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ADHD and Instagram 

Abstract  

This study aims to investigate how people with ADHD are affected by the social media 

application Instagram. The experiences examined are how three Instagram users with ADHD are 

affected by Instagram. If they find that there are some underlying needs and motives for why 

they use Instagram and in which case they are. Their diagnosis also gives rise to depressive 

tendencies and it is therefore investigated how they handle this when using Instagram. In 

addition, their strategies for using Instagram are investigated. How they help them to reduce the 

negative impact of Instagram. The study further develops this to examine how users want to 

prevent problems that exist with Instagram for people with a diagnosis. The study's theoretical 

starting point is previous research from state agencies such as Statistics Sweden and Stockholm 

County Council. In addition, scientifically reviewed articles are used. The choice of study 

methods is qualitative interviews with a strategic selection of persons diagnosed with ADHD and 

a literature study. The study's three participants all have Instagram accounts where they express 

their ADHD diagnosis. What emerges is the participants' own opinions analyzed with the data 

collected. This results in an interpretive result that can open up for a discussion on the subject 

and describe them with ADHD's own views on the subject. 
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ADHD och Instagram 

Sammanfattning  

Den här studien ämnar till att undersöka hur människor med ADHD påverkas av den sociala 

mediaapplikationen Instagram. De upplevelser som undersöks är hur tre Instagramanvändare 

med ADHD påverkas av Instagram.  Om de upplever att det finns några bakomliggande behov 

och motiv till varför de använder Instagram och i sådant fall vilka de är. Deras diagnos ger även 

upphov till depressiva tendenser och det undersöks därför hur de hanterar detta när de använder 

Instagram. Tillika undersöks sedan deras strategier för användning av Instagram. Hur de hjälper 

dem från att minska den negativa påverkan från Instagram. Undersökningen vidareutvecklar 

detta till att undersöka hur användarna vill förebygga problem som finns med Instagram för 

människor med en diagnos. Studiens teoretiska utgångspunkt är tidigare forskning från statliga 

instanser såsom Statistiska Centralbyrån och Stockholms läns landsting. Utöver det används 

vetenskapligt granskade artiklar. Valet av studiens metoder är kvalitativa intervjuer med ett 

strategiskt urval av personer med diagnosen ADHD och en litteraturstudie. Studiens tre deltagare 

har alla Instagram-konton där de uttrycker sig om sin ADHD-diagnos. Det som framkommer är 

deltagarnas egna åsikter analyserat med den data som samlas in. Det resulterar i ett tolkande 

resultat som kan öppna upp för en diskussion om ämnet samt beskriver de med ADHD:s egna 

åsikter kring ämnet.  

Nyckelord  

Instagram, sociala medier, ADHD, psykisk ohälsa, stress, unga vuxna 
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1. Inledning  

1.1 Inledande om ämnet 

Statistik från Statistiska centralbyrån (Scb) visar att Svenskarnas internetanvändning har ökat 

med cirka 80% sedan 2003 (Statistiska centralbyrån 2017). Analysenheten svenskarna och 

internet har sammanställt att 4 av 5 svenskar använder sociala medier. 96% av Sveriges 

befolkning har tillgång till internet, nästan alla elvaåringar, hela 98% har tillgång till egen 

mobiltelefon och av alla treåringar använder en tredjedel surfplattor varje dag (Davidsson & 

Palm 2018, s.43). Detta är en markant ökning av internetanvändare sedan början av 2000-talet. 

Aldrig tidigare har människor varit så uppkopplade och tillgängliga tidigare. Det gör att unga 

idag behöver skapa en allt större social närvaro online för att känna att de har en tillhörighet till 

sina vänner och bekanta (Abiala & Hernwall 2013, s.13). För unga är det lika viktigt att synas 

och höras online som det är i den verkliga världen (Abiala & Hernwall 2013, s.15). De gör detta i 

form av sociala medier, där de kommunicerar och söker uppmärksamhet från andra människor.  

Instagram är ett socialt medium som många människor använder för att dela med sig och kolla på 

bilder. Det är en applikation som det länge argumenteras kring, om hur den påverkar människor. 

Instagram är en av de populäraste applikationerna i världen och det tyder på att användarna anser 

att de får ut något positivt av att använda applikationen. Men samtidigt förekommer varningar 

från olika delar av samhället om Instagrams negativa påverkan på främst unga människor 

(Danielsson och Snöbom 2014, s.21). För en del  unga människor kan användandet av Instagram 

skapa ett missbruk eller beroende (Nordlund 2013, s.13). Studien Social Media and Depression 

Symptoms: A Network Perspective (2018) visar att sociala medier är en bidragande orsak till att 

unga känner sig ensamma, stressade och otillräckliga. Den visar även att unga lätt tappar intresse 

för sitt eget välmående på grund av sociala medier, då de har svårt att vara nöjda med vad de 

själva innehar (Aalbers & McNally, s.07). I en studie från 2013 beskriver kuratorer hur de 

upplever ungas psykiska hälsa. Det de beskriver är att en starkt bidragande faktor till psykisk 

ohälsa för unga är att de har ett glapp mellan hur de upplever sig själva och hur de egentligen 

skulle vilja vara. De är inte nöjda med sin situation eller med sig själva och jämför sig med andra 

som de tycker har det bättre. De känner att de behöver leva upp till ett speciellt ideal och med 

detta uppstår en enorm prestationsångest. Enligt samma studie är Sociala medier en bidragande 
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faktor till psykisk ohälsa då det är ett redskap där unga kan jämför sig med varandra (Danielsson 

och Snöbom 2014, s.20). En grupp av människor som inte förekommer särskilt ofta i dessa 

studier, är personer med diagnoser. Det är ovanligt att dessa människors upplevelser med sociala 

medier undersöks. Även fast deras diagnos kan göra dem känsligare för att påverkas negativt av 

sociala medier. Den här studien försöker därför ge dessa användare en röst genom att undersöka 

och analysera deras upplevelser med sociala mediet Instagram.  

1.2 Avgränsningar  

Det har länge ansetts att unga spenderar för mycket tid och lever för stora delar av deras liv på 

sociala medier som Snapchat, Facebook och Instagram. Det finns även fler medier än dessa, 

vilket gör det helt orimligt att undersöka alla dessa sociala medier. För att göra det möjligt att 

undersöka hur människor påverkas av sociala medier, behövs en avgränsning vid endast ett 

medium. Avgränsningen är att endast använda Instagram, eftersom att den är den näst 

populäraste applikationen i Sverige. 60% av Sveriges befolkning använder idag (2019) 

Instagram. Till detta går det även att räkna in att Instagram ägs av Facebook som är populärast i 

både Sverige och resten av världen (Davidsson & Palm 2018, s.50). Instagram är även den 

applikationen som är populärast bland unga vuxna med 73% aktiva användare (Davidsson & 

Palm 2018, s.48). Därför sker även en avgränsning här vid att endast undersöka unga vuxnas 

användande.  

Uppsatsen undersöker människor med en diagnos, i det här fallet ADHD. Därför exkluderas alla 

andra typer av Instagramanvändare. Det görs eftersom att undersökningen syftar till att 

undersöka hur människor med ADHD berörs av Instagram. För att undersöka detta avgränsas 

undersökningen till två metoder, litteraturgranskning och intervjuer. Dessa metoder har valts för 

att ge möjlighet till att analysera tidigare forskning och för att ge utrymme till de tillfrågade att 

berätta om deras upplevelser med Instagram. Eftersom att personers egna upplevelser undersöks 

och inte samband så används kvalitativa intervjuer istället för mer kvantitativa metoder såsom 

enkäter. Urvalet av tillfrågade avgränsas till tre stycken på grund av den problematiska processen 
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att finna deltagare till studien, det vill säga att lokalisera deltagare som är villiga att delta i 

studien och har diagnosen ADHD. Det är sedan känsligt att fråga dessa individer om huruvida de 

vill delta i studien och hög noggrannhet/försiktighet behövde därför göras vid kontaktande av 

varje tillfrågad. Det gör att processen för att hitta deltagare till studien dragit ut på tiden och i 

beaktande av den tid som erhålls för det här arbetet har avgränsningen därför gjorts vid endast tre 

deltagare. 

Slutligen avgränsas studien till att inte erhålla information som ålder, kön och namn från 

deltagarna. Detta på grund av den känsliga information som de tillfrågade delar med sig av och 

för att det inte ska vara möjligt att uträkna personernas identiteter. Detta innefattar även vart 

dessa personer är lokaliserade, vilket inte heller återges förutom att de befinner sig någonstans i 

Stockholmsområdet. 

2. Bakgrund  

2.1 Svenskarna och sociala medier 

Enligt studien svenskarna och Internet (2018) använder svenskar YouTube mest bland de 

populära sociala medierna (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat). Tvåa kommer 

Facebook och på tredje plats Instagram (Davidsson & Palm 2018, s.44). Dessa tre har 

gemensamt att de är användare centrerade medium där personen står i centrum (Hawi & Samaha 

2018, s.578). I Sverige ökar det dagliga användandet av sociala medier varje år, sedan 2017 har 

svenskarnas dagliga användning av sociala medier ökat med 2%. Instagram är det sociala mediet 

som ökar mest med 7% gentemot förra året. Facebook ökning gentemot förra året är mindre med 

2%, vilket beror på att hemsidan tappar allt mer bland de yngre användarna (Davidsson & Palm 

2018, s.48). Facebook har dock flest användare totalt sätt i Sverige, då hälften i alla åldrar 

använder Facebook (Davidsson & Palm 2018, s.51). Bland de yngre är dock Snapchat den 

populäraste applikationen. I åldersgruppen 10 till 15 år dominerar Snapchat alla andra sociala 

medier, de har även en stor skara användare bland 16 till 25 åringar (Davidsson & Palm 2018, s.

54). På högstadiet använder 97% av alla flickor i Sverige Snapchat. Statistiken visar att 

mikrobloggar som Facebook och Twitter tappar gentemot de mer visuellt baserade medierna som 
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Snapchat och Instagram. Användandet av dessa medier fluktuerar jämfört med de andra och har 

en betydligt mindre ökning av användare varje år (Davidsson & Palm 2018, s.58).  

Fig 1: Illustrerad statistik i form av stapeldiagram förställande antal sociala medie användare i 

Sverige som är över 12 år (Davidsson & Palm 2018, s.51) 

Medan Snapchat är mer populär bland människor i yngre tonåren så har Instagram sitt fäste 

bland unga vuxna (Davidsson & Palm 2018, s.50). Bland unga vuxna ses Facebook mer som 

något för de äldre. De allra flesta har en profil på Facebook, men använder sällan applikationen/

hemsidan. Snapchat använder de mer frekvent men anser att det mer är för de yngre. Instagram 

har blivit som en slags tillflyktsort för denna åldersgrupp, vilket reflekteras i att de är den enda 

åldersgrupp som använder Instagram mer dagligen än Facebook och Snapchat. 73% av de unga 

vuxna i Sverige använder Instagram varje dag (Davidsson & Palm 2018, s.50).  

!8






Fig 2: Illustrerad statistik i form av stapeldiagram förställande de dagliga användarna av 

Facebook, Snapchat & Instagram (Davidsson & Palm 2018, s.50) 

2.2 Instagram  

Instagram är en applikation som finns tillgänglig till både iPhone och Android telefoner. 

Huvudfunktionen av Instagram är att det är en plattform där personer kan dela sina bilder och 

även redigera dem med olika filter. Appen fungerar även som ett sätt för människor att finna nya 

bilder och personer att följa. Varje person kan ha en eller flera egna konton, där de kan publicera 

fotografier och filmer. Publicerat fotografi eller film med eventuellt tillhörande text kallas för 

inlägg. På kontot samlas alla de bilder kontoinnehavaren har publicerat och detta kallas flöde. En 

annan funktion är att det är möjligt att följa andra personer och konton, vad de publicerar 

kommer ut som ett gemensamt flöde med bilder. Utöver detta finns en funktion som kallas storys 

där användare kan lägga upp filmer och bilder som ligger uppe i 24 timmar. Det finns även en 

funktion för att kommunicera med andra Instagramanvändare via meddelanden (APKMirror 

2018). 
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Fig 3: Skärmdumpar av Instagrams användargränssnitt (BGR 2018) 

2.3 Den svenska Instagram kontexten 

I Sverige är Instagram det näst mest använda sociala mediet efter Facebook som har en klar 

majoritet på den svenska marknaden. Men i dagligt användande sjunker Instagram gentemot 

konkurenterna, här är Snapchat störst med flera procent av sina användare aktiva varje dag 

(Davidsson 2018, s.50). Sverige hakade på trenden med Instagram väldigt tidigt, redan när 

applikationen lanserades i Sverige 2010 växte användarantalet stort. Många unga valde att gå 

över från Facebook som hade fått en större andel äldre användare. Facebook har lagt märke till 

denna förändring och köpte därför upp Instagram. Sedan lanseringen har Instagram ändrats 

mycket både designmässigt men även på vilken typ av inlägg som läggs upp. 2014 började 

Instagram använda sig av annonser vilket förargade en del användare. Dessa annonser maskeras 

som vanliga Instagram inlägg. Med endast små texter i botten av inlägget som beskriver dem 

som annonser (APK Mirror 2018).  
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2.4 Vad är ADHD? 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket ofta översätts till 

uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. ADHD är ett av de mest studerade tillstånden inom 

medicinen, de beräknas att tre till sex procent av alla barn i skolåldern har någon form av 

diagnosen. Symptomen för ADHD kan visa sig genom att personen pratar mycket, har svårt att 

vänta på sin tur, är glömsk, ouppmärksam på detaljer och har svårigheter med att organisera samt 

sitta still. Bland barn är det vanligt att de har svårt att kontrollera sitt humör och blir lätt upprörd. 

Ett vanligt kännetecknande för ADHD är att personen har ett oförutsägbart beteende. Vilket 

försvårar deras samspel med andra människor (Kadesjö & Mossler 2004, s.8).  

Det är mycket vanligt att barn och ungdomar med ADHD är mer ängsliga och saknar tro på sig 

själva. De diagnostiserade löper risk för att utveckla depression vid misslyckanden eller på grund 

av att de ser sig som mindre värda (Kadesjö & Mossler 2004, s.8). ADHD kan dock visa sig 

olika från person till person. Det är vanligt att många människor med diagnosen även kan ha 

problem med tvångssyndrom, ångest, missbruk eller depression (Kadesjö & Mossler 2004, s.40). 

Det är beräknat att ADHD är två till tre gånger vanligare bland killar än tjejer. Det är dock 

vanligare att flickor drabbas av depression, ångest och missbruksproblem på grund av diagnosen. 

Det beror på att många flickor sällan blir diagnostiserade med ADHD då diagnosen är vanligare 

bland killar. Det förekommer även att personer med andra diagnoser som Aspbergers eller 

epilepsi även har ADHD (Nationalencyklopedin 2018).  

2.5 ADHD i samhället  

En vanlig aspekt av hur personer med ADHD upplevs av andra är att de kan upplevas som 

jobbiga eller/och ouppmärksamma. I skolan kan de anses vara stökiga och inte förmögna till att 

koncentrera sig på skolarbetet. De har dock en stor fallenhet för att lösa problem och kan därför 

uppnå goda resultat i skolan. De har dock väldigt svårt med att lyckas att bli färdiga med projekt 

i tid. Detta då de har en tendens till att sväva iväg till olika valmöjligheter inom projektet och kan 
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därför inte välja endast en väg. Det gör att de har väldigt svårt med alla typer av val som de ställs 

inför i det vanliga vardagslivet. De väljer därför ofta situationer där de slipper göra ett val, 

eftersom detta skapar för mycket problematik för dem (Stockholms läns landsting 2018). För 

dem som befinner sig i närheten av en person med ADHD, kan deras rastlöshet reta upp dem. En 

person med ADHD har svårt att sitta still och väljer därför att ofta leka med håret, klicka med 

pennan eller skaka på benen. Vanligt är även att de går in till 100% i vad de än antar sig, vilket 

kan resultera i att när de inte uppnår det blir de väldigt känslosamma. Detta upplevs av 

människor runt omkring som att de tar oviktiga saker för seriöst (Stockholms läns landsting 

2018). I samhället har människor med ADHD rätt till stöd under exempelvis skolgången och  

med stödboende. De har rätt till att få sin ADHD behandlad i form av möten med psykolog och 

eventuellt medicin (Stockholms läns landsting, 2018).  

3. Syfte och frågeställning 

En stigande trend i samhället är att fler och fler unga utvecklar nedstämdhet eller psykisk ohälsa. 

Många undersökningar görs för att ta reda på varför den här trenden ökar bland unga idag. Ett 

medium som ofta beskylls för detta är sociala medier. Med en stigande populäritet under början 

av 2000-talet har sociala medier blivit en typ av standard för unga idag. Den enorma 

populariteten betyder att sociala medier för med sig mycket positivt för unga i form av 

gemenskap och bättre kontakt med nära och kära. Trots det höjs många röster i samhället för att 

sociala medier gör unga nedstämda och deprimerade. I den här undersökningen försöker jag ta 

reda på hur användare av applikationen själva ser på negativa och positiva effekter av 

applikationen, med ett lite större fokus vid de negativa. Men istället för den ”vanliga” 

användaren undersöker jag här en grupp av människor som kan vara känsligare för att påverkas 

av applikationen. Undersökningen fungerar som en beskrivning av dessa människors egna 

upplevelser av applikationen. De människor som undersöks är människor med ADHD som är en 

typ av Instagramanvändare som påverkas av applikationen på ett annat sätt än andra användare. 

Till skillnad från andra användare så kan de vara mer impulsiva, skapa beroende lättare och har 

tendenser till att hamna utanför. Deras diagnos kan göra att de har en större risk till att påverkas 
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negativt av Instagram. Det är även en typ av användare som inte undersöks så ofta. Det leder 

fram till följande frågeställning:  

Hur upplever människor med ADHD att de påverkas av Instagram och hur de hanterar negativa 

aspekter av applikationen.   

4. Teoretiskt Bakgrund  

4.1 Tidigare forskning om de negativa aspekterna av Instagram  

En studie publicerad 2016 av Institutet för arbetes ekonomi (Instetute of Labor Economics) 

undersökte vilken av de populära sociala medierna som har störst negativ påverkan på unga. 

Undersökningen visade på ett resultat som beskrev hur unga idag påverkats av uppkopplande 

redan tidigt i livet. De aspekter av ungas liv som påverkas är deras perspektiv på deras egna liv. 

Mycket socialt medieanvändande för unga minskar deras nöjdhet med livet markant. De aspekter 

av deras liv där nöjdheten minskar är främst deras liv hemma och de sociala aspekterna som 

skola och vänner (McDool & Powell 2016, s.22). Det som skapar detta missnöje är främst en 

känsla av brist på acceptans från andra människor. För att uppnå acceptans från medmänniskor 

söker många unga detta på sociala medier. De försöker uppnå detta i form av bekräftelse från 

andra användare. Detta gör dem genom att lägga upp bilder som de försöker få gillningar (likes) 

på. Från dessa skapas den bekräftelse som de saknar från deras sociala liv och familjeliv 

(Alricson & Hedin 2015, s.22). Undersökningen kom fram till att ungdomar såg ner på dem som 

inte använder Instagram eftersom de ansåg att de var konstiga som inte använde applikationen. 

Denna utfrysning av personer skapar ett grupptryck på de som valde att inte använda 

applikationen. I studien beskrivs det hur unga regerar på att en person i deras vänskapskrets inte 

använder Instagram. Det svaret som uppkom mest var att de upplevde dessa personer som 

konstiga. Många unga upplever ändå att världen skulle vara bättre om Instagram inte existerade. 

Eftersom att de då skulle slippa att känna att de behövde leva upp till vissa standarder och att de 

aldrig duger. Många unga lägger väldigt mycket av sin tid på att skapa perfekta bilder av sig 

själva på plattformen (McDool & Powell 2016, s.23). Det gör att Instagram har en större 

påverkan på ungas självkänsla än applikationen Facebook. Så som nedstämdhet på grund av 
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känslor om att inte passa in, beroende av applikationen och göra impulsiva inlägg som de 

egentligen inte vill göra (Kadesjö & Mossler 2004, s.8). Tidigare forskning visar att social media 

kan vara beroendeframkallande, öka narcissism och försämra människors självförtroende 

(Andreassen 2017, s.287). Studien Sociala mediers påverkan på ungdomars hälsa (2013) skriver 

att alla unga människor som använder applikationen inte skapar ett beroende, Sociala medier  

påverkar även unga på andra sätt än det. Män upplever detta i form av att även de söker efter 

uppmärksamhet på mediet. 

Kvinnor utsätts oftare än män för mobbning på sociala medier men det betyder inte att kvinnor är 

de som utför mobbningen mot varandra. Istället är det en blandning av både män och kvinnor 

som utför nätmobbning mot främst kvinnor. Det gör kvinnorna mycket utsatta på medier som 

Instagram, då de kan få ta emot kränkningar från både könen. Att kvinnor kränker eller mobbar 

män på sociala medier förekommer även det men är mycket ovanligare (Friends 2017). På grund 

av de sociala normer som existerar runt kvinnor, är det vanligt med grupptryck och 

utseendefixering bland kvinnors sociala umgängen på Instagram. Men även bland män 

förkommer detta men till en mindre grad än bland kvinnor. I studien Fick jag bara 560 likes 

(2013) intervjuas ett antal män i sena tonåren. Det som framkommer är att många av männen 

hade funderingar på att sluta använda Instagram. Männen kände att människor genom Instagram 

konstant dömde dem och att de aldrig dög. De vidareutvecklade med att konstatera att det dock 

var jobbigare för kvinnor. Det grupptryck och kroppsideal som existerar för kvinnor finns inte 

för män. Enligt det resultat som framkom i Fick jag bara 560 likes (2013) är utseende viktigast 

för kvinnor på Instagram, medan det för män är prestation som är viktigast. I samma studie 

beskrivs det hur kvinnor måste skapa social acceptans på mediet. Det behöver de göra genom att 

lägga ut sexiga bilder på sig själva. Det paradoxala i detta är att de kan bli kallade skällsord och 

bli utstötta om de gör detta. Att söka efter acceptans och popularitet anses vara lika viktigt för 

båda könen. Pressen är dock markant större för kvinnor, vilket gör att de löper större risk att 

utsättas för mobbning.  
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I en studie utförd av Sifo på uppdrag av Friends (2017) framkommer att var fjärde ungdom och 

ung vuxen blir utsatt för mobbning på Instagram. Nästan dubbelt så många kvinnor än män får ta 

emot elaka meddelanden eller kommentarer på plattformen. Kräkningar är vanligare bland 

ungdomar men mobbning förkommer allt mer bland unga vuxna. I studien förekommer historier 

om hur konton på Instagram skapats i andra personers namn för att sprida rykten. Kvinnor 

använder det tillvägagångssättet mer än män för att sprida elaka lögner om personer de inte 

tycker om. Instagram är ett av de sociala medier där detta förkommer till störst grad. På grund av 

Instagrams ineffektiva plagiat skydd förhindras sällan kapande av andra personers bilder (Friends 

2017). Det är inte svårt för okända människor att utge sig för att vara någon annan. Med hjälp av 

bilder på personen, går det att skapa en profil som ser ut som att personen i fråga hade skapat den 

själv. Dessa profiler kan sedan användas för att lägga upp inlägg som kan upplevas som att de är 

uppladdade från den riktiga personen. Med hjälp av fotoredigeringsprogram kan vad som helst 

fabriceras och delas för att mobba personen (Friends 2017).  

4.2 Tidigare Forskning om ADHD 

Fram till 2014 användes DSM-IV mallen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

4) vid utredningar av ADHD i Sverige. Den upplagan av mallen kom ut år 1994 och har sedan 

2014 ersatts av DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5) som kom ut 

2013. I den manualen finns det tre undergrupper av ADHD; ADHD med i huvudsak 

uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet och ADHD med en 

kombination av båda, det vill säga ADHD av kombinerad typ. Den vanligaste av dessa tre är 

ADHD av kombinerad typ (Kadesjö & Mossler 2004, s.42). Problemen som personer med 

diagnosen ADHD upplever i vardagen är främst att de är mer hyperaktiva och impulsiva än andra 

människor. Människor som behandlar sin diagnos kan leva relativt obehindrat. I de fall när 

diagnosen lämnas ej diagnostiserad eller obehandlad, kan det leda till asocialitet, missbruk, 

ångest och depression (Nationalencyklopedin 2018). Det finns många exempel på varför det är 

vanligt att barn och ungdomar med ADHD även har andra problem. Symptomen för ADHD kan 

öka riskerna för uppgivenhet, dåligt självförtroende, ångest och depression. På grund av detta är 

det angeläget att vid utredningar av barn med ADHD även analysera om barnet också har andra 
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problem. Bland vuxna med ADHD är det så vanligt med andra problem att det i stort sett är en 

regel hos vuxna som söker hjälp för ADHD-problem. Svårigheter med att kunna leva upp till de 

krav som ställs i relationer och i studie- och arbetslivet påverkar individens stämningsläge. Det 

förekommer ofta nedstämdhet över motgångar och svårigheter i vardagen som känns 

oövervinneliga. Många psykiatriska diagnoser som ångeststörning, depression, 

utmattningssyndrom, bipolär störning, antisocial personlighetsstörning, utmattningssyndrom och 

missbruksproblem är vanligare hos personer med ADHD än hos andra (Kadesjö & Mossler 

2004,s.29).  

Fig 4: Några av de kriterier som används vid utredning av ADHD från mallen DSM-V 

(Slideshare 2018). 

Den vanligaste orsaken till ADHD är enligt forskningen att den ärvs från föräldrarna. Om ett 

barns föräldrar har ADHD löper barnet stor risk att även utveckla det. Ärftligheten för ADHD 

förmedlas främst via gener som kontrollerar de signalämnen som överför information mellan 

hjärnans celler. Nedsatt verkan av dessa ger förändringar av psykologiska/kognitiva funktioner 

som t.ex. kan innebära att människan inte kan reglera sitt beteende. Detta utvecklas sedan till de 

typiska symptomen för ADHD i form av rastlöshet, uppmärksamhetsproblem och impulsivitet 
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(Kadesjö & Mossler 2004, s.31). Utöver det ärftliga kan ADHD uppstå på grund av bristande 

syre- eller näringstillförsel till fostrets hjärna under graviditeten, för tidig födsel och låg 

födelsevikt. Men det är relativt sällan som man med säkerhet kan påvisa att sådana förhållanden 

varit den enda orsaken till ADHD. Sådana händelser kan även förekomma hos helt välfungerande 

barn. Mödrar som dricker alkohol eller röker under graviditet får oftare än andra mödrar barn 

med ADHD men förklaringen till detta är inte klarlagd. Det finns inga vetenskapliga belägg för 

att speciell mat och tillsatser i mat har någon avgörande betydelse för uppkomsten av ADHD 

(Kadesjö & Mossler 2004, s.32). 

Behandling av ADHD sker med hjälp av information, pedagogik, kognitiv beteendeterapi och 

medicinering. Medicineringen är den metod som väljs om de andra metoderna inte ger en önskad 

effekt (Nationalencyklopedin 2018). Behandling i form av medicinering och/eller psykosociala 

behandlingar visar sig ha effekt när det gäller att påverka symtomen vid ADHD. Den 

psykosociala behandlingen bygger på beteendestrategier och använder sig främst av föräldrar 

och/eller lärare. Allt mer data tyder på att medicinering fungerar bättre än de psykosociala 

insatserna. Men en kombination resulterar i bättre social förmåga och uppskattas mer än enbart 

medicinering (Kadesjö & Mossler 2004, s.43). 

4.3. Tidigare forskning om ADHD på Instagram 

Flertalet studier existerar om hur Instagram kan ha en negativ påverkan på sina användare.  

Personer som innehar diagnoser förekommer nästan aldrig i dessa typer av undersökningar. 

Istället förkommer ett fåtal studier som specifik behandlar Instagrams påverkan på människor 

med diagnoser. I en studie från Stockholms Universitet beskrivs det hur människor med ADHD 

utrycker sig själva genom sina inlägg på Instagram. Studien intervjuade 21 Instagram användare 

med ADHD som använde sin Instagram för att uttrycka sin ADHD-diagnos. Det studien kom 

fram till var att de tillfrågade kände starka känslor av att vilja förändra. Detta var på grund av de 

negativa erfarenheter de fått av samhället. De använder därför sin Instagram för att sprida 

information och försöka förändra andra människors syn på ADHD. Instagram används för att det 

är en plattform som de anser vara bra för att nå ut till många personer för starta en typ av 

!17



diskussion kring ämnet. Det studien kommer fram till är att Instagram på ett sätt hjälper de 

tillfrågade att hantera sina diagnos. Genom mediet kan de känna en tillhörighet som de inte 

upplever i den vanliga världen. På samma sätt kan de nå ut till andra människor för att försöka 

skapa en förändring av hur de människorna ser på deras diagnos. Att använda Instagram blir 

därför en typ av tillfredsställelse för dem, där de kan finna likasinnade och samtidigt försöka 

skapa en förändring (Karlsson 2017, s.15).  

5. Teoretiskt Ramverk 

5.1 Litteraturstudie 

Att analysera någonting betyder att man bryter ner någonting till mindre delar och med dessa 

delar försöker man sedan förstå helheten. I den här studien görs detta med hjälp av en 

litteraturstudie. Johan Korhonen & Kajsa Lindström (u.å) beskriver i sin rapport att en 

litteraturstudie är en systematisk undersökning av tidigare studier som undersökt samma tema. 

Litteraturen i fråga ska vara vetenskaplig och framförallt originalartiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Sökningen av artiklar sker med hjälp av sökverktyg för vetenskapliga 

artiklar, så som Google Scholar och Södertörns Biblioteks databas. Under denna sökning 

specificeras inklusions- och exklusionskriterier. Dessa kriterier kan exempelvis vara språk och/

eller årtal. Genom att läsa artiklarnas rubriker och sammanfattning görs ett urval för vilka artiklar 

som passar för syftet. För att analysera urvalet används en matris där varje studies frågeställning, 

upplägg (design), urval, datainsamlingsmetod, resultat och slutsats sammanställs.  

Fig 5: Exempel på hur matrisen ser ut (Korhonen & Lindström). 
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Efter att matrisen har färdigställts detaljanalyseras varje artikels innehåll för sig i den ordning 

som de uppkommer i matrisen. De olika delarna av studierna analyseras för att ta reda på om 

deras resultat är tillförlitligt och vad det tillför till den här studien. I analysen undersöks det även 

hur transparent studierna beskriver deras analysförfarande. Slutligen analyseras artiklarnas 

resultat gentemot denna studies syfte och frågeställning. De artiklar som anses uppfylla alla krav 

sammanställs sedan för att inkluderas i studien (Korhonen & Lindström).  

5.2 Intervjuanalys 

För att kunna analysera vad som egentligen sagts under intervjuerna, reduceras transkriberingen 

till endast det som rör studiens syfte. Det görs genom att genom att läsa igenom varje intervjutext 

ett par gånger och ta ut nyckelord. Efter det görs även en sammanfattning av varje intervju för 

underlätta genomgången av dem. Intervjuerna börjar analyseras genom att leta efter teman i vad 

de tillfrågade har svarat. Det är för att undersöka hur deras svar jämförs med varandra med även 

mot det som framkommer i litteraturstudien. Varje tema bör även vara relevant till studiens syfte 

och frågeställning. Efter detta analyseras varje tema för att söka efter mönster bland dem. I den 

här kvalitativa studien undersöks hur människor upplever ett fenomen. Därför sker sökanden i 

det här stadiet efter olika teman som kan kopplas till varandra och på så sätt skapa en mer 

förståelig bild av de tillfrågades upplevelser. När ett mönster av de tillfrågades berättelser börjar 

och uppdagas går det att försöka presentera ett resultat av de tillfrågades upplevelser. De resultat 

som återges efter sådan här analys är de teman man hittats, de mönster som upptäckts, eventuellt 

nya hypoteser att pröva i nya undersökningar  och nya teorier för hur saker kan hänga ihop.  

6. Metod 

6.1 Litteratursökande  

Uppsatsen bygger på analys av litteratur/forskning som har utförts tidigare inom ämnet och  

kvalitativa intervjuer som jag har genomfört med tre Instagramanvändare som har ADHD. 

Litteraturen som jag utgått ifrån utgörs av publicerade vetenskapliga artiklar. Statistiken hämtas 
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även den från vetenskapliga artiklar och även från statliga förvaltningsmyndigheter som 

Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. Sökandet av litteratur har skett med hjälp av 

tre bestämda teman som relaterar till uppsatsens ämne. De tre teman som används är sociala 

medier, psykisk ohälsa och ADHD. Varje tema bryts sedan  ner i mindre delar som är relaterade 

till temat, exempelvis Instagram eller depression. Detta så att litteratur relaterat till varje del kan 

sökas efter i olika sessioner. På så sätt fokuseras sökandet av litteratur på en del av arbetet i taget. 

Men dessa teman kombineras även för att söka på information relaterad till deras relation med 

varandra, exempelvis sociala medier och ADHD. Urvalet av den litteratur som sedan används 

sker genom att först avgöra litteraturens relevans till ämnet. Detta görs genom att analysera vad 

den litteraturen har undersökt, vad den kommit fram till och om det kan användas för att styrka 

något i uppsatsen. 

6.2 Litteraturstudie 

Den litteratur som sedan väljs ut används sedan till att göra en litteraturstudie som resulterar i  

den data som används i uppsatsen och som intervjumanual för frågorna till intervjuerna. 

Skapandet av intervjumanualen görs efter att urvalet av litteratur gjorts och innan urvalet av 

deltagare genomförs. Litteraturanalysen genomförs med hjälp det teoretiska ramverk som 

presenterats tidigare. Det resulterar sedan i en intervjumanual som innehåller frågor och teman 

som behandlar det som kommer fram under litteraturstudien. Det används sedan för att skapa 

intervjufrågor som gör det möjligt att undersöka hur de tillfrågade upplever applikationen. 

Intervjufrågorna till intervjuerna skrivs ner efter att manualens teman är sammanställda. Det som 

undersöks med de här frågorna är hur de tillfrågade själva upplever att de påverkas av Instagram. 

Exempel på dessa frågor är hur mycket de använder applikationen, om de upplever ett beroende, 

om de känner sig utanför och deras syn på applikationen som sin helhet. Förhoppningen är att 

svaren på dessa frågor ger ett tolkande resultat som går att jämföra med det som framkommer 

under litteraturstudien.  
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6.3 Urval 

Urvalet av intervjupersoner görs genom att analysera användare på Instagram som ger upphov 

till att inneha diagnosen. Urvalet görs först med hjälp av ett bekvämlighetsurval med en vän som 

har ADHD. Den personen valde att delta och utifrån den personen gjordes sedan ett strategiskt 

urval av vänner till den här personen som också hade ADHD. Det resulterade i två personer där 

en valde att delta i studien. Efter det gjordes ännu ett strategiskt urval av personer som använde 

hashtagen ADHD och bodde i Stockholm. Av dessa valdes några ut som ansågs använda 

Instagram tillräckligt mycket för att kunna ge en bild av att använda applikationen med 

diagnosen. En av dessa personer valde att medverka i studien. Slutligen gjordes ett snöbollsurval 

på personer som använde hashtagen för att försöka få tag i ett jämt antal tillfrågade (Alvehus 

2013, s.66-68). Men dessa valde att inte delta och valet gjordes därför att fortsätta med de 

respondenter som var villiga att delta. Urvalet resulterade totalt tre stycken respondenter. Alla tre 

har ADHD och använder Instagram i olika grad. 

6.4 Intervjuer 

I studien används två olika typer av kvalitativa intervjuer som används vid två olika 

intervjutillfällen med varje tillfrågad. En kvalitativ metod används för att det läggs större vikt vid 

att kvalitativt resultat istället för att finna samband i kvantitativt. Det betyder i sig att en 

kvalitativ studie inte har samma förmåga att bevis ett beteende utan är istället en tolkande 

forskning (Alvehus 2013, s.20-23). I det här fallet används en kvalitativ metod för att resultatet 

ska bli tolkande. Eftersom att tre respondenter är för lite för att urskilja några samband, så är ett 

tolkande resultat bättre att sträva efter.  

Den första intervjun utförs i en kortare variant med hjälp av Instagrams inbyggda 

meddelandefunktion. De tillfrågade kontaktas via meddelandefunktionen och ges sedan alla 

frågorna som de sedan får en eller två dagar på sig att svara på. Dessa frågor används sedan som 

en riktlinje för frågorna som används nästkommande intervju. På så sätt kan en bild av varje 

tillfrågad skapas och frågorna i nästa intervju kan anpassas för varje tillfråga. Det ger också 
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möjligheten till att undvika att ställa frågor i den andra intervjun som den tillfrågade inte har 

någon åsikt om. På sammas sätt undviks att ställa frågor som den tillfrågade inte känner sig 

bekväm med att svara på (Alvehus 2013, s.84).  

Den andra intervjun är djupgående och behandlar specifikt hur Instagram påverkar de tillfrågade  

och vilka typer av strategier de använder för att den påverkan inta ska vara negativ. I intervju  två 

förkommer fler frågor än i den första intervjun. Även här kontaktas de tillfrågade via 

meddelanden på Instagram men istället för frågor får de en förfrågan till att träffas för en andra 

intervju. När alla tre av de tillfrågade har gått med på att träffas, bestäms en plats och tid med 

varje tillfrågad. Varje intervju sker på olika dagar, platser och tider på dygnet. De tillfrågade 

möter mig på den förbestämda tiden och platsen. De tillfrågade informeras sedan om att de inte 

hade någon skyldighet att svara på alla frågor, de får gå när de vill och att intervjun spelas in.  

När de meddelar att de förstår och godkänner detta startar intervjun som varar ungefär en timma. 

Både första och andra Intervjun utförs semistrukturerat, vilket betyder att frågorna är lite ledande 

men även öppna. Det görs för att leda de tillfrågades svar till historier som beskriver det jag vill 

veta men ger även de tillfrågade utrymme till att ta svaren till dit dom vill (Alvehus 2013, s.83). 

6.5 Analysera Intervjuerna 

Varje intervju transkriberas sedan utifrån inspelningen och det som antecknats under 

intervjuerna. Det görs för att ge möjlighet till att analysera vad de tillfrågade berättar. 

Transkriberingen tar ungefär någon timma per intervju att genomför. Sedan sammanfattas 

intervjuerna till en sammanhängande text där stödord till varje stycke skrivs i marginalen 

(Korhonen & Lindström 2017, s.03). Slutligen analyseras intervjuerna med hjälp av det 

teoretiska ramverk som presenterats tidigare och en slutsats diskuteras utifrån resultatet.  
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7. Resultat 

7.1 Resultat av litteraturstudien 

Litteraturstudien resulterade i ett 20-tal artiklar som har dokumenterats och sorterats in i fyra 

teman. De resulterade i en sortering in i följande teman: Instagram som helhet, Instagram 

påverkan på människor, forskning om ADHD och ADHD på Instagram. De studier som har 

analyserats har använt sig av kvantitativa metoder och är utförda i främst Sverige men några 

studier är även gjorda i USA och England. De är vetenskapligt granskade/publicerade och är 

gjorda mellan åren 2005 till 2018. Av dessa fördes en majoritet in i det första och andra temat i 

matrisen som handlade om Instagram och hur de påverkar människor. En lite mindre andel 

forskning sorterades in i temat forskning om ADHD. Slutligen lades minst antalet forskning till i 

temat ADHD på Instagram, då det var de ämne som de existerade minst forskning om.  

Litteraturstudien visade att Instagram är en väldigt populär applikation som är populärast bland 

människor i målgruppen unga vuxna. Enligt den statistik som finns, använder 60% av Sveriges 

befolkning Instagram år 2018 (Davidsson & Palm 2018, s.48). Det gör Instagram till den näst 

populäraste sociala mediet i Sverige. Instagram har under en tid fått utstå kritik om att de gör 

unga deprimerade. Enligt vad som kommit fram under litteraturstudien så kan ett frekvent 

användande av Instagram leda till nedstämdhet, stress och i värsta fall depressioner (Abiala & 

Hernwall 2013, s.16). Att unga kan må dåligt av att använda mediet, beror främst på att de 

jämför sig med andra och/eller känner att de inte passar in. Mycket användande av Instagram 

minskar även ungas nöjdhet med livet markant. De aspekter av deras liv där nöjdheten minskar 

är främst deras liv hemma och de sociala aspekterna som skola och vänner (McDool & Powell 

2016, s.22). Mobbing på plattformen är även en bidragande del till att unga mår dåligt. Det 

framkommer under litteraturstudien att var fjärde ungdom och ung vuxen blir utsatt för 

mobbning på Instagram. Nästan dubbelt så många kvinnor än män får ta emot elaka 

meddelanden eller kommentarer på plattformen. Vanligt  förekommande är även hatkonton som 

sprider hat och falska rykten.  
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Det beräknas att tre till sex procent av alla barn i skolåldern har någon form av ADHD. 

Symptomen visar sig genom att personen pratar mycket, har svårt att vänta på sin tur, är glömsk, 

samt är ouppmärksam på detaljer. Det uppkom exempel på varför det är vanligt att ungdomar 

med ADHD kan ha problem med Instagram. Symptomen för ADHD kan öka riskerna för 

uppgivenhet, dåligt självförtroende, ångest och depression. Vanligt är även att de går in till 100% 

i vad de än antar sig, vilket resulterar i att de kan bli väldigt känslosamma om de inte klarar av 

det dom försökte utföra. Detta ger tendenser till att de exempelvis blir uppgivna om de inte får 

tillräckligt många gillningar (likes). Eller att de fastnar i användandet för att de snöar in sig för 

mycket på en viss aspekt av mediet.  

Enligt en studie från Stockholms Universitet förekommer det en del människor med ADHD  på 

Instagram som använder sitt konto för att sprida sina starka känslor om att vilja förändra.  De 

använder Instagram eftersom att det är en plattform som de anser vara bra för att nå ut till många 

personer för starta diskussioner kring ämnet. Genom mediet skapar de en tillhörighet som de inte 

upplever i den vanliga världen. De kan även nå ut till andra människor för att försöka skapa en 

förändring av hur de ser på deras diagnos. Att använda Instagram blir därför en typ av 

tillfredsställelse för dem, där de kan finna likasinnade (Karlsson 2017, s.31). 

7.2 Resultat av den första intervjun 

De första frågorna berörde de tillfrågades användande av Instagram, om de märker av att de 

påverkas av Instagram, hur ofta de använder mediet och om de upplever att de jämför sig med 

andra? Utöver detta undersöks om de visade sin diagnos på Instagram (Se bilaga, intervju 1, rad 

13). Två av de tre svarade att de jämför sig med andra användare lite väl mycket och en beskriver 

hur denne måste sluta följa personer hen jämförde sig för mycket med (Se bilaga, intervju 1, rad 

16). Den tredje personen ansåg inte att hen jämförde sig med andra. Hen berättade istället att 

hens diagnos gjorde att hen lade upp kommentarer och inlägg spontant utan att tänka sig för. De 

andra två kände även att de lätt fastnade i Instagram när de började jämföra sig med andra. En 

beskrev hur diagnosen gjorde så att hen tappade tidsuppfattningen och fastnade helt i att jämföra 

sig med exempelvis en känd person på plattformen. Det blev ett problem beskrev hen, eftersom 
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att när det är något hen intresserar sig för så kan hen fokusera på något annat. Det gör att andra 

uppgifter som att städa och laga mat kan hamna efter. En av de tillfrågade berättar att hen 

upplever Instagram som en väldigt egocentrisk plattform. Där alla försöker vara något som de 

inte är eller gör små förbättringar till sitt eget liv. Det skapar en kultur i att jämföra sitt eget liv 

med andras (Se bilaga, intervju 1, rad 12). En av de andra tillfrågade upplevde dock inte alls att 

hen jämförde sig med andra. Eller så var det inget hen reflekterade speciellt mycket över. Hen ser 

dock upp till kändisar på plattformen och gillar många bilder på tjejer. Vilket hen menar tyder på 

att hen påverkas mycket av den narcissistiska synen på plattformen (Se bilaga, intervju 1, rad 

11). De alla beskrev att de inte behandlas annorlunda på Instagram än vad de gör i verkliga livet.  

De var inte speciellt öppna med deras diagnos på plattformen, även om de ansåg att de inte skulle 

ha något emot att vara det. Anledningen att det inte är fallet är för de hellre pratar om sin diagnos 

personligen med människor som vill veta mer. Två av de tillfrågade var väldigt positivt inställda 

till att dela med sig om deras diagnos privat med andra eller exempelvis på en blogg. En av de 

två kunde tänka sig att omvandla hela sin Instagram till att bli mer centrerad runt hens diagnos. 

Detta är en stark kontrast gentemot en av de andra tillfrågade som kände att hen inte var villig att 

överhuvudtaget dela med sig mer av sin diagnos. Hen kände att de inte fanns något behov för hen 

att dela med sig sin diagnos, då hens vilja var att leva utan behöva tänka på diagnosen (Se bilaga, 

intervju 1, rad 6). 

Slutligen ansåg två av de tre tillfrågade att Instagram skapade nedstämdhet hos dem. Den tredje 

tillfrågade däremot kände inte att Instagram skapade någon nedstämdhet hos hen. En av de 

tillfrågade valde att ta pauser från applikationen när hen märkte att en nedstämdhet började 

uppstå. Det gjorde att hen kände att hen tog tillbaka kontrollen över sitt välmående. En av de 

andra tillfrågade använde en liknande strategi. Hen tog mycket längre pauser från Instagram och 

sociala medier som helhet.  
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7.3 Resultat av andra intervjun 

I den andra intervju beskriver den första tillfrågade hur denne började använda applikationen för 

att hen blev manad av en vän. En annan berättar att denne började använda applikationen 

eftersom att denne ville använda en applikation där de gick att dela foton (se bilaga, intervju 2, 

intervjuperson 1, rad 4). Två av de tillfrågade kände att de lätt fastnade i Instagram och använde 

Instagram när de inte borde. De berättade att det berodde på att att de ofta kände nedstämdhet på 

Instagram för att de jämförde sig med andra. De beskrev liknande som i första intervjun, att de 

upplevde att de jämförde sig och fastnade för mycket i hur mycket bättre andras liv var jämfört 

med deras eget (se bilaga, intervju 2, intervjuperson 3, rad 5). Den tredje tillfrågades svarade att 

hen blev nedstämd men enligt hen själv var det ytterst sällan. De andra två upplevde att de ofta 

fastnade i applikationen och valde gärna att skjuta på andra saker för att spendera mer tid i 

applikationen. Det som skiljde sig var att en av dem även kände att hen använda applikationen 

mycket när hen hittade något som hen tyckte var intressant. Vilket gjorde att hen snöade in sig  i 

det användandet av applikationen (se bilaga, intervju 2, intervjuperson 2, rad 4). En annan av de 

tillfrågade kände istället att hen använder applikationen lagom mycket, eftersom att hen gjorde 

det i små doser (se bilaga, intervju 2, intervjuperson 1, rad 4). En av de tillfrågade poängterade 

att hen inte upplevde nedstämdhet från någon av Instagrams funktioner. Utan istället upplevde att 

hen blev nedstämd av att se näthat spridas på plattformen i form av rasistiska och kränkande 

kommentarer. De andra två berätta att de ofta kunde känna nedstämdhet för att de jämförde sig 

med sina vänner på plattformen. När de såg hur bra de hade det på sina inlägg. Det skapade en 

nedstämdhet hos dem för att de känner att de inte är lika framgångsrika eller glada som sina 

vänner. Det ställdes här en följdfråga till en av deltagarna som inte ställdes till de andra 

tillfrågade. Frågan handlade om vad hen trodde var orsaken till att människor söker 

uppmärksamhet på Instagram. Hen svarade att hen tror att de beror på att människor i grunden 

söker uppmärksamhet. Det hen menar med det är att gillningar (likes) och följare kan få 

människor att känna sig mer populära. Det gör i sin tur att de upplever att de blir gladare av 

denna uppmärksamhet och försöker därför få tag i mer (se bilaga, intervju 2, intervjuperson 3, 

rad 6).  
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Följande frågor behandlade huruvida de ansåg att Instagram är något positivt för människor med 

diagnoser och om de kan ange några positiva/negativa aspekter med Instagram. Alla tre beskrev 

hur Instagram kan vara positivt för att det kan skapa nya gemenskaper, de kan träffa nya vänner 

och eventuellt tjäna pengar på sina inlägg. Det negativa anser de är främst näthatet som sprids i 

kommentarerna, att människor lever ’’fejk-liv” för att få likes och pressen det sätter på unga i 

form av bekräftelsebehov. Det är lätta att dessa negativa aspekter påverkar dem mer på grund av 

deras diagnos. De anser även att Instagram kan vara både något negativt och positivt för 

människor med en diagnos. Det positiva anser de är att det skapar en gemenskap för de med 

diagnos. Det som kan vara problematiskt för dem är nätmobbningen som lätt uppstår på grund av 

att de anses som annorlunda på plattformen och hamnar utanför (se bilaga, intervju 2, 

intervjuperson 3, rad 8). Alla tre ansåg att de använde applikationen annorlunda jämfört med 

användare utan diagnos. Det de ansåg skiljde sig var att de använder applikationen i längre 

sessioner, de använde annorlunda hashtags och de hade enligt dem själva ett större 

bekräftelsebehov. I frågor om förändra applikationen ansåg de att glidningar (likes) var något 

som Instagram måste fortsätta använda för att behålla användare. De tyckte att gillningar (likes) 

bör finnas kvar i applikationen, men andra funktioner som kommentarer kan enligt dem tas bort 

(se bilaga, intervju 2, intervjuperson 3, rad 22). 

De tre tillfrågade hade mycket olika strategier för att hantera de negativa aspekterna med 

Instagram. Det visade sig att av de tillfrågade var det endast en som hade konkreta strategier som 

denne använde dagligen när hen använder Instagram. De andra två hade inga konkreta strategier 

som de själva reflekterade över men de trodde att de säkert använde sig av undermedvetna 

strategier. Vad dessa var hade de svårt att säga, istället återgav de strategier som de kunde tänka 

sig använda i framtiden om de känner av de negativa aspekterna när de använder Instagram. Den 

första strategien som återgavs var att sluta följa personer som man inser att man endast jämför 

sig med. Om man inte kan hantera att se den personen i sitt flöde så ansåg de att det är bättre att 

sluta följa personen. En av de tillfrågade har även strategin att försöka syssla med annat som 

hobbies eller arbete, för att inte fastna i Instagram (se bilaga, intervju 2, intervjuperson 1, rad 

24). När det gäller att göra spontana inlägg, försöker hen tänka efter innan hen skriver något 

!27



dumt. Detta gör hen när det är något som inte är snällt eller som hen inte borde skriva egentligen. 

Då försöker hen alltid ta tid och fundera på om hen borde lägga upp det, även om tanken med 

inlägg från början var spontan. De slutliga strategierna som framkom var att använda 

applikationen i små sessioner och ta pauser om man fastnar i användandet. Utöver detta var de 

sista strategierna att blockera/anmäl människor som sprider näthat och stänga av kommentarerna 

om man tar emot många elaka kommentarer. De tips de hade till andra med liknande problem är 

att ta pauser från Instagram och istället spendera tid med dem man tycker om. Att ta pauser från 

Instagram var vad de alla ansåg var det bästa tipset för att inte påverkas negativt av 

applikationen. 

8. Analyser 

8.1 Analys av litteraturstudien 

Genom matrisen har studien försökt att skapa ett litteraturresultat som förhoppningsvis skapar 

möjligheter till ett resultat som går att tolka gentemot undersökningen som den här studien har 

använt. På så sätt används inte litteraturen för att bevisa utan istället tolka vad de tillfrågade 

säger. Det görs genom att först analysera om resultatet i studierna är representerade för hela 

populationen eller endast en del av den. Urvalet som har gjorts i dessa studier är representativt 

för Sverige, England och USA. Eftersom att detta är en kvalitativ studie så är urvalet inte menat 

till att undersöka en representativitet, men urvalet ska vara relevant för den studiedesign som 

valts. I det här fallet undersöker studierna Sverige vilket är representativt för den här studien. De 

andra studierna som behandlar England och USA är inte direkt representativa för Sverige. Men 

en del av dem är även beskrivande av sådant som ser liknade ut som i Sverige. Bland dessa är det 

dem som beskriver Instagram och ADHD som helhet som även kan appliceras på Sverige.  

8.2 Analys av hur de tillfrågade påverkas av Instagram 

Litteraturstudien resulterade bland annat i en beskrivning av hur stor Instagrams popularitet är i 

Sverige. Den stora popularitet som applikationen innehar bör betyda att många användare 

uppskattar plattformen och upplever en del positivitet i att använda den. I intervjuerna beskriver 

även de tillfrågade att deras upplevelser med applikationen även kan vara positiva. Det tyder på 
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att applikationen har en viss positiv inverkan, annars skulle inte så mycket människor välja att 

använda applikationen. Enligt litteraturen är Instagram beroendeframkallande, människor med 

ADHD har även en ökad känslighet för att skapa beroenden (Kadesjö & Mossler 2004, s.30). I 

intervjuerna berättade alla tillfrågade att de använder applikationen fler gånger per dag. Vilket 

ger en indikation på att de känner ett starkt behov av att använda applikationen. Det betyder dock 

inte att de har utvecklat ett beroende för applikationen. De berättade alla även i intervjuerna att 

de känner att de kan sluta med applikationen om det påverkar deras hälsa negativt. När en person 

med ADHD utvecklar ett en form av beroende går de in 100% och de är det ända de bryr sig om 

(Kadesjö & Mossler 2004, s.27). Av vad de tillfrågade själva berättar tyder det inte på att de har 

utvecklat ett beroende för applikationen. Vilket betyder att enligt dem själva påverkar inte deras 

diagnos deras användande av Instagram till den graden att de utvecklar ett beroende. Ett annat 

vanligt förekommande symptom av ADHD är att personen känner sig rastlös och impulsiv 

(Kadesjö & Mossler 2004, s.31). Det stämmer överens med vad en av de tillfrågade berättar. Hen 

beskriver hur hen kan göra spontana inlägg och kan slarva med stavningen. Det gör att hen 

upplever att hen blir utstött av andra som inte uppskattar hens impulsiva inlägg och 

kommentarer. I litteraturstudien undersöktes hur människor med ADHD uttryckte sin diagnos på 

plattformen. Där beskrevs det att en del människor med ADHD använder Instagram som ett 

verktyg för sprida information om deras diagnos. Det speglades inte mycket i de tillfrågade då de 

kände sig restriktiva till att dela med sig för mycket om sin diagnos på mediet. De ansåg istället 

att diskussioner med människor privat var en bättre väg att gå än att föra dem i det offentliga. En 

av de tillfrågade hade istället som avsikt att dela med sig på en plattform som hen hade mer 

kontroll över, som exempelvis en blogg. I litteraturen framkom även att Instagram kan skapa 

nedstämdhet och minska ungas nöjdhet med livet. ADHD är även en diagnos som kan skapa en 

känslighet för detta. De tillfrågade svarade att de upplevde en negativ påverkan i form av att de 

upplevde mycket narcissism, hat och bekräftelsebehov på plattformen. Men det som påverkade 

dem mest negativt var att de jämförde sig för mycket med vad andra la upp på plattformen. 

Enligt dem själva kan deras diagnos vara en orsak till att dessa känslor blir så starka och att de 

kan göra dem nedstämda. De mest negativa anser dem är främst näthatet som sprids i 
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kommentarerna, att människor lever ’’fejk-liv” för att få likes och pressen det sätter på unga i 

form av bekräftelsebehov. 

8.3 Analys av de tillfrågades strategier för användning av Instagram  

I intervjuerna framkommer det att de tillfrågade har olika åsikter om hur Instagram påverkar 

dem. Två av dem ansåg att de påverkades negativt av att de jämförde sig med andra och att det 

gjorde dem nedstämda. Det ansåg dem berodde på en kombination av applikationen och deras 

diagnos. Den tredje kunde må dåligt av hatkommentarer som hen såg eller fick ta emot på 

plattformen. På grund av detta såg deras syn på negativitet kring applikation olika ut. Vilket 

betydde att de använde olika strategier för att hantera detta. Två  av dem använde sig inte heller 

av någon strategi eller tänkte inte på om de gjorde det. Det kan betyda att de antingen känner att 

de inte har behov av att använda strategier. Eller att de inte vet vilka typer av strategier som kan 

hjälpa dem. En av dem använder dock en strategi som fokuserar på att ta pauser i användandet. 

Hen berätta att med hjälp av denna strategi vill hen känna att de har kontroll och kan styra hur 

mycket hen använder applikationen. Det är förståeligt eftersom att diagnosen kan göra att de 

fastnar i sådant de fattar tycke för (Radesjö & Mossler 2004, s.30). Att ta korta pauser är ett bra 

sätt att sprida ut användandet av applikationen. På så sätt skapas inte känslan av att de måste 

undersöka allt som de finner intressant när de använder applikationen (Radesjö & Mossler 2004, 

s.24). De andra tillfrågade använde sig inte av några strategier. Men de kunde tänkta sig att 

använda en typ av strategi som går ut på att avfölja personer som de märker att de jämför sig 

med. Det är mer direkta metoder som kan användas för att minska risken för nedstämdhet på 

grunda av avund. Men det är en mer kortsiktig lösning och frågan är om att eventuellt avfölja 

vänner är något som är realistiskt för alla användare. Tillhörande denna metod är även att stänga 

av kommentarerna för att slippa ta emot elaka kommentarer. Detta är återigen en metod som är 

mer direkt och som egentligen inte hjälper mot alla typer av näthat och mobbning. Slutligen är 

att finna en annan typ av sysselsättning den strategi som två av de tre tillfrågade ansåg var den 

bästa. Genom att förflytta uppmärksamhet från applikationen till något annat, minskar riskerna 

för att ett beroende skapas (Kadesjö & Mossler 2004, s.32). 

!30



9. Slutsats  

Det den här studien har kommit fram till via litteraturstudien, är en rad olika svårigheter som 

människor med ADHD kan ha med applikationen Instagram. De kan uppleva en rastlöshet när de 

använder applikationen vilket kan resultera i att de får uppmärksamhetsproblem som gör att de 

tappar fokus på andra saker i livet de behöver fokusera på. Utöver det kan de känna sig  

impulsiva och benägna till att göra sådant som de sedan ångrar. Så som inlägg eller kommentarer  

som de sedan ångrar att de gjort (Kadesjö & Mossler 2004, s.31). Vidare exempel som de kan ha 

med applikationen är att de lätt fastnar i saker som de fattar tycke för, som exempelvis något i 

Instagram. Det kan sedan leda till ett beroende av applikationen. Medfört till det är sådana 

känslor som kan utvecklas på grund av dessa faktorer, som att de utvecklar en nedstämdhet på 

grund av att de känner att de inte passa in (Kadesjö & Mossler 2004, s.08). Vilket kan leda till 

besvär så som att de jämför sig med andra eller mår dåligt över sitt eget liv (McDool & Powell 

2016, s.22).  

I jämförelse med vad de tillfrågade har svarat så finns det klara likheter och skillnader mellan 

deras svar och vad litteraturen säger. Enligt dem själva ökar deras diagnos risken för att de 

påverkas negativt. De upplever att deras längre sessioner med applikationen ger dem en större 

risk för att utveckla ett lätt beroende. De upplever även att de kan känna sig nedstämda på grund 

av att de jämför sig med andra eller får hatkommentarer. Alla respondenterna hade inte heller 

någon strategi för att hantera detta. De som använde strategier gjorde så att de försökte fokusera 

på att försöka minska deras användande av applikationen. Exempelvis använder de distraktioner 

för att undvika för långvarigt användande och på så sätt försöka minska risken för att bli 

beroende. Men även mer drastiska lösningar som att undvika att se inlägg eller kommentarer från 

människor som kan göra dem nedstämda. De vill även se att Instagram gör någon form av 

förändring i applikationen som kan hjälpa människor med en diagnos, så att människor med 

diagnoser inte enbart måste göra förändringar själva för att minska den negativa påverkan.  
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10. Diskussion 

I respondenternas fall är deras svar endast en fingervisning på vad som personer med diagnosen 

kan känna i dessa situationer. Resultatet av den här studien är tolkande i den mån att den inte 

bevisar någonting. Det är människors egna berättelser i kontrast med vad tidigare litteratur säger. 

Tidigare studier av den här sorten har jag ej funnit många av och har därför dragit slutsatsen att 

det inte är ett väl omtalat ämne. Resultatet visar att det finns likheter med vad litteraturen säger 

och vad de själva berättar. Men även saker som skiljer sig från vad de säger. Ett exempel är att de 

upplever att de kan skapa lätta beroenden, nedstämdhet etc. De har även benägenheter i att 

försöka se en förändring. Jag kan inte säga att detta beror på det som litteraturen säger och jag 

kan inte se ett samband med detta och vad andra säger. Men jag kan utifrån den här studien i alla 

fall belysa att ett problem existerar. Tyvärr är det som litteraturstudien beskrev ett problem som 

drabbar många unga och inte bara de med diagnos. Så med den forskningen som redan finns 

borde vi som samhälle försöka göra en förminskning av denna applikations negativa påverkan på 

unga. I en perfekt värld skulle jag gärna själv vilja se att även de med diagnos fick hjälp med 

applikationen. Men som den här studien visar, så är det svårt att undersöka detta och det kan 

därför dröja.  

10.1 Åtgärdsförslag  

Dessa åtgärder är ett litet extra avsnitt för att undersöka vad respondenterna själva skulle vilja se 

förändras i applikationen. Det är baserade på intervjumaterialet som återges i bilagorna men även 

lite diskussioner som skedde utanför själva intervjun. Ett problem som en av respondenterna såg 

är att de gärna inte läste kommentarer. De känner att de jämför sig med andra om de ser vad de 

får för kommentarer. Lösningsförslaget som de såg för detta problem var att ta bort 

kommentarerna från applikationen. Gillningar (likes) kommer fortsätta finnas på plattformen då 

de skapar en stor anledning till att människor använder applikationen och därför är svårare att ta 

bort. Under intervju 2 framkom dock att en del av de tillfrågade ville se en bortagning av 

gillningar (likes). Detta tror jag dock inte är en lösning som går att förverkliga. Då gillningar 

(likes) i regel är det som personer söker på Instagram och att ta bort dem kan skapa ointresse i 
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applikation. Kommentarerna fyller dock ingen egentlig funktion på plattformen och används 

mycket för att kränka andra människor. Instagram kan även ta tag i profiler som aktivt mobbar 

och hänger ut andra människor. För även om det går att stänga av kommentarer så förekommer 

fortfarande att konton blir kapade eller konton som hänger ut andra personer. En flik med 

information för personer med diagnoser är något jag själv kan tycka är en lämplig 

implementation. Med hjälp av detta kan information ges till de som ligger i riskzonen för att 

påverkas negativt av applikationen. Denna lösning går att applicera på flera diagnoser och 

handikapp än enbart ADHD. Det som återges här är strategier eller hjälpmedel och tips för hur 

dessa människor kan minska riskerna för att påverkas av de negativa effekterna. Den 

informationen kan vara allt från tips på när det är dags att ta paus från Instagram till hur de 

märker när du börjar skapa ett beroende för applikationen. Till detta kan även en funktion för att 

varna användaren för när den spenderar för mycket tid på plattformen läggas till. Det skulle i sin 

tur hjälpa användare med och även utan diagnoser till att spendera tid på Instagram i mindre 

sessioner. På så sätt kan de minska riskerna för att fastna i och skapa beroende för applikationen.   
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