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Abstract  

  

Title: The hidden social game  

Authors: Ellen Cross & Hanna Jansson  

The aim of the study is to analyze how 18 year old Instagram users experience the strategic 

social interaction, which can be seen as a digital interaction online while using Instagram 

application. The main focus was to se how it affects and influences social life outside the digital 

sphere.    

The study consists of two focus groups with a total of eight young secondary upper school 

students. This method worked out with reality-based scenarios based on Instagram, which we 

in our study refer to as “cases”. With the case the young students discussed their thoughts, 

opinions and ideas. In addition to the focus groups, the study was supplemented with two 

interviews. A total of three theories were used to analyze the material; Pierre Bourdieu's 

Habitus and social capital, Jay Blumer and Denis McQuails Uses and Gratification and Anja 

Hirdman's perspectives on gender in society and in digital media.  

The result showed that 18 years old users tend to strategically use different combinations at the 

platform Instagram to influence their social life - the social room, a sphere that involves people 

in the real life (meetings). The fact that young people are affected both positively and 

negatively was also evident. Instagram can be seen as an interconnection tool but also a source 

of inspiration where you can escape your reality. However, all participants were aware that 

those who exist on the platform are exaggerated and far from reality.  
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Förord  

Inledningsvis vill vi ägna förordet till att beskriva varför vi valt att studera detta digitala 

fenomen som utgör vår kandidatuppsats.  

  

Under sensommaren 2019 råkade vi av slump över höra en diskussion på tunnelbanan, där ett 

flertal ungdomar diskuterade en viss typ av interaktion på Instagram som hade lett till en 

allvarlig konflikt i deras sociala liv. Ungdomarna verkade mycket upprörda över vad som hänt, 

framförallt hur NN hade valt att blockera en av ungdomarna efter händelsen. Ungdomen utbrast  

”Han blockade mig på Instagram!”. Eftersom vi inte hörde hela historien så begrep vi inte hela 

kontexten, vilket gjorde det svårt för oss att förstå ungdomarnas dilemma. Men, det fick oss att 

diskutera fenomenet under kvällen. Gemensamt kom vi fram till att detta dilemma och 

Instagram-fenomen skulle gå att undersökas vidare och även bli ett passande ämne för vår 

kandidatuppsats i Media och kommunikationsvetenskap C.  

  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Cecilia Strand, som väglett oss med hjälpsamma 

ord när vi varit vilsna. Tack!  

  

Och framförallt alla deltagare, dessa modiga och fantastiska ungdomar som valde att bidra 

med ovärderlig information.   

  

Tack!  

Vi önskar er en god läsning,   

  

Ellen Cross och Hanna Jansson  

7 januari 2019, Uppsala  
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Centrala begrepp  

 

Detta avsnitt ämnar beskriva begrepp som är centrala för studien och som hjälper läsaren i 

respektive kapitel.  

 

 

Instagram – En applikation för smartphones där användare skapar en profil/konto och 

publicerar inlägg i form av bilder eller videos, samt interagerar med andra konton i form av 

meddelande/kommentarer/gilla-markeringar.   

  

Instagram-fenomen – Interaktioner mellan användare på Instagram och som benämns som 

Instagram-fenomen i undersökningen.  

  

Gilla-markering – En knappfunktion som existerar på Instagram till varje inlägg, användare 

kan då ”gilla” inlägget som publicerats.  

  

Följa – För att följa ett konto på Instagram, krävs det att profilen är öppen vilket menas att 

kontot inte är ”privat” eller ”låst”. Kopplas samman till digital handling 

(interaktionsmöjlighet) i vår studie.  

  

Följningsförfrågan – Att följa ett konto där användaren har en låst profil. Kopplas samman 

till digital handling (interaktionsmöjlighet) i vår studie.   

  

Blocka/Blockera – Att blockera, vilket i vår uppsats målas upp som att utesluta användare.  

Kopplas samman till digital handling (interaktionsmöjlighet) i vår studie.  

  

Avfölja – Att sluta följa ett konto på Instagram. Kopplas samman till digital handling 

(interaktionsmöjlighet) i vår studie.  

 

Digital handling- Samtliga funktioner benämns som digital handling i studien, dessa 

samtliga är interaktionsmöjligheter. Handlingarna kan tolkas individuellt.   
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Strategisk digital handling – En strategisk medvetenhet bakom valet av sin digitala 

handling/valet av funktioner på Instagram. 

  

Livet utanför Instagram – Klassificeras som livet/världen utanför Instagram och den 

digitala sfären, när individen inte är aktiv på plattformen och istället rör sig i det verkliga 

livet (sociala sammanhang).   

  

Socialt rum – Sociala sammanhang där människor interagerar. I studien sker detta utanför 

Instagram.  

 

Digitalt infödda – Beskrivning av individer som är födda efter digitaliseringen, och som inte 

upplevt ett analogt samhälle.   

 

Digital praktik – Samlingsbegrepp i studien och ses som en praktik som utförs genom 

handlingar online på Instagram. 
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1. Inledning  

 

I detta avsnitt introduceras en introduktion till studiens valda ämne med 

innehållande information för förståelsen av fenomenet. 

 

“Han blockade mig på Instagram!” 

- Ungdom på en tunnelbanevagn i Stockholm, augusti 2019.  

 

I vår digitaliserade värld har ungdomar födda under 2000-talet inte vuxit upp i ett analogt 

samhälle utan har under hela sin uppväxt haft tillgång till en digital värld. Citatet ovan 

uttrycker en typ av frustration en användare kan känna när en profil blir blockerad på 

applikationen Instagram. Denna digitala handling skulle kunna vara en orsak till att individen 

möjligtvis förändrar sitt beteende mot den blockerade profilen både på och utanför Instagram. 

Sociala medier genomsyrar en stor del av människors vardag och förändras ständigt i takt med 

den digitala utvecklingen. Utvecklingen av sociala medier kan även ha en påverkan på 

individens beteendemönster på och utanför internet.  

 

I den senaste rapporten från Svenska Internetstiftelsen uppgav ungefär 91 % av de tillfrågade 

svenska ungdomarna i åldrarna 16–24 år att det dagligen använder internet för sitt sociala 

nätverkande (Svenska Internetstiftelsen 2019). Rapporten som studerade de främsta sociala 

nätverksplatserna, Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter, visade att 81% av 

gymnasieungdomarna i åldrarna 17-19 år tenderade att använda Instagram som nätverksplats 

dagligen, tätt efter den ledande applikationen Snapchat. Den yngre generationen, som brukar 

benämnas som de “digitalt infödda” eller “digital natives” har påverkats mycket av internet 

och sociala medier när det gäller hur de interagerar och kommunicerar med varandra. Den 

digitala användningen har visat sig innehålla både negativa och positiva effekter hos 

framförallt de digitalt infödda och ligger till grund för mycket forskning inom både medier-, 

samhälle- och internetforskning idag.  

 

Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupper och intervjuer kommer vi försöka få svar 

på våra frågeställningar och se om digitala handlingar på Instagram har en typ av påverkan på 

en ungdoms beteendemönster utanför applikationen. Ur ett medie- och kommunikations 

forskningssammanhang önskar vi kunna sprida medvetenhet kring den påverkan en ungdom 

kan tänkas få från denna plattform och vad denna påverkan kan leda till. Vi anser att denna 
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forskning är viktig då studier om detta ämne kan öppna upp för ny information kring 

plattformen och eventuellt uppmärksamma problem med användningen och dess effekter. 

Detta kan senare öppna upp för vidare diskussion och problematiseras i framtida 

forskningssammanhang.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte, valda frågeställningar samt studiens avgränsningar.  

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera på vilka sätt 18-åriga Instagram-

användare interagerar med hjälp av den praktik som utgörs av digitala handlingar och som 

finns på applikationen Instagram. Studien vill även undersöka om, och i så fall hur, denna 

digitala interaktion kan påverka det sociala livet utanför den digitala sfären.  

• På vilka sätt interagerar 18-åringar strategiskt på Instagram? 

• Hur påverkar dessa interaktioner en 18-årig användares liv utanför Instagram?  

• Finns det skillnader mellan könen i den praktiska digitala handlingen?   

  

Denna studie är viktig att genomföra då många unga människor i stor utsträckning använder 

Instagram dagligen och interagerar med varandra. Genom vår forskning hoppas vi ha 

möjlighet att öka kunskapen och få en inblick kring på vilka sätt de 18-åriga användarna 

använder de digitala handlingarna och hur de påverkar deras sociala liv utanför 

Instagram. Det är viktigt att poängtera att studiens material är litet och inte går att generalisera 

i förhållande till hur många ungdomar som faktiskt använder Instagram.  

 

2.1 Disposition 

Nästkommande avsnitt berör studiens bakgrund till forskningen. Sedan beskrivs den tidigare 

forskningen som legat till grund för studien. Vidare presenteras de teoretiska utgångspunkter 

som är valda för uppsatsen. I kapitlet efter behandlas valda metoder, vilket är kvalitativa 

metoder med semistrukturerade intervjuer och två fokusgrupper. Sedan fortsätter avsnittet 

med genomförandet, transkribering- och kodningsprocess samt val av analysmetod. 

Följaktligen presenteras nästa kapitel, vilket är de insamlade empiriska materialet i form av ett 
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resultatavsnitt. Där kopplas och analyseras studiens empiriska data till teori samt den tidigare 

forskningen. Uppsatsen avrundas med ett diskussionsavsnitt. 

 

3. Studiens bakgrund 

 

Kapitlet nedan avser att beskriva studiens bakgrund. 

 

 

“Instagram bjuder in unga och mottagliga användare till att jämföra sig själva mot en orealistisk, 

filtrerad och photoshoppad versionen av verkligheten”  

- Matt Keracher (Svenska Dagbladet 2017) 

 

3.1 Instagram 

Instagram är en smartphoneapplikation där användaren skapar en profil och publicerar inlägg 

i form av bilder eller videos (Instagram 2018). Företaget Instagram, som sedan år 2012 ägs av 

Facebook, beräknade att det under mitten av år 2018 hade 1 miljard registrerade konton och 

ses därför som världens näst största nätverkstjänst (Svenska Internetstiftelsen 2019). För att 

förklara Instagram mer ingående går det att introducera plattformen genom ett flertal steg: 

Först skapar individen en profil där personen väljer vilka som den vill följa och vilka som får 

följa. Sedan publicerar användaren bilder eller videos som exempelvis kan vara substitut eller 

miljöer från dennes vardag. Applikationen är även systematisk uppbyggd så att det går att 

integrera med människor online genom flera olika handlingar med de interaktionsmöjligheter 

Instagram utvecklat i applikationen. Dessa funktioner är avfölja, följa, blockera, skicka 

meddelande, kommentera, gilla-markera och publicera kortare avsnitt i “story” (Instagram 

2018). Det går att interagera med flertal användare, genom att exempelvis skicka en 

följningsförfrågan eller börja följa användare som ligger i linje med individens intresse. Live-

händelser, även kallat story, och skicka meddelande är två funktioner som öppnar upp för 

vidare interaktion, dessa kan användas för att interagera eller utvidga kontaktnät online på 

applikationen.  

 

3.2 Digital handling  

För att kunna orientera sig i studien, innefattar centrala begreppslistan (s. 6-7) begreppet 

digital handling. Handlingen kan beskrivas som en praktik som användaren väljer att 

interagera genom. Dessa handlingar utförs genom funktioner som är systematiskt utvecklade i 
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applikationen Instagram. Applikationen är uppbyggd genom att funktionerna finns 

tillgängliga på alla Instagram-profiler. Dessa funktioner, eller digitala handlingar, som 

etableras i studien är: avfölja, börja följa/skicka följningsförfrågan eller blockera/ bli 

blockerad av en profil på Instagram. Utvecklingen av digitaliseringen och den digitala praktik 

som innefattar digitala handlingar har bidragit till en ny kultur och miljö online. Funktionerna 

är interaktionsmöjligheter och en del av hur användaren faktiskt interagerar. Detta är ”dolt” då 

det inte finns en förklaring till hur en användare ska använda funktionerna, utan användaren 

styr själv över interaktionen. Det kan därför vara svårt att veta vad som anses vara positiva 

eller negativa interaktioner. Det är en praktik som används dagligen och som utgör en stor del 

av beteendet online och i studiens fall Instagram (Statens medieråd 2019).  

 

3.3 Användandet av Instagram och den digitala handlingen 

Genom en frekvent uppdatering med bilder och information på plattformar som 

Instagram, känner en del individer en uppdaterad koppling till olika profilers liv. Dessa 

profiler kan vara både vänner i umgängeskretsar men även större och väletablerade konton. 

Med bara ett par klick kan man boka en jobbintervju, planera in en dejt eller skicka respons på 

inlägg till användare (Royal Society of Public Health 2017, s.16). Det finns även bevis på att 

sociala medier kan stärka relationer och kan ses som en “andra fas” i en påbörjad relation. Att 

ta kontakt online kan leda till vidare umgänge och upprätthålla relationer som individen inte 

möter dagligen utanför Instagram. Kontakten kan ske både via chattfunktioner eller via 

interaktioner i form av vän- eller följningsförfrågningar, gilla-markeringar eller andra typer av 

reaktions-funktioner (Royal Society of Public Health 2017, s.16). Instagram erbjuder 

funktioner som användaren själv kan styra över. Det kan exempelvis handla om att följa 

många användare eller lägga upp tillfredsställande bilder med förskönande filter.  

 

Det finns även idéer på hur användaren på bästa sätt agerar på Instagram för att nå ut till så 

många människor som möjligt och på så sätt utvidga sitt sociala kontaktnät. År 2018 

publicerade kommunikationsbyrån Vass Kommunikation en guide i hur du bäst manövrerar 

algoritmerna i applikationen för att bli en välbesökt och etablerad profil. Guiden innehöll 

bland annat tips på hur du får fler följare men även fler gilla-markeringar. En av det främsta 

interkationmöjligheterna som Vass lyfter är Instagrams funktion “story”. Det finns flera 

tillvägagångssätt för användningen av funktionen story. Det kan vara tillägg som “stickers”, 

frågor eller omröstningar som hjälper till att engagera följarna. Dessa uppdateringar är synliga 
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under 24 h och användare som följer profilen kan med lätthet interagera med denne genom 

att reagera på händelsen eller re-posta till sin egen story (Vass Kommunikation 2018). 

 

Problematiken med detta kan dock vara den underliggande prestation en användare kan 

känna, där gilla-markeringar, följningar, blockeringar och uppdateringar skulle kunna ge 

upphov till hur etablerat individens Instagram-konto kan bli. Under slutet av år 2019 valde 

därför Instagram att utföra ett tekniskt pilottest genom att dölja antal gilla-markeringar per 

inlägg på applikationen (Wired 2019). Grunden till initiativet var att påbörja ett arbete för ett 

bättre klimat på Instagram och göra det betydligt svårare för användare att jämföra sig med 

andra konton. I en intervju med Wired motiverade Instagrams VD Adam Mosseri 

resonemanget Instagram fört i valet att dölja gilla-markeringar. 

 

“Idéen är att försöka minska trycket på Instagram, att göra det till mindre av en tävling och mer av en 

plats där folk kan kopplas samman med andra människor och sådant som inspirerar dem.”  

- Adam Mosseri (Wired 2019) 

 

Under år 2020 kommer Instagram utföra flera test genomgångar kring ämnet, men den 

borttagna funktionen har redan etablerats i länder såsom Brasilien, Australien och Italien. 

Syftet är i grund och botten att minimera den stress som kan uppkomma från gilla-

markeringar på applikationen. Detta kan ses som ett första steg i Instagrams medvetenhet 

kring applikationens funktionella uppbyggnad. Instagram, gör enligt ett flertal större 

användare något revolutionerande genom att ta bort funktionen gilla-markeringar (Dagens 

Nyheter 2019). Vidare kan dock företaget med hjälp av större undersökningar utöka 

förståelsen för hur de systematiska funktionerna avfölja, följa och blockera aktivt används 

som digitala handlingar och hur de kan påverka individer, både på och utanför applikationen.  
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4. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen är vald för att tillföra en fördjupad förståelse om praktiken kring 

digitala handlingar och interaktion via sociala medier.  

 

 

4.1 Tidigare forskning  

I juni år 2019 publicerades en artikel från universitetet i Sevilla. Artikelns författare, Roberto 

Martinez-Pecino och Marta Garcia-Gavilán beskriver hur mobila enheter likt Instagram kan 

bidra till en oro och problematisk användning. Forskningen baserades på 244 tonåringar och 

problematiserade framförallt funktionen ”likes” eller ”gilla-markeringar”, vilket i studiens 

beskrivs som ett sätt att framföra ett socialt godkännande hos tonåringarna. De mönster 

forskarna kunde se var att dessa ”likes” i flera fram kunde leda till en direkt effekt på 

användarnas självkänsla (Martinez-Pecion och Garcia-Gavilán, 2019). 

 

Vidare beskriver Simon Lindgren i sin bok Digital media & Society hur omvärlden successivt 

med hjälp av den digitala utvecklingen och digitaliseringen skapat sig ett digitalt samhälle, 

digital society. Lindgren beskriver digital society som “samspelet mellan digitala medier och 

samhälle” vilket skulle kunna beskrivas som att konsumenten formas av medier men att vi 

som digitala användare även formar medierna (Lindgren 2017. s. 4-5). Användaren har 

makten att välja exakt vilket eller vilka medier han eller hon vill använda, och även när och 

hur det ska användas. Som användare är utbytet av information grundläggande för ett modernt 

samhälle och i samband med den digitala utvecklingen har det bidragit till att information, 

servicetjänster eller digitala applikationer blir ett val. Valet är selektivt, vilket betyder att 

användare valfritt väljer medier och interaktion utifrån intresse (Lindgren 2017, s. 4-5). 

Lindgrens förklaring av det digitala samhället har en betydande roll för förståelsen av studiens 

Instagram-fenomen. I och med valfriheten och interaktionsmöjligheten på Instagram, skulle 

utbytet av interaktion genom digitala handlingar hos denna studiens deltagare eventuellt 

kunna vara ett resultat av vad Lindgren beskriver som digitalt landskap. Hur ungdomen 

medvetet kan välja att använda sig av funktionerna och den digitala handlingen kan ses som 

en direkt koppling till hur ungdomen eventuellt strategiskt formar hur omgivningen ska 

uppfatta användaren, både på och utanför Instagram.  
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År 2014 publicerade Statens Medieråd den kvalitativa rapporten Duckface/Stoneface som 

studerade hur tjejer och killar i åldrarna 10–13 använder och förhåller sig till sociala medier, 

digitala spel och bildkommunikation online. Syftet var att se hur dessa aspekter influerar 

deras vardagliga liv och hur dessa mediehandlingar kan vara kopplade till alldagliga 

situationer gällande ungdomens sfärer och sociala sammanhang (Statens Medieråd 2014). 

Rapporten visar att mobiler är ständigt närvarande och att ungdomarna ständigt vill vara 

uppkopplade och tillgängliga på sin smartphone. Sammantaget visar rapporten att 

smartphones och sociala medier upprätthåller sociala och privata kontaktnät, både online och 

offline (Statens Medieråd 2014). Huvudsakligen visar studien att ungdomarna deltar och syns 

på sina sociala medier genom att följa, länka, sprida, titta och söka på plattformarna. Detta är 

något som kan kopplas ihop med vår studie och hur man väljer att interagera online på 

Instagram. Enligt rapporten skiljer sig beteendet online mellan könen och det finns en social 

hierarki som ungdomen är med och bidrar till. Denna hierarki som sägs uppstå via bilder, 

interaktion och spel, kan liknas det problem vår studie vill beröra med status och påverkan på 

sitt sociala kapital. 

 

Liknande studie finner vi i Åsa Björks doktorsavhandling från år 2017, där Björk fördjupar 

sig i betydelsen av vad sociala interaktioner, mellan ungdomar på sociala medier, har för 

innebörd för deras sociala livssammanhang (Björk 2017). Studien som baserades på 32 unga 

deltagare, visar tydligt på att ungdomar generellt sett är måna om uppmärksamhet från andra 

användare på sociala medier och där identitetspositionering är viktigt. Observansen är 

betydelsefull för att uppfylla sin önskan om att bli bekräftad och en del av något större. I 

interaktionen utvecklas ett samspel och beteendemönster som leder till, vad ungdomar 

benämner som hat, drama och vänskap - istället för mobbning (Björk 2017). När det kommer 

till självpresentation inom sociala medier indikerade resultatet på att ungdomarna menar att 

sociala normer, könsnormer och identiteter kommer till uttryck i valet av hur individer 

publicerar och interagerar på sociala medier. Beroende på hur ungdomen interagerar, 

definieras av vilken social situation de befinner sig i, vilket Björk menar på som förklaring till 

varför drama och hatiska handlingar kan uppstå online. Detta kan grundas i det pågående 

relationsbyggande arbete som måste passa in i en “jämställdhetskultur”, som berör 

ungdomarna både online och offline (Björk 2017).  

 

Anna-Karin Nyberg och Mikael Wiberg beskriver i artikeln Sociala medier - ett nät av 

härskartekniker? (Nyberg & Wiberg 2014) hur härskartekniker i form av osynliggörande 
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uttryck och signaler används på sociala medier. Nyberg och Wiberg beskriver hur dessa 

kommunikativa handlingar kan vara svåra att se i vardagliga dialoger utanför den digitala 

sfären, men ännu svårare att uppfatta online. Digitaliseringen och den utvecklade tekniken 

bjuder in till nya möjligheter för att stänga ute, osynliggöra och nonchalera användare. På så 

sätt skapas en maktstruktur där handlingar både kan vara omedveten eller medveten för att 

påverka sin sociala positionering på plattformar. Detta är något som även denna studie berör. 

Artikeln avslutas med att beskriva och identifiera olika typer av härskartekniker, med syftet 

att finna och presentera alternativa motstrategier till hur man ska bemöta denna problematik. 

Vissa effekter av härskartekniker har en direkt påföljd till otrevligheter och kan i sin tur leda 

till svåra sociala situationer både på plattformar men även utanför. Skillnaden mellan vår 

studie och Nyberg & Wibergs studie är att denna undersökning fokuserar på att analysera det 

direkt medvetna digitala handlingarna som strategiskt kan användas på Instagram för att 

påverka relationer och situationer utanför applikationen.  

En studie som på liknande sätt berör relationer online och dess påverkan på det sociala livet 

och kapitalet utanför den digitala sfären är Nicole Ellisons studie The benefits of Facebook 

“friends;” social capital and college students’ use of online network sites. Ellison studerar 

Facebook utifrån den kommunikationsmöjlighet som existerar på plattformen, men också hur 

dessa hjälpmedel kan användas för att påbörja och stödja relationer. Studien publicerades år 

2007 i syfte för att förstå vad sociala medier har för effekter på användarens sociala liv och 

kapital (Ellison 2007). Facebook är en webbplats och digital plattform, som bygger på 

interaktion med människor som redan har en “relation” offline till varandra och vill fortgå 

interaktionen online. Plattformen är också ett redskap för att knyta nya kontakter med 

människor online. Grunden ligger i att en individ skapar sig en profil, skickar 

vänförfrågningar till utvalda användare och publicerar bilder eller inlägg på sin eller andras 

profilsidor. Plattformen har även skapat möjligheten till att gå med i virtuella/digitala grupper 

som öppnar upp för diskussion (Ellison 2007). Användaren kan välja vilka grupper hen vill gå 

med i, beroende på intresse, och på så sätt interagera likt en gruppdiskussion online. Vidare 

har Facebook utvecklat tjänster där individen kan beskriva sitt nuvarande civilstånd, 

musiksmak, intressen med mera, allt för att skapa sig en onlineprofil av vem individen är 

offline - utanför plattformen, likt ett digitalt CV. Med hjälp av plattformen kan individen med 

lätthet fortsätta bilda kontakter och ha digitala relationer med sin umgängeskrets (Ellison 

2007). Ellison konstaterade framförallt att online-interaktioner inte nödvändigtvis avlägsnar 
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människor från deras offline-värld men att den kan vara ett redskap för att öka möjligheten till 

att upprätthålla kontakten med sina medmänniskor (Ellison 2007).  

Vår studie bidrar till redan befintlig forskning inom Medie - och kommunikationsvetenskap, 

och öppnar upp för ett nytt perspektiv när det handlar om ungdomar och deras medvetna 

handlingar på Instagram. Än så länge berör studien ett fenomen som är delvis orört, och 

skulle kunna ge nya infallsvinklar på hur handlingar på Instagram direkt kan kopplas till 

handlingar eller sociala situationer utanför Instagram.   

 

 

5. Teori 

 

Kapitlet nedanför redogör för vilka teoretiska ramverk som studien baseras på och som utgör 

grunden till studien. 

 

 

Den teoretiska utgångspunkten grundar sig bland annat i Pierre Bourdieus teori om Habitus 

(1969) och kapital. Teorin studerar individens praktiska medvetenhet och hur individer kan ingå 

i fält utifrån olika kapital. Dessa kapital kan vara ekonomiska, kulturella eller sociala. I vår 

studie kommer teorin användas för att analysera om studiens deltagare upplevs strategiskt 

påverka sitt sociala och kulturella kapital genom interaktion på Instagram. Vi kommer endast 

undersöka en gren ur teorin vilket är individens sociala och kulturella kapital. Eftersom studien 

grundar sig i ett abduktivt förhållningssätt, utgår studien från en öppenhet kring vald teori, där 

empiri kan komma att påverka teorin under studiens gång. Förutom Bourdieu tillämpas Denis 

McQuail's och Jay Blumers Uses and gratification teori. Teorin är en grundläggande förståelse 

i vad medier gör med individen, men även vad individen åstadkommer med medier utifrån 

individers behov. I denna studie användes medvetenhet ur en kontext där individen redan “vet” 

hur den bör bete sig på Instagram för att öka eller ibland minska sitt sociala eller kulturella 

kapital. Då vi fann skillnader mellan kön och dess könsnormer efter insamlingen av empiriskt 

material, kompletterades teorikapitlet med Birdman’s Hyper-gendering teori om genus genom 

presentationsbilder. Nedan följer en fördjupad förklaring av teorierna i separata avsnitt.  
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5.1 Bourdieu, habitus och kapital 

Pierre Bourdieus (1984) teori om habitus, kapital och fält är ett välkänt teoretisk sociologiskt 

ramverk. Teorin förklarar individens liv utifrån begreppet habitus och ligger till grund för 

sociala strategier. Bourdieu menar att våra sociala erfarenheter, så som minnen, sättet en individ 

rör sig på och hur den tänker, är förkroppsligad i praxis, individens inlärda sätt att vara (Engdahl 

& Larsson 2017, s. 39). Genom habitus intar vi positioner i olika fält och klasser i samhället. 

Fältet är en plats som kan jämföras med en social arena och som fylls med värderingar och 

regler i ett speciellt sammanhang med en grupp människor. Detta kan jämföras med samhällets 

över- och underklass. Habitus förändras inte drastiskt utan över tid hos individen. När personen 

förflyttar sig i det sociala rummet, kommer individen att bära med sig spår av sitt ursprungliga 

habitus. När en individ förflyttar sig inom ett fält kan det bero på ekonomiska, kulturella och 

sociala aspekter (Engdahl & Larsson 2017, s. 249). Bourdieu definierar hur det sociala och 

kulturella kapitalet bestäms av hur gynnsamma och djupgående våra relationer är inom vårt 

sociala kontaktnät, detta kan förändras beroende på vad vi har för relationer till olika människor 

(Lindgren 2012, s. 170). Fält och kapitalresurser kan förändras i alla människors liv eftersom 

sociala sammanhang omfördelas eller omformas inom de olika fälten (Broady 1998, s. 14).  

Det är en betydande aspekt att tillämpa Bourdieus teori i vår studie. Teorin kommer att etableras 

utifrån Bourdieus tankar om de sociala och kulturella kapital ungdomar uttrycker att det upplevs 

ha, får eller eventuellt förlorar när interaktionen på Instagram övergår till det sociala rummet i 

18-åringens liv utanför applikationen. Studien kommer genom teorin främst studera hur 

deltagarnas sociala och kulturella kapital kan påverkas, öka eller minska, genom interaktion i 

applikationen Instagram. 

5.2 Uses and gratification 

För att kunna förstå studiens Instagram-fenomen är teorin Uses and Gratification högst relevant 

för studien. Den översätts till användningsteorin på svenska (Strömbäck 2015). Teorin är 

användbar och populär vid studier kring användarens preferenser och beteendemönster i valet 

av mediekanaler. Utgångspunkten för teorin är att människan, utifrån sociala och psykologiska 

behov, uppfyller sina behov med hjälp av medier. I utvecklingen av digitala medier har det 

skapats en bred konsumtion i samhället vilket har lett till att behovet att använda medier har 

ökat och blivit en betydande faktor i människors liv (Gripsrud 2011, s. 79). Utöver att teorin 

studerar vad individer gör med medier, studerar den även vad medier kan göra med individen. 

Alla människor har genom historien haft behov av att bli tillfredsställda på olika sätt; det kan 

vara föda, rörelse eller sexuella behov. Modellen syftar till att tillfredsställa vårt moderna 
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digitala behov med hjälp av medier (Gripsrud 2011, s. 78). Detta kan utgöras i form av 

bekräftelse såsom följare eller gilla-markeringar. 

 

Modellen delas in i fyra delar (Ruggiero 2000, s. 15–16):  

ÖVERVAKNING Information och upplysning att finna vägledning och/eller 

upplysning om kunskap/lärdom och samtidigt öppna upp för 

förståelse om vad som händer runt om individen.  

IDENTITET/ 

IDENTIFIKATION 

Vår personliga identitet att stärka egna värderingar och försöka 

finna nya insikter.  
 

INTERAGERING Motivet bakom den sociala interaktionen. Delvis att känna 

tillhörighet men samtidigt behovet av att kunna ta del av andra 

individer och deras liv.  

AVDELNING Behov av underhållning, att kunna fördriva sin tid och ha roligt 

med medier. Det kan även beskrivas som om individen vill känna 

lugn och ro eller befinna sig i en annan digital verklighet. 

(Tabell 1) 

 
 Tabell 1 visar en översiktsmodell över vilka behov som Blumer och McQuail anser att en 

individ strävar efter att uppfylla genom medier, uppdelat i fyra olika kategorier. Denna teori är 

viktig i vår studie, då vi vill undersöka om deltagarna har ett typ av behov att uppfylla när de 

rör sig och interagerar på Instagram. Tillsammans med våra valda undersökningsmetoder 

strävar studien efter att undersöka om deltagarna strategiskt använder sin interaktion på 

Instagram för att eventuellt uppfylla någon av ovanstående delar från modellen. Teorin utgår 

från publiken och ger studien ett användarperspektiv, något vi strävar efter för att kunna besvara 

studiens valda frågeställningar.  

 

5.3 Genusperspektiv 

Genusteorier är ett sätt att studera maktstrukturer bland kvinnor och män i samhället. Syftet är 

att använda genusteorier för att se hur föreställningar kring kön konstrueras och hur strukturer 

upprätthålls på och utanför Instagram. Strukturerna är inte genetiskt sammankopplade utan ett 

svar på vad samhället accepterar för egenskaper och konstruktioner för vad som kan ses manligt 
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och kvinnligt i vårt samhälle. Studiens fokus är att studera genus utifrån hur 18-åringar uttrycker 

sig kring sin könsroll på Instagram.  

 

5.3.1 Hyper-gendering  

Anja Hirdman är en medieforskare som år 2006 skrev rapporten Tjejer är kroppar-killar är 

ansikten (Hirdman 2006). Där offentliggjorde hon begreppet Hyper-gendering. Rapporten 

studerade nätkulturen och internet genom presentationsbilder. Hirdman motiverar att en ny 

digital värld kan skapa möjligheter för individer till att ta plats på ett helt nytt plan. Redan vid 

millennieskiftet diskuterade feministiska forskare att internet och nätet var ett nytt påfund för 

utvecklingen av genus. På internet kan vi umgås, prata och vara digitala med varandra när 

som helst, men det kan även vara ett forum för att skapa en könsidentitet (Statens Medieråd 

2014). Det är en plats där vi kan utforska oss själva oberoende av vem vi är offline, där 

ekonomiska och sociokulturella skillnader inte spelar roll och identitetssökande blir en 

frigörelseprocess.  

 

Resultatet av Hirdmans undersökning visar att internet i vår moderna tid är väldigt långt från 

att vara en neutral genussfär (Hirdman 2006). Individer kan skapa användarprofiler på 

plattformar och på så sätt skapa sig identiteter. Detta kan dock tendera till att de som ses som 

manligt och kvinnligt chargerar på internet. Hirdman menar att detta är framträdande genom 

vissa genrer av bilder som både män och kvinnor tenderar att publicera på sig själva. Kvinnan 

strävar efter, enligt Hirdman, att publicera bilder som ses som kvinnliga jämfört med männen 

som vill uppfattas som manliga och macho via sina bilder. Vad som ansågs vara ett mer 

kvinnligt på internet menar Hirdman var att exempelvis porträttera sig med en sexuell 

anspelning, likt soft-porn för att bli uppmärksammad. Männen å andra sidan framställde sig 

med ett mer ointresserat uttryck, främst genom ansiktsbilder. Sociala medier blir likt en 

mediescen för användare där de vill erhålla uppmärksamhet och bekräftelse. Sättet individer 

presenterar sig själv genom bilder på internet skulle enligt normer och de alldagliga 

traditionella genusmönster som redan finns i vårt samhälle, kunna överdrivas åt båda håll 

(Hirdman 2006).    

 

När vi applicerar genus som teori i vår studie är ambitionen att studera om det eventuella 

könsnormerna som finns utanför applikationen Instagram har en avgörande roll i valet av 

interaktion på Instagram. Genom att applicera teorin skapar de nya infallsvinklar på studiens 

material och om dessa normer möjligen kan påverka deltagarna i valet av digitala handlingar. 
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Det är en viktig aspekt för studien i förståelsen för att kunna analysera tänkbara skillnader och 

likheter hos deltagarna sett till kön och könsroller på Instagram.  

6. Material och metod 

 

I detta kapitel redogörs det för vilka metoder som har legat till grund för insamlingen av 

studiens material. Metodkapitlet innefattar även studiens valda forskningstradition, 

genomförandet samt en etisk diskussion. 

 

  

I vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder då studien undersöker ett 

specifikt ämne. Det är därför inte lika användbart med kvantitativa metoder eftersom 

frågeställningen inte förhåller sig till mätbar data. Vi vill framförallt studera deltagarnas 

uppfattning om det digitala handlingarna på Instagram. Det innebär att vi vill studera åsikter 

och därför anser vi att studien är bäst lämpad för kvalitativa metoder som ger mer djupgående 

resonemang. Studiens forskningstradition positioneras utifrån hermeneutiken, och 

socialkonstruktivism.   

  

6.1 Fokusgrupper 

Vår studie kommer att innefatta två fokusgrupper där tanken är att använda “case”. Detta 

innebär att vi inleder diskussionen med påståenden och kortare verklighetsbaserade scenarion 

där deltagarna kan ta ställning och diskutera med varandra om dessa situationer. Case:n 

baseras på utvalda digitala funktioner som tidigare i vår studie har benämnts som digitala 

handlingar. Dessa funktioner är systematiskt utvecklade i plattformen, för att kunna interagera 

och handla med andra online profiler eller användare (Instagram 2019).  

  

I vår studie är funktionerna bakom de digitala handlingarna:  

(1) Avfölja någon på Instagram. 

(2) Följa någon på Instagram.  

(3) Blockera någon på Instagram.  

 

Fokusgruppmetoden är användbar när det handlar om att studera människors åsikter, 

drivkrafter och tankar kring ett visst ämne men även när man vill se gruppinteraktionen 

mellan deltagarna. Det är optimalt att rekrytera tre till fyra deltagare till vardera fokusgrupper 

eftersom det anses vara ett hanterbart antal deltagare för att få en diskussion där samtliga kan 
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delta (Ekström & Larsson 2017, s. 81). Fokusgruppen kan vara behjälplig för deltagarna i 

tolkningen av varandras svar vilket kan utveckla och öppna upp för nya perspektiv på ämnet 

under diskussionens gång (Hansen & Machin 2019, s. 232).  

Syftet att arbeta med case är att det är lättare, framförallt sett till deltagarnas ålder, att 

visualisera in sig i en redan befintlig situation. I ett case kan individen visualisera sig in i 

kontexten och därmed undvika en känslig situation där individen behöver prata om egna 

erfarenheter.  

 

Vi vill fokusera på att få en diskussion om det digitala handlingarna i applikationen 

Instagram, hur det kan tänkas användas i teorin och känslan av påverkan som kan uppkomma. 

Utöver case utformas stödfrågor (se bilaga 2) för att fylla diskussionerna ifall det skulle finnas 

utrymme eller brister i diskussionerna. Syftet är att nå ett resultat där deltagarna redogör för 

varför det tycker på ett visst sätt men samtidigt kunna styra en diskussion framåt ledd av en 

moderator (Ekström & Larsson 2013, s. 80). Denna typ av utformning av fokusgrupp tror vi 

bidrar till en god samtalsmiljö, en trygg diskussion och ett upplägg som kan ge utrymme till 

möjlig delning av egna erfarenheter (Esaiasson m.fl. 2017, s. 336). 

 

6.1.1 Material till fokusgrupper - Case 

Nedan följer materialet som kommer att användas under fokusgrupperna.  

  

Case 1 (Funktion 1 – avfölja) 

Sara är en bekant till dig, ni har träffats i skolan ett flertal gånger och hon är bra vän med 

din partner. En dag märker du att hon har avföljt dig på Instagram… Hur tror du att du 

skulle reagera? Diskutera. 

Förändrar detta din syn på Sara i det verkliga livet? 

  

Case 2 (Funktion 2 - följa) 

Richard och du har tidigare hamnat i dispyter både i skolan och på festliga event över skilda 

åsikter. Ni har aktivt valt att inte vara vänner, och tar ofta avstånd från varandra i sociala 

sammanhang. En dag har du fått en ny följningsförfrågan på Instagram… Det är Richard… 

Hur reagerar/tänker/känner du/ni? Förändrar detta din syn på Richard i det verkliga livet? 

Diskutera! 
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Case 3 (Funktion 3 - blockera) 

Du går in på profilen till en person du länge har trånat efter i skolkorridoren, på tåget hem 

från skolan och träffat på några gånger utanför skolan. Men du inser snabbt att personen 

blockat dig på Instagram och du kan varken följa eller kontakta den här personen. Hur är 

känslorna? Diskutera och bestäm 2-3 starka känslor du upplever. 

Förändrar detta din syn på personen i det verkliga livet? 

  

Case 4 (Funktion 2 - följa) 

Hanna har länge velat bli vän med Ellen. De går i samma skola och Hanna har gång på gång 

försökt söka kontakt i korridorerna. Ellen har inte uppmärksammat detta men Hanna har nu 

bestämt sig för att börja följa Ellen på Instagram. Efter 72 h godkänner Ellen Hanna på 

Instagram. På måndagen i skolan, kommer Ellen fram till Hanna och börjar prata, 2 veckor 

senare är dom bra kompisar.  

Tror ni detta är en fungerande strategi att använda sin interaktion i det sociala livet? 

 

Case 5 (Funktion 3 - blockera) 

Emil har länge stört sig på Ellen. En dag ser han henne i skolkorridoren och inser att han 

inte vill vara hennes vän. Ellen är ovetandes och har inte märkt av att Emil börjat ta avstånd. 

Emil vet att han måste göra något, han bestämmer sig för att blocka Ellen på alla sociala 

medier, inklusive Instagram. Ellen märker tillslut detta och blir upprörd. Hon vill därför inte 

prata med honom mer och Emil tar inte heller kontakt. Deras vänskap rinner ut i sanden och 

nu hälsar de knappt i skolan längre.  

Tror ni att det kan fungera såhär i det verkliga livet? Om ja, varför?  

  

6.2 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ser vi som ett bra komplement till fokusgrupperna. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är gynnsamt när forskaren vill samla in en stor 

mängd empirisk data under en avsatt tidsperiod (Hansen & Machin 2019, s. 227). I en intervju 

delas erfarenheter, upplevelser, rutiner eller praktiska utföranden, men även normer och 

emotioner. Till följd av denna arbetsmetod går det att erhålla information som bidrar till 

intressanta aspekter, tankar och framförallt användbart material för studien (Ahrne & 

Svensson 2017, s. 53). 

Valet att komplettera med två till fyra intervjuer motiveras genom att de kan finnas deltagare 

som hellre vill delta i enskilda intervjuer. Genom att erbjuda enskilda intervjuer minskar vi 
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eventuella bortfall från de deltagare som inte vill delta i fokusgrupperna och kan på så sätt 

erhålla mer djupgående och kompletterande material. Urvalet kommer ske genom att berörda 

deltagare eller andra elever självmant anmäler sig för att delta. För studiens ändamål är det 

intressant att få intervjuer med en man och en med en kvinna för att se eventuella likheter 

eller skillnader mellan könen för att kunna besvara en av frågeställningarna. 

  

6.3 Metoddiskussion  

Fokusgrupper såväl som enskilda intervjuer är båda populära metoder inom kvalitativa 

studier. En problematisk aspekt med intervjuer kan dock enligt Fangen (2015) vara att man 

inte kan vara säker på att informanterna i praktiken gör det som påstås i intervjun. Likaså är 

det svårt för forskarna att veta om en person talar sanningen eller inte i (Ekström & Larsson 

2013, s. 85). Detta är inget som i praktiken går att påverka mer än att vi som forskare är måna 

om att utforma intervjuguiden och case:n med sådant innehåll att informanten inte känner ett 

behov av att tala osanning. Ytterligare ett problem skulle kunna vara att materialet som 

samlas in både under intervjuerna och fokusgrupperna kan vara svar som uppkommer vid ett 

visst tillfälle, en viss plats och blir därmed inte generaliserbara. Även om det är ärliga svar 

kan dessa faktorer påverka svaren och tolkas av intervjuaren i en annan utsträckning än vad 

informantens syfte var (Ahrne & Svensson 2017, s. 54).  

  

I denna studie motiveras denna kombination av metoder med att få en fördjupad förståelse av 

Instagram-fenomenet, både enskilda åsikter från intervjuerna, men även intressanta 

diskussioner från fokusgrupperna. En risk med att kombinera dessa två metoder är däremot att 

det kan ge en snedvriden bild av fenomenet utifrån resultatet, då dessa metoder endast 

undersöker en liten del av en annars stor skara människor. Framförallt blir detta problematiskt 

när studieperioden begränsar tiden för insamling av material. Detta är något som vi forskare 

tar med i beräkningen när materialet analyseras, diskuteras och slutresultatet presenteras.  

 

Vidare ska forskaren vara uppmärksam på att gruppdynamiska aspekter kan bli ett problem i 

fokusgrupperna. Innebörden för detta är att en eller flera dominerar samtalet och kan därmed 

bidra till en sämre diskussion (Esaiasson m.fl. 2017, s. 335). Enligt Ekström och Larsson kan 

det finnas upphov till nervositet i en fokusgrupp med unga personer där de blir obekväma 

eller blyga till att uttrycka sina åsikter (Ekström & Larsson 2013, s. 73). Det skulle kunna 

bidra till felaktiga resultat. Vi hoppas att vi genom vårt genomförande inte kommer stöta på 

denna problematik, eftersom dessa case som tidigare nämnt inte trycker på något personligt 



 24 

eller privat. Fokusgrupperna är även komprimerade genom en klass vid en gymnasieskola, 

vilket betyder att deltagarna förhoppningsvis redan känner varandra väl och är bekväma 

tillsammans i gruppsituationer.  

Dock existerar det även negativa aspekter med deltagare som redan känner varandra. 

Exempelvis kan deltagarna ha underliggande konflikter som inte någon har kännedom om och 

därigenom kan det bidra till en sämre diskussion och påverka resultatet negativt. Lösningen 

till denna typ av problematik är att i sådant fall redan innan utförandet erbjuda deltagarna 

möjlighet till att byta grupp eller avstå från att delta om personen känner sig obekväm. 

Forskarna bör även vara medvetna om att diskussionen är unik och generell för just den 

sammansatta grupp vilket innebär att andra forskare potentiellt får annorlunda svar i en annan 

sammansatt grupp. 

  

6.4 Forskningsetiska dilemman 

Grunden till studiens arbetsmetod ligger i linje med att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som är ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet 2002). Dessa är: (1) 

forskningskravet – att utföra viktig och kvalitativ forskning, (2) individskyddskravet – 

deltagare får inte komma till skada, krav på information och samtycke, konfidentialitet och 

hur materialet nyttjas.  

Andra forskningsetiska dilemman som kan uppkomma under studiens gång skulle framförallt 

kunna vara om en eller flera av deltagarna ifrågasätter sitt samtycke och inte längre vill delta i 

studien. Informationen är i sådana fall ogiltig och oanvändbar. Detta är något som skulle 

kunna vara problematiskt om forskningsperioden börjar lida mot sitt slut. Aspekten om att 

information som anses mer känslig än övrig information, är något som vi forskare också 

klassificerar som ett dilemma. 

Under studien och datainsamlingens arbete kommer mer eller mindre känslig information 

eventuellt komma att bli till vår kännedom. Det är något som bör tas i vårt beaktande. Genom 

att använda verklighetsbaserade case tror vi forskare att det kan underlätta problematiken med 

att beröra sådan information eftersom ingen deltagare berör sina egna erfarenheter, känslor 

eller sitt psykiska mående.  

 

Vi strävar efter att i den mån det går, skydda deltagarna med anonymitet. Det går dock inte att 

garantera anonymitet i en fokusgrupp på samma sätt som det går i en enskild intervju, då 

deltagarna i fokusgruppen kan sprida informationen vidare. Därför viktigt att forskaren är 

tydlig med att anonymitet inte kan garanteras innan diskussionen börjar, så att deltagarna är 
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medvetna och kan diskutera utifrån dessa förhållningssätt eller välja att avstå från 

fokusgruppen (Ahrne & Svensson 2017, s. 61). 

 

6.5 Urval och rekrytering 

Studiens urval baseras på ett strategiskt urval av deltagare från en gymnasieklass i 

Stockholms län, där alla deltagande använder applikationen Instagram aktivt. Rekrytering 

grundades sig i tre grundläggande kriterier.   

 

i) 18 år. 

ii) Student vid tillfrågad gymnasieskola. 

iii) Aktiv användning av Instagram. 

 

Deltagarna rekryterades via en kontaktperson från ett redan befintligt kontaktnät. Detta var i 

vårt fall en klassmentor som gav oss en grupp elever i form av en skolklass. Totalt 

rekryterades tio deltagarna, fem killar och fem tjejer, som alla kände varandra/var bekanta och 

var 18 år. Valet av att rekrytera deltagare som redan kände varandra eller var bekanta 

motiveras med att det förhoppningsvis kan ha bidragit till en bra grund som i sin tur kan ha 

lett till en bättre diskussion i fokusgrupperna (Ekström & Larsson 2017, s. 82). Däremot är vi 

medvetna om att alla deltagarna kanske inte hade en god relation till varandra, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Genom klassmentorns kännedom om klassens elever, erbjöd mentorn en 

befintlig idé av indelning av grupper, där deltagarna delades in tillsammans som ansågs 

fungera bra för diskussion. Vi var tydliga med att skapa en jämn fördelning mellan könen i 

urvalsgruppen, detta för att erhålla lika mycket information från både tjejer och killar. Genom 

denna arbetsmetod blev grupperna tillförlitliga för oss som forskare men främst ett bidrag till 

att kunna öka tryggheten och få deltagarna att känna sig mer bekväma (Ekström & Larsson 

2017, s. 8). Innan utförandet försäkrade vi oss om att alla deltagare var bekväma att delta i sin 

tilldelade fokusgrupp. Detta gjorde vi med hjälp av mentorn som individuellt kunde fråga 

varje deltagare om det kändes okej och om eleven fortfarande ville delta i studien. Vi var även 

tydliga med att informera om att deltagandet när som helst kunde avbrytas om individen 

upplevde det behovet.  

 

6.6 Utformning av studiens genomförande 

En noggrann och välplanerad intervjuguide framställdes (bilaga 1) inför intervjutillfällen, för 

att minimera risken för fallgropar i intervjuerna. Vi strävade efter att framställa lätta och 
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konkreta frågor utan en akademisk prägel med syfte att deltagarna skulle känna att det var 

lättbegripligt att följa med och förstå (Esaiasson m.fl. 2017, s. 274). Det var även viktigt att 

under intervjuerna och fokusgrupperna ha planerat för att inte applicera teorier, utan 

genomföra metoderna med “öppna ögon” för att kunna analysera en sådan bred information 

som möjligt enligt det abduktiva förhållningssättet. Detta benämns som att vara transparent 

och mottaglig för allt typ av information (Ekström & Larsson 2013 s. 73). Arbetssättet styrker 

även valet av forskningstradition, en abduktiv socialkonstruktivism, som har utgångspunkten i 

att tolka och förstå sociala normer inom ett visst fenomen (Sohlberg & Sohlberg 2018, s. 

275). 

Viktigaste av allt var att utföra intervjuerna utan egna tankar och förutfattade meningar. Det 

är dock svårt att studera denna typ av ämne utan att ha någon som helst åsikt eller 

förförståelse, då studien berör ett ämne som är aktuellt i nutid. Forskarna i denna studie har, i 

och med utvecklingen av sociala medier under det senaste decenniet, vuxit upp med 

fenomenet Instagram. Det bidrar till att vi erhåller en förförståelse för vad sociala medier är, 

till vardags och främst privatliv. Detta anser vi väldigt viktigt för att öka deltagarnas validitet i 

svaren men även för att kunna vägleda forskningen. Det kan ses som ett verktyg i 

tolkningsprocessen, däremot är det viktigt att inte vara förutfattade för att tolka informationen 

fel.  

 

6.6.1 Utförande 

Vid dokumentationen av fokusgrupperna och de två enskilda intervjuerna användes en 

smartphone med ljudinspelningsfunktion. En av intervjuerna agerade moderator medan den 

andra förde anteckningar under samtalet, där dokumenterades vem som talade när.   

Deltagarna som medverkade under intervjuerna och fokusgrupperna var bekanta med 

varandra eftersom de rekryterades från en och samma gymnasieklass. Informanterna som 

intervjuades enskilt valdes ut efter att fokusgrupperna var utformade. Dessa baserades på 

deltagare som inte ville vara med i diskussion utan hellre ville intervjuas enskilt eller ville 

avstå från att medverka. För att medverka i det enskilda intervjuerna anmälde deltagaren sitt 

intresse, till oss forskare. Det var fyra elever som var intresserade, därefter valdes två 

deltagare slumpmässigt ut i form av lottdragning.  

 

I fokusgrupperna var stämningen bra och lättsam, men det var tydligt att deltagarna var olika 

då vissa uttryckte sig i större omfattning än andra. Detta var något som vi hade i åtanke redan 

innan och som moderatorn hade i beaktning under fokusgruppernas gång. Moderatorn lät 
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styra samtalet så alla fick sin röst hörd men utan att göra någon deltagare obekväm. I vardera 

fokusgrupper deltog fyra informanter, blandat kön med både killar och tjejer. Som Ekström & 

Larsson (2013) menar på, var en av de viktigaste aspekterna att komponera ihop grupperna 

väl, med ett lagom antal deltagare, då framförallt unga personer kan bli nervösa, blyga eller 

obekväma till att framföra sina åsikter (Ekström & Larsson 2013, s. 73). Vi fick hjälp av 

mentorn med kompensationen av grupperna, genom att proponera grupper som ansågs bidra 

med en god diskussion. Detta blev mycket lyckat och samtliga grupper hade intressanta tankar 

kring fenomenet. Fokusgrupp som metod har tendenser till att kunna bli tidskrävande om 

deltagarna är engagerade i ämnet. Därför valde vi att avgränsa tidsåtgången till runt 40 

minuter vilket anses vara en passande session sett till ungdomars koncentrationsförmåga. 

Tiden kändes lagom lång för en bra diskussion mellan deltagarna utan att det blev långdraget. 

Således hade en strukturerad intervjuguide utformats så att tiden lades upp på rätt sätt till det 

planerade utförandet samt att det formulerade case:n var anpassade både sett till ålder och vad 

som anses rimligt för diskussion (Esaiasson m.fl. 2017, s. 337).  

  

Efter utförandet av de två fokusgrupperna valde vi att komplettera med individuella 

semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för ämnet. Dessa enskilda 

intervjuer utfördes med en 18 årig man och med en 18 årig kvinna. Intervjuerna varade i runt 

20 minuter vardera och baserades på intervjufrågor (se bilaga 1). Med tanke på att detta inte 

var en diskussion, så var svaren lite mer raka och korta i de enskilda intervjuerna. Å andra 

sidan ämnade sig det empiriska materialet bra och blev ett grundligt komplement. Delvis 

upplevde vi att informanterna i de enskilda intervjuerna var mer öppna och gav exempel från 

egna erfarenheter vilket inte förekom lika mycket i fokusgrupperna. Detta ansåg vi som 

positivt eftersom mycket av de materialen direkt var kopplat till frågeställningarna och blev 

därför mycket användbar i studien.  

   

6.6.2 Transkribering- och kodningsprocess 

Utifrån vår datainsamling och metod som baseras på fokusgrupper och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes analysen av vår empiriska data i tre steg. Till att börja med 

analyserades informationen från båda fokusgrupperna och kvalitativa intervjuerna på samma 

sätt. Detta gjordes genom kodning och transkribering. Valet att använda sig av denna metod 

var för att kunna sortera och få fram kvalitéerna i svaren och se eventuella samband mellan 

deltagarnas svar och valda teorier. Det är början på nästa steg i analysen, vilket är 

tematisering. Tematisering handlar om att kategorisera in svaren som tidigare bearbetats 
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genom kodning. Genom denna struktur går det att finna koder och mönster, som sedan går att 

kategorisera och på så sätt kunna hitta kopplingar och svar till studiens frågeställningar 

(Hjerm 2014, m fl. s. 40).  

  

Transkriberingen började direkt efter genomförandet av fokusgrupperna och intervjuerna så 

att det insamlade materialet skulle vara färskt i minnet. Intervjuerna är baserade på en typ av 

konversationsanalys där vi var noga med att ordagrant transkribera uttryck som förekom 

under genomförandet, då vi ansåg att det satte prägel på ungdomen i sig. Vi valde däremot att 

avstå från transkribering av alla konstpauser och skratt, eftersom vi ansåg att det inte fyllde 

någon funktion i vår studie (Ahrne & Svensson 2015, s. 52). Själva utgångspunkten för 

processen var att sammanställa det insamlade materialet för att sedan med hjälp av detta 

analysera och dra slutsatser som besvarar studiens frågeställningar och syfte. För att inte gå 

miste om viktigt material utfördes transkriberingen mycket tätt efter intervjutillfället (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 52). Totalt transkriberades två fokusgrupper á åtta deltagare och två 

enskilda intervjuer. Arbetet delades upp mellan forskarna för att effektivisera, men även för 

att ha lagom med material så respektive var noggrann i transkriberingsarbetet och för att 

underlätta för vidare tematisering. Transkriberingen återspeglade vad som sades på plats 

under intervjutillfället. Störst fokus låg på vad som sades och inte hur det sades, då intresset 

låg i deltagarnas åsikter. Efter transkriberingen gjordes en kodning av materialet.  

  

Kodningsprocessen gjordes analogt. Till hjälp användes utskrivna kopior på transkriberingen 

och överstrykningspennor i diverse färger (rosa, orange och grön) (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 53). Dessa färger hjälpte att kategorisera transkriberingen med olika teman - tematisering. 

Med hjälp av överstrykningspennor markerade vi nyckelord, även benämnt som kodord som 

vi ansåg hade kopplingar till både syfte och frågeställningar. Detta gjordes genom att 

presentera samband mellan orden och temat. För att lättare urskilja skapade vi innan 

genomförandet en struktur där färgen rosa fick temat relationer och alla nyckelord med 

koppling till ordet ströks därefter under med rosa. Allt som kopplades till Instagram-

användning ströks under med grön färg och beteende/interaktioner både på applikationen och 

i verkliga livet fick färgen orange. På så sätt var det lätt att analysera och finna tydliga teman 

och kopplingar till förvalda teorier. Det viktigaste var att bibehålla och betona de digitala 

handlingarna ungdomarna gav uttryck för. Den sociala konstruktion vi befann oss i under 

intervjusituationen kan ses som en direkt identitetsskapande arena där ungdomen målar upp 

fenomenet på “sitt sätt”. Det är naturligt att unga människor kan påverkas av varandra och i 
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viss mån blir osäkra i diskussionssammanhang. Uttryck och språk kan dölja känslor och 

därmed undanröja explicita svar som istället blir implicita, vilket i sin tur kan påverka 

diskussionen (Ahrne & Svensson 2015, s. 54). Som moderator lades det stor vikt i att ge alla 

deltagare tid och chans till att förklara sina uttryck så inget material skulle gå till spillo. 

Därefter lades en stor vikt i att transkribering- och kodningsprocessen skulle likna samtliga 

samtal för att öka reliabiliteten.  

 

6.6.3 Tematisk innehållsanalys 

För att sedan analysera de transkriberade fokusgrupperna och intervjuerna kommer en 

innehållsanalys att användas för analysen. En innehållsanalys är en effektiv kvalitativ metod, 

där forskaren studerar texter med verbalt eller skrivet innehåll, för att kunna hitta teman, 

koder och mönster som kommunicerar budskap (Esaiasson m.fl. 2017, s. 210). Analysen av 

transkriberingen kommer utgå från en tematisk analys som bygger på, att via tolkning av 

materialet finna olika teman i fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna (Bryman 2011). I 

resultatdelen presenteras analysen utifrån teori med hjälp av dessa identifierade teman vilket 

bidrar till att presentera resultatet med en övergripande bild. Fördelen med att använda 

tematisk analys är möjligheten att kunna kombinera den deduktiva och induktiva ansatsen 

vilket vår studie gör genom abduktiv ansats.  I vår studie ämnar vi studera tre valda teman: 

relationer, Instagram-användning samt beteende via interaktion.  

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Studien utgår från kvalitativa metoder vilket ibland kan skapa en svårighet när man vill mäta 

trovärdighet och relevans. För att kunna öka validitet och reliabilitet är det befogat att vi som 

forskare ställer tydliga frågor gentemot materialet och försöker analysera om materialet kan 

besvara studiens syfte och om det resultat som presenteras är tillförlitligt. 

 

Validitet innebär att forskaren avser att det studien faktiskt avser att mäta vilket är studiens 

relevans. Validiteten ska även bidra till att strukturera studien för att undvika större 

systematiska fel (Esaiasson mfl. 2017). Genom att studera ämnet noggrant och samla in 

information och kunskap kring Instagram, för att sedan kunna utforma relevanta 

frågeställningar, case och intervjuguide till studien, hoppas vi kunna bidra till att öka 

validiteten.  

Reliabilitet är i vetenskapliga sammanhang tillförlighet. Det innebär att forskaren är medveten 
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om att minimera exempelvis slarvfel. Studiens material har därför arbetats igenom stegvis 

genom transkribering, kodning och tematisering flertal gånger.  

 

Materialet kan inte anses vara generaliserbart då studien utgår från två enskilda intervjuer och 

två fokusgrupper med åtta deltagare totalt där alla deltagare är 18-åringar som användare 

Instagram. Urvalet är mycket litet sett till antalet användare som faktiskt användare Instagram 

och är i samma åldersgrupp som våra deltagare. Även om studien studerar tänkbara skillnader 

mellan könen är vi forskare även här medvetna om att svaren de manliga och kvinnliga 

deltagarna yttrar sig om enbart är generella för denna studie. Avslutningsvis är det viktigt att 

poängtera att studiens urval endast berör en redan befintlig grupp av deltagare i form av en 

gymnasieklass. Hade urvalet varit bredare och med större spridning hade reliabiliteten och 

validiteten kunnat påverkas och fått ett annat utfall.   

 

7. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt redovisas studiens empiriska material tillsammans med valda teorier som ett 

analytiskt ramverk. 

 

 

Nedanför presenteras resultatet som sedan kommer att analyseras. För att strukturera upp 

resultatavsnittet är underrubrikerna uppdelade efter transkribering- och kodningsprocessen - 

där avsnitten berör studiens valda teoretiska ramverk. Vi har valt att citera viktiga och 

informativa citat, med enskilda individer, där vi fokuserat på inställning och attityd till 

interaktion. Namnen vid citaten är fingerade. Slutligen sammanfattas resultatet och besvarar 

frågeställningarna i ett kortfattat stycke.  

 

• På vilka sätt interagerar 18-åringar strategiskt på Instagram? 

• Hur påverkar dessa interaktioner en 18-årig användares liv utanför Instagram?  

• Finns det skillnader mellan könen i den praktiska digitala handlingen?   

 

7.1 Strategiskt användande och behov 

I det första avsnittet kommer ungdomens strategiska användande av det digitala handlingarna 

att analyseras och presenteras utifrån Jay Blumer och Denis McQuail's teori och modell. Det 

kommer framgå hur ungdomarna ser sig förstå och tolka dessa handlingar på Instagram och 
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om den strategi som ligger till grund för interaktionen är fungerande.  

 

7.1.1 En 18-årings Instagram-användning: fördelar och nackdelar 

I detta avsnitt redovisas det med av hjälp av Blumer och McQuails modell, vilken roll som 

applikationen Instagram har i en 18-årings sociala liv och hur den kan påverka sociala 

händelser utanför applikationen. Det presenteras genom att skildra hur applikationen används 

och hur plattformen utgör en stor del av vardagen, både för- och nackdelar.  

Utifrån de insamlade materialet går det att konstatera att informanterna, som beskrivs som de 

“digitalt infödda”, använder Instagram dagligen. Det framgår tydligt att applikationen är 

uppskattad på det sätt att användarna kan hålla sig uppdaterad om vad deras följare publicerar. 

Dessa följare beskrivs av informanterna som både nära vänner, bekanta men också okända 

större profiler som beskrivs som inspirationskällor. Detta går i linje med Blumer och 

McQuail’s Uses and Gratification teori - att internet och digitala applikationer tillfredsställer 

ett behov hos användaren. Detta kan kopplas ihop med hur våra informanter hävdar att de 

känner sig tillfredsställda när de har möjligheten att hålla sig uppdaterade om sina vänners liv. 

Teorin grundar sig i att vi med hjälp av medier tillfredsställer oss själva med digital 

underhållning. Det kan vara såsom användandet i sig, vad individen aktivt väljer att titta på, 

men även bekräftelser, som följare och gilla-markeringar.  

Modellen är uppbyggd på fyra delar; övervakning, identitet, interagering och avdelning, vilket 

gör att det stegvis går att applicera varje del på ungdomens behov. Blumer och McQuail 

menar att övervakningen ses som en upplysning om vad som sker på individens sociala 

medier, där personen främst försöker skapa sig en uppfattning om vad som sker runt om. Det 

citeras genom en av våra deltagare, nedan följer ett exempel: 

 

För att kolla andras konton och se vad andra folk gör typ 

 - Jakob (enskild intervju, nr 2) 

 

Större delen av informanterna ville förstå vad som sker runt omkring dem och därför menar 

ungdomarna att de gärna använder Instagram för att tillfredsställa detta behov. Det går även 

hand i hand med modellens andra del, identiteten, där individen försöker finna nya insikter. 

Blumer och McQuail menar att vi gör detta för att finna eller stärka vår personliga identitet. 

Vi tolkar att deltagarna blir tillfredsställda när de delvis blir bekräftade i form av gilla-

markeringar, kommentarer och följare, men samtidigt bekräftas genom andra konton med 

liknande värderingar och inlägg som deltagarna ansåg sig vilja efterlikna.  
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Jag vill se om jag har bättre bilder, eller får mycket kommentarer.  

Det är såklart skönt att få bra respons.  

- Jakob (enskild intervju, nr 2) 

 

Nästkommande del i modellen är den tredje delen, interagering. Denna aspekt är helt 

genomgående för studien, där både modellen och våra deltagare beskriver att de har ett behov 

av att känna tillhörighet och upplysas om vad som händer runt om i deras kontaktnät. Detta 

bekräftas genom att några deltagare började följa nya okända eller bekanta användare på 

Instagram för att få en inblick i dennes liv eller söka en ny typ av kontakt. Utfallen var 

densamma, att följa någon kan påverka sitt kontaktnät. Den stora avvikelsen var dock främst 

mellan könen och hur respektive kön väljer att gå tillväga med sin interaktion. Fanny och 

Heddas uppfattning styrker analysen:  

 

Om en tjej i min skola skulle börja följa mig så kommer jag nog direkt att tänka - hon är intresserad av 

mig och hon vill veta vad jag gör i mitt liv.  

- Fanny (fokusgrupp, nr 1) 

 

Man visar bara att man vill ha kontakt med personen och kanske bli vän.  

Men det är definitivt för att påverka något. 

-Hedda (enskild intervju, nr 1) 

 

Slutligen berör modellen den avslutande delen - avdelning. Det är en aspekt som bygger på att 

individen i fråga vill fly från sin verklighet genom att fördriva sin tid och känna underhållning 

på applikationen. Detta menar deltagarna att de framförallt uppfyller genom att söka och följa 

etablerade konton som inspirerar. Informanterna bekräftar både i fokusgrupperna och de 

enskilda intervjuerna att de blir inspirerade av mycket som florerar på Instagram men att till 

stor del av det som publiceras på applikationen är vad ungdomarna kallar inte på riktigt och 

ger en skev verklighetsuppfattning. Både Fanny och Sixten intygar detta genom citaten 

nedan:  

 

Instagram förvrider ibland ihop det vanliga liv de lever och livet som händer på Instagram. 

- Fanny (fokusgrupp, nr 1) 
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Det sämsta med applikationen är väl att mycket är på låtsas.  

- Sixten (fokusgrupp, nr 2) 

 

Citaten ovanför indikerar på att applikationen kan bidra med negativa faktorer som kan 

påverka individen psykiskt. Vad som publiceras på Instagram skulle kunna bidra till en skev 

och förlorad självkänsla. Deltagarna i studien uttrycker inte bokstavligen att självkänslan 

påverkas negativt på applikationen, men en av deltagarna uttryckte sig på följande sätt:  

 

Instagram är ett bra ställe för att typ komma åt en person, det är en ömtålig plattform för man kan 

komma åt mycket där och typ skada. 

- Hedda (enskild intervju, nr 1) 

 

7.1.2 Instagram: Att fylla ett digitalt behov  

Inledningsvis går det att sammantaget bekräfta att ungdomarna har flera tankar kring det 

digitala behov Instagram uppfyller och som de disponerar dagligen i sina liv. Hur 

ungdomarna i studien faktiskt väljer att använda sig av Instagram och varför de agerar på ett 

specifikt sätt, menar deltagarna är på grund av att det finns en medvetenhet och i vissa fall en 

strategisk medvetenhet kring hur de interagerar med de digitala funktionerna på 

applikationen. Fokus låg på att studera tre valda funktioner (avfölja, följa och blockera). 

Studiens deltagare beskrev hur vissa användare använder funktionerna både för att 

tillfredsställa sina egna behov, men även för att öka sin egen vinning i det sociala livet utanför 

plattformen. Exempelvis menade de att funktionen följa kunde indikera att någon även ville 

ha en kontakt utanför Instagram, eller att funktionen blockera gav uttryck för att personen inte 

ville ha någon kontakt alls. 

 

Blumer och McQuail’s Uses and Gratification modell får flera utfall i studien. Framförallt 

genom samtliga svar som deltagarna uttryckte sig genom casen i fokusgrupperna och de 

enskilda intervjuerna. Ungdomarna påstod att bilder som publiceras på vardera användares 

Instagram-profil, är för att validera sin identitet. Hur ungdomen går tillväga för att uppfylla 

aspekten identitetsbehovet som ingår i Blumer och McQuail modell, är främst genom att 

publicera bilder strategiskt, i form av specifika platser, ting eller händelser för att kunna 

presentera sig som en viss profil. Det blir en strategisk medvetenhet i valet av att få sina 

följare att skapa sig en bild av personen och därmed bekräfta sin identitet och 

självpresentation. Däremot är det svårt att se om ungdomarna strategiskt väljer att handla på 
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plattformen för att fylla behovet av övervakningen, något Blumer och McQuail menar att de 

flesta gör genom att studera, upplysa och intressera sig för andras sociala medier, i vårt fall 

Instagraminlägg. Nedan följer ett citat; 

 

Ja, jag tror att det är ganska många som tycker att det är viktigt med hur man ser ut på Instagram och 

sånt där. Hur man kommer ut som människa på Instagram.  

- Fanny (fokusgrupp, nr 1) 

 

Det var inte självklart att alla ungdomarna i studien medvetet fyller behovet av övervakning 

utan det stora syftet till att söka upp konton var för att finna inspiration eller söka nya 

bekantskaper. När vi studerar hur deltagarna strategiskt använder sig av den digitala 

interaktionen för att skapa nya sociala möjligheter i livet utanför Instagram, var resultatet 

något delat. De flesta menade på att det troligtvis är hur yngre användare går tillväga, men att 

det inte alltid behöver vara ett strategiskt handlande bakom. Strategiskt ur denna kontext, 

menade informanterna, är att bli vän eller ta kontakt med någon online för att skapa social 

vinning i livet utanför applikationen. I förhållande till Blumer och McQuail beskrivs denna 

process i modellen som interagering, ett sätt att upprätta eller känna samhörighet i kontakten 

till sina sociala relationer. Slutligen fick ungdomarna möjlighet att diskutera varför Instagram 

skapar en viss typ av tillfredställning via underhållningen som går att finna på applikationen. 

Här var samtliga deltagare överens, det var för att inspireras och fly en verklighet. Att 

använda Instagram behövde inte alltid betyda hundraprocentig interaktion, utan att dagligen 

scrolla och spara inlägg som ungdomen fann “coola”, “häftiga” eller inspirerande, bidrar till 

underhållning men framförallt stimulering i mediernas värld. Nedan följer ett exempel:  

 

Jag tycker om appen då jag lätt kan hitta inspiration, om jag till exempel letar efter något speciellt så är 

det en lätt sökmotor. 

- Sixten (fokusgrupp, nr 2) 

 

Nedanför följer en tabell som visar på vilka sätt ungdomarna i studien uppfyller sina behov 

genom Blumer och McQuails modell: 
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ÖVERVAKNING 

  

IDENTITET/ 

IDENTIFIKATION 

INTERAGERING 

  

AVDELNING 

  

- Studera och upplysa sig 

för andras Instagram-

konton 

 

- Söka efter att finna 

inspiration 
 

- Strategiskt publicera bilder 

(på olika attribut eller miljöer).  

 

- Bidrar till att skapa eller 

stärka identiteten.  

 

 
 

-Behov av tillhörighet 

av sina följare 

 

- Upprätthålla 

befintliga kontakter 

 

-Följa nya användare 

 

- Söka ny kontakt, 

skapa vinning i livet 

utanför Instagram 

-Fly en verklighet.  

 

-Fördriva tiden genom 

underhållning 

  
 

(Tabell 2) 

7.2 Bourdieus sociala och kulturella kapital 

I nästkommande avsnitt kommer ungdomens strategiska användande av det digitala 

handlingarna att analyseras och presenteras utifrån Bourdieus teori om socialt och kulturellt 

kapital. Det kommer framgå hur ungdomarna ser sig förstå och tolka dessa handlingar på 

Instagram och hur det kan påverka 18-åringens liv utanför applikationen. 

 

7.2.1 Socialt och kulturellt kapital på Instagram  

I vissa fall stämmer bilden på Instagram överens med verkligheten och i andra fall inte. Det 

eventuella motivet till att exponera sig på Instagram och skapa sig en profil menar deltagarna 

är för att påverka sitt sociala och kulturella kapital på och utanför plattformen. Detta kan vi 

motivera genom Bourdieus tankar om socialt och kulturellt kapital. Med hjälp av teorin 

studeras deltagarnas tankar kring popularitet och status genom socialt kapital. Ett stort socialt 

kapital i denna kontext var konton med många besökare eller framförallt följare. Här 

påverkade, både höga och låga följarskaror i valet av vem hen bestämde sig för att börja följa 

eller skicka följningsförfrågan till. Ungdomarna i studien menade att det finns tendenser till 

att öka sitt sociala kapital, genom att strategiskt följa vissa profiler och skapa en kontakt 

genom en ömsesidig följning på Instagram. Här ser vi en tydlig koppling till Bourdieus tankar 

om socialt kapital. Genom att försöka skapa kontakt med en annan användare går det både att 

tillfredsställa och öka sin umgängeskrets. Deltagarna betonar att en person kan skapa sig ett 
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populärt konto på Instagram och överföra sitt kapital till sitt sociala rum, vilket är sociala 

situationer och delvis relationer utanför Instagram. Här följer två exempel på citat som 

deltagarna sade under fokusgrupperna: 

 

Om jag blir vän med henne kommer jag kanske få bättre status. 

- Sara (fokusgrupp, nr 2) 

 

Jag tror vissa faktiskt använder dessa funktioner som en nyckel till att boozta sitt eget liv. T.ex. om jag 

publicerar en bild för att visa att jag är på något speciellt ställe, eller att jag har vissa grejer, kommer 

folk tro vissa saker och knyta det till de här normerna och då tänker folk kanske att jag har bra status. 

- Fanny (fokusgrupp, nr 1) 

 

Däremot var studiens manliga deltagare inte övertygade om att de kunde förändra sitt sociala 

kapital via Instagram. De menade främst att en följning på Instagram inte behöver indikera på 

vidare kontakt utanför den digitala sfären. De kvinnliga deltagarna var däremot enade om att 

det skulle kunna existera en strategi, ett handlande bakom att följa eller bli följd på 

applikationen. Denna strategi tolkas av kvinnorna som en direkt koppling till sitt sociala 

kapital, där denna interaktion, följa, ses som positiv och kan öka det sociala kapitalet. 

 

Det är klart att strategin att börja följa någon fungerar för att få kontakt med flera personer, men jag 

tror inte att den fungerar för hållbara relationer. Det kommer dö ut om man börjar så. Sen kan man nog 

kalla den personen man tar kontakt med för någon typ av bekant, för det är ju nästan påtvingat vissa 

gånger.  

- Marcus (fokusgrupp, nr 1) 

 

Vidare diskuterade fokusgrupperna hur Instagramkonton kan framställas på ett visst sätt. Ett 

konto som såg bättre ut på Instagram än andra användare, var av studiens deltagare direkt 

kopplad till ett större socialt och kulturellt kapital både på och utanför Instagram. Studiens 

ungdomar motiverade dessa konton som inspirerande, med snygga bilder eller bilder på 

många fina attribut. Detta går att motivera utifrån Bourdieus tankar om kulturellt kapital, 

vilket skulle kunna kopplas till ungdomarnas idé om att fina och vackra konton ger uttryck för 

att bekräfta en livsstil för sina följare på Instagram. Att bilden av vad som sker i en individs 

liv på Instagram, blandas ihop med dennes liv utanför Instagram uttrycker deltagarna som ett 

ibland vanligt förekommande och i vissa fall problematiskt. Bilder där dyra attribut, en flådig 

livsstil och perfekta utseenden publiceras kan bidra till en skev verklighetsuppfattning.  
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Så många följare man har påverkar jättemycket. Att man blir somebody med sin Instagram ibland, 

men egentligen om man väljer att titta på normala samhällsnormer - status, pengar och bakgrund - så 

glöms alla dom bort och rollerna med, för att man tittar på statusen på Instagram.  

- Fanny (fokusgrupp, nr 1) 

 

Med Fannys citat som bakgrund går det att applicera Bourdieus sociala och kulturella kapital 

på materialet. Status, i form av följare och hur “inspirerande” bilderna är på en 

Instagramprofil, kan i sin tur bidra till att statusen ökar utanför applikationen och kan skapa 

en vinning i ungdomens sociala kapital. Hur användaren väljer att presentera sig själv på 

Instagram kan indirekt påverka användarens umgängeskrets och popularitet, utanför 

Instagram. En profil som publicerar en “cool bild med många gillningar” kan spegla en 

person med status både i applikationen och utanför. Fanny syftar dock till att bakgrund, 

pengar och status, eller vad som hon benämner som “vanliga samhällsnormer” kan glömmas 

bort på Instagram. På applikationen är inte rådande samhällsnormer lika framträdande som i 

livet utanför applikationen, då det existerar andra tillvägagångssätt för att påverka sitt sociala 

kapital genom sin profil. Det kan exempelvis vara mer kulturella konton som ger uttryck för 

konst, humor eller miljöer där användaren uppnår popularitet, genom sitt kulturella kapital, 

och motstrider vad som Fanny benämner som vanliga samhällsnormer.  

 

Samtliga deltagare är positiva till Instagram, men de är medvetna om applikationens 

fallgropar vilket enligt ungdomarna var konton som provocerade eller byggde snedvridna 

bilder av omvärlden. Dock finns det tendenser till att ungdomarna i studien väljer att förbise 

fallgroparna och därmed fortsätta använda applikationen. Det motiveras främst genom att 

interaktionsmöjligheterna kan bidra till en delvis vinning socialt och en ökning av sitt sociala 

kapital. Deltagarna diskuterade även huruvida det digitala handlingarna kan missbrukas 

genom en målmedveten ”negativ” strategi som blockering vilket kan påverka ett socialt 

kapital negativt. En deltagare framställde hur den strategiska interaktionen kan ses som ett typ 

av maktspel:  

 

Framförallt yngre än oss blockar nog som typ ett maktspel, alltså dolda signaler för att skapa reaktion. 

- Marcus (fokusgrupp, nr 1). 
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Enligt den tidigare forskningen från Åsa Björk skulle funktionen blockering kunna liknas en 

variant av mobbning eller utfrysning. Ungdomar kan med lätthet utesluta användare, profiler 

och skapa sig slutna grupper som de anser skapar en vinning i sitt sociala kapital. Bakgrunden 

till att agera på detta sätt, menar Björk är en typ av identitetspositionering med en önskan att 

bli bekräftad eller en del av något “större”. Några av studiens deltagare i fokusgruppen 

uttrycker inte i sin tur att det är mobbning, men att detta beteendemönster är vanligt 

förekommande för att behålla eller bli bekräftade i sina sociala situationer likt sin 

umgängeskrets.  

 

7.3 Genusperspektiv: strategi och påverkan  

Analysen kan även studeras utifrån de valda genusperspektiv som inkluderas i teoriavsnittet. 

Dessa aspekter diskuteras genom Hirdmans genusteori, att bibehålla de kvinnliga och manliga 

genom sin prestation på sociala medier. Nedan följer en mer djupgående analys om skillnader 

och likheter mellan män och kvinnors strategi och påverkan av interaktion på plattformen 

Instagram.   

 

Utifrån case:n anser vi att de kvinnliga deltagarna var medvetna kring hur det strategiskt 

skulle kunna gå till väga för att skapa en ny relation eller en positiv påverkan på sitt sociala 

kapital. Det framgår tydligt att “vem som följer vem” påverkar detta och bidrar i deltagarnas 

ögon till hennes förflyttning i sociala rummet med hennes ökning av sociala kapital. Hon 

tenderar därför att söka efter nya umgängeskretsar genom att interagera utifrån valda 

funktioner, för att få ut en vinning. Återigen skulle det fungera att motivera deltagarnas svar 

med Hirdmans teori, att plattformar har skapat ett genusmönster för hur kvinnor och män 

presenterar sig själva online. De kvinnliga informanterna gav uttryck om att interaktions-

funktionen att följa någon (att skicka en följningsförfrågan) hade en bakomliggande tanke: 

“En följningsförfrågan på Instagram = en ny vän i livet utanför Instagram”. 

 

Om vi därefter analyserar hur de manliga deltagarna ser på sitt behov av social status är de 

mer eftertänksamma huruvida de väljer att faktiskt påverka sitt sociala kapital. Det interagerar 

gärna i form av studiens funktion (följa) som utformades i case:n men har inte lika tydlig 

handlingskraft bakom varför de faktiskt interagerar som de gör på applikationen. 

Omedvetenheten kring handlingen är ett sätt att bekräfta sitt genusmönster, något som 

Hirdman beskriver som “macho” eller “manligt”. En intressant aspekt som diskuterades, var 

om undermedvetna handlingar trots allt är medvetna och att de manliga deltagarna gärna 



 39 

interagera och gör saker, men inte för en vinning i sitt, som Bourdieu nämner det som, sociala 

kapital. Att skicka en följningsförfrågan eller börja följa intressanta profiler i sin 

bekantskapskrets behöver inte alltid vara för att skapa hållbara relationer utanför 

applikationen. De manliga deltagarna i vår studie tenderar hellre att interagera i livet utanför 

applikation genom att exempelvis gå fram till en person i skolkorridoren. Samtliga manliga 

informanter kallade detta för “ett bättre och mer vinnande koncept”.  

 

Det resterande funktionerna (avfölja och blockera) hade även genomslag i förhållande till 

genus. Männen var även här något mer obrydda och nonchalanta till att både bli avföljd eller 

blockerad, men även att använda dessa funktioner gentemot andra konton. Utifrån de svar 

männen uttryckte sig om går det att se en tendens att de är brydda om relationer som i deras 

ögon är viktiga, exempelvis nära relationer i livet utanför Instagram. Nedan återfinns ett citat 

från en av fokusgrupperna som diskuterar manliga ungdomarnas beteende.  

 

Jag tror generellt sett att man som kille inte bryr sig om det inte är en specifik person. Man kanske 

hade brytt sig om det är en person man är intresserad av eller så.  

- Marcus (fokusgrupp, nr 1) 

 

Majoriteten av de manliga deltagarna i fokusgruppen höll med Marcus formulering. 

Kvinnorna däremot analyserade tänkbara problem och konflikter som skulle kunna uppstå via 

dessa funktioner. Svaren skulle kunna gå att tolka som något mer känslomässigt grundande 

och kan bidra till att kvinnorna väljer att interagera mer strategiskt för att undvika eller 

påverka eventuella effekter. Kvinnorna bekymrade sig i större uträckning över hur en person 

som blockerat henne på Instagram skulle bemötas i livet utanför Instagram. När en av de 

kvinnliga deltagarna i studiens enskilda intervjuer fick diskutera huruvida hon förändrade 

synen på en användare som blockerat henne på Instagram var svaret tydligt: 

 

Gud ja! Min syn förändras ju för jag tänker ju att från att den här personen kanske har varit, ehm… en 

snäll person och en person som velat ha kontakt med mig, blivit en konstig person som har något emot 

mig. Och jag vet ju inte alltid vad det är.  

- Hedda (enskild intervju, nr 1) 

 

Om individen förstår och använder de digitala handlingarna med dess dolda signaler, så vet 

ungdomen hur den strategiskt kan försöka att utöka sitt sociala kapital. Det förutsätter dock att 
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personen i fråga har en förståelse i vad funktionen sänder för signaler. Om det är en ömsesidig 

kontakt, öppnar det upp för nya dimensioner och relationer. Däremot kan obefogad 

interaktion, såsom blockering bli en negativ strategisk interaktion, då den utesluter en eller 

flera personer från ett kontaktnät. Deltagarna menar att den strategiska medvetenheten och 

användningen av valda funktioner kan användas både positivt och negativt. Hur dessa 

används som interaktionsfunktion beror på ungdomens intresse för sitt sociala kontaktnät.   

 

7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill vi tydligt och kortfattat besvara våra valda frågeställningar. Vår 

första frågeställning ämnade att se om 18-åriga Instagram-användare strategiskt funderar på 

hur de använder digitala handlingar genom Instagrams funktioner för att påverka sociala 

händelser i sitt liv utanför applikationen. Genom vår empiriska data går det att till stor del dra 

slutsatsen om att ungdomar strategiskt använder vad som vi benämner som funktioner på ett 

specifikt sätt för att manövrera hur utloppet och effekterna kan påverkas utanför den digitala 

sfären. Detta tydliggörs genom de citat som presenteras i avsnitten ovanför. Det fanns till viss 

del evidens för en förhållandevis stor påverkan av ungdomens aktivitet på Instagram. Hur 

ungdomen valde att figurera och interagera kunde ibland kopplas till händelser offline, 

utanför Instagram.  

Vår andra frågeställning antydde på att det i vissa fall fanns en strategi och medvetenhet 

bakom agerandet, för att få ut en typ av vinning för sitt sociala kapital. Vidare ämnade vår 

slutliga frågeställning att studera om det existerar skillnader mellan könen och i sådana fall 

vilka. Det går att se en skillnad på åsikterna från de olika könen där männen generellt sett var 

mer obrydda i förhållande till kvinnorna som hade mer tankar kring effekterna, men däremot 

berör resultatet ett litet antal deltagare i förhållande till applikationens totala Instagram-

användare i studiens valda målgrupp. Avslutningsvis vill vi vara noga med att poängtera att 

svaren blir generaliserbara i förhållande till studiens antal deltagare. Däremot är det viktigt att 

förtydliga att svaren inte går att generalisera i större utsträckning och att detta resultat inte 

täcker en större omfattning. 
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8. Avslutande diskussion 

 

I detta avsnitt ämnar vi för att kunna se hur materialet förhåller sig till våra frågeställningar. 

Våra egna tankar, åsikter och övriga synpunkter kommer även att diskuteras. Avslutningsvis 

lyfter vi fram framtida aspekter så som forskning och utveckling inom området. 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera på vilka sätt 18-åriga Instagram-

användare interagerar med hjälp av den praktik som utgörs av digitala handlingar och som 

finns online på applikationen Instagram. Studien vill även undersöka om, och i så fall hur, 

denna digitala interaktion kan påverka det sociala livet utanför den digitala sfären. 

• På vilka sätt interagerar 18-åringar strategiskt på Instagram? 

• Hur påverkar dessa interaktioner en 18-årig användares liv utanför Instagram?  

• Finns det skillnader mellan könen i den praktiska digitala handlingen?   

  

Undersökningen visar bland annat att deltagarna i studien på olika sätt uttrycker att Instagram 

har en daglig påverkan och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och “se vad andra gör”. 

Applikationen har även bekräftat sig vara en inspirationskälla där användarna finner olika 

konton och profiler mer intressanta än andra. Däremot fann vi en medvetenhet hos 

ungdomarna kring att mycket av vad som publiceras på Instagram “inte är på riktigt” eller inte 

verklighetsbaserat. Ungdomarna syftar på att det är enkelt att vara någon annan på 

applikationen och måla upp ett liv som inte överensstämmer med individens liv utanför den 

digitala sfären. Att en profil har “fina bilder” som speglar “ett perfekt liv” är något som skulle 

kunna göra ungdomarna lockade eller motiverade av den uppmålade praktfulla livsstilen och 

där målet delvis skulle kunna vara att uppnå liknande profilideal. Samtidigt existerar en 

medvetenhet kring att detta perfekta ideal ofta är långt bort från den verklighet de befinner sig 

i. Trots att dessa typer av inlägg ger uttryck för någon typ av känsla, avundsjuka eller 

njutning, är ungdomarna inte tillräckligt brydda för att förändra sitt beteende på applikationen 

gentemot dessa typer av konton. Detta kopplar vi till deras medvetenhet. 

  

Att ungdomen tenderar att strategiskt interagera på Instagram för att påverka sitt sociala liv 

utanför den digitala sfären är tydligt. Deltagarna menar att det emellanåt finns en medvetenhet 

bakom handlingen och att funktionerna på Instagram skulle kunna vara ett verktyg för att 
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skapa exempelvis relationer via plattformen. Den strategiska medvetenhet som studiens 

deltagare redogör för, kan likna den tidigare forskning av Nyberg och Wibergs om 

härskartekniker. Dessa härskartekniker som enligt forskarna existerar på sociala medier, är 

olika signaler online som blir svårlästa och besvärliga för mottagaren att förstå. Ungdomen 

kan påverka interaktionen på sociala medier genom sin medvetenhet, vilket till viss del kan 

liknas härskartekniker. Nyberg och Wiberg menar att dessa påverkar användare både positivt 

och negativt beroende på utfallet. Ungdomarna i vår studie menar att vem individen väljer att 

följa kan styras av vad det får för effekter i livet utanför Instagram. Det kan vara att öka sitt 

sociala kapital och därigenom förändra sin plats i det sociala rummet genom att etablera 

kontakt med “rätt” typ av profiler online. Eftersom deltagarna i studien studerar på en 

gymnasieskola förknippar vi forskare delvis detta fenomen till olika hierarkier som kan 

existera bland ungdomar i denna åldersgrupp. Detta går att koppla samman till den tidigare 

forsknings Duckface/Stoneface från Statens Medieråd. Resultatet för den undersökningen 

visade att deltagare agerade på olika sätt genom spel och publicering av bilder på sociala 

medier, för att kunna bibehålla och/eller påverka en hierarki, likt status. Ungdomarna i vår 

studie uttryckte sig likt den tidigare forskningen att om en “cool” tjej eller kille lever upp till 

det förväntade idealet på Instagram, som deltagarna målar upp, bekräftas dennes identitet. 

Detta förs sedan över till hur han eller hon blir behandlad i alla förmånliga sociala rum där 

möten mellan ungdomarna utspelar sig.    

 

Enligt de manliga deltagarna i studien styrs de mer av ”omedvetna handlingar”. Kvinnans 

handlingar kan tolkas vara mer medvetna, vilket innebär att de vet vad det gör och varför de 

interagera på ett visst sätt. Kvinnorna, gav även uttryck för att kunna tendera mer, till vad vi 

benämner det som, känslomässigt i förhållande till funktionen: blockering. Enligt studien 

menar kvinnan att om hon upptäcker att någon har blockerat henne har hon svårare att bemöta 

denna individ “trevligt” i det verkliga livet. Männen gav uttryck för att de inte skulle 

uppmärksamma eller som de uttryckte sig “bry sig”, utan fortsätta vara trevliga och 

tillmötesgående. Att kvinnor på Instagram interagerar för annan social vinning, i jämförelser 

med de manliga, är även väldigt tydligt i förhållande till studiens resultat. Att det var 

markanta skillnader mellan könen till förhållningssättet och kring påverkan är något som vi 

forskare finner mycket förvånande och gav studien ett nytt avtryck.  

 

Studiens resultat går att motivera utifrån Blumer och McQuails teori om Uses and 

Gratification, där medierna uppfyller ett behov av underhållning, identitetsskapande, 
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interaktion och upplysning av konton. Genom att strategiskt se vilka effekter som kan skapas 

av att börja interagera utifrån våra valda funktioner, är ungdomen inom båda könen, medveten 

hur de kan påverka sitt sociala liv genom socialt kapital och kulturellt kapital. Bourdieu 

menar att individer kan röra sig i fält och öka sina kapital vilket skulle kunna förändra 

individens livssituation. Detta gör ungdomen när den aktivt väljer vem som kan öka eller i 

vissa fall minska dennes sociala kapital och understödjer förflyttning i det sociala rummet. 

Rätt person bjuder upp till en ny social höjd. Att utöka sitt sociala kapital som 18-åring, 

kopplar vi till att personen exempelvis blir mer uppmärksammad, bekräftad och uppskattad 

genom att flera vill följa personen på Instagram eller söka bekantskap med individen genom 

andra tillvägagångssätt. Dessa skulle kunna vara tillställningar som “fester”, eller andra 

sociala event som “middagar” eller inbjudan till “populära umgängeskretsar”.  

  

Vi anser att studien har en betydelse för samhällets förståelse i det dolda sociala spel som 

existerar online med det digitala handlingarna. Likt Björk, talar om hur drama, hat och 

vänskap frodas på plattformar likt Instagram och hur det i viss mån kan leda till mobbning. 

Att ungdomarna i vår studie konstaterar att en strategisk manövrering av interaktion existerar, 

öppnar upp för en ny fas där vi bör beröra hur vi ska kunna hantera alla positiva men även 

negativa påföljder som följer med i detta “dolda spel”. Visserligen menar deltagarna i studien, 

främst de manliga, att det blir modigare och kan öppna nya bekantskaper online. Att våga 

möta nya människor och interagera är viktigt och fyller en betydande samhällsfunktion i 

arbetsliv och människans sociala tillvaro. Innan digitaliseringen integrerade människan i det 

verkliga livet i form av samtal eller skickade skrifter genom brev. Tack vare omvärldens 

digitala utveckling går det idag mycket fortare eftersom interaktionen befinner sig på internet 

och i våra sociala medier. Studien visar framförallt på att om en person är intressant, är vi inte 

rädda att skicka en följningsförfrågan för att söka kontakt. 

  

Ungdomar kan på grund av sociala medier bli påverkade på en ny nivå. Utfrysning och 

mobbning som i grunden baseras på en tysthetskultur som existerar online skulle kunna vara 

skadligt. Mentorn vid gymnasieskolan som studien genomfördes på uppgav att skolan 

generellt sett har mycket svårare att sätta stopp för denna typ av negativa interaktion. Det kan 

liknas en skattjakt där bevisen göms genom låsta konton och digitala tidsförlopp, något som 

är svårt att bevisa om det skulle hända allvarliga situationer online. När utfrysning sker öppet 

på en skolgård eller offentliga platser kan individer behandlas direkt med primära åtgärder, 

menade mentor. I vårt fall går det inte att bevisa hur eller när denna typ av interaktion sker. 



 44 

Det som enbart indikeras genom vår studie är att ungdomen i sin tur kan påverkas negativt av 

interaktionen vilket vissa deltagare yttrat sig om mellan raderna.  

 

Det digitala handlingarna och det dolda sociala spelet är viktigt att förstå för att kunna 

uppfatta hur man som individ ska interagera och handla “rätt” inom den digitala miljö som 

existerar på Instagram. Att även ha vetskap om hur handlandet kan uppfattas av andra 

användare och hur det kan påverka livet utanför applikationen. Sammantaget så tror vi 

forskare att det kan existera många användare där ute i vår digitala värld som i grund och 

botten vill spela rätt i det dolda sociala spelet. 

  

8.1 Förslag till framtida forskning  

Hur framtiden ser ut för fenomenet grundar sig i den framtida forskning som vi hoppas öppna 

upp för genom vår studie. Vi ser vår studie som en bra grund för framtiden och nya studier 

där forskare vill behandla liknande eller nya besläktade fenomen. I och med det resultaten 

från denna studie, som grundar sig på ett litet urval och material, kan svaren ses som en 

indikation på att kvinnor och män resonerar och agerar olika online. För att kunna utveckla 

och modernisera plattformar mot en mer jämställd miljö blir genusperspektivet oerhört 

betydande för framtiden. Vi hoppas att undersökningens resultat ska öppna upp för frågor och 

funderingar hos andra forskare som vill studera fenomenet vidare.  

 

En fortsatt forskningen på studien hade kunnat vara lämpad för att komplettera med 

kvantitativa metoder, då denna studien enbart baseras på kvalitativa metoder. Genom att 

skicka ut enkäter till flera antal deltagare hade validiteten kring Instagram-fenomenet 

eventuellt kunna diskutera en större omfattning kring Instagram och möjligen bidra med nya 

eller utökade slutsatser.  

 

Vidare kan studien öppna upp för en undersökning på ett större antal deltagare, eftersom 

svaren enbart är generaliserbara för denna studien. Att inkludera andra populära och 

etablerade plattformar, likt Facebook eller Snapchat, alternativt undersöka en annan målgrupp 

hade även varit intressant i utvecklingen av forskningsområdet.  

 

Slutligen hade en annan intressant aspekt varit att undersöka om det finns en skillnad på 

psykiskt mående på Instagram mellan könen. Det existerade vissa indikationer på att 

ungdomarna upplevde en påfrestning att uppmålas på ett visst sätt på plattformen, för att 
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kunna passa in och bli accepterad. Eftersom studiens frågeställningar sett till vår avgränsning 

inte berör mående och därmed inte analysera denna aspekt överhuvudtaget, vore det ytterst 

intressant att utveckla dessa typer av resonemang. 

  

9. Avslutande ord  

  

Undersökningen, som i påbörjade hösten 2019, stod inför flera tuffa utmaningar. Slutligen 

har det nu blivit ett arbete, en kandidatuppsats, vi är stolta över. Vi hoppas kunna bidra till de 

“aha-upplevelser” vi fick uppleva genom studiens gång.   

  

Utan er hade vi aldrig klarat detta,  

Cecilia Strand, vår handledare som ofta vallat oss rätt när vi tagit fel steg.   

 

Alla fantastiska deltagare och ungdomar, som vågat berätta om hur det upplever Instagram, 

som bidragit till betydande diskussioner och fina möten.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva! För ett gediget arbete, där vi stått bredvid 

varandra oavsett vad, stöttat, backat och klappat varandras ryggar.   

  

Tack MKV,  

Tack Uppsala Universitet.  

  

Ellen Cross och Hanna Jansson  
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11. Bilagor   

   

Bilaga 1 Intervjuguide - semistrukturerade intervjuer  

  

Informera om:   

• Anonymitet  

• Allt material sker under inspelning (men används enbart till denna studie) 

•  Sammanställning av materialet från intervjuerna  

  

Intervjufrågor: Individuella intervjuer  

  

Allmän bakgrund Instagram  

1. Allmän info: Hur gammal är du?  

1. Var kommer du ifrån?  

2. Använder du Instagram? Varför?  

3. Har du några sekretessinställningar på din Instagram?  

Instagram och användningen  

4. Vilka typ av respons brukar du få på din bilder/inlägg?  

5. Är responsen viktig för dig?  

6. Vilken relation har du till dina följare på Instagram? (De personer du interagerar med 

mest)  
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Instagram och påverkan  

7. Tror du att du anpassat ditt eget liv efter applikationer?  

8. Jämför du ditt konto med andra?  

Förklara olika digitala interaktions funktioner  

Känsla  

9. Hur är känslan när någon följer dig?  

10. Hur är känslan när någon avföljer dig?  

11. Hur är känslan när någon blockar dig?  

Beteende  

12. Påverkas ditt beteende gentemot de personer som gjort någon av dessa internations 

funktioner på Instagram?  

13. Använder du dessa funktioner aktivt för att få reaktioner i det verkliga livet?   

14. Använder du dessa funktioner taktiskt, för att åstadkomma något i det verkliga livet?   

  

Bilaga 2 Guide - Fokusgrupp   

Syfte  

Överblick över 18-åringars användning av applikationen Instagram. För att underlätta 

diskussionen önskas deltagare som använder eller har använt Instagram aktivt under de 

senaste 6 månaderna.   

   

Informera om:   

• Anonymitet  

• Allt material sker under inspelning (men används enbart till denna studie)  

• Sammanställning av materialet från intervjuerna  

  

Olika fokus på interaktions funktioner i studien:  

- Funktion 1 = avfölja  

- Funktion 2 = följa  
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- Funktion 3 = blocka  

 

Casescenarion Case 1 (funktion 1 – avfölja)  

Sara är en bekant till dig, ni har träffats i skolan ett flertal gånger och hon är bra vän med 

din partner. En dag märker du att hon har avföljt dig på Instagram… Hur tror du att du 

skulle reagera? Diskutera.  

Förändrar detta din syn på Sara i det verkliga livet?  

  

Case 2 (funktion 2 - följa)  

Richard och du har tidigare hamnat i dispyter både i skolan och på festliga event över skilda 

åsikter. Ni har aktivt valt att inte vara vänner, och tar ofta avstånd från varandra i sociala 

sammanhang. En dag har du fått en ny följningsförfrågan på Instagram… Det är Richard… 

Hur reagerar/tänker/känner du/ni? Förändrar detta din syn på Richard i det verkliga livet?  

Diskutera!  

  

Case 3 (funktion 3 - blockera)  

Du går in på profilen till en person du länge har trånat efter i skolkorridoren, på tåget hem 

från skolan och träffat på några gånger utanför skolan. Men du inser snabbt att personen 

blockat dig på Instagram och du kan varken följa eller kontakta den här personen. Hur är 

känslorna? Diskutera och bestäm 2-3 starka känslor du upplever.  

Förändrar detta din syn på personen i det verkliga livet?  

  

Case 4 (funktion 2 - följa)  

Hanna har länge velat bli vän med Ellen. De går i samma skola och Hanna har gång på 

gång försökt söka kontakt i korridorerna. Ellen har inte uppmärksammat detta men Hanna 

har nu bestämt sig för att börja följa Ellen på Instagram. Efter 72 h godkänner Ellen Hanna 

på Instagram. På måndagen i skolan, kommer Ellen fram till Hanna och börjar prata, 2 

veckor senare är dom bra kompisar.   

Tror ni detta är en fungerande strategi att använda sin interaktion i det sociala livet?  
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Case 5 (funktion 3 - blockera)  

Emil har länge stört sig på Ellen. En dag ser han henne i skolkorridoren och inser att han 

inte vill vara hennes vän. Ellen är ovetandes och har inte märkt av att Emil börjat ta avstånd. 

Emil vet att han måste göra något, han bestämmer sig för att blocka Ellen på alla sociala 

medier, inklusive Instagram. Ellen märker tillslut detta och blir upprörd. Hon vill därför inte 

prata med honom mer och Emil tar inte heller kontakt. Deras vänskap rinner ut i sanden och 

nu hälsar de knappt i skolan längre.   

Tror ni att det kan fungera såhär i det verkliga livet? Om ja, varför?   

 

Stödfrågor fokusgrupp  

1. Gillar ni Instagram som applikation?  

2. Vad är det bästa med Instagram enligt er?  

3. Vad är det sämsta med Instagram enligt er?  

4. Hur ofta använder ni Instagram, dagligen/någon gång i veckan/månad/aldrig?  

5. Upplever ni att dessa funktioner av interaktion existerar?  

6. Tycker ni att det är bra att man kan interagera med gillningar av inlägg/bilder?  

7. Tycker ni att det är bra hur man kan “utesluta” andra användare med funktionen  

“block”?  

8. Tycker ni att de är bra att man kan följa?  

9. Tycker ni det är bra med sekretessinställningar så som “privat”?  

10. Tror ni att ungdomar medvetet använder olika funktioner för reaktion?  

11. Vad bör Instagram införa för ny typ av funktion för interaktion?  

12. Hur tror ni som individ att man känner om man bli utsatt för;  

Funktion 1?  

Funktion 2?  

Funktion 3?  

Är det ett problem att möta en användare ”i verkliga livet” om ni blivit utsatta för funktion 1 

eller 3? 
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Bilaga 3  

Respondentbrev  

 

Hej alla deltagare! 

Vi är två studenter som läser kursen Medie- och Kommunikationskunskap C vid Uppsala 

Universitet. Vi har nu kommit till den del i kursen där vi ska skriva vår kandidatuppsats, som 

är jättekul!  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur 18 åriga Instagram-användare upplever om det 

finns ett dolt socialt spel online och hur detta faktiskt kan påverka livet offline. Detta studerar 

vi genom 3 olika standard-kombinationer (avfölja, följa och blocka) på applikationen 

Instagram.  

För oss är det viktigt att poängtera att ni som deltar i studien gör det helt frivilligt, och att ni 

är medvetna om att ni när som helst under studiens gång kan avbryta medverkandet.   

För de som vill vara med gäller följande: Vi kommer att intervjua er i grupper, vad vi kallar 

fokusgrupp, om fyra till fem elever, med hjälp av olika scenarion eller case som vi benämner 

det som. Tanken är att vi berättar och ni diskuterar situationerna tillsammans med oss och 

varandra. Tidsåtgången vid tillfället är beräknat upp till 40 minuter, men kan antas ta upp mot 

60 minuter beroende på hur bra diskussionen flyter! Sedan kommer vi att intervjua er 

individuellt, där du har utrymme att svara på våra frågor mer personligt.  

Vi vill uppmärksamma att under intervjutillfällena så kommer ni elever att blir inspelade 

(ljudinspelning och inte video). Det är för att vi sedan ska kunna använda informationen vi 

får från er till vår studie och arbeta med dessa. Inspelningar kommer självklart att raderas när 

studien är klar.  

Studien är helt anonym. Det innebär att när vi skriver studien, namnges ingen av er 

deltagare. Vi vet vilka ni är men den informationen kommer inte att spridas vidare till någon.   

Vi tycker det är viktigt att ni ska veta att vi är glada över det lilla; alla tankar, idéer och 

åsikter och alla röster är bra röster. Ni hjälper oss och vi tycker allt är intressant!  

Vi ser fram emot att träffa er och få höra alla era spännande tankar!  
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Om ni har några frågor kring studien så tveka inte att kontakta oss eller vår handledare.  

Handledare: Cecilia Strand, institutionen Informatik och media, Uppsala universitet. 

Mailadress: cecilia.strand@im.uu.se  

  

Uppsatsskrivare  

Mailadresser: ellen.cross.4378@student.uu.se och hanna.jansson.9877@uu.se   

Mobilnummer Ellen: 0733588820   

Mobilnummer Hanna: 0706679269  

Tack!  

Med vänlig hälsning  

Ellen Cross & Hanna Jansson  
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