuer med tre olika fokusgrupper, men på grund av tidsbrist och svårighet att få 

ihop rätt antal deltagare som behövdes valde jag att intervjua två olika 

fokusgrupper. Materialet som jag fick fram ur dessa fokusgrupper ansåg jag vara 

tillräckligt för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Eftersom fokusgrupper är 

tidskrävande menar Bryman (2011) att det är tillåtet som student nöja sig med ett 

färre antal grupper än vad som annars rekommenderas.  
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7.3 Urval 

Det behövs olika slags deltagare till en forskningsgrupp, men det kan också radas 

upp i olika grupper beroende på vissa kriterier till exempel ålder, utbildning och 

yrke. Utifrån dessa kriterier så finns det forskare som inte väljer att använda sig av 

personer som känner varandra på grund av att detta kan påverka diskussionen 

utifrån till exempel statusskillnader. Sen finns det forskare som inte alls håller med 

om detta utan att det istället är enklare att ha grupper med personer som känner 

varandra då det ska kunna bli en naturlig och enkel diskussion bland dem som deltar 

(Bryman, 2010).  

 

Mitt val av deltagare grundar sig främst i att många tidigare forskningar har 

undersökt barn och ungdomars användning av sociala medier. Det är få studier som 

är kopplat till hur unga vuxna använder sig av sociala medier, vad de upplever 

genom att använda sig av medierna samt vad som motiverar dem att använda sig av 

dem. Mycket av den forskning som jag har tagit del av håller sig dessutom till 

specifika sociala medier som till exempel Facebook, vilket Davidsson och 

Thoresson (2010) menar är det största sociala nätverket. Vid sökningar av tidigare 

forskning inom liknande ämnen var det svårt att hitta forskningar som var kopplat 

till unga vuxna och dess påverkan av Instagram och Snapchat. Baserat på det anser 

jag att unga vuxna är en relativt dold grupp när det gäller deras användning av 

Instagram och Snapchat, även om de också är en stor målgrupp som är användare av 

dessa sociala medier. Dessutom blir det än mer intressant då jag själv tillhör 

kategorin unga vuxna som använder Instagram och Snapchat, liksom i princip alla 

mina vänner i samma ålder. Detta blir ett strategiskt urval, som enligt Wibeck 

(2001) innebär det att deltagarna väljs utifrån syftet med studien för att mer 

detaljerat kunna studera vad ett färre antal personer anser kring ett visst ämne och på 

så vis få en större insikt och förståelse.  

 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor behövde deltagarna vara unga vuxna 

som använder både Instagram och Snapchat samt har ett aktivt konto på dessa 

sociala medier. Jag tyckte också det va intressant att ha med deltagare som använder 

dessa sociala medier dagligen likaväl som deltagare som inte använder det lika ofta 

eller lika mycket. Med detta som utgångspunkt kunde jag selektivt välja ut deltagare 

till min undersökning utifrån från kriterierna:  

 

-   Unga vuxna mellan 25–30 år. 

-     Ha ett aktivt konto på Instagram. 

-     Ha ett aktivt konto på Snapchat. 

-     Vara aktiv minst en gång per dag genom att uppdatera flödet      

-  Publicera en bild på Instagram, antingen i flödet eller på Instastory.  



 

23(42) 

 

-     Publicera en bild på Snapchat, antingen skicka bild personligen eller 

publicera på Snapstory.  

 

Utifrån kriterierna ovan kontaktade jag personer som skulle kunna delta i min 

studie. Jag skrev till dem personligen och förklarade syftet med undersökningen 

samt hur det skulle gå till. Jag var tydlig med att de andra deltagarna som skulle 

ingå i fokusgruppen var personer som de känner sedan tidigare samt att samtalen 

skulle spelas in. Det insamlade materialet förklarade jag vidare skulle redovisas 

anonymt vilket uppskattades hos deltagarna. Deltagarna bjöds sedan in till de två 

fokusgrupperna där datum och tid för respektive grupp bestämdes utifrån de som 

skulle delta. På så vis fick de känna sig delaktiga samt hade de hade möjlighet att 

ställa frågor till mig eller till någon annan innan intervjun skulle vara.  

 

I fokusgrupp 1 medverkade fyra studenter som studerar till mellanstadielärare, 

förskollärare, byggnadsingenjör samt socionom. I fokusgrupp 2 medverkade tre 

personer som arbetar på ICA Maxi, en avdelningschef, en andreman och en 

kassörska.  

 

Deltagarna som jag valde att ha med i fokusgrupperna fanns sedan tidigare i min 

bekantskap, från både yrkeslivet och universitetet. Deltagarna i respektive 

fokusgrupp kände också varandra sedan tidigare. Anledningen till mitt urval är att 

jag ansåg att deltagarna skulle våga öppna sig och ge mer ärliga svar om de känner 

varandra. På så vis kunde jag få en öppen och aktiv diskussion utan att jag som 

intervjuare behövde styra för mycket och kunde därmed fokusera mer på samspelet 

som uppstod mellan deltagarna i gruppen. Eftersom jag kände deltagarna kunde jag 

också säkerställa att alla var på samma nivå när det gäller att prata i grupp vilket 

skulle ge deltagarna samma förutsättningar att få säga sitt utan att någon deltagare 

tog över för mycket. Enligt Wibeck (2001) finns det alltid en risk att inte tillräckligt 

många av de som har tillfrågats kommer, även om en god planering kan minska 

risken går det inte helt att bortse från. Eftersom jag kände samtliga deltagare sedan 

tidigare ansåg jag att risken var liten att de inte skulle komma som planerat, därav 

minskade också risken att inte kunna genomföra fokusgrupperna.  

 

Innan fokusgrupperna påbörjades frågades deltagarna om de tillät att intervjun 

spelades in samt informerades hur materialet skulle användas. Genom inspelning 

och transkribering kunde jag ha tillgång till materialet och lyssna igen på 

deltagarnas svar för att inte riskera att missa något viktigt som kunde ha betydelsen 

för studien.  

 



 

24(42) 

 

7.4 Intervjuguide 

Utformningen av den intervjuguide som utgjorde grunden för studiens fokusgrupper 

baseras på studiens frågeställningar. Vid utformningen av en intervjuguide behöver 

forskaren enligt Bryman (2011) fundera över vilken vetskap som behövs för att 

studiens frågeställningar ska kunna besvaras. Detta var något som jag hade i åtanke 

när jag utformade intervjuguiden (se bilaga 1) och som därmed hade en koppling till 

de frågeställningar som presenteras under kapitel 6.  

 

7.5 Reliabilitet och validitet 

För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie finns två viktiga kriterier; reliabilitet 

och validitet.  

 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och hur pålitligt resultatet från 

undersökningen är, det vill säga huruvida det blir samma resultat om 

undersökningen genomförs igen eller om resultatet påverkas av tillfälliga 

förutsättningar (Bryman, 2011). Reliabiliteten ökar inom varje studie om det är 

samma person som intervjuar fokusgrupperna. Mellan de olika grupperna kan 

uttalanden jämföras och det anses som en fördel när kvalitativ forskning görs i 

grupp (Wibeck, 2010).  Eftersom jag är ensam forskare till denna studie kunde jag 

se en likhet mellan de grupper som intervjuades, deras svar kunde dessutom 

jämföras med det som jag själv känner och tänker kring användningen av Instagram 

och Snapchat. Vilket kan tolkas till att det är flera i samma ålder som upplever 

användningen av Instagram och Snapchat på liknande sätt. Därav är det sannolikt att 

resultatet blir liknande om studien genomförs igen, om den genomförs på samma 

sätt som denna studie.  

 

Validitet handlar om hur slutsatserna bedöms utifrån den undersökning som har 

gjorts och om det hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). Validitet avser att bedöma 

om det som är tänkt att studeras har studerats. Att använda sig av fokusgrupper som 

metod kan vara något problematiskt gällande studiens trovärdighet, detta på grund 

av att deltagarna i gruppen kan falla för grupptrycket och inte våga uttrycka sina 

egna tankar eller värderingar. Det kan också vara en deltagare som tar över samtalet 

och ingen av de andra deltagarna vågar säga ifrån eller emot, vilket då kan påverka 

trovärdigheten. Det är därav upp till den som intervjuar och leder fokusgruppen att 

bedöma hur pass pålitligt det som deltagarna säger är (Wibeck, 2010). Eftersom 

deltagarna i båda fokusgrupperna kände varandra sedan tidigare samt att även jag 

var bekant med samtliga deltagare, kan jag göra bedömningen att det som har sagts 

är pålitligt. Detta då jag känner till deras personligheter och vet hur de är som 

personer, vilket gav en tydlig bild på att det som deltagarna sa stämmer och inte har 

påverkats av någon annan eller situationen. Deltagarna är dessutom lika i sätt för att 

tala i grupp och ingen tog därav större plats än någon annan.  
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7.6 Forskningsetiska principer 

För de personer som ingår i en studie finns ett antal etiska principer som forskaren 

måste förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till 

berörda personer om studiens syfte och de moment som ingår.  Samtyckeskravet 

avser deltagarnas rätt att bestämma över sitt deltagande, att deltagandet är frivilligt 

och att deltagarna när som helst under studien har rätt att avbryta sitt deltagande om 

de vill. Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter och information om 

deltagarna i undersökningen behandlas varsamt och inte blir tillgängliga för 

obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlad information endast får användas för 

den aktuella studien (Bryman, 2011).  

  

De medverkande personerna i studien har informerats om studiens syfte och 

upplägg, samt att deras deltagande är helt frivilligt och att det finns möjlighet att när 

som helst avbryta sin medverkan. Jag har varit tydlig med att det som framkommer 

under fokusgruppen kommer att anonymiseras så att ingen av deltagarna på något 

sätt ska kunna identifieras och att det endast kommer att användas som material för 

denna studie. Deltagarna i fokusgrupp 1 benämns som N1 - N4 och deltagarna i 

fokusgrupp 2 benämns som N5 - N7. Deltagarna har även informerats om att det 

inte finns något rätt eller fel, utan att varje åsikt och uttalanden ska vara utifrån eget 

tycke samt att de åsikter och uttalanden som sägs respekteras av samtliga deltagare i 

fokusgruppen. Jag talade även om för deltagarna att fokusgrupperna kommer att 

spelas in, och var noga med att poängtera att det endast var jag som skulle lyssna på 

det. Att jag var tydlig med all information uppskattades av deltagarna som gav sitt 

samtycke till att såväl delta i fokusgruppen som att det kommer att spelas in.  
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8 Resultat och analys 

Användandet av Instagram och Snapchat 

 

I fokusgrupp 1 menade de att den största anledningen till att de började använda 

Instagram och Snapchat var för att alla andra hade det. Påverkan av många andra 

och sin egen nyfikenhet fick deltagarna att börja använda det.  

 

N4 - Ah, påverkan av andra tror jag.  

N2 -  Man kände sig utanför när andra pratade om det, man visste inte vad det 

var och då var man tvungen att veta.  

 

I fokusgrupp 2 hade de olika anledningar till varför de valde att börja använda 

Instagram och Snapchat. En av deltagarna förklarade att hon började använda det 

för att det var en ny rolig fotoapp. En annan deltagare tyckte att Facebook var 

tråkigt och valde därför att byta till Instagram. En tredje deltagare ansåg däremot att 

det var svårt att förstå hur de nya apparna Instagram och Snapchat fungerade och 

höll sig därför till Facebook då hon tyckte det kändes onödigt att byta.  

 

N5 - Jag började sent med det, jag tyckte det var så krångligt och då använde 

man ju Facebook så jädra mycket så tyckte jag Instagram var så onödigt. 

N7 - Ah verkligen nu är det ju roligare med Instagram än Facebook.  

 

Det som framkom i fokusgrupperna kan tolkas till det som West och Turner (2014) 

beskriver om de fem grundläggande antaganden som finns inom U&G-teorin. Ett av 

antagandena beskriver hur media konkurrerar med andra källor för tillfredsställelse. 

det skiljer sig mellan deltagarna vad som gjorde att de började använda dessa 

Instagram och Snapchat, dels var det påverkan från andra och dels hade de tröttnat 

på att använda Facebook och såg då dessa som nya och roliga. Vilket kan antas 

skapa någon form av tillfredsställelse som de inte kände när de använde Facebook. 

  

 

Varför Instagram och Snapchat används  

 

Anledningen till att deltagarna i fokusgrupp 1 använde Instagram och Snapchat var 

för att hålla kontakten med sina vänner, framförallt om det är att alla inte bor i 

samma stad. Deltagarna ansåg också att det är roligt att följa vännerna på sociala 

medier och se när någon väljer att publicera något.  
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N1 - Ja det är ju lite mer socialt och så där direktkontakt. 

 

I fokusgrupp 2 var anledningen till att de använde Instagram för att se hur andra har 

det samt att samt att de tyckte det var roligt att tagga personer och själv bli taggad i 

till exempel en rolig bild som syns i flödet. Användningen av Snapchat varierade 

mellan deltagarna i fokusgrupp 2. En av deltagarna använde det knappt någonting, 

en annan deltagare tyckte att det var ett bra sätt för att ha relationer med andra och 

en tredje deltagare använde det regelbundet men då främst som ett sätt att hålla 

kontakt med familjen.  

 

N6 - Jag tycker det är kul med familjen, för hela min familj har Snapchat och 

eftersom man då inte ses så ofta när man inte bor så nära så blir det att då vet 

man ändå vad alla för lite asså man får lite inblick typ att alla har det bra men 

då behöver man inte ringa dem kanske eller så funkar ju med eller de är där 

eller ah. Typ så istället för att skicka ett sms typ ”Vi är på Öland” eller så får 

man en Snap på Öland eller nånting. Det blir ju typ som sms fast i bild. 

 

Uppfattningen om varför Instagram och Snapchat används var liknande i de båda 

fokusgrupperna - Det sociala och att kunna ha en direktkontakt samt hålla kontakten 

med familjen. Även detta kan tolkas till ett av teorin U&G:s fem grundläggande 

antaganden om att publiken är aktiv och valet av media är målorienterat, vilket 

innebär att människorna i publiken kan ha olika grad av medieaktivitet och att 

publiken har ett tydligt mål med sitt mediebruk (West & Turner, 2014). Vilket detta 

kan kopplas till att deltagarna själva har valt vilka medier som de vill och anser sig 

behöva använda för att kunna uppnå målet som de har med användandet.  

 

Fördelar med Instagram och Snapchat 

 

Både fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 var eniga om att den främsta fördelen med 

Instagram var att profiler kan hållas privata eller offentliga, beroende på vad varje 

person känner sig mest bekväm med. Fokusgrupp 1 ansåg det också vara en fördel 

att använda Instagram då det innehåller mycket inspiration inom olika kategorier.  

 

N1 - Man kan välja själv vilka man vill följa och så, man kan ha det väldigt 

privat om man vill och man kan ha det väldigt offentligt om man vill. 

 

Fördelarna med Snapchat ansåg fokusgrupp 1 vara direktkontakten och möjligheten 

att snabbt och enkelt kunna visa vad som händer, antingen genom att skicka eller 
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publicera en bild. Snapchat används sällan om det inte är något specifikt som 

händer, vilket skiljer sig jämfört med användningen av Instagram.  

 

Fokusgrupp 2 ansåg att fördelarna med Snapchat var att de bilder som tas och 

skickas i appen, sparas där och tar på så vis inte upp någon plats i mobilen. 

 

N6 - Slipper ha alla bilder på mobilen, de liksom försvinner, visst de äger ju 

dem men de försvinner ju ändå liksom från ens egna mobil.  

 

West och Turner (2014) anser att människor har tillräckligt med självkännedom vad 

gäller deras medieanvändande, intressen, och motiv. Vilket detta kan kopplas till de 

fördelar som fokusgrupp 1 och 2 ansåg vara med att använda Instagram och 

Snapchat - Möjligheten att själv kunna välja vilka som de vill följa och valet att ha 

en öppen eller privat profil samt direktkontakten och att tagna bilder inte tar någon 

plats på minnet i mobilen. På så vis kan deltagarna, utifrån eget tycke, själva känna 

och avgöra syftet med deras användning samt vilken roll deras intressen ska ha i 

denna medieanvändning.  

 

Nackdelar med Instagram och Snapchat 

 

Båda fokusgrupperna var eniga om nackdelarna med såväl Instagram som Snapchat. 

De menar att det ofta är ett ideal som syns och inte som det egentligen är i 

verkligheten, vilket skapar en stress hos deltagarna. Framförallt på Instagram är det 

nästintill alltid som den positiva sidan visas, vilket kan skapa negativa tankar och 

känslor hos andra som ser det. På Snapchat upplevde deltagarna att det fungerade på 

liknande sätt som Instagram men med skillnaden att bilderna som skickas eller 

publiceras där kan vara mer oseriösa eftersom det främst är nära vänner och familj 

som är kontakter där.  

  

N4 - Det skapar verkligen stress, och så blir man stressad och man tänker “gud 

va kul alla har och så”. 

N2 - Det är positivt med Snap för då kan man för då kan man ju skicka den här 

bilden på det man gör till bara dem då liksom. Så det är ju inte för att man ska 

skryta för de andra.  

N6 - Alla filter och sånt egentligen man tror ju typ att hela världen ser 

annorlunda ut än vad det gör typ man tror att alla är så perfekta, så jättestädat 

alltid eller alltid fixade och sånt där man blir typ lurad, kroppshets och sånt är 

ju med mycket.  
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Fokusgruppernas uppfattning om att det ofta är en ideal som syns och visas på 

sociala medier där alla verkar vara perfekta, har en koppling till den undersökningen 

av Fox och Moreland (2014) som visade på att många användare av det sociala 

mediet Facebook visade upp ett bättre och lyckligare liv än vad de egentligen hade. 

Av studien framkom det också att sociala jämförelse kan vara skadliga vilket 

bekräftas i båda fokusgrupperna som anser att den ideal som visas kan skapa såväl 

negativa tankar och känslor som stress och kroppshets.  

  

 

Hur används Instagram och Snapchat 

 

Användningen av Instagram var snarlika i de båda fokusgrupperna. Ingen av 

deltagarna i grupperna är aktiva med att publicera utan det går i perioder. Appen 

används mer för att titta vad andra gör och ibland till att publicera något. 

Användningen av Snapchat är också lika mellan fokusgrupperna, ingen av 

deltagarna är speciellt aktiva där utan publicerar något ibland när de känner för det. 

Däremot gör möjligheten i Snapchat att själv kunna välja vem som ska få ta del av 

en bild som skickas eller publiceras, att bilder skickas och publiceras oftare. Dock 

var det en av deltagarna i fokusgrupp 1 som erkände att hon kände press när hon 

skulle lägga upp en bild, vilket skapade ångest och att hon då valde att inte publicera 

något.  

N4 - Att det går jättemycket i vågor, ibland kan jag bara känna att nä jag orkar 

inte ens titta på det jag blir bara irriterad och då vill jag inte ha något alls på ett 

halvår och sen ibland ah att det går väldigt mycket i vågor kan jag känna.  

N2 - Nej jag vet men jag får sån ångest när folk tittar på det för då tänker jag 

då analyserar de allt ifrån vad jag skriver från hur ah asså jag vet inte jag gillar 

inte det.  

N5 - Jag kollar mest, eller ah jag publicerar ibland det går lite i hok ibland bara 

varje dag och sen så är det 4 månaders paus.  

N7 - Mest skicka till, aldrig Snapstory.  

 

Deltagarna i båda fokusgrupperna använder Instagram och Snapchat på liknande 

sätt, de följer personer och ser vad de publicerar istället för att själva vara så aktiva 

med att publicera bilder och/eller inlägg. Vilket kan tolkas till det som West och 

Turner (2014) menar i ett av sina fem grundläggande antaganden om hur olika 

människor i publiken kan ha olika grad av medieaktivitet. Även om en deltagare 

publicerar ett inlägg eller bild frekvent eller väldigt sällan, eller endast använder 

sina sociala medier för att se vad andra publicerar, så har varje person, precis som 

West och Turner (2014) menar, olika grad av aktivitet på sina sociala medier.  
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Valet att publicera på Instagram och Snapchat och varför just det publiceras  

 

I fokusgrupp 1 var de tydliga med att de inte publicerar vad som helst utan väljer att 

publicera sånt som de själva tycker är roligt och intressant. Det kan vara allt från 

fina naturbilder till bilder på sitt husdjur. Mycket av det som publiceras ska vara 

något utöver det vanliga “lyxet” till exempel en perfekt frukostbild. Att publicera en 

bild som uppskattas vid ett senare tillfälle är viktigare än att publicera en bild som 

inspirerar.  

 

N2 - Inredning eller mat eller typ någon fin naturbild.   

N1 - Jag älskar att publicera när det är fint väder!  För vad man än gör men är 

det fint väder då känner jag mig själv typ lycklig och det känns roligt att dela 

en bild när det är fint väder.  

 

I fokusgrupp 2 var två av tre deltagare eniga om att det som publiceras ska vara 

något roligt, till exempel en resa som de har gjort. Den tredje deltagaren publicerar 

snarare bilder för att visa upp något som är perfekt liksom många andra gör, det vill 

säga tvärtemot hur verkligheten egentligen är. 

 

N5 - Katt eller bebis… nä skojar eller mest på vänner typ. Nä men jag brukar 

nog lägga upp roliga grejer tror jag, asså såhär roliga klipp typ så. 

N6 - Jag lägger mer upp illusionen av att det ska vara perfekt, precis som man 

lurar alla andra typ.  

N7 - Nä men om man gör någonting asså typ om man har varit iväg och rest 

eller gjort något annat.  

 

I båda fokusgrupperna var deltagarna tydliga med att de noggrant väljer vad de vill 

publicerar och anledningen till att just en bild eller inlägg har publicerats. Detta kan 

tolkas till det som West och Turner (2014) förklarar hur U&G-teoretiker ser en 

person som en aktiv individ, där individen har möjligheten att undersöka och 

utvärdera olika typer av media för att möta sina mål med kommunikationen. Genom 

att deltagarna själva väljer vad som ska publiceras och när det ska publiceras, kan de 

själva uppnå de mål som de vill ha för just den kommunikationen och som de vill 

förmedla till andra.   
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Vad som påverkar att publicera något 

 

Det fanns en snarlik uppfattning i båda fokusgrupperna om vad som avgör att 

publicera en bild eller inlägg, vilket var att visa upp hur de är som person, vad som 

tilltalar dem som person och om de har något som de vill dela med andra. Bilder 

som de ansåg vara mer positiva publiceras främst på Instagram medan bilder som de 

ansåg inte vara lika bra publiceras eller skickas på Snapchat. 

 

N3 - Intressant fråga ändå för någonstans så är det ju asså vilken bild av sig 

själv som man vill visa för andra att det är så men så är det ju asså såhär vem 

vill jag att andra ska tro eller så att jag är nånstans.  

N6 - Det är ju typ som när man umgås är det ju kul att lägga ut en bild, typ en 

trevlig kväll att man gör det som ett minne som man kan kolla tillbaka på sen 

eftersom man inte längre har fotoalbum längre på det sättet. 

 

Vad som avgör att publicera något i sina sociala medier visade sig vara lika i de 

båda fokusgrupperna, vilket var att visa hur de själva är som personer och vad som 

tilltalar dem att kunna dela med andra. Detta kan kopplas till det som Jong och 

Drummond (2016) menar med att personer använder sig av sociala medier för att 

visa upp sin vardag och livsstil för andra användare. De väljer att uppdatera sitt 

innehåll genom att visa sitt humör, hålla kontakten med vänner, utveckla en egen 

identitet och visa upp sitt liv som de vill att alla ska uppleva det. När deltagarna i 

fokusgrupperna publicerar något på sina sociala medier vill de visa det som de 

själva tycker är personligt och som de vill dela med andra. Detta blir därmed ett sätt 

att hålla kontakten med sina vänner, då det genom att uppdatera sitt flöde med bilder 

på vardagen och deras livsstil, visar vad som händer i livet. 

 

Vad som påverkar att inte publicera något 

 

Anledningen att inte publicera något var även det lika i de båda fokusgrupperna. En 

bild som ska publiceras på Instagram måste vara perfekt men om bilden ska 

användas för Snapchat är denna perfektion inte lika viktig. 

 

N4 - Det är ju typ det ju asså typ såhär man vill inte visa den dåliga sidan eller 

den fula sidan.  

N3 - Någonstans så känner man ju att man bryr sig mer om Instagram och 

Snapchat.  
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N6 - När det inte blir bra i det formatet ni vet när det egentligen är en fin bild, 

så går det inte att få fint där typ.  

 

Fokusgrupperna menade att det som ska publiceras på Instagram måste vara perfekt 

men att det inte är av lika stor betydelse när det ska publiceras på Snapchat. Detta 

kan tolkas till det som West och Turner (2014) menar med att U&G-teorin erkänner 

att media kan uppnå effekter, vilket det kan bli beroende av vad som publiceras och 

på vilket medie som det publiceras på. Vilket kan tydliggöras för det resultat som 

blev efter att deltagarna förklarat det om ett inlägg publiceras på Instagram så blir 

det inte samma effekt som om det hade publicerats på Snapchat och tvärtom.  

 

Förväntningar vid publicering på Instagram och Snapchat  

 

Att få likes eller någon slags respons var det som båda fokusgrupperna ansåg vara 

mest viktigt när det gäller förväntningar efter att de har publicerat en bild eller 

inlägg. Däremot så diskuterade fokusgrupp 1 att det också var ett stressmoment att 

se andra människors livsstil, vilket skapar en press att få till den livsstil som ska 

synas när en bild publiceras. Trots denna stress är det många som ändå publicerar 

bilder, vilket gör alla delaktiga till den ökade stressen i samhället.  

 

N3 - Det känns typ alltså lite på tal om stressen och sånt skapar det är ju 

egentligen samhället hållbara sammanställningar som ligger här uppe men 

trycks ner i att bli de här få konkreta bilderna som ger upphov till stress liksom. 

Men ändå om man tycker det är så stressande så lägger man upp bilder ändå, 

asså man är ju ändå någonstans man bidrar ju till det.  

N5 - Nä men man förväntar ju sig nån slags respons.  

 

Det var viktigt i de båda fokusgrupperna att få någon slags respons på det som 

publiceras, samtidigt som det skapades en stress när de publicerar något eftersom 

det kan komma åsikter och kommentarer på det som är publicerat. Jong och 

Drummond (2016) beskriver hur feedback via en ”tumme upp” eller kommentar 

avgör hur barn och ungdomars självförtroende utvecklas. West och Turner (2014) 

pekar på att personer aktivt söker ett visst medie och specifikt medieinnehåll för att 

få vissa typer av belöningar. Genom respons och belöningar på det som publiceras 

så är målet uppnått med medieanvändningen, vilket det var något som 

fokusgrupperna förväntade sig vid publicering av ett inlägg eller ett foto.  
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Positivt eller negativt med användningen av Instagram och Snapchat  

 

I båda fokusgrupperna ansåg de att en positiv upplevelse från Instagram och 

Snapchat handlar mycket om inspiration vad andra gör eller har gjort. Beroende på 

vad som publiceras och hur dagsformen är för de som ser en bild eller inlägg, kan 

mycket ändå upplevs som positivt. Det negativa med att använda Instagram och 

Snapchat ansåg fokusgrupperna var kopplat mycket till stress, ensamhet och en risk 

att det kan förstöra mycket i till exempel ett förhållande om en eller båda parter 

känner ett behov att vara aktiv hela tiden och vid speciella tillfällen såsom en 

middag.  

 

N4 - Det kan ju vara typ att några kompisar har hittat på någonting asså gått till 

ett nytt ställe eller ätit något nånstans asså att man också gör det åh det såg gott 

ut jag går också dit.  

N7 - Ja jag tänker man blir ju inspirerad av vissa upplägg, inlägg. 

N4 - Mhm, idealen då att det blir stress liksom.  

N5 - Ja asså att man är beroende typ asså att man är stressad, negativt stressad. 

 

Att kunna se vad andra publicerar ansåg deltagarna i det båda fokusgrupperna vara 

en positiv anledning att använda sig av Instagram och Snapchat. Det negativa var att 

det skapas en stress att se hur andra lever om detta inte stämmer överens med det 

livet som personen själv lever. Detta kan sättas i perspektiv i den undersökning som 

Fox och Moreland (2014) har gjort och som visar att sociala jämförelser som kan 

göras mellan Facebookanvändare kan vara skadliga. Mycket visade på att personer 

var lyckligare och hade ett bättre liv än vad de egentligen hade. Deltagarna i 

fokusgrupperna ansåg att stressen av det ideal som visas på sociala medier ibland 

ger en negativ upplevelse, då de själva inte har fått samma uppfattning på det som 

visas. Men utöver detta så ansåg båda fokusgrupperna att vissa inlägg inspirerade 

och gjorde användningen av medierna positiv.  

 

Att någon gång sluta med Instagram och Snapchat 

 

I fokusgrupp 1 var enda anledningen till att ha kvar Instagram och Snapchat för att 

vännerna har det samt av nyfikenhet. En av deltagarna kände dock att det var 

mycket stress och att hon egentligen hade kunnat sluta med det direkt. Det var en 

deltagare som kopplade samman det som diskuterats under intervjun och insåg att 

det inte fanns så många fördelar att använda sig av Instagram eller Snapchat.  
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N2 - Det tar så mycket tid, herregud vad mycket tid jag lägger på det, till 

ingenting det ger mig väldigt lite det är liksom stressen.  

N4 - Om vi tittar på fördelarna var det väldigt lite, man får lite matinspiration, 

inredningsinspiration och gå till något nytt ställe.   

 

I Fokusgrupp 2 så var de enade om att om de någon gång skulle sluta använda 

Instagram och Snapchat så var det för att ta en paus men mest för att det i sådana 

fall skulle komma en helt ny app.  

 

N7 - Asså det kommer ju inte bli att ingen inte använder något, utan det är ju så 

om det kommer något annat nytt, det kommer ju alltid vara inne med sociala 

medier känns det ju som.  

 

I båda fokusgrupperna fanns tankar om att sluta använda Instagram och Snapchat, 

såväl kortsiktigt som långsiktigt. Framförallt fokusgrupp 1 ansåg att det tar mycket 

tid och att det egentligen inte fanns så många fördelar att använda detta. Trots detta 

har samtliga deltagare kvar Instagram och Snapchat, vilket förstärker den första 

medieteorin “Mass society” om att människor var offer för medias makt och att de 

inte kunde stå emot oönskad media. Av det inledande exempel av West och Turner 

(2014) framkommer det att alla gör aktiva val inför olika media. Fokusgrupp 1 

menar att Instagram och Snapchat används för att vännerna har det medan 

fokusgrupp 2 menar att vi aldrig kommer hamna i ett läge där ingen använder något 

utan att det alltid kommer att komma nya sociala medier att vara på.  

  



 

35(42) 

 

9 Sammanfattning av resultat och analys 

Det som motiverar deltagarna i fokusgrupp 1 och 2 att använda sig av medierna 

Instagram och Snapchat är till en viss del lika bland alla deltagare. När Instagram 

och Snapchat var nytt så var det något som alla ville använda, då det alltid är roligt 

med nya appar och det är spännande att testa på något nytt som inte funnits tidigare. 

Att använda sig av Instagram och Snapchat motiverar till att kunna hålla kontakten 

med så väl gamla som nya vänner och familjen. Detta eftersom många av deltagarna 

inte längre bor i samma stad som sina vänner eller som sin familj. Då är både 

Instagram och Snapchat ett bra hjälpmedel för att fortsätta kunna hålla kontakten 

med vänner och familj.  

 

När det gäller användningen av Instagram och Snapchat är det ingen av deltagarna i 

någon av fokusgrupperna som är kontinuerligt aktiva med att publicera något, utan 

det går oftast i perioder. Intresset av att publicera något är inte stort hos någon av 

deltagarna, men väljer de att publicera ett inlägg på Instagram eller skicka en bild på 

Snapchat är det efter eget behov. Deltagare N2 berättade att hon får ångest och 

känner press när hon ska publicera något och det för att hon inte vet vad andra ska 

tycka och tänka om det som publicerats. Detta skapade en diskussion bland 

deltagarna som förstod vad hon menade. Det som upplevdes av deltagarna visar sig 

vara mycket stress och tankar genom att använda sig av Instagram och Snapchat, 

både när det gäller egna publiceringar likaväl som det andra publicerar.  

 

Deltagarna menar att om de väljer att publicera något ska det vara sådant som de 

själva tycker är roligt att titta på, något som är både intressant och inspirerande. Det 

kan till exempel vara allt från ett roligt filmklipp på en bebis, en fin naturbild eller 

bilder på något av deras husdjur. Deltagarna vill att det som publiceras ska vara 

något utöver det vanliga “lyxet” som de även påstår är mycket av det innehåll som 

visas på framförallt Instagram. Det som publiceras ska vara något som inspirerar 

och uppskattas hos de som ser det. Intresset att publicera något ligger i detta fall 

mellan varje deltagare, vad de själva anser är intressant och givande att se på hos 

andra. Att dessutom kunna få någon slags respons på sina inlägg ansåg båda 

fokusgrupperna vara en viktig del i publiceringen. Det kan till exempel vara en lika 

eller en kommentar på det som publiceras. Alltså upplever deltagarna att det som 

visas på Instagram är den positiva sidan av personers levnadssätt.  

 

Valet att inte publicera något var båda fokusgrupperna enade om att inte göra, då det 

måste vara perfekt om det ska upp på Instagram annars kan det inte publiceras. 

Däremot anser de att det som publiceras på Snapchat inte alls behöver hålla samma 

nivå som det är på Instagram. Som är nämnt tidigare så upplever båda 

fokusgrupperna att det är mer “lyx” och en viss ideal som syns av det som 

publiceras på Instagram, vilket då ger en bild av hur verkligheten är fast den 
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egentligen inte är så. Tvärtom är det när det gäller användningen av Snapchat. Där 

upplever deltagarna att det som publiceras inte alls behöver hålla samma nivå som 

det som publiceras på Instagram. Deltagarna menar att det som skickas eller 

publiceras på Snapchat är sådant som är den sanna verkligheten. Det är på Snapchat 

som “soffbilden” eller “utspillda kaffemuggsbilden” skickas eller publiceras, det är 

här som den negativa sidan visas av människors levnadssätt.  

 

Deltagarna upplever att Instagram och Snapchat ger både positiva och negativa 

sidor. De menar att det positiva ofta handlar om det som till exempel kan inspirera 

och intressera. Medan det negativa med att använda sig av Instagram och Snapchat 

kan bidra med stress och ensamhet genom att till exempel se vad andra publicerar 

om vad som hänt, vad som händer eller vad som ska hända. Detta visar då att det 

finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av Instagram och Snapchat. 

Båda grupperna ansåg att fördelarna med att använda sig av Instagram var att kunna 

ha en privat eller öppen profil beroende på vad som passar bäst för användaren. 

Andra fördelar med Instagram är att det innehåller mycket inspiration inom många 

olika kategorier till exempel matlagning, resor och träningstips. Fördelarna med 

Snapchat menade deltagarna var att det är där som en direktkontakt kan hållas med 

vänner och familj. Lika så att de bilder som tas i Snapchat kan sparas i appen vilket 

då inte tar upp någon plats i mobilen.  

 

Nackdelar med att använda sig av Instagram och Snapchat upplever deltagarna 

likadant i de båda fokusgrupperna. De menar att det är mycket av det som 

publiceras och syns på Instagram inte är som verkligheten är. Det är ofta ett visst 

ideal som syns och ger en overklig bild på hur det egentligen är, vilket deltagarna 

menar att de upplever som ett stressmoment. Mycket av det som publiceras visar en 

bild på hur verkligheten kan vara, men den behöver inte alltid vara så, vilket då kan 

förändra den självkänslan som finns hos användarna som ser det. På grund av den 

stress som kan uppstå på Instagram och Snapchat så menar deltagare N4 att hon 

skulle kunna sluta använda medierna redan nu, medan de andra deltagarna i 

fokusgrupp 1 anser att de vill ha kvar det så länge som vännerna har kvar det. Det 

skilde sig från vad deltagarna i fokusgrupp 2 svarade då de var enade om att skulle 

de någon gång sluta använda Instagram och Snapchat var det för en kort paus eller 

att det skulle komma ett nytt medie som skulle kunna ersätta dessa. 
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10 Slutdiskussion   

Syftet med denna studie var att undersöka varför personer väljer att använda sig av 

Instagram och Snapchat. Vad det är som gör användningen intressant när det gäller 

att publicera egna inlägg och se vad andra publicerar. Vad personer känner att de 

upplever med att använda sig av Instagram och Snapchat, både när det gäller att 

själva publicera inlägg samt att se vad andra väljer att publicera. Utifrån resultat och 

analys från två fokusgrupper som användes för att utföra undersökningen gick det 

att se ett snarlikt samband mellan de båda grupperna.  

 

Anledningen till vad som motiverar deltagarna i de båda fokusgrupperna att 

använda sig av Instagram och Snapchat är mest för att hålla kontakten med gamla 

såsom nya vänner. En deltagare menade att hon är nyfiken, vilket det var en av 

anledningarna till varför hon använder sig av dessa medier. Ingen av deltagarna i 

någon av grupperna var själva speciellt aktiva med att publicera något men däremot 

låg intresset mer för att se vad andra publicerat och att titta på sådant som inspirerar. 

Snapchat används mer för direktkontakt med vänner och familj och var därför mest 

användbart och intressant om någon skickar en snap eller lägger upp något på 

Snapstory.  

 

Deltagarna i de båda fokusgrupperna upplever att Instagram används för att se vad 

vännerna gör när de publicerar något, titta efter inspiration i olika kategorier eller att 

följa offentliga personer och deras livsstil. Användningen av Instagram menade 

deltagarna var positivt då det går att välja om den egna profilen ska vara privat eller 

offentlig. Det ger då ger en klar bild på hur en användare vill att den ska synas 

offentligt eller vara privat. Det negativa med Instagram var tydligt i resultatet med 

vad som publiceras på mediet, att det inte riktigt är så som verkligheten är. Det som 

publiceras på Instagram ska vara perfekt och lite mer åt det “lyxiga hållet” vilket ska 

ge en bild av att allt alltid är positivt och bra. En deltagare i fokusgrupp 1 menar att 

hon då känner press och stress av vad alla ska tycka och tänka om det som hon 

publicerar, då det kanske inte kan uppnå den bild som Instagram försöker visa.  Jag 

har fått uppfattningen om att Instagram visar en bild av hur det förväntas att vara, 

men som det egentligen inte är. Instagram skapar mer ett stressmoment då det som 

syns där är en livsstil som pressar och stressar alla andra att bygga upp något efter 

det.  

 

Användningen av Snapchat upplever deltagarna i båda fokusgrupperna att det ger en 

mer direktkontakt med vänner och familj, eftersom du bland annat själv kan välja 

om en bild ska skickas till en enstaka person eller publicera på Snapstory och synas 

för flera. Det resultat som blev efter att intervjuat båda fokusgrupperna är att 

deltagarna upplever att Snapchat är mer privat och kan även användas mer privat 

jämfört med Instagram. Snapchat används ofta för att kommunicera och prata med 
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sina vänner, till exempel är det där som det planeras om något ska göras eller 

användas för att se vad familj och vänner gör utan att behöva skicka iväg ett sms. 

Det är lätt att hålla kontakten på Snapchat genom att publicera eller skicka en bild, 

och då får ett svar tillbaka om vad som händer eller vad som ska hända. Deltagarna 

menar även att det som publiceras eller skickas på Snapchat är verkliga sidan av en 

människa som syns. Det är på Snapchat den så kallade “negativa sidan” syns, vilket 

deltagarna upplever då det är där som bilden skickas eller publiceras när det till 

exempel är något dåligt som hänt under dagen eller en bild på något som de själva 

inte anser passar in att publicera på Instagram. Utifrån de svar och resultat jag har 

fått från deltagarna i fokusgrupperna är min uppfattning att det är på Snapchat som 

den verkliga sidan syns och det är här som du kan vara dig själv.  

 

Jag upplever det som att både Instagram och Snapchat skapar någon slags stress och 

ensamhet hos personer, vilket märks i det resultat som blev efter intervjuerna. Det 

som publiceras kan ge positiva bilder, men det kan också få personer att känna 

stress, press och ensamhet. Exempel på det är att de inte är med eller inte har tid att 

göra just detta när tillfället är. Mycket tror jag beror på att det nu för tiden alltid 

handlar om att visa vad som händer eller vad som har hänt och att det är en livsstil 

som visas. Vilket kanske då inte stämmer överens med vad du själv har för livsstil. 

Just detta kan bidra till att personer känner sig mer ensamma och stressade över att 

se vad som händer och på ett sätt vara med även fast de inte är det i verkligheten.  

 

Jag uppfattar det som att Instagram är roligt att ha, men kan även upplevas som ett 

stressmoment då det till exempel ger en bild av verkligheten som den egentligen 

inte ser ut. Detta i sin tur kan stressa personer om de inte lever upp till det som 

Instagram visar. Det som publiceras upplevs som både positivt och negativt 

beroende på vem som publicerar eller vad som publiceras. Mycket av det som syns 

ger en bild på hur en livsstil ska vara och som många lever upp till, vilket kan skapa 

stress hos dem som själva inte anser att de lever upp till den standarden. Allt är 

perfekt, allt är fint, allt är så bra och allt är lyx är uppfattningen som jag får av 

Instagram efter min undersökning. Instagram visar en sida av att det som publiceras 

där ser ut att vara perfekt, vilket jag själv inte kan hålla med om genom att jämföra 

hur det verkliga livet är.  

 

Snapchat upplever jag däremot som mer privat och där en annan sida visas gentemot 

den som visas på Instagram. På Snapchat kan du bjuda på dig själv och visa vem du 

verkligen är, det är här du kan visa den utspillda kaffekoppen en tidig 

måndagsmorgon eller när du själv går hemma i myskläder en lördagskväll när alla 

andra sitter på uteserveringar i stan. Det är här som verkligheten kommer ikapp, det 

är så här verkligheten ser ut och som den är. Ta en bild på dig själv när du inte är 

tillfixad eller partyklädd och skicka till de vänner som du vill ska se den. Det är här 

du kan skicka bilden utan att själv känna att det är fel eller att det inte passar in.  



 

39(42) 

 

 

Instagram visar ett filter på en vardag som inte stämmer överens med verkligheten 

och Snapchat visar en vardag utan filter som visar hur verkligheten är. Men trots 

detta så har jag ändå fått uppfattningen att både Instagram och Snapchat kan 

upplevas som ett stressmoment och ensamhet för att du alltid kan och oftast är 

online och uppkopplad på medierna. Allt som har hänt, allt som händer eller allt 

som ska hända publiceras på antingen Instagram eller Snapchat. Dessa händelser 

upplevs som både positivt och negativt beroende på vem som ser det och vem som 

publicerar vad.  

 

Instagram och Snapchat motiverar personer att använda medierna för att det skapar 

ett behov av att se vad alla har gjort, gör eller ska göra genom att de publicerar 

bilder. Detta kan bidra till både positiva och negativa reaktioner beroende på 

dagsformen hos personen som ser det som publiceras.  

 

11 Fortsatt forskning  

Studien visar på en hel del tendenser att sociala medier skapar en negativ känsla hos 

personer men att de trots detta fortsätter använda sociala medier. Att använda sig av 

sociala medier är idag nästintill en självklarhet och det som inte finns på sociala 

medier existerar inte. Du måste helt enkelt finnas på sociala medier för att kunna 

vara en del och följa vad som händer runt om i världen. Med utgångspunkt i detta i 

kombination med vad som framkommer av såväl teorier som fokusgrupperna är en 

intressant fråga om det är ett aktivt val att använda sociala medier eller om valet 

snarare grundar sig i att känna en tillhörighet och behovet av att vara på en 

medieplattform för att kunna vara en del av samhället vi lever i. Något som jag 

anser kan utgöra en bra grund för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vad motiverar människor att använda sig av Instagram och Snapchat?   

• När började ni använda sociala medier såsom Instagram och Snapchat?  

o  Vad var det som fick er att börja använda det?  

o  Varför började ni använda det?  

 

• Varför använder ni Instagram och Snapchat? Intresse, tidsfördriv, jobb?  

 

• Använder ni något av dessa sociala medier mer än det andra? 

o  Varför?  

 

• Hur använder ni er av Instagram och Snapchat? 

o  Publicerar text och bild? 

o  Tittar på vad andra publicerar? 

o  Både och? 

 

• Hur ofta använder ni er av Instagram och Snapchat?  

o  Publicera? 

o  Titta på vad andra publicerar? 

 

• Kommer ni att sluta använda sociala medier såsom Instagram och Snapchat 

någon gång, och i så fall varför?  

o  Sluta använda det, varför? 

o  Inte sluta använda det, varför? 

• Stress, tid, intresset minskar?  

 

Vad upplever människor vid användningen av Instagram och Snapchat?  

• Om ni publicerar något, vad är det som gör att ni väljer att publicera?  

o  Varför publicera detta? 

o  Vad förväntar ni er att få ut genom att publicera detta? 

 

• Kan Instagram och Snapchat påverka ert beslutet vad ni väljer att publicera 

och inte publicera? 

o  Berätta om vad som kan påverka vad ni väljer att publicera.  

o  Berätta om vad som kan påverka om ni väljer att inte publicera.   
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• Hur kan sociala medier påverka er när det gäller att titta på vad andra 

publicerar? 

o  Positivt? 

o Negativt?  

 

• Vilka är det som kan se det som publiceras?  

o  Privat profil? Bara för vänner och familj.  

o  Öppen profil? Når ut till många och till alla som vill se.  

 

Vilka förväntningar finns gällande användningen av Instagram och Snapchat?  

-      Vilka fördelar anser ni att det finns med Instagram och Snapchat? 

-      Vilka nackdelar anser ni att det finns med Instagram och Snapchat? 
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