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Abstract 
 

Instagram är i dagsläget populärt och används av 81% av befolkningen 
mellan 18-25år. Användandet av sociala medier kan vara relaterad till 
positivt och negativt på användarens självkänsla. Syftet med studien är 
att få en djupare förståelse kring hur unga kvinnor upplever andras 
reaktioner angående deras inlägg på Instagram. Syftet var ytterligare att 
förstå hur dessa reaktioner påverkade kvinnornas självkänsla. Urvalet 
var tio unga kvinnliga respondenter som intervjuades. Datan som 
samlades in bearbetades genom en tematisering. Dessa kvinnor 
påverkades av omvärldens reaktioner. Reaktioner från omvärlden 
påverkade deras känslor, tankar och beteenden. Beroende på om 
kommentaren kom från kvinna eller man spelade roll. Om de fick 
positiv respons resulterade det i en förstärkt självkänsla medans om de 
fick negativ respons, upplevde respondenten en försvagad självkänsla. 

 
Keywords: Instagram, positive response, negative response, self-
esteem, social media  

 

Inledning 
Instagram 
 
Fenomenet kring social media och konstant koppling till omvärlden via Internet är en central 
del av dagens samhälle. Antalet användare på sociala medier ökar snabbt. År 2005 använde sig 
7 % av den vuxna amerikanska befolkningen sig av sociala medier, år 2015 hade andelen stigit 
till 65 % inom samma grupp av människor (Perrin, 2015). Vad gäller utveckling av användandet 
sociala medier, och dagens användare uppdaterar sina inlägg med högre frekvens än tidigare, 
denna utveckling syns främst bland unga personer (Madden, Lenhart, Cortesi, Gasser, Duggan, 
Smith & Beaton, 2013). Instagram är idag en av världens största sociala media plattformar på 
Internet. Sommaren 2018 nådde Instagram milstolpen med över 1 miljard användare (Statista, 
2019a) och den är framförallt populär bland unga människor. Av alla människor som använder 
Instagram är 62 % mellan 18 och 34 år gamla. Fördelningen gällande kön inom denna 
åldersgrupp är jämn, 30% kvinnor och 32 % män (Statista, 2019b). Specifik statistik för Sverige 
gällande användning av Instagram visar att 81 % av unga mellan 16 och 25 år använde 
Instagram under år 2017 (IIS, 2017). Instagram låter dess användare interagera och 
kommunicera med andra användare genom att ladda upp bilder som sedan kan gillas (så kallad 
likes) eller kommenteras av andra. Att publicera bilder på sig själv, namnge skola som man går 
i, ange bostadsort, e-post och telefonnummer är alla uppgifter som publiceras på sociala medier 
allt oftare. Detta innebär att unga människor idag är mer exponerade till omvärlden och kan 
därför även påverkas i större utsträckning (Madden, Lenhart, Cortesi, Gasser, Duggan, Smith 
& Beaton, 2013). Att gå in och vara aktiv på Instagram har blivit en del av mångas dagliga 
syssla. 
 
Självkänsla 
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I och med den stora utsträckningen av exponering till omvärlden kan användandet av sociala 
medierna vara både positivt och negativt relaterade till den enskilda användarens självkänsla.  
Självkänsla kan tolkas på flera olika sätt, ett av dessa är genom begreppet global självkänsla 
som myntades av Rosenberg (1995). Global självkänsla beskrivs av Rosenberg (1995) som 
individens uppfattning av sig själv. Denna självsyn beskrivs innefatta en känsla av respekt för 
självet, värdesättning av känslor och en form av acceptans för sig själv. En person med god 
global självkänsla beskrivs som en person som upplever sig själv positivt och värdefull, samt 
att personen finner en respekt för sig själv. Rosenberg (1995) beskriver att individen känner en 
tillfredställelse med sig själv och samtidigt är medveten om sina brister. Detta klassas som en 
beskrivning av stark global självkänsla. (Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 
1995). Den vanligaste definitionen av självkänsla är att självkänsla är individens positiva eller 
negativa attityd gentemot sig själv. Den negativa attityden, eller låg självkänsla, innefattar ofta 
en känsla av värdelöshet, känslor av otillräcklighet och misslyckande samt att personer känner 
en avsaknad av respekt gentemot självet (Adamson et al., 2019). Hög självkänsla i motsats 
innebär en positiv utvärdering av sig själv som ofta leder till ett positivt beteende (Baumeister 
et al., 2003). En hög självkänsla innebär att personen ser en uppskattning för sig själv och 
känner sig bekväm med sin identitet, personlighet och utseende (Etrl et al., 2018). Självkänsla 
kopplas ofta ihop med och definieras som en form av intern utvärdering av den egna personen, 
där personens upplevda värde, respekt för självet samt om personen uppfyller de individuella 
normer och värderingar som existerar (Bergman & Bodner, 2019). Detta skulle innebära att den 
kognitiva utvärderingen av självet och de emotionella reaktionerna till dess utvärderingar är 
väldigt subjektiva (Diener & Diener, 2009). Självkänsla i sig är ett begrepp som kan innefatta 
flera olika dimensioner av en persons tankar och känslor om sig själv (Crocker & Major, 1989; 
Adamson et al., 2019). Exempelvis är kroppskänsla en dimension av självkänsla (Ormsby, 
Owen & Bhogal, 2018). 
 
Självförtroende 
 
Självförtroende kan definieras som en individs tro på sig själv. När en person agerar i olika 
situationer har denne en typ av uppfattning om hur bra personen kommer att klara av 
uppgiften. Denna tanke och utvärdering om den upplevda kvalitén på sina egna handlingar är 
individens självförtroende. Dock betyder inte ett starkt självförtroende nödvändigtvis en stabil 
självkänsla. En person kan känna att självförtroendet stärks genom att klara av särskilda 
handlingar, men fortfarande ha en svag självkänsla. Ett starkt självförtroende kan i många fall 
vara en kompensation för en svag självkänsla. (Tuominen, 2018) 
 
 
Hur upplevs respons på sociala medier 
 
I och med den stora utsträckning av exponering till omvärlden, kan användandet av sociala 
medier som Instagram, vara både positiv och negativ relaterat till den enskilde användarens 
känslor och tankar om sig själv. Allen, Ryan, Gray, McInerney och Walters (2014) fann flera 
fördelar med aktivitet på social media. Dessa var till exempel att personen i fråga känner någon 
form av tillhörighet till sitt digitala sociala nätverk. På sociala medier öppnas möjligheten att 
på ett bredare sätt hitta andra som delar samma intressen för att sedan bygga en gemenskap, 
vilket kan vara positivt för individerna genom att detta kan motverka känslor av ensamhet. 
Dessa resultat stöds även av Browning och Sanderson (2012), som fann att sociala medier är 
ett bra instrument för att kommunicera med andra individer. Den förbättrade möjligheten till 
kommunikation via sociala medier bidrar, enligt författarna, till att bygga en gemenskap mellan 
individer. De fann att en ytterligare med användandet med sociala medier är att användaren 
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själv väljer hur den vill presenteras inför andra, möjligtvis är det lättare att leva ut den egentliga 
identiteten till fullo eftersom interaktionen sker digitalt. Även Gonzales och Hancock (2011) 
argumenterar att den negativa synen av sociala medier som finnas kring social media inte 
stämmer. De menar att genom den selektiva presentationen av sig själv kan individen stärka sin 
självkänsla och ha en mer positiv bild över hur individen framstår och accepteras av andra. 
Användandet av sociala medier kan vara positivt även genom att användaren känner sig 
uppskattad om den får god respons på sina inlägg. Detta kan bidra till en högre självkänsla 
(Allen, Ryan, Gray, McInerney & Waters, 2014). Även kritik eller negativ respons på 
användarens inlägg kan att ha en viss positiv effekt på individen, då vissa personer kan 
motiveras av kritiken och därefter sträva för att utvecklas (Browning & Sanderson, 2012). 

Jämförelser mellan personers utseende där användaren upplever sig själv mer attraktiv än 
andra kan påverka självkänslan och individens kroppsbild positivt (Fuller-Tyszkiewicz, 
Chhouk, McCann, Urbina, Vuo, Krug, Ricciardelli, Linardon, Broadbent, Heron & Richardson, 
2019). Dock kan användande av sociala medier som Instagram vara negativt relaterad till 
självkänsla. Den exponeringen till utseende relaterade inlägg som användaren upplever kan 
bidra till jämförelser med andra individer (Ormsby, Owen & Bhogal, 2018). Användare som 
inte känner någon tillhörighet till den social gemenskapen kan uppleva en känsla av utanförskap 
och se sig själv som någon som inte passar in i de normer och värderingar som framställs genom 
bilder och inlägg på sociala medier (Allen et al., 2014). Negativ respons inom det sociala 
nätverket kan även påverka personens självkänsla negativt. Genom att individer kan vara 
anonyma på sociala medier ökar risken för trakasserier (Allen et al., 2014; Browing & Sanders, 
2012). Li, Yang, Han och Mishra (2014) visade att Instagram ofta används för nätmobbning 
genom bland annat att individer som oftast är anonyma lägger upp pinsamma bilder eller skriver 
negativa kommentarer. Att hela tiden få negativ respons kan komma att dämpa motivationen 
att hålla sig aktiv på dessa plattformar. 

Negativ respons på sociala medier som Instagram kan också bidra till en låg självkänsla 
(Allen et al., 2014). Ormsby, Owen & Bhogal (2018) beskriver att individer med en negativ 
kroppsbild tenderar att jämföra sig oftare med andra individer än individer som har en positiv 
kroppsbild eller uppfyller kroppsliga ideal. Dessa nämner att det finns starka associationer 
mellan kroppskänsla och självkänsla där de belyser kroppsbild och kroppsideal som starka 
påverkande faktorer på individens självkänsla. Olenik-Shemesh, Heiman & Keshet (2018) 
beskriver kroppskänsla och kroppsbild som utvärderingar av egen kropp eller utseende. 
Individer som använder utseenderelaterade media tenderar även att känna pressen att gå ner i 
vikt (Ormsby, Owen & Bhogal, 2018). Butkowski, Dixon och Weeks (2019) fann att unga 
kvinnor som värdesätter responsen på deras selfies tenderar också att ha ett förändrat 
kroppsideal. Individer tenderar känna en otillräcklighet vid jämförelser mellan personers 
utseende (Fuller-Tyszkiewicz, Chhouk, McCann, Urbina, Vuo, Krug, Ricciardelli, Linardon, 
Broadbent, Heron & Richardson, 2019). Känslan av otillräcklighet kan påverka negativt på 
individens kroppsbild (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2019) vilket kan påverka självkänslan negativt 
(Shloim, Hetherington, Rudolf & Feltbower, 2013). 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur unga kvinnor upplever andras 
reaktioner till bilder på dem på Instagram men även hur dessa unga kvinnor påverkas av 
reaktioner de får på Instagram. Instagram är en utav de största sociala medierna i dagens 
samhälle där människor i olika åldrar är aktiva. Med tanke på att individen kan dölja sin riktiga 
identitet på Instagram så ökar risken att människor får negativa kommentarer från andra 
människor. Studien vill ta reda på hur Instagram påverkar just unga kvinnor som får höra 
kommentarer om sig själva. Frågeställningarna var: (1) Hur upplever unga kvinnor omvärldens 
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reaktioner angående dem själva på Instagram? (2) Upplever unga kvinnor att deras självkänsla 
påverkas av andras reaktioner på dem på Instagram? (3) Hur påverkas unga kvinnor av 
reaktioner angående dem själva på Instagram? 
 

Metod 
Deltagare 
 
Deltagarna var tio kvinnor mellan 18-25 år (M = 21.90, SD = 1.45). Detta urval har valts för att 
åldersgruppen var de som var mest aktiva på plattformen Instagram (Statista, 2019b). 
Anledningen till att studien har valt att fokusera på kvinnor var på grund av att kvinnors 
kroppskänsla ofta var sämre än män, vilket även kan leda till en lägre självkänsla (Ormsby, 
Owen & Bhogal, 2018). Då urvalet för studien var begränsat, sattes det upp olika kriterier för 
att kunna hitta lämpliga respondenter. Dessa var att vara av kvinnligt kön, mellan 18-25 år, att 
individen använde Instagram minst två timmar varje dag och individen inte fick genomgå någon 
sorts behandling/ medicinering. Det sista kriteriet bestämdes för att försöka minimera negativa 
konsekvenser för respondenten under eller efter undersökningen. 
 
 
 
Material 
 
En semistrukturerad intervju användes där intervjuguiden bestod av fyra olika frågeområden. 
De första frågorna var inledande där undersökaren berättade vem hon var, hur intervjun skulle 
gå till. Undersökaren informerade även om de etiska principerna för respondenterna i 
inledningen av undersökaren. Syftet med de inledande frågorna var att få respondenten att lära 
känna undersökaren lite så att hon kände sig bekväm. Sedan kom öppningsfrågor där 
respondenten blev tillfrågad exempelvis att berätta hur länge hon varit aktiv på Instagram och 
hur ofta hon använder Instagram dagligen. Syftet med öppningsfrågorna var att försöka få 
respondenten att känna sig mer bekväm för att öppna upp sig för möjliga känsliga frågor. Den 
tredje delen av intervjuguiden var de djupa frågorna som delades in i tre olika teman 1) 
Upplevelser av negativa reaktioner på Instagram, 2) Upplevelsen av positiva reaktioner på 
Instagram och 3) tankeprocessen bakom personens Instagram användning. Frågor som ställdes 
var exempelvis om läggning av bilder på Instagram påverkade respondentens beteende på något 
sätt, om det  spelade någon roll för respondenten att få likes och varför/ varför inte i så fall. 
Dessa frågor använde undersökaren för att få en inblick i respondentens självkänsla kopplad till 
Instagram. Sist ställdes avslutningsfrågor  som hade i syfte att runda av intervjun där 
respondenten hade möjlighet att ställa frågor eller tillägga något (Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Procedur 
 
I början av studien undersöktes tidigare forskning inom samma område för att få en djupare 
förståelse av undersökningsämnet. Efter att lämpliga frågor valts sökte undersökaren efter tio 
lämpliga respondenter. Undersökaren postade en text på sitt Instagram konto där det stod att tio 
unga kvinnor söktes som respondenter. I texten beskrevs även de krav som fanns för att kunna 
delta i undersökningen. Efter att de tio första lämpliga respondenter visat sitt intresse  
kontaktades respondenterna via undersökarens konto på Instagram. Innan intervjuerna 
genomfördes gjordes en provintervju för att undersökaren skulle känna sig säker och för att 
säkerställa så att intervjufrågorna var lämpliga. Genom att genomföra en provintervju kunde 
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undersökaren reflektera över huruvida intervjuguiden passade undersökningen eller inte, 
dessutom kunde provintervjun belysa potentiella oklarheter gällande intervjufrågorna. 
Provintervjun resulterade inte i några förändringar i den ursprungliga intervjuguiden. 

Respondenterna blev tilldelade ett missivbrev innan intervjun genomfördes för att informera 
om all information deltagarna behövde veta innan intervjun. I missivbrevet informerades även 
respondenterna de etiska principerna. Dessa var informationskravet som innebär att 
undersökaren meddelar respondenterna om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 
respondenten får själv bestämma om sitt deltagande och samtycka om sin medverkan i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas uppgifter kodas om och 
endast behöriga får ta del av dem. Slutligen innebär nyttjandekravet informationen som samlats 
in genom intervjuerna endas används i syfte till forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenten informerades även om att intervjun skulle spelas in för att underlätta för 
undersökaren. Deltagarna blev även informerade om allt som de bör veta via missivbrev där de 
även stod undersökarens e-post adress och telefonnummer om respondenten skulle ha frågor 
eller funderingar. När respondenterna tackade ja till att delta planerades och utfördes 
intervjuerna i en trygg miljö där respondenterna fick tala fritt och känna sig bekväma. De första 
fem intervjuerna blev ca 20 minuter per intervju. På grund av att dessa första intervjuerna blev 
korta tilldelades de fem resterande respondenterna intervjufrågorna i förväg, detta för att se om 
intervjuerna skulle bli längre. Undersökaren följde intervjuguiden och ställde även följdfrågor 
vid behov. Deltagarna fick under intervjun svara på åtta öppningsfrågor, 26 djupa frågor 
slutligen två-tre avslutningsfrågor. Det fick även svara på olika antal följdfrågor beroende på 
dennes svar. När alla frågor hade ställts, sammanfattade undersökaren intervjun och frågade 
respondenten om de undrade över något eller ville tillägga något. De andra  fem respondenterna 
som fick intervjufrågorna i förväg pratade mer än de första fem under intervjuns gång. 
 
Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades genom att undersökaren lyssnade på ljudinspelningen och skrev 
ner alla ord som sas under den inspelade intervjuerna. Undersökaren valde att inte ta med läten 
på den transkriberade texten. Korta pauser förekommer och tas med på transkriberingen för att 
under dessa pauser funderar respondenten eller undersökaren. De transkriberade sidorna blev 
cirka 66 A4 sidor totalt. När alla intervjuer transkriberats så meningskoncentrerades dem. 
Meningskoncentrering användes för att underlätta för undersökaren då den insamlade datan av 
respondenternas uttalanden omformuleras till kortare meningar. Koncentrerade meningar 
placerades då in i kategorisering av begreppen. En induktiv ansats har valts för att få en djupare 
förståelse. Den transkriberade datan analyserades för att sedan kunna kategorisera resultatet. 
Datan delades in i tre övergripande kategorier, vilka var: Upplevelsen av negativa reaktioner 
på Instagram, Upplevelsen av positiva reaktioner på Instagram och Strategier vid uppladdning 
av inlägg. Dessa kategorier som skapades för att analysera datan delade sedan de underteman 
som presenteras i resultatet av studien då respondenternas svar belyste olika aspekter av de 
övergripande temana. Kategorisering är viktigt och bra till att använda som ett system för att 
koppla resultat till de begrepp som används i studien samt för att kunna jämföra respondenterna 
svar (Kvale & Brinkman, 2014). 
 
 

Resultat 
 
Tre centrala temaområden för undersökningen med meningskoncentrering som metod 
upptäcktes. Det första var Upplevelsen av negativa reaktioner på Instagram. Temaområdet 
hade fyra underteman som var: Påverkan på beteende, Påverkan på tankar, Påverkan på 
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känslor samt Hantering av negativa känslor. Det andra temaområdet var Upplevelsen av 
positiva reaktioner på Instagram. Det tredje temaområdet var användarens Strategier vid 
uppladdning av inlägg med tre underteman: Planering vid uppladdning, Vikten av likes och 
Förutspådd respons. Deltagarna berättade att de hade varit aktiva på Instagram i snitt 6.05 år 
(SD = 1.21 månader). Av deltagarna uppgav sju personer att de endast hade ett konto och tre 
personer uppgav att de hade två konton. Fyra personer hade privata och sju hade offentliga 
konton. Ett offentligt konto kan vem som helst ta del av de publicerade innehållet medans på 
ett privat Instagram konto kan endas personer som du accepterat och följer dig, de kan ta del av 
det publicerade innehållet. Deltagarna med de privata kontona uppgav att de fick mellan 0-5 
kommentarer per bild. Deltagran använder Instagram mellan 2-10 timmar dagligen (M = 7.25, 
SD = 4.24). Antalet kommentarer deltagare fick per utlagd bild på sina offentliga Instagram 
konton varierade mellan 0-200 (M = 35.00, SD = 46.64). 

Respondent 1, 2, 3, 4, 7 och 8 publicerade mellan 1-3 bilder i månaden på sina offentliga 
Instagram konton. Respondent 6 uppdaterade 1-3 inlägg per år. Respondent 5 uppdaterade 
inlägg 1-2 gånger dagligen och respondent 10 uppdaterade inlägg mellan 1-10 gånger per dag. 
De respondenter som hade privata konton (Respondent 1, 4, och 7) uppdaterade dessa mellan 
4-12 gånger på ett år. 

Respondenterna hade mellan 0-30.00 följare på sina Instagram konton (M = 3973.4, SD = 
8751.48). Sex deltagare uppgav att det är både vänner och okända människor som följer deras 
offentliga Instagram konton. Fyra av deltagarna uppgav att endast nära och vänner följer deras 
privata Instagram konton. En person uppgav att det är både okända och vänner som följer 
hennes privata konto, samt en person uppgav att ingen följer henne privata konto där den endast 
används till att förhandsgranska bilder i syfte att sedan publicera på den offentliga kontot. 

 På frågan om respondenten upplevde att kommentarer på Instagram påverkade självkänslan 
betydligt uppgav fyra respondenter att deras självkänsla påverkades betydligt, två respondenter 
att det påverkade till en viss grad och fyra att det inte påverkade dem alls. Respondent 6, 7, 9 
och 10 berättade att deras självkänsla påverkas betydligt av kommentarer på Instagram. Av 
dessa fyra respondenter uppgav respondent 6 och 9 att deras självkänsla påverkades både 
positivt och negativ beroende på kommentaren. Respondent 7 och 10 berättade att deras 
självkänsla påverkades positivt på grund av positiva kommentarer på Instagram. Två 
respondenter (1 och 5) beskrev att deras självkänsla påverkades till en lite grad av kommentarer 
på Instagram. Respondent 1 uppgav att hon i dagsläget påverkades till en liten del men att hon 
tidigare känt att självkänslan påverkades mycket. Respondent 5 beskrev att hennes självkänsla 
påverkades till viss del av kommentarer på Instagram, men att självkänslan påverkades 
betydligt av händelser i verkligheten i stället för via internet. De fyra resterande respondenterna 
uppgav att deras självkänsla inte påverkades av kommentarer på Instagram. Respondent 2 och 
4 ansåg att kommentarer inte påverkade deras självkänsla. Respondent 3 ansåg inte heller att 
kommentarer påverkade hennes självkänsla, utan det som påverkade henne var hennes egna 
tankar om sig själv. Respondent 8 uppgav att hon upplevde att hennes självkänsla inte 
påverkades då hon visste vilka kommentarer hon skulle få redan innan hon publicerade sina 
inlägg. 
 
Upplevelsen av negativa reaktioner på Instagram  
 
Tema ett bestod av negativ feedback som respondenterna har fått. Den innehöll fyra 
underteman: Påverkan på beteendet, Påverkan på tankar, Påverkan på känslor samt Hantering 
av negativa känslor.  

Respondent 2 och 7 uppgav att de aldrig fått någon negativ kommentar på Instagram. Dessa 
två respondenter har ett privat Instagram konto där endast personer som känner dem följde dem. 
Respondent 6 hade aldrig fått någon negativ kommentar på Instagram men hade fått det på 
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andra sociala medier som exempelvis Facebook. Respondent 6 uppgav att hon trodde att detta 
beror på att hon nästan aldrig uppdaterar på Instagram och endast har en bild uppe på sitt 
Instagram konto för tillfället. När hon fick negativa kommentarer på Facebook var hon ständigt 
aktiv och uppdaterade sitt flöde flera gånger i veckan. Respondent 10 uppgav att hon aldrig fått 
negativa kommentarer men ansåg att hon på sätt och vis har fått negativ respons som innebär 
väldigt få likes som ledde till att hon raderat bilder i efterhand. Respondent 6 och 10 är båda 
offentliga på Instagram. Respondent 1, 3, 4, 5, 8 och 9 uppgav att dem fått negativa 
kommentarer på Instagram. Dessa sex respondenter är alla offentliga på plattformen Instagram 
och känner inte alla som följer dem. De respondenterna som hade fått negativa kommentarer 
hade också offentliga Instagram konton. 

Vad gäller undertema Påverkan på beteende, Uppgav respondent 1 hon ändrade sitt 
beteende. Ibland slutade hon ladda upp bilder och andra gånger ville hon provocera personen 
som gett henne de negativa kommentarerna, detta genom att fortsätta ladda upp liknande bilder 
hon fått negativa kommentarer på. ”Antingen ville man bara provocera mer eller så blev man 
ledsen och slutade lägga upp saker men jag tror att på den tiden var jag mer sån att jag ville 
provocera dem då så jag fortsatta lägga upp ännu värre bilder för att visa att jag inte bryr mig”. 
Respondent 3 slutade lägga upp bilder under den perioden hon fick negativa kommentarer ”Ja 
det gjorde så att jag inte la upp flera sådana bilder på ett jävligt bra tag. Jag till och med gjorde 
så att bara jag kunde se bilden ett tag”. Respondent 4 uppgav att negativa kommentarer inte 
påverkade hennes beteende. Respondent 5 berättade att hon blev väldigt sur och skrev tillbaka 
till personen som gett henne en negativ kommentar. Respondent 6 har inte fått negativa 
reaktioner på Instagram men fått det på andra sociala medier. Respondent 8 berättade att den 
negativa responsen hon fått inte påverkat hennes beteende då den upplagda bilden var 
publicerad i syfte till att vara rolig samt att personen som kommenterade var anonym. 
Respondent 9 berättade att negativ respons hon fått har påverkat hennes beteende lite ”Det 
påverkade mitt beteende, inte så mycket, men jag tänkte lite såhär ”varför gör hon så och varför 
skriver hon så?”. Respondent 10 uppgav att det inte påverkade hennes beteende så mycket men 
hon berättade att hon laddade inte heller upp sådana bilder för att hon inte fann nån mening i 
det med tanke på att ingen annan gillar bilderna. 

 
 Ja, det blev väl så att jag kanske tänker att jag inte ska ta sådana bilder igen, […] eller inte att jag 

inte ska ta sådana bilder, men att jag inte ska lägga upp sådana, alltså om ingen annan gillar dem, 
vad är meningen då liksom? Det påverkar väl inte mitt beteende så mycket, mer liksom mina tankar 
kring vad för typ av bild som jag lägger upp. (Respondent 10) 
 
Sammanfattningsvis uppgav fem av tio respondenter att negativ respons påverkade deras 

beteende på Instagram där exempelvis en respondent raderat bilder i efterhand på grund av 
negativ feedback som hon fått vilket i hennes fall var att hon inte fått tillräckligt med likes.  

Vad gäller undertema Påverkan på tankar, berättade respondent 1 att hon försökte tänka 
positivt men att i slutändan ifrågasatte hon om den negativa kommentaren faktiskt gav en 
verklig beskrivning av henne: ”Det påverkade då inte mig så mycket för att jag försökte vara 
värre tillbaka men till slut så fick det mig att tänka är jag verkligen så som dem säger?”.   
Respondent 1 uppgav att hon efter en negativ kommentar funderat över hur hon är som person 
och tänkte även att hon kanske stämde in på den negativa beskrivningen av henne som 
kommenterades. Detta gjorde så att hon värderade sig själv som något negativt. Respondent 4 
berättade att de negativa kommentarerna påverkade hennes självkänsla tidigare men hon 
upplever idag att hon har starkare självkänsla där hon uppskattar sig själv mer och därav inte 
påverkas av negativa kommentarer. Respondent 5 tycker inte att det påverkade hennes tankar 
om henne själv då hon redan höll med personen som gav henne den negativa kommentaren. 
Respondent 5 berättade att den negativa kommentaren försvagade inte hennes självkänsla då 
hon redan hade en negativ uppfattning om sig själv. Respondent 9 uppgav att den negativa 
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responsen hon fått påverkade hennes tankar väldigt mycket eftersom hon kände personen, men 
även att hon än idag kan tänka på den kommentaren hon fått ”Det var det enda, men annars så 
glömde jag väl nästan det ändå, på något sätt, fast jag fortfarande kan tänka på det. Jag hade ju 
en fundering på att ta bort kommentaren”. Den negativa kommentaren hade en långvarig 
negativ påverkan på respondentens självkänsla då respondenten fortfarande kunde tänka på det. 
Respondent 8 och 10 berättade att negativ respons fick dem att fundera över huruvida bilden 
och deras utseendet uppfattas som negativt. Respondent 8 och 10 berättade att detta skapade 
negativa funderingar om sitt utseende och sig själva. Detta förklarades av Respondent 10 ” Jag 
tror att, typ, mina följare kanske inte uppskattade ju den typen av bild liksom, eller att det var 
typ bild en som såg dålig på mig eller så.”  Respondent 7 beskrev att användning av Instagram 
påverkade hennes tankar på ett särskilt sätt. Hon uppgav att hon påverkades i ett förebyggande 
syfte och tänkte på hur hennes inlägg skulle uppfattas som neutrala av hennes följare. Hon 
menade att hon inte ville publicera inlägg som kunde uppfattas som provocerande. Respondent 
2, 3 och 6 berättade att deras tankar inte påverkades av negativa kommentarer. Respondent 3 
uppgav till exempel att hennes tankar om  henne inte påverkades av negativa kommentarer när 
frågan ställdes. Hon berättade senare under intervjun att hon började tänka på negativa 
kommentarer och känslor efter att hon fått flera negativa kommentarer. Respondent 6 menade 
att hon inte skulle använda Instagram om användandet skulle ha stor negativ påverkan på 
hennes tankar om sig själv. Sammanfattningsvis berättade sju av tio respondenter de negativa 
reaktionerna påverkade deras tankar och självkänsla. Dessa respondenter uppgav att deras 
självkänsla påverkades på ett negativt sätt, exempelvis att flera respondenter uppgav att de 
börjat reflektera över sig själva med på grund av dessa negativa kommentarer. 

Vad gäller undertema Påverkan på känslor, berättade respondent 1 att hon fick sämre 
självkänsla som en följd av negativa kommentarer på Instagram: ”Ja jag vet inte, det kanske 
var mer som en kick från början att man bara ’va cool jag är’ men sen tror jag att efteråt så blev 
det mer så här att man kanske fick sämre självförtroende och sämre självkänsla egentligen.”. 
Respondent 3 berättade att kommentaren fick henne att känna efter över vem hon är. Den 
negativa kommentaren hade en negativ påverkan på respondentens självkänsla eftersom hon 
upplevde att det var ur hennes karaktär att lägga upp en sådan bild endast på grund av den 
negativa kommentaren. Respondent 4 berättade att det alltid påverkade hennes känslor, ibland 
positivt och ibland negativt. Hon uppgav att hon kunde få negativa känslor över sig själv vissa 
dagar. Respondent 5 berättade att negativa kommentarer påverkade hennes känslor men att det 
var så kortvarigt att det inte påverkade hennes självkänsla betydligt eftersom hon redan hade 
låg självkänsla. Hon berättade att kommentarerna spelade inte så stor roll eftersom hon tog åt 
sig mer av negativa kommentarer i verkligheten. Respondent 6 berättade att det fick henne att 
känna sig nere och att negativa känslor ger henne en lägre självkänsla. Respondent 8 kunde 
känna en känsla av ledsenhet och besvikelse över situationen och personen som ger negativa 
kommentarer. Hon berättade även att det inte skulle påverka hennes självkänsla negativt 
eftersom hon uppgav att hon är självsäker. Respondent 9 uppgav att hon kunde tänka tillbaka 
och fundera mycket över en negativ kommentar långt efter hon fått den och känna en negativ 
känsla över den. Respondenten berättade att den negativa kommentaren hade en negativ 
långvarig påverkan på hennes självkänsla. Respondent 10 kunde ibland bli ledsen och tänka 
”vad var det som var så konstigt med bilden”. Hon uppgav att det gav henne negativa känslor 
om henne där hon blev ifrågasättande till sitt utseende och sig själv. Respondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9 och 10 uppgav att negativa kommentarer om utseendemässiga attribut hade stor negativ 
påverkan på självkänslan. Respondent 5 beskrev detta:  

 
Ja, men det är ju många som säger att jag är väldigt smal och det tar jag ju illa upp, jag har väldigt 

smal midja, jag har smala armar, folk brukar säga åt mig att jag ska träna och att jag ska gå upp i vikt 
och allting sådant. Så att då känner jag att det är väldigt personligt, så att det gör att jag tar illa upp och 
det kan jag ju gå och tänka på rätt länge. (Respondent 5) 
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Sammanfattningsvis uppgav åtta av tio intervjuade respondenter att negativ feedback 

påverkade dem negativt. Alla respondenter som uppgav sig fått negativ feedback uppgav sig 
även känt en antingen kortvarig eller långvarig negativ påverkan på sin självkänsla.  

Vad gäller det sista undertemat, hantering av negativa känslor, berättade Respondent 1 att 
hon hanterade de negativa känslorna genom att försöka provocera de personer som gett henne 
negativ respons. Respondent 3 uppgav att hon hanterade sina  negativa känslor genom att 
arkivera(döljer så bara hon själv kan se bilden) bilderna som hon fått negativ respons på. 
Respondenten berättade att hon gjorde detta för att inte andra skulle kunna se bilden och de 
negativa kommentarerna riktade mot bilden eftersom det påverkade hennes självkänsla 
negativt. Respondent 10 beskrev att hon kunde ibland radera bilder om hon upplevde att hon 
inte fått den uppskattningen hon ville ha. Respondent 10 uppgav dock att en borttagen bild inte 
påverkade henne självkänsla särskilt negativt utan att hon istället fokuserade på andra positiva 
saker. Respondent 5, 6, 8 och 9 uppgav att de hanterade negativa känslor genom att fokusera 
på positiva känslor istället. Respondent 4 beskrev att hon istället försöker att tränga bort eller 
inte bry sig om de negativa känslorna. Respondent 2 och 7 uppgav att de inte upplevde negativa 
känslor i samband med användningen av Instagram och berättade därför inte hur hon hanterar 
negativa känslor. 

Sammanfattningsvis berättade fyra respondenter att de fokuserade sig på det uppskattande 
feedbacken de har fått istället. Tre respondenter beskrev att de ändrade sitt beteende för att 
hantera den negativa feedbacken. En respondent beskrev att hon försökte tränga bort negativa 
känslor och två respondenter berättade att de inte kände negativa känslor i relation till 
Instagram. 
 

På frågan om könet på personen bakom responsen spelade någon roll uppgav respondent 1, 
4, 9 och 10 att kön inte hade någon påverkan gällande de negativa kommentarer de fått på 
Instagram. Fyra respondenter uppgav att kön inte spelade någon betydande roll i påverkan på 
deras självkänsla genom negativa kommentarer. Respondent 3, 5, 6 och 8 berättade att de 
påverkades mer om den negativa kommentarerna kom från en kvinna än från en man. Detta 
motiverades exempelvis av respondent 3 som berättade att män är mer kapabla till att  slänga 
ut sig sådana kommentarer och inte kvinnor. ”Exakt, män är så mycket mer kapabla till att göra 
dumheter. Jag förväntar mig inte att en tjej ska skriva sånt, det ska vara girlpower”. Respondent 
3 berättade att negativa kommentarer från män var normalt och ofta förekommande, vilket gjort 
att hon inte lägger stor vikt kring dessa. Sammanfattningsvis beskrev hälften av de respondenter 
som fått negativ respons på Instagram att de upplevde större negativ påverkan om avsändaren 
för en negativ kommentar var en kvinna. 

Den negativa feedbacken på Instagram beskrevs påverka självkänslan av majoriteten av 
respondenterna som intervjuats. Det beskrevs av respondenterna ha påverkat deras beteende 
där respondenter har raderat bilder i efterhand på grund av att den negativa responsen gav 
upplevdes skapa en negativ låg självkänsla. Negativ feedback beskrevs av majoriteten av 
respondenternas som negativt påverkande på både tankar och självkänsla Samtliga 
respondenter som fått negativ feedback på sina bilder uppgav att de fick negativa känslor på 
grund av kommentarerna. Majoriteten av respondenterna uppgav att de hanterade den negativa 
feedbacken genom att fokusera på den positiva feedbacken istället.  

 
Upplevelsen av positiva reaktioner på Instagram  
 
Tema två bestod av upplevelsen positiv feedback som respondenterna har fått på Instagram. 
När respondenterna bads beskriva inlägg där de fått positiva kommentarer och de känslor som 
de kände beskrev samtliga respondenter att de kände positiva känslor. Under tema påverkan 
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på känslor, tankar och vilka kommentarer som gör dem mest glad. Gällande undertemat om 
påverkan på tankar uppgav samtliga respondenter att de kände glädje när de fick positiva 
kommentarer eller annan typ av bekräftelse. För undertemat Påverkan på tankar uppgav 
majoriteten av  respondenter att det påverkade deras tankar om dem själva, de tänkte mer 
positivt om sig själva. Tre respondenter uppgav ingen information gällande detta undertema. 
Det sista undertemat vilket handlade om kommentarer som har störst positivt påverkan 
uppgav fyra respondenter att positiva kommentarer om de själva hade största påverkan. Två 
respondenter berättade att kommentarer från nära och kära var de mest betydelsefulla och de 
med störst påverkan.  Två respondenter uppgav att personliga kommentarer hade störst positiv 
påverkan.  

 
Definitivt kommentarer från nära och kära, för att dem inte slutar ge ”bekräftelse” bara för att dem 
vet att man vet vad dem tycker om en redan. Det tycker jag är viktigt, att ge vänner och familj 
komplimanger fast man står varandra nära och vet vart man har varandra. (Respondent 7) 
 

Respondent 5, 6, 7, 9 och 10 berättade att de blev glada och beskrev detta även som en ökad 
självkänsla vid positiv respons. Respondent 7 och 8 beskrev en stor positiv påverkan på deras 
självkänsla genom kommentarer som var positivt riktade till deras utseende. Respondent 1 
berättade att hon också glädje och ökad självkänsla, men endast om kommentarerna var riktade 
till henne personligen. Detta beskrev även delvis respondent 8 som kände sig positiv när hon 
fick kommentarer om saker som hon personligen hade gjort. Respondent 4 uppgav också att 
hon kände sig glad när hon fick positiva kommentarer, men nämnde inte någon påverkan på 
självkänslan. Respondent 3 uppgav att de positiva kommentarerna kan skapa positiva känslor 
under en längre tid än vad de negativa kommentarerna skapar negativa känslor.  Respondent 2 
uppgav däremot att känslorna som skapas genom den positiva responsen hon får är kortvarig 
och endast påverkar henne positivt för stunden. I detta undertema uppgav flera respondenter att 
deras personliga syn på sig själv spelade roll i hur mycket kommentaren påverkade dem. 
Respondent 2, 3, 5, 6, 9 och 10 berättade att om de redan kände ett missnöje eller osäkerhet 
kring ett särskilt utseendemässigt attribut och om den negativa kommentaren var specifikt riktat 
till det så var påverkan störst. 
Sammanfattningsvis berättade majoriteten av respondenterna att den positiva responsen höjde 
respondenternas självkänsla. De flesta respondenterna beskrev att uppskattning och bekräftelse 
på Instagram stärkte deras självkänsla.  
 
Strategier vid uppladdning av inlägg  
 
Tema tre bestod av Strategier vid uppladdning av inlägg, vilket innefattar respondentens tankar 
kring olika tillvägagångssätt för användning av Instagram. För denna kategori fanns tre 
underteman: Planering vid uppladdning, Vikten av likes och Förutspådd respons. 

Vad gäller undertema Planering för uppladdningar om respondenten har någon sorts plan 
på när och hur du ska lägga upp bilden på Instagram, berättade sju av tio respondenter att de 
hade någon typ av strategi. Respondent 1 berättade ” Ja först så kanske jag tar något snyggt 
filter och sen kanske jag tänker jag väntar tills ikväll är fler folk är aktiva typ”. Respondent 4 
uppgav ”Ja jag brukar alltid bestämma mig för att lägga ut den efter 18 för att då är ungefär då 
människor kommer hem från jobbet eller skolan och brukar hänga på sin mobil så jag brukar 
tänka att folk är mer aktiva då”. Respondent 2 berättade att hon aldrig planerar när eller hur hon 
ska ladda upp sina Instagram inlägg. Respondent 6 uppgav att hon inte planerar men att hon 
fått tips på en teknik av vänner där de har föreslagit att hon ska ladda upp bilder på eftermiddag 
då majoriteten av användarna är aktiva på Instagram.  
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Gällande undertemat Vikten av likes frågades respondenterna om det spelar någon roll att få 
likes. Åtta av tio respondenter svarade att det spelar roll för dem att få likes på deras publicerade 
bilder på Instagram. Respondent 1 berättade ”Asså ja det klart att det gör. Asså jag lägger inte 
upp en bild och hoppas inte på att jag inte ska få några likes utan man hoppas ju på att man ska 
få många likes för att jag vill ju ha bekräftelse att min bild var fin”. Respondent 2 berättade ” 
Alltså, ja, det gör det ju. För att om jag visste att jag inte skulle få en enda like, då tror jag inte 
att jag skulle lägga ut någon bild, för det är ju typ lite det som det går ut på. Ja, men att man vill 
att folk ska se och typ bara ”åh vad duktig du är” eller det är ju så!”. 

Vad gäller underteman om Förutspådd respons uppgav samtliga respondenter att de visste 
vilka bilder som kommer få positiv eller negativ respons på innan dem publicerar bilden.  
Respondent 3 berättade ”Absolut, ibland när jag lägger upp lite utmanande bilder på min rumpa 
då vet jag att människor kommer komma in my DM (direct message) men jag bryr mig ändå 
inte men vissa bilder som jag vet att jag är ganska täckt då jag vet att människor kommer inte 
säga någonting”. 

Gällande strategier vid uppladdning av inlägg beskrev majoriteten av respondenterna att de 
på något sätt planerade sina inlägg på Instagram. Samtliga respondenter berättade att de är 
medvetna om vilken typ av respons de önskar att få på sina inlägg.  

Diskussion 
 
Syftet med studien var att uppnå en djupare förståelse kring hur unga kvinnors självkänsla 
påverkas av kommentarer om dem på Instagram. Studien hade även i fokus att undersöka hur 
unga kvinnor uppfattar reaktioner på sig själva. Studien visade att unga kvinnor hade delade 
uppfattningar om huruvida Instagram påverkade deras självkänsla. Mer än hälften av 
respondenternas uttalande kan tolkas som att negativa kommentarer inte påverkade deras 
självkänsla betydligt. Detta är något som motsäger Allens et al. (2014) forskning som menade 
att negativ respons kan komma att påverka självkänslan negativt. Få respondenter nämnde 
respondenter att deras självkänsla påverkades betydligt av positiva kommentarer. Detta finner 
svagt stöd i forskningen av Allen et al. (2014) som beskriver att god respons och positiva 
kommenterar kan komma att stärka individens självkänsla. Resterande respondenter uppgav att 
de påverkades mycket lite, eller inte alls av varken positiva eller negativa kommentarer. 
Respondent 3 hade ett särskilt och annorlunda perspektiv och beskrev att hennes egna tankar 
var den betydande påverkade faktorn på hennes självkänsla. Detta skulle kunna kopplas till en 
mer traditionell syn på självkänsla där en intern utvärdering äger rum för att uppskatta sitt eget 
värde (Bergman & Bodner, 2019) 

Majoriteten av respondenterna berättade att de hade upplevt negativ respons på deras inlägg 
på Instagram. Dessa respondenter uppgav även att den negativa responsen har negativt påverkat 
deras känslor om dem själv. Allen et al. (2014) menar att negativ respons leder till en svagare 
självkänsla, då självkänslan innefattar känslor om sig själv (Rosenberg et al., 1995) kan denna 
negativa respons tolkas som påverkande på respondenternas självkänsla. Nästan alla 
respondenter uppgav att negativa kommentarer med koppling till deras utseende hade stor eller 
skulle ha påverkan på deras självkänsla. Det faktum att de flesta respondenterna påverkades 
mest av negativa utseenderelaterade kommentarer stärker kopplingen mellan kroppsbild, 
kroppsideal och självkänsla. Ormsby, Owen och Bhogal (2018) menar att låg kroppskänsla och 
svåruppnåeliga ideala kroppsbilder ökar sannolikheten att individen har en låg självkänsla. 
Några respondenter hanterade de negativa känslorna kopplade till responsen genom att radera 
inläggen. Detta är någon som Li Yang, Han och Mishra (2014) tar upp i sin forskning och 
beskriver att negativ respons kan leda till en minskad motivation. Att respondenterna valt att 
radera bilder kan tolkas som en minskad motivation att vara aktiv på Instagram. 
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Det fanns en koppling mellan offentliga konton och negativ reaktioner. De respondenter som 
uppgav att de är offentlig på Instagram har också uppgett att de någon gång fått negativa 
reaktioner på publicerade bilder på sina Instagram konton. Detta beror på att ett offentligt 
Instagram konto kan vem som helst få tillgång till de publicerade innehållet. Risken med ett 
offentligt Instagram konto kan exempelvis leda till att anonyma människor skriver negativa 
kommentarer på Instagram användarnas bilder. Detta tar Li et al. (2014) också upp i deras studie 
där dem skriver att trakasserier förekommer när anonymitet används som verktyg. 
Samtliga intervjuade respondenter uppgav att dem vet om bilden kommer få positiv eller 
negativ respons innan dem uppdaterar bilden. Detta kan kopplas till det som Browning och 
Sanderson (2012) som skriver att personer väljer själva hur de vill framställas i sociala 
medier. I undersökningen visades det att de unga kvinnorna oftast publicerar bilder som de 
vet att andra kommer att gilla. Eftersom syftet med att planera inlägg på Instagram var (är)  
för en del att få fler likes på sina bilder så tolkar jag det som att Individer som vill få flera 
likes på sina bilder söker efter bekräftelse för att också (få )möjligtvis kunna stärka sin 
självkänsla. 

 
Många respondenter berättade att de inte upplevde att reaktioner på Instagram påverkade 
deras självkänsla betydligt. Detta kan tolkas som att några av dem säger emot sig själva. 
Frågan angående positiva kommentarer, om den påverkade respondentens känslor om sig 
själv svarade respondent 3: ”Mm jaaa, eller nej det skulle jag inte säga. Eller jo absolut lite 
grann sanning.”. Detta tolkas som att positiva kommentarer påverkar respondent 3 
självkänsla. I frågan om reaktioner påverkar respondentens självkänsla svarade respondent 3 
”(…) Där emot, asså grejen är såna dära grejer påverkar inte min självkänsla. Det som 
påverkar min självkänsla mest är typ jag själv”. Här förklarar respondenten att andras 
reaktioner inte påverkar henne alls. Detta skulle kunna bero på att respondenterna inte ville 
berätta eller erkänna att hennes självkänsla påverkades av andras reaktioner på dem själva på 
Instagram eftersom självkänsla är privat och kan anses vara tabubelagt.  
Respondenterna beskriver hur negativa och positiva kommentarers påverkade deras 
självkänsla, både positivt och negativt. Gällande undertema Påverkan på känslor drogs 
slutsatsen att i de flesta fall kan en negativ känsla kring en negativ kommentar, komma att få 
en ung kvinna att kritiskt och negativt reflektera över sig själv och därmed kan påverka hennes 
självkänslan negativt. 
 

Den negativa responsen uppgavs påverka hälften av respondenternas beteende på Instagram. 
Detta beskrevs av flera respondenter som beteendeförändringar hos unga kvinnor på Instagram, 
där de kvinnor som får negativ respons,  förändrar sitt beteende mer för att undvika må dåligt 
av de negativa kommentarerna.  
  Hantering av negativa känslor kan tolkas som nödvändiga när respondenten känner ett hot 
riktad mot sin självkänsla. Slutsatsen kan även dras att en negativ känsla kring en negativ 
kommentar, i de flesta fall, kan komma att få en ung kvinna att kritiskt eller negativt 
reflektera över sig själv och därmed också påverka självkänslan negativt.  
  Gällande strategier vid uppladdning av bilder kan en slutsats i detta fall vara att de 
respondenter som planerar sin Instagram användning också söker sig till bekräftelse och 
uppskattning. Ett exempel där tiden kan spela roll för några respondenter vid uppdatering av 
bilder. Respondenterna beskrev att det finns specifika tider då många är aktiva på instagram 
vilket då kunde leda till fler likes på deras bilder. Eftersom majoriteten av respondenterna 
uppgav att det spelade roll för dem att få likes kan det tolkas som att ett stort skäl till uppdatering 
av bilder är den positiva responsen som i sin tur kan leda till ökad självkänsla. 
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  Genom de svar samtliga respondenter har uppgett kan slutsatsen utifrån denna studie dras att 
negativa kommentarer på Instagram, med en stor sannolikhet kan ha en negativ påverkan på 
unga kvinnors självkänsla.   

 
 
 
Svagheter och Styrkor 
 
I studien finns både styrkor och svagheter. En svaghet i studien är en del av datainsamlingen, 
där under de första fem intervjuerna tilldelades inte respondenterna intervjufrågorna i förväg. 
Anledningen till att de resterande fem respondenterna blev tilldelade intervjufrågorna i förväg 
var på grund av kortare antal minuter än vad som planerats per intervju. Detta resulterade i 
längre intervjuer. Majoriteten av intervjuerna blev cirka 10 minuter kortare än planerat. För att 
förbättra detta kunde fler intervjuer göras. Detta kunde inte göras på grund av brist på tid. 
Ytterligare brist i studien var ett respondenterna var relativt olika. Det fanns många skillnader 
mellan respondenterna i form av offentliga eller privata konton, följarantal och antalet 
uppdateringar. För att förbättra detta skulle en mer homogen urvalsgrupp behövts vilket skulle 
kunna stärka generaliserbarheten i undersökningen. Den största svagheten i undersökningen är 
följdfrågorna som ställdes till fel frågor. Exempelvis kunde följdfrågorna ”varför, förklara mer” 
ställt vid intervju frågan 11 ”Hur påverkade det tankar om dig själv?” istället för att ställa 
följdfrågor på frågorna om varför de har privata eller offentliga Instagram konton. Ytterligare  
svaghet i undersökningen är att en del respondenter inte svarade utförligt på frågor kopplade 
till temaområdet upplevelsen av positiva reaktioner på Instagram. Detta område har tre 
underteman. Dessa tre underteman frågades endast ut till de som svarade på frågan vilket 
betyder att 3 respondenter glömdes att fråga. En svaghet med studien skulle också kunna vara 
att respondenterna inte varit helt öppna med sina svar. Detta kan antydas då flera respondenter 
i början av intervjun berättade att de inte påverkades av kommentarer för att senare i intervju 
delvis berätta om hur de påverkats av kommentarer. Detta kan bero på att självkänsla och 
självbild kan för många vara ett känsligt ämne att diskutera. Detta skulle kunna resultera i att 
flera respondenter berättat mindre om hur olika typer av respons påverkar deras självkänsla. 
Ytterligare potentiell svaghet kan vara svårigheten att särskilja självkänsla och självförtroende. 
Dessa två begrepp innebär inte samma sak, då självförtroende kan uppfattas som en mer 
kortvarig känsla och självkänsla som något som individen formar under en längre tid. Det är 
dock viktigt att poängtera att de båda begreppen har en relation, det vill säga, att de kan påverka 
varandra. Svagheten med studien kan vara att respondenterna inte varit medvetna om skillnaden 
mellan begreppen. Studien har därför begränsats till att enbart rapportera om respondenternas 
tolkningar och förståelse av de olika intervjufrågorna oavsett uppfattning av begreppen. 

Det finns även styrkor med studien. Alla respondenterna var nära varandra i ålder, vilket kan 
öka generaliserbarheten för just det ålderssegment som användes i studien. Ytterligare styrka 
med studien är att det användes många intervjufrågor för att omfamna fenomenet kring 
Instagrams påverkan på självkänslan. Detta gör att undersökningsområdet kan studeras genom 
flera perspektiv och aspekter. Detta gör att resultatet bidrar med en förståelse kring unga 
kvinnors tankesätt när det handlar om interaktion via sociala medier. Detta gör att studien kan 
användas i praktiken genom att förstå bakomliggande faktorer till psykisk ohälsa eller låg 
självkänsla hos unga kvinnor som är aktiva på sociala plattformar.   

 
 
Framtida forskning 
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Studien har varit begränsad till enbart unga kvinnor. Det skulle kunna vara intressant att i 
framtiden undersöka män i samma åldersgrupp och se om det finns skillnader eller likheter. 
Studien skulle även kunna appliceras i andra åldersgrupper för att se om det finns skillnader 
eller likheter mellan åldrarna. Studien har varit avgränsad till tio respondenter, för att kunna 
bredda studien skulle även en kvantitativ form av studien genomföras för att få ett bredare 
perspektiv på om kvinnor påverkas av reaktion på dem på Instagram. Ytterligare forskning 
skulle kunna göras med jämförelser mellan olika former av social media, då denna 
undersökning endast fokuserat på Instagram. 
 
Slutsats 
 
Resultatet av den insamlade datan utifrån denna studie tyder på att unga kvinnors upplevelser 
av andras reaktioner på dem själva på Instagram kan påverka deras beteende, tankar och 
känslor. Detta påverkar dem olika beroende på om reaktioner de fått på sina bilder är positiva 
eller negativa. Majoriteten av respondenterna påverkades mer om en negativ kommentar kom 
från en kvinna än om den kom från en man. Denna undersökning visar att positiva 
kommentarer kan bidra till en ökad självkänsla. Undersökningen visar också att negativa 
kommentarerna kan påverka individer negativt och resultera i försämrad självkänsla. 
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