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Sammanfattning 
Titel: Lev det perfekta livet, på Instagram - En intervjustudie om unga kvinnors 

självpresentation och identitetsskapande på Instagram 

 

Instagram lanserades i oktober 2010 och är en applikation där du med hjälp av 

kamerafunktionen på din mobiltelefon eller din surfplatta kan dela med dig av bilder. 

Instagram tillåter sina användare att ta en bild, redigera den, för att sedan dela med sig 

av bilden till sina följare. Syftet med denna studie är att ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv få förståelse för och kunskap om hur Instagram med dess format kan vara 

en del av identitetsskapande processer samt fungera som ett verktyg för 

självpresentation. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer med 

kvinnor i åldrarna 20-25 som är aktiva Instagram-användare. Det teoretiska ramverket 

bygger på Meads teorier om jaget, Asplunds teori om social responsivitet, Giddens 

teori om självet som ett reflexivt projekt samt begrepp från Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Resultat från studien visar att Instagram kan tolkas som en plattform där 

jaget och identiteten kan konstrueras. Vidare belyser resultatet att våra respondenter 

väljer vilka bilder deras följare ska få ta del av, vad dessa bilder ska visa samt hur 

dessa bilder ska se ut och på så vis medvetet styr den uppfattning de vill att deras 

följare ska få av dem. Resultatet påvisar även att dessa självpresentationer i form av 

bilder framställs i självbekräftande syfte. 
 

Nyckelord: Instagram, självpresentation, identitetsskapande 
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1 Inledning  

När datorn först introducerades var dess syfte att fungera som ett redskap. Så ser inte 

längre verkligheten ut. Genom Internet, med dess stora genombrott 1995 ändrades 

relationen från att endast ha varit mellan individ och dator till ett snabbt växande 

nätverk som har kopplat ihop miljontals människor från alla delar av världen (Turkle, 

1997, 11). Internet har idag en given plats i de allra flesta individers vardagsliv och 

har blivit en del av de dagliga rutinerna. Med uppkomsten av mobilt Internet har 

användandet inte bara förenklats ytterligare utan så kallade “smarta mobiler” och 

“surfplattor” har även gjort Internet tillgängligt överallt (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2013). En smart mobil (efter engelskans smartphone) är en 

mobiltelefon som har internetuppkoppling, avancerade datafunktioner, kamera samt i 

de allra flesta fall satellitnavigator. I en smart mobil kan användaren ladda ner olika 

applikationer, även kallat appar, som är specialskrivna datorprogram med 

skräddarsydda funktioner (Nationalencyklopedin, 2014). En av dessa applikationer är 

Instagram som på kort tid blivit en av världens populäraste fotoappar och uppgavs i 

mars 2014 ha cirka 200 miljoner aktiva användare (The Guardian, 2014). Instagram är 

en gratis applikation där du med hjälp av kamerafunktionen på din mobiltelefon eller 

på din surfplatta kan dela med dig av bilder. Instagram tillåter sina användare att ta en 

bild, redigera den, för att sedan dela med sig av bilden till sina följare. Detta innebär 

att det är du som användare som väljer när du tar bilden, var du tar bilden, vad det är 

på bilden samt hur denna bild ska se ut (Instagram, 2014). Det är således användaren 

själv som väljer hur denne presenterar sig själv och sitt liv via Instagram. Turkle 

beskriver hur vi med hjälp av Internet och sociala nätverk kan kliva in i de virtuella 

världar som skapas online och där interagera med andra individer samt framställa vår 

identitet efter egna preferenser. Turkle menar således att Internet och de sociala 

nätverken fungerar som kontext för utforskning av identiteten (Turkle, 2005, 287-

288). 
 

En rad studier har undersökt självpresentation och identitetsskapande på olika sociala 

nätverk, de flesta inriktade på Facebook. På Facebook kan du förutom att ladda upp 

bilder även dela med dig av bland annat kortare texter så kallade statusuppdateringar, 

musik/tv-serier/filmer du gillar, vart du arbetar, ditt civilstånd och så vidare. Att det 
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på Instagram till skillnad från andra sociala medier, så som Facebook och Myspace, är 

fokus på bilder gör att dess format är unikt och följaktligen är det intressant att 

undersöka hur detta medium fungerar som ett verktyg för självpresentation samt som 

en del av identitetsskapande processer, då ämnesområdet är tämligen outforskat.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv studera det 

sociala mediet Instagram och få förståelse och kunskap för hur Instagram kan vara en 

del av identitetsskapande processer samt fungera som ett verktyg för självpresentation 

hos unga kvinnor i 20-25 års-åldern. Syftet har preciserats i två frågeställningar:   
 

• Hur använder respondenterna Instagram för att presentera sig själva och sitt 

liv? 

• Hur motiverar respondenterna denna form av självpresentation?  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Instagram 

Instagram lanserades i oktober 2010 av grundarna Mike Krieger och Kevin Systrom 

och uppgavs i mars 2014 ha 200 miljoner aktiva användare (The Guardian, 2014). På 

Instagrams hemsida går att läsa hur idén till Instagram föddes ur ett intresse att bra 

bilder inte skulle kräva en avancerad kamera utan gå att förmedla med kameran på din 

mobiltelefon. Med hjälp av Instagram och dess filter finns nu möjligheten att 

förvandla dina mediokra bilder till professionella foton och dela med dig av dem 

snabbt och effektivt till dina vänner. På Instagrams hemsida finns följande 

beskrivning av applikationen att finna:fijfjfjfjjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjffjk 

 

“Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of 

pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the 

image into a memory to keep around forever. We're building Instagram to allow you 

to experience moments in your friends' lives through pictures as they happen. We 

imagine a world more connected through photos.” (Instagram, 2014) 

 

Ditt konto på Instagram kan antingen vara öppet eller privat. Väljer du att ha ditt 

konto öppet är dina bilder helt offentliga och synliga för vem som helst. Om du 
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däremot väljer att ha ett privat konto kan de bilder du delar med dig av endast ses av 

de följare du som användare i fråga godkänt (Instagram, 2014). Den nionde april 2012 

kom beskedet att Facebook, världens största sociala nätverk, köpt Instagram för en 

miljard dollar (Svenska Dagbladet, 2012) och i juni 2013 lanserades även en ny 

funktion på mediet, nämligen möjligheten att dela med dig av kortare videoklipp 

(Dagens Nyheter, 2013).  

1.2.2 Begreppsdefinitioner 

Filter – På Instagram finns ett antal filter som du lägger på en bild för att förändra 

dess färger, ljusstyrka samt kontrast.  

Följare – De användare som får ta del av dina bilder på sitt nyhetsflöde är dina 

“följare”.  

Följer – De användares bilder du får ta del av på ditt nyhetsflöde “följer” du. 

Geotag – Precisera och beskriv var du befinner dig geografiskt genom att geotaga din 

bild.  

Gilla (Like) – Genom att klicka på bilder folk laddar upp ger du dem en “gilla-

markering”.  I ett Instagram sammanhang går detta att direkt översätta till ett att 

bilden uppskattades eller gillades.  

Hashtag – Genom att använda hashtag-symbolen (#), och sedan ett valfritt ord efter 

(exempelvis #guldfisk) samlas din bild med andra bilder som använt samma hashtag, 

#guldfisk. Söker man på hashtagen guldfisk finns således en samling av bilder på 

guldfiskar.    

Inlägg – Ett inlägg är i Instagram-världen en bild eller en film som laddats upp.  

Kommentarer – När man pratar om kommentarer i Instagram sammanhang menar 

man de kommentarer användare skriver under bilder som laddas upp.  

Nyhetsflöde – På nyhetsflödet får du ta del av de bilder alla användare du följer 

laddar upp. 

Privat profil – Du har en privat profil när endast de användare du accepterat kan se 

dina bilder.  

Profil – På din profil finns de bilder du laddat upp samlade i kronologisk ordning. 

Selfie – En bild på dig själv tagen av dig själv.  

Öppen profil – Du har en öppen profil när alla användare på Instagram kan ta se dina 

bilder. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen kommer i nästkommande kapitel redogöra för tidigare forskning inom vårt 

ämnesområde för att sätta vår studie i ett större perspektiv, samt visa på den 

kunskapslucka vår studie ämnar fylla. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk 

som fungerar som utgångspunkt vad gäller att tolka vårt empiriska material. Detta 

teoretiska avsnitt inleds med George Herbert Meads syn på “Jaget”, för att sedan 

beskriva Johan Asplunds teorier kring “Social Responsivitet”, Anthony Giddens 

teorier om självet som ett reflexivt projekt samt begrepp från Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Därefter följer en redogörelse för våra metodologiska 

överväganden och här presenteras vår metodologiska ansats det vill säga den 

kvalitativa forskningsintervjun, urval, avgränsningar, datainsamlingsprocessen, etiska 

överväganden samt studiens reliabilitet och validitet. I detta avsnitt beskrivs även hur 

vi utgått från ett hermeneutiskt angreppssätt vad gäller analysmetoden. Detta innebar 

kortfattat att vi betonar tolkning och att vi studerade mindre delar av vårt insamlade 

material i förhållande till hela vårt material och vice versa. Vidare kopplas våra 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning samman och relateras till det 

empiriska materialet för att besvara studiens frågeställningar. Här redogörs 

följaktligen för studiens resultat där vi tematiserat utefter våra frågeställningar. 

Avslutningsvis förs en diskussion med stöd i de slutsatser som kunde tolkas från 

resultatet och i detta avsnitt ger vi även förslag på vidare studier inom ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

2 Tidigare forskning  

I vår litteratursökning via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst “Samsök” fann vi 

att tidigare forskning har behandlat Instagram men inte i relation till 

socialpsykologiska teorier eller med fokus på hur just Instagram med dess format kan 

fungera som ett verktyg för självpresentation och identitetsskapande processer, vilket 

denna studie syftar till. Denna forskningsöversikt inleds med en kortare introduktion 

av studier som mer allmänt redogör för sociala nätverk och följs av den enda studie vi 

funnit med någorlunda relevans som behandlar Instagram, dock med annat fokus än 

vår studie. Vidare presenteras den forskning som behandlar identitetsskapande och 

självpresentation på andra sociala medier, framförallt Facebook. Avslutningsvis följer 

en redogörelse för de studier som diskuterar dilemman som kan uppstå vad gäller att 

anpassa framställningen efter publik. Med detta avsnitt vill vi följaktligen sätta vårt 

ämne i perspektiv samt se det ur ett större sammanhang. Studierna är sorterade på 

basis av vad de har gemensamt.  

2.1 Sociala nätverk  
I takt med de sociala nätverkens explosionsartade tillväxt ser vi idag fler och fler 

studier om dessa media fenomen. Det kan handla om allt från sociala nätverk ur ett 

konsumtionsperspektiv eller studier av hur sociala nätverken inverkar på 

umgängesformer till nätverkens förhållande till identitet och identitetsskapande. 

Sociala nätverk har blivit en plattform för interaktion och öppnar upp för nya 

möjligheter för att presentera sig själv i denna virtuella värld. En plattform med plats 

för att “ge uttryck för vem jag är”, helt enkelt möjligheten till vad vi väljer att kalla 

självpresentation visade sig vara ett primärt behov som motiverade användningen av 

sociala nätverk (Weisbuch m.fl, 2009, Hilsen & Helvik, 2012, Nadkarni & Hofmann, 

2011, Pempek m.fl, 2009). I intervjustudien av Pempek, Yermolayeva och Calvert 

beskrev en individ det som att denne var stjärnan i sin egen produktion på Facebook, 

det vill säga på sin profilsida, där minsta uppdatering i form av en bild eller en status 

kunde mottas av många andra medlemmar (Pempek m.fl, 2009). 
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2.2 Instagram 
I artikeln “Instagram at the Museum: Communicating the Museum Experience 

through Social Photo Sharing” har författarna Weilenmann, Hillman och Jungselius 

studerat hur besökare på Naturhistoriska museet i Göteborg använder sina “smarta 

mobiler” och Instagrams-fotodelnings applikation för att dokumentera och dela med 

sig av sitt besök. Detta har de gjort genom intervjuer samt med analyser av 222 

Instagram-bilder som laddats upp från museet. Studien visar att individer inte endast 

använder Instagram för att spontant dela med sig av triviala vardagsbilder utan att de 

lägger ner mycket tanke bakom bilderna och deras tillhörande bildtext. Studien visar 

också att vissa besökare anpassar besöket på museet för att få så bra bilder som 

möjligt genom att exempelvis ta kort på sådant som uppfattas som roligt, visuellt 

snyggt eller en bild som kan få en bra bildtext. Vissa besökare manipulerade även sina 

bilder genom Instagrams redigeringsverktyg för att sätta en viss prägel på bilderna. 

Genom att besökarna delar med sig av bilder från museet menar författarna att deras 

följare som troligtvis befinner sig på en helt annan plats kan engageras i upplevelsen 

(Weilenmann m.fl, 2013).  

2.3 Identitetskonstruktion på sociala nätverk  
I artikeln “Identity Construction on Facebook: Digital empowerment in anchored 

relationships” inleder Zhao, Grasmuck och Martin med att beskriva hur tidigare 

forskning om sociala nätverk och självpresentation varit inriktad på nätverk där 

användarna är anonyma. Idag däremot går den mesta forskning ut på att studera 

sociala nätverk där användarna inte är anonyma utan har uppgivit sin verkliga 

identitet. Zhao m.fl. har som de flesta andra studier valt att undersöka 

identitetskonstruktion på det icke anonyma, även kallade nonyma, sociala nätverket 

Facebook. En av slutsatserna studien kom fram till var bland annat att det som 

användarna presenterade via Facebook varken var deras ”sanna-jag” (som exempelvis 

ofta återges på anonyma nätverk), eller deras ”verkliga-jag” det vill säga det jag som 

presenteras i verkliga livet vid ansikte mot ansikte interaktion. Det ”jag” som 

projicerades på Facebook visade sig istället vara socialt åtråvärda identiteter individer 

skulle vilja ha offline men av någon anledning ej lyckas förkroppsliga (Zhao m.fl, 

2008). På så vis fungerar Facebook som en plattform för omvandling av identiteter 

och med hjälp av olika åtgärder och identitetskategorier kan du presentera en bild av 

den du vill vara (Ellis, 2010, Bouvier, 2012, Birnbaum, 2013).  
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I en studie utförd av Hilsen och Helvik benämnd ”The construction of self in social 

medias, such as Facebook” tittade författarna också närmre på hur människor 

presenterade sig själva på Facebook men gjorde en jämförelse mellan individer som 

var uppvuxna med internet, den så kallade internetgenerationen och de som blev 

introducerade till sociala nätverk som vuxna. Vad de kom fram till var att Facebook 

erbjuder omfattande möjligheter till att manipulera bilden individer presenterar men 

att de undersökta personerna inte anser sig själva göra detta (Hilsen & Helvik, 2012). 

Strano och Queen som i sin studie ”Covering your face on Facebook: Supression as 

Identity management 2012” kommer fram till liknande resultat och menar att detta 

beror på att Facebook-användare vill undvika uppenbara så kallade “identity 

management strategies” vilket vi översatt till identitetshandlingsstrategier, då de 

innebär en risk för att folk kommer uppfatta dem som osanna (Strano & Queen, 

2012). Just rädslan för att uppfattas som osann är något som Ellison, Heino och Gibbs 

diskuterar i sin studie kring självpresentationsstrategier på online-dejting sidor. De 

menar att virtuella miljöer erbjuder individer en större möjlighet att kontrollera sin 

självpresentation och styra de intryck de vill att andra skall få av dem. Internet har 

följaktligen givit användarna mer frihet i att utforska personligheter som skiljer sig 

från deras offline-identiteter. Detta innebär även en större chans för missvisande 

presentationer och således feltolkningar. Då majoriteten av de individer som vistas i 

online-dejting forum har som syfte att träffa en partner blir överenstämmelser mellan 

online-identiteten och offline-identiteten extra viktig. Precis som Zhao m.fl. (2008) 

och Ellis (2010) visar forskning av Ellison m.fl. att användarnas profiler trots det 

visade på ett slags ideal för hur de ville uppfattas, men att de samtidigt var tvungna att 

presentera en relativt ärlig bild ifall personerna som interagerat ska kunna träffas 

ansikte mot ansikte, offline (Ellison m.fl, 2006). 

2.4 Konsten att anpassa framställningen efter publik  
Danah Boyd beskriver i sin studie “Why Youth (Heart) Social Network Sites: The 

Role of Networked Publics in Teenage Social Life” hur sociala nätverk blir en plats 

där olika grupper ur ens bekantskapskrets samlas. Som användare av sociala nätverk 

så som Facebook måste man därför lära sig att hantera dessa olika grupper eller 

publiker på samma gång. Därför kan det lätt uppstå dilemman kring individens olika 

framställningar. Hur ska jag framställa mig när både arbetskollegorna och närmsta 

vännerna får ta del av samma information? Nyckeln till en lyckad social identitet blir 
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således att man handskas med intrycksstyrning på ett framgångsrikt sätt som 

accepteras av dessa olika publiker (Boyd, 2007). Även Millen och DiMicco diskuterar 

problematiken kring de olika publiker som finns närvarande och inriktar sin studie på 

när användare i övergången från college till en arbetsplats måste anpassa sin 

självpresentation på Facebook. Svårigheten ligger således i att finna en balans i sin 

självpresentation mellan att framstå som professionell inför chefer och kollegor och 

personlig inför vänner. Millen och DiMicco kommer i studien fram till att lösningen 

på problemet är att använda sig av flera profiler på olika sociala nätverk samt 

begränsa de som kan ta del av ens information (Millen & DiMicco, 2007). Van Dijck 

beskriver i sin studie “You have one identity: performing the self on Facebook and 

LinkedIn” hur användare av sociala nätverk har ett behov av att presentera olika 

historier om sig själva då varje historia berör olika delar av deras identitet. Genom att 

ha profiler på olika sociala nätverk menar Van Dijck att individen stimulerar detta 

behov då användarna kan presentera sitt personliga respektive sitt professionella jag 

separat till den publik det är ämnat (Van Dijck, 2013). 
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3 Teoretiskt ramverk  

Vi har i förgående kapitel behandlat den tidigare forskning som berör 

identitetsskapande och självpresentation då anpassade på modernare fenomen, sociala 

nätverk. För att gå in på djupet och kunna föreslå en förklaring av vårt empiriska 

material krävs dock ett teoretiskt ramverk att utgå från. De teoretiska utgångspunkter 

som kommer att användas för att besvara studiens frågeställningar är George Herbert 

Meads teorier om jaget, Asplunds teori om social responsivitet, Giddens teori om 

självet som ett reflexivt projekt, samt begrepp från Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Inledningsvis presenteras Meads tankar om hur jaget blir till och 

utvecklas, detta då Meads syn på jaget som en ständigt pågående social konstruktion 

är en utgångspunkt i denna studie. Vidare beskrivs Asplunds teori om social 

responsivitet, en teori som enligt Asplund själv är influerad av Mead och bygger 

vidare på tankar om att kommunikation och respons är ett krav för skapandet av ett 

själv och en identitet. För att sedan kunna belysa vad moderniteten fått för 

konsekvenser och haft för påverkan på identiteten behandlas Giddens teorier i ämnet 

där nya valmöjligheter spelar en central roll. Avslutningsvis presenteras begrepp från 

Goffmans dramaturgiska perspektiv då vi menar att dessa på ett intressant vis går att 

applicera på modernare fenomen, så som Instagram. 

3.1 George Herbert Mead – Jaget 
George Herbert Mead beskriver i Medvetandet, jaget och samhället: från 

socialbehavioristisk ståndpunkt hur jaget och vårt medvetande är en ständigt 

pågående social konstruktion och något vi föds utan. Enligt Mead uppstår jaget “i den 

sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, dvs. utvecklas i individen som ett resultat 

av hans relationer till denna process i dess helhet och till andra individer inom denna 

process” (Mead, 1976, 109). Individen behöver således andra att referera till för att 

veta vem denne är och individen kan inte skapa ett jag utan andras samvaro. Mead 

menar även att jaget skiftar och anpassar sig beroende på sammanhang och att vi 

antagligen har lika många versioner av oss själva som det finns individer och 

situationer att möta. Beroende på vår relation till de andra individer vi möter anpassas 

beteendet, man är exempelvis annorlunda mot ett syskon och delar med sig av annan 

slags information i jämförelse med en helt ny bekantskap (ibid, 113).     
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Enligt Mead är det således först i interaktion med andra individer som jaget skapas 

och han menar att jaget blir till och utvecklas i två olika steg. I det första steget 

organiserar man idéer om sig själv från andra individer och i det andra steget 

organiserar man uppfattningar som är mer generella för gruppen. Mead beskriver det 

som att vårt jag formas och blir till genom rollövertagande i form av leken och spelet. 

Detta rollövertagande ska sedan komma att pågå resten av livet. När ett barn leker lär 

det sig anta olika roller, exempelvis pappa, mamma, polis, sjuksköterska och så 

vidare. Spelet innebär sedan att barnet lär sig reglerna och möter de andra spelarnas 

attityder för att till slut se sin funktion för helheten. I spelet måste barnet lära sig ta 

hänsyn till de andra spelarna och det är under spelet individen utvecklar den så 

kallade ”generaliserande andre” inom sig, den samhälleliga delen av jaget. Med hjälp 

av samhället och dess normer får individen ett objektivt synsätt att se på sig själv och 

kan på så vis se sig själv ur olika perspektiv. Den generaliserande andre erbjuder ett 

slags ramverk för hur individen skall kunna analysera och utvärdera sitt jag och 

individen anpassar sig och sitt handlande efter större samhällsstrukturer genom att 

överta den generaliserade andres roll (Mead, 1976, 119-121). Mead sorterar sedan in 

jaget i delarna I och Me, där Me är den ordnade uppsättning av andras synsätt som 

man själv antar och helt enkelt den socialiserade och samhälleliga aspekten av 

individen medan I är den individuella aspekten som agerar och reagerar beroende på 

de erfarenheter som finns lagrade i Me (ibid, 132-135).1  

 

Mead hävdar även att språkprocessen är en väsentlig del för utvecklandet av jaget, 

och att det är med språkets medverkan förvandlingen från den biologiske individen 

till den medvetna individen sker (Mead, 1976, 17). Ett språk består av något som 

Mead benämner signifikanta gester eller signifikanta symboler, vilka är en premiss för 

att individer ska kunna utveckla ett jag och forma sitt inre. Dessa gester eller 

symboler är signifikanta i den mening att de har samma betydelse för de två som 

kommunicerar och människan kan på så vis interagera och bli tolkade som de ämnat 

(ibid, 19-21). Interaktion i sig innebär att individen får ett stimulus från den andra 

individen, och sedan besvarar detta stimulus. Det är således i en växelverkan med 

stimuli och respons som jaget blir till (ibid, 137). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Meads begrepp I & Me kommer ej återknytas till studiens resultat- och analysdel. Dock anser vi att 
detta är väsentligt att presentera i det teoretiska ramverket när man diskuterar Meads syn på jaget.  
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3.2 Johan Asplund – Social responsivitet   
I boken Det sociala livets elementära former presenterar Johan Asplund sin teori om 

social responsivitet. Denna teori om det sociala livet behandlar förhållandet mellan 

socialitet och responsivitet och kretsar till stor del runt nyckelbegreppet social 

responsivitet, med vilket han syftar till den växelverkan som sker mellan individer vid 

interaktion. Asplund exemplifierar denna växelverkan genom två individer och 

förklarar att: ”Vad den ena personen gör är ett gensvar på vad den andra personen 

nyss har gjort. Detta gensvar föranleder i sin tur ett gensvar från den andra personen 

sida, etc.” (Asplund, 1987, 12). Följaktligen leder stimuli till respons, som i sin tur 

fungerar som stimulus vilket leder till respons, och så vidare. Asplund tillägger även 

att en av personerna kan ge respons på en handling den andra individen ännu inte 

genomfört, men som personen i fråga förväntar sig eller tänker sig ska äga rum. Han 

kopplar detta till Meads begrepp rollövertagande och menar att det syftar till ungefär 

samma företeelse (ibid, 12). Individer har en allmän svarsbenägenhet, det vill säga en 

allmän tendens att när de får stimuli ge respons (ibid, 33), en benägenhet att när det 

ställs ”frågor” ge ett ”svar”. Vikten av att få detta svar är för människor så pass stor 

att det påverkar så till den grad att frågor ställs enbart för att erhålla ett svar (ibid, 29). 

Det är i relation till den sociala responsivitetens utveckling som individer utvecklar 

sin individualitet (ibid, 30).  

3.3 Anthony Giddens – Identitet i moderniteten 
Att tolka identiteten som ett reflexivt projekt är något som är centralt i Giddens tankar 

kring identitet i dagens samhälle. Giddens definierar i sin bok Modernitet och 

självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken självets reflexiva 

projekt som ”Den process varigenom självidentiteten konstitueras genom den 

reflexiva uppbyggnaden av självberättelser” (Giddens, 1999, 276). Självidentiteten är 

på så vis inte något givet och konstant utan något som vanemässigt utvecklas och 

skapas genom en individs reflexiva handlingar (ibid, 67). Giddens menar att det som 

skiljer då från nu är det faktum att det tidigare fanns traditionella institutioner på ett 

annat sätt, exempelvis kyrkan, vilka satte upp ramar för hur livet skulle levas. Även 

vad gäller yrkesroller gick dessa i arv i en annan utsträckning förr, bondens son blev 

bonde och sömmerskans dotter blev sömmerska (ibid, 45). Moderniseringen har 

inneburit att dessa tankemönster och traditionella livsstilar inte längre är fastställda 

för identiteten utan identiteten har istället blivit något vi är mer personligt ansvariga 
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över. Den är helt enkelt valbar på ett annat sätt för individen. ”Vi är inte det vi är, utan 

det vi gör oss till” (Giddens, 1999, 95). Idag kan vi även anpassa och ha olika 

livsstilar beroende på kontexten (ibid, 104). Valet är centralt i moderniteten och 

individen är således med och skapar och formar sin identitet till en helt annan grad 

idag och identiteten kan på så sätt tolkas som ett reflexivt projekt (ibid, 45). Detta 

projekt innefattar att upprätthålla en sammanhängande biografisk berättelse med 

möjlighet till revidering för att på så sätt framkalla en trovärdig helhetsbild av oss 

själva. I dagens samhälle där massmedier översköljer oss med alternativa identiteter 

och en ström av information om möjliga liv tvingas individen göra val och ta ställning 

till dessa (ibid, 13). ”Moderniteten är en posttraditionell ordning där frågan ’Hur ska 

jag leva?’ måste besvaras genom dagliga beslut om hur jag ska uppträda, vad jag ska 

ha på mig, vad jag ska äta osv – en fråga som också måste tolkas utifrån 

självidentitetens temporalitet” (ibid, 24).       

 

Giddens diskuterar även kring kroppen och det kroppsliga framträdandet som en 

väsentlig aspekt i självets reflexiva projekt och menar att den spelar en viktig roll i 

vardagslivets interaktioner då kroppen är en del av upprätthållandet av känslan av en 

sammanhängande självidentitet. Hur vi exempelvis väljer att framställa oss med hjälp 

av kläder och smycken kan tolkas som ett uttryck för hur en individ vill uppfattas och 

vara (Giddens, 1999, 122-123).  

3.4 Erving Goffman – Det dramaturgiska perspektivet 
I boken Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik utgår Erving Goffman 

i sin samhällssyn, det dramaturgiska perspektivet, från en liknelse att den värld vi 

lever och interagerar i fungerar som en teaterföreställning. Han använder i sina 

beskrivningar ord och fraser som kan härledas till den dramaturgiska världen. 

Individer, även kallade aktörer, spelar teater. De spelar olika roller på en scen framför 

en publik där publiken syftar till de övriga individerna inblandade i interaktionen, 

med andra ord själva föreställningen (Goffman, 2006, 9). Interaktion definieras som 

”individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när 

de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro” (ibid, 23). 

 

Goffman beskriver i sin teori att när individer kommer i kontakt med varandra söker 

de upplysningar om varandra eller tillämpar de upplysningar som redan finns lagrade 
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i minnet. Dessa upplysningar bidrar till definitionen av situationen, vilket innebär att 

det som förväntas av individen samt det som denne individ förväntar sig av övriga 

delaktiga i interaktionen uppfattas i förväg. I sin tur innebär detta att övriga individer, 

för att få denne individ att agera på ett önskvärt sätt, kan styra sitt beteende för att 

framkalla denna reaktion (Goffman, 2006, 11). Individen har även möjlighet att 

påverka definitionen av situationen. Genom sitt handlande och de uttryck som 

används för att ge ett specifikt intryck kan den speciella reaktionen individen vill åt 

framkallas. Detta kan ske dels på ett beräknande, medvetet sätt men även helt 

omedvetet från individens sida. Att individer styr de intryck andra ska få av dem är 

det Goffman benämner som intrycksstyrning (ibid, 15), exempelvis att en individ 

under sitt framträdande döljer vissa förhållanden och samtidigt framhäver andra (ibid, 

64).  

 

Vid genomförandet av föreställningar använder aktörer sig av olika typer av fasader 

för att genom fasaden påverka publikens definition av situationen och i förlängningen 

deras uppfattning om aktören i fråga (Goffman, 2006, 28). Fasader kan enligt 

Goffman delas upp i inramning och personlig fasad. Inramningen, som är 

platsbunden, syftar till exempelvis dekor, möbler och andra bakgrundsinslag. Det är 

rekvisitan för den interaktion som sker på, inom eller framför scenen (ibid, 29). Den 

personliga fasaden syftar istället till specifika detaljer hos aktören själv, de detaljer 

som förknippas och identifieras med aktören i fråga. Publiken räknar med att den 

personliga fasaden ska hänga samman med aktörens handlanden oavsett vart denne 

befinner sig. Således är den personliga fasaden till skillnad från inramningen inte 

platsbunden. De stimuli som den personliga fasaden består av, kan delas upp i 

uppträdande och manér. De stimuli som meddelar publiken om aktörens sociala status 

refereras till som uppträdande medan de stimuli som talar om vilken roll aktören 

beräknar att spela i interaktionen refereras till som manér (ibid, 30).  

 

Publiken förväntar sig vanligen erhålla en överensstämmande bild mellan 

uppträdande och manér, men dessa kan även hamna i strid vilket leder till en 

rollkonflikt (Goffman, 2006, 31).2 Vid ett framträdande kan aktören känna sig osäker 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Goffmans begrepp manér och uppträdande kommer ej återknytas till studiens resultat- och analysdel. 
Dock anser vi att detta är väsentligt att presentera i det teoretiska ramverket när man diskuterar 
Goffmans Dramaturgiska perspektiv.   
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i sitt agerande och kan i och med detta behöva stöd från andra aktörer. Goffman 

definierar denna grupp aktörer som ett team. Ett team hjälper aktören att känna sig 

säkrare i sitt agerande eftersom individerna i teamet samarbetar för att styra intryck 

samt upprätthålla en viss definition av situationen (Goffman, 2006, 73-76). Goffmans 

definition av en region lyder ”vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat 

av perceptions- eller varseblivningsbarriärer” (ibid, 97). Ett framträdande inom en 

specifik region genererar intryck samt ett samförstånd som regionen med dess 

tidsrymd fylls av. De individer som på något vis är delaktiga i interaktion inom 

regionen får följaktligen möjlighet att observera framträdandet och influeras av den 

definitionen av situationen som framkallas. Goffman skiljer på framträdanden som 

sker i den främre och i den bakre regionen. När en aktör genomför ett framträdande i 

den främre regionen försöker individen ge ifrån sig intrycket av att handlandet 

förkroppsligar vissa normer samt upprätthåller dem (ibid, 97). I den bakre regionen 

kan aktörer koppla av, de kan vila från sina repliker, kliva ur rollgestalter och lägga 

ifrån sig sin fasad eftersom inga medlemmar av publiken generellt sett kan vistas i 

denna region (ibid, 102-103). Goffman menar att överallt i vårt samhälle manifesteras 

skiljelinjerna mellan de främre och bakre regionerna. Han exemplifierar bakre 

regionen med badrum och sovrum (ibid, 110).  
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval, den kvalitativa intervjun, samt 

diskutera metodologiska överväganden så som begränsningar och liknande. Vidare 

beskrivs urval och avgränsningar, hur datainsamlingsprocessen gick till, analysmetod, 

etiska överväganden samt studiens reliabilitet och validitet.     

4.1 Metodval 
Vi genomförde kvalitativa intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. Den 

kvalitativa forskningen syftar inte till att generalisera utan man vill tolka och förstå 

individers verklighet utifrån deras perspektiv vilket även går att koppla till syftet med 

denna uppsats (Trost, 1997, 15-16). Syftet med vårt projekt var att få en inblick i 

respondenternas upplevda erfarenheter kring sitt Instagram-användande och vi ville 

förstå Instagram utifrån deras perspektiv och fann därför kvalitativa intervjuer som ett 

lämpligt metodval (ibid, 7). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att man med hjälp 

av enkla och raka frågor kan få komplexa och väldigt innehållsrika svar. Det gällde att 

se verkligheten så som respondenten såg den för att sedan med hjälp av vårt teoretiska 

ramverk kunna tolka vad detta innebar (ibid, 17). En begränsning är det faktum att 

kvalitativt material ofta tenderar bli väldigt omfattande och på så vis svårt att få grepp 

om. Detta förhöll vi oss till genom noggrann kodning och tematisering för att göra 

materialet mer överskådligt.  

4.2 Urval och avgränsningar 
Vi intervjuade tio kvinnor i åldrarna 20-25 som är aktiva Instagram-användare. Vår 

definition av en aktiv användare är en individ som dagligen besöker Instagram och 

som sammanlagt har laddat upp minst 30 bilder under sin tid som medlem. Vi anser 

att denna mängd respondenter räcker för att uppnå studiens syfte då vi inte ämnar ge 

någon generell bild av Instagram-användande utan snarare vill få en inblick i dessa 

respondenters upplevda erfarenheter. Kön och ålder är därför de enda 

urvalskriterierna vi tagit hänsyn till. Vi är väl medvetna om att denna grupp bör tolkas 

som homogen vilket är värt att nämna, då detta kommer påverka vårt resultat. Att vårt 

urval baserades på en önskan om att intervjua personer som var relevanta för våra 

forskningsfrågor kallas för ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval handlar således 

om att välja ut individer med direkt hänvisning till studiens syfte och frågeställningar 
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(Bryman, 2011, 434). Vi använde oss av den så kallade ”snöbollsmetoden” vilket 

innebar att en bekant till oss introducerade en person inom vår urvalsram vad gäller 

ålder och kön samt att personen var en Instagram-användare. Detta blev således vår 

första respondent. Efter intervjutillfället rekommenderade vår första respondent 

ytterligare en respondent som i sin tur rekommenderade en annan och så vidare 

(Widerberg, 2002, 177). Något som går att ifrågasättas vid snöbollsmetoden är det 

etiska kravet om deltagarnas anonymitet då respondent A tipsat om respondent B och 

så vidare. Respondent A är då medveten om att respondent B är en av våra tio 

informanter och vice versa. Vi menar att denna etiska problematik går att bortse från 

på grund av vårt relativt okänsliga ämne och att samtliga respondenter varit medvetna 

om att en annan individ tipsat om dem och ändå accepterat medverkan. 
 

Att vi utgick från respondenterna och deras upplevda erfarenheter i ämnet innebar att 

vi avgränsade oss till endast sändaren av budskapet, helt enkelt respondenterna som 

delar med sig av bilderna och inte diskuterat eller tagit hänsyn till hur mottagaren, 

följaren, faktiskt reagerar och reflekterar kring budskapet. Vi avgränsade oss även till 

endast de bilder som laddas upp på Instagram och vi har således inte lagt fokus vid 

eventuella filmklipp våra respondenter delat med sig av. Detta då funktionen är 

relativt ny och videoklipp inte alls i samma utsträckning laddas upp på mediet, vilket 

även verifierades då endast två av de tio respondenter som deltog i studien använt 

funktionen. När vi utförde intervjuerna gjorde vi inte någon semiotisk bildanalys av 

bilderna som respondenterna laddat upp på Instagram. Detta hade varit väldigt 

intressant men då vi som nämnt tidigare endast intresserade oss för respondenternas 

tolkningar och tankar kring Instagram-användandet och sina bilder avgränsade vi oss 

till endast intervjumetoden.  

4.3 Tillvägagångssätt  
Insamlandet av data har skett via semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Denna 

metod innebär bland annat att vi som forskare försöker tar reda på hur respondenterna 

känner och tänker, deras föreställningsvärld samt vilka erfarenheter individerna har 

(Trost, 1997, 24). Att vi genomförde kvalitativa intervjuer med en respondent i taget 

istället för gruppintervjuer, exempelvis så kallade fokusgruppintervjuer, beror på de 

etiska dilemman dessa intervjuer kan generera gällande att vi som forskare inte kan 

garantera samma typ av tystnadsplikt eller anonymitet. Fördelarna med att vi 
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genomförde intervjuer ansikte mot ansikte var att vi kunde notera respondenternas 

kroppsspråk och uttryck på ett helt annat sätt än om vi exempelvis utfört 

telefonintervjuer. Vi kunde på grund av detta få en bättre förståelse för respondentens 

relation och känslor inför det ämne som diskuterades under intervjun. Vi kunde även 

se till att missuppfattningar gällande frågor rättades ut på en gång genom att förklara 

mer detaljerat vad vi menade med de specifika frågorna. Att intervjun var av 

semistrukturerad art innebar att vi som forskare före intervjutillfället förberett en 

intervjuguide med tydligt angivna frågor (se bilaga 8.2) men att ordningsföljden 

kunde förändras beroende på respondentens svar. Även följdfrågor kunde adderas 

vilket gav intervjuerna ytterligare djup och den semistrukturerade intervjuformen 

innebar således en större flexibilitet för oss som forskare (Aspers, 2011, 143). Vi bad 

även samtliga respondenter att precis i början av intervjun ta fram sin smart mobil och 

gå in på sitt eget Instagram-konto. Vi anser att respondenterna i och med detta på ett 

bättre samt mer sanningsenligt sätt kunde reflektera och beskriva sitt Instagram-

användande.   
 

Efter den inledande dialogen med respondenterna samt efter missivbrevet som 

skickades ut via e-post, beslutades vart själva intervjuerna skulle äga rum. Detta 

beslut skedde i samråd med respondenterna och vi lät dem föreslå den plats de 

föredrog. Samtliga valde att genomföra intervjuerna i sitt eget hem. Vi såg även till att 

intervjuerna utfördes på en tid då de inte var några åhörare närvarande, allt för att 

skapa en så ostörd miljö som möjligt (Trost, 1997, 42). Intervjuerna blev mellan 35-

45 minuter långa. Vi som skrivit denna uppsats deltog båda två vid samtliga 

intervjutillfällen och genomförde intervjuerna med oss båda som intervjuare. Det kan 

uppfattas problematiskt med två intervjuare då detta kan leda till känslor av ett 

maktöverläge gentemot respondenten. Vi menar dock att så inte var fallet utan att 

detta faktum istället bidrog till bättre intervjuer som mer kändes som en pratstund 

mellan tre individer istället för en utfrågning och det gav oss även större förståelse 

och en ökad informationsmängd (ibid, 44). Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktionen på en Iphone, efter samtycke från respondenterna. Detta bidrog 

till att vi som intervjuare kunde delta i intervjuerna på ett helt annat sätt än om 

anteckningar hade förts. Vi fick även möjlighet att koncentrera oss på det 

respondenten sa där och då och det faktum att vi spelade in resulterade också i att 

respondenternas tonfall, ordval, pauser, skratt och så vidare registrerades (Kvale & 
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Brinkmann, 2009, 194). Efter intervjuerna hade vi också möjlighet att lyssna igenom 

inspelningarna, flera gånger om så behövdes, för att sedan skriva ut intervjuerna ord 

för ord (Trost, 1997, 50). Materialet transkriberades så snart som möjligt efter att 

intervjuerna ägt rum, allt för att intervjuerna skulle vara färska i minnet. Intervjuerna 

skrevs ordagrant in i Microsoft Word inklusive hummande, pauser och dylikt om de 

ansågs vara meningsbärande eller fyllde en funktion. Vi noterade även användning av 

ironi, skratt och liknande i det transkriberade materialet. Detta är viktigt eftersom 

respondenten förstås genom vår tolkning av uttryck och gester, och detta måste anges 

i det empiriska materialet eftersom forskningens evidens inte kan grundas i det vi som 

forskare känner utan allt måste finnas i det empiriska materialet (Aspers, 2011, 156). 

Den totala mängden transkriberat material omfattade 78 A4-sidor text och innehöll 37 

194 ord. I det transkriberade materialet har respondenterna anonymiserats genom 

fiktiva namn och samtliga ljudfiler raderades efter transkriberingen.  

4.4 Analysmetod 
Vi har utgått från ett hermeneutiskt angreppssätt vad gäller analysarbetet. Inom 

hermeneutiken är tolkning av meningen det primära och ett hermeneutiskt 

angreppssätt syftar till att förvärva en sann och ömsesidig förståelse av meningen i en 

text (Kvale & Brinkmann, 2009, 66). Att varje tolkning eller förståelse förutsatte att 

vi hade en viss förförståelse är en viktig princip inom hermeneutiken och att vi som 

intervjuare hade någon form av kunskap om Instagram var av vikt för att vi skulle få 

meningsfulla intervjusamtal. Denna förförståelse eller förkunskap fungerade således 

som referensram när vi skulle tolka såväl under intervjun som när intervjuerna hade 

transkriberats och blivit en text. Att studera delarna i insamlat material i förhållande 

till helheten och tvärtom är det som karaktäriserar hermeneutisk analys. Detta 

resonemang brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln och genom att relatera 

textdelar till helheten och vice versa fann vi samband och mönster och fick en djupare 

förståelse för texten och hur den skulle tolkas (Svensson & Starrin, 1996, 188-189). 

Per-Johan Ödman beskriver i sin bok ”Tolkning förståelse och vetande: Hermeneutik 

i teori och praktik” hur denna tolknings- och förståelseprocess kan liknas vid att lägga 

pussel. I början ligger alla pusselbitar där huller om buller utan någon struktur alls, 

men när några pusselbitar visar sig stämma med varandra växer mönster fram. ”Under 

tiden tolkar han, förstår, omtolkar och förstår ännu mer” (Ödman, 1979, 77-

78).  Allteftersom mönstren växte fram kunde vi tematisera och dela in materialet 
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under skilda rubriker. På så vis kunde vi se på delarna (exempelvis citat eller ord som 

använts) i relation till helheten det vill säga allt intervjumaterial, teorier, tidigare 

forskning och frågeställningar för att sedan tolka denna helhet i relation till delarna. 

Efter denna kodning och tematisering kunde vi dela upp vårt empiriska material 

beroende på vilken av studiens två frågeställningar materialet besvarade. På så sätt 

fick vi fram tydliga rubriker vilka vi sedan utgick från när vi presenterade vår resultat- 

och analysdel. Avslutningsvis är värt att nämna att så fort det rör sig om tolkning av 

ett material krävs det att vi som forskare är självkritiska och vet med oss att vi inte 

förutsättningslöst kan tolka en text. Vi är uppväxta i en viss förståelsetradition och 

kan inte hoppa utanför och ställa hos helt objektiva i frågan. Det är därför viktigt att 

poängtera att analysen behandlar vår tolkning av det insamlade materialet (Kvale & 

Brinkmann, 226).  

4.5 Etiska överväganden 
Det är viktigt att överväga de etiska aspekterna mycket noggrant som forskare. 

Samtliga individer som intervjuas har rätt till sin integritet och sin värdighet. Detta 

gäller från första kontakten med forskaren till hur det material som samlats in sedan 

behandlas (Trost, 1997, 92). När forskning som bedrivs fokuserar på respondenters 

personliga upplevelser, erfarenheter och åsikter, som i denna studie, är det extra 

viktigt att respondenterna inte känner sig kränkta eller utlämnade i samband med 

forskningen. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har i denna studie tillämpats 

för att förhindra detta. De forskningsetiska principerna är riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapliga rådet sammanställt.  

De fyra principerna är följande:  

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, 7). 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (ibid, 9). 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (ibid, 12).  

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (ibid, 14).  
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Innan vi genomförde intervjuerna skickades ett missivbrev ut till samtliga 

respondenter via e-post. Här presenterades syftet med studien, att vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer tillämpas, allmän information om själva intervjuerna samt 

telefonnummer och e-postadresser till oss som bedriver forskningen samt till vår 

handledare. Brevet innehöll även en uppmaning om att kontakta oss vid frågor eller 

oklarheter gällande deras medverkan i forskningen, allt för att säkerhetsställa 

respondenternas lugn och förbereda dem inför de kommande intervjuerna. Vid 

intervjutillfället repeterades de ovannämnda punkterna och respondentens möjlighet 

att utan några som helst konsekvenser avbryta intervjun eller delaktigheten i studien 

när som helst. Samtliga respondenter tillfrågades även om de godkände att intervjun 

spelades in. Detta efter att ha fått information om att det endast är vi som berörda 

forskare av studien som kommer få ta del av det inspelade materialet och att 

uppgifterna de lämnar endast kommer användas för det specifika 

forskningsändamålet. Uppgifter om respondenterna har under hela denna 

forskningsstudie behandlats med största möjliga konfidentialitet och namnen vi 

använder i rapporten är fiktiva.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Inom kvantitativ forskning har begreppen reliabilitet och validitet tämligen fasta 

innebörder. Så är inte fallet vad gäller den kvalitativa forskningsmetoden. Dock är 

båda begreppen validitet och reliabilitet mått som redogör för studiens kvalitet. 

Validitet eller giltighet syftar till om man lyckats mäta det som var menat att mätas 

medan reliabilitet syftar till hur trovärdig och tillförlitlig studien är (Trost, 1997, 99-

101). Då denna studie är av kvalitativ ansats går inte dessa begrepp att mäta på 

samma sätt som vid kvantitativa studier. Trovärdigheten är ett av de största problemen 

med kvalitativa studier. Hur ska vi kunna bevisa för andra som tar del av studien att 

data och analys är trovärdiga? För att kunna visa en valid och reliabel 

forskningsprocess var det därför av vikt att vi tydligt beskrev tillvägagångssättet vid 

insamling av material samt att samtliga intervjuer spelades in (ibid, 102-103). Även 

objektivitet går att diskutera med koppling till frågor om trovärdighet och 

tillförlitlighet. Som diskuterats i tidigare avsnitt torde det vara relativt omöjligt att 

ställa sig helt objektiv till fenomenet man studerar på grund av den förförståelse man 

besitter. Eftersom vi själva är medlemmar på Instagram har vi redan en förförståelse 

om Instagram och även om dess användare. Detta är svårt att komma ifrån då vi är en 
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del av det fenomen vi studerar. För att vi som forskare skulle kunna bedriva 

framgångsrik forskning inom vårt fält krävs en viss allmän och grundläggande 

kännedom och förförståelse om Instagram (Aspers, 2011, 74-75). Utan tidigare 

kunskap skulle det varit svårt, om inte omöjligt för oss som forskare att förstå vad 

som ägde rum på fältet och även vad våra respondenter pratade om. Detta är 

följaktligen en viktig del i processen mot att nå en slags förståelse. Men förförståelse 

kan även missgynna ett projekt då det exempelvis kan leda till att vi tar med våra egna 

uppfattningar in på fältet. Det var därför viktigt för oss att inte skriva exempelvis 

ledande frågor, något som även förstärker reliabiliteten (ibid, 38-39).     
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt redogör vi för studiens resultat och analys. I kapitlet kommer de 

teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning som presenterats kopplas 

samman och relateras till det empiriska materialet för att skapa förståelse samt för att 

besvara studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras en kortfattad beskrivning 

av samtliga respondenter (med fiktiva namn) samt deras Instagram-användning. 

Vidare presenteras vår tolkning av hur Instagram med dess format kan fungera som en 

plattform för identitetsskapande samt fungera som ett verktyg för självpresentation. 

Resultat- och analysdelen är sedan disponerad utifrån studiens två frågeställningar, 

“Hur använder respondenterna Instagram för att presentera sig själva och sitt liv?” 

samt “Hur motiverar respondenterna denna form av självpresentation?”, med 

tillhörande underteman. 

5.1 Presentation av respondenterna 
Undersökningen utgörs av tio kvinnor i åldrarna 21-24. Nedan följer en tabell med en 

kortfattad beskrivning av samtliga respondenter:  

Namn: Ålder: Sysselsättning: Följare: Följer Inlägg 

Andrea 23 Studerar 284 233 314 

Emma 24 Arbetar 108 132 419 

Felicia 24 Studerar 130 136 116 

Kajsa 23 Arbetar 103 125 77 

Lina 24 Arbetar 165 167 470 

Lotta 23 Studerar 131 75 206 

Maria 21 Studerar 179 246 46 

Olivia 21 Arbetar 182 263 463 

Stina 22 Studerar 101 100 151 

Tina 23 Studerar 77 84 43 

 

Tabell 1 - Studiens tio respondenter   

Som går att utläsa av tabellen varierade våra respondenters antal följare mellan 77- 

284 stycken. Vad gäller hur många respondenterna själva följer varierade antalet 

mellan 75-263 stycken. Den respondent som laddat upp flest inlägg var Lina med 470 

inlägg och den som laddat upp minst var Tina med 43 inlägg.  
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5.1.1 Allmän information om respondenternas Instagram-användning 

Samtliga respondenter som deltar i denna studie har varit medlemmar på Instagram i 

över 1,5 år. Tillsammans har de tio respondenterna lagt ut över 2305 bilder under 

denna tid. Alla respondenter går in på Instagram dagligen och kollar sitt nyhetsflöde, 

det vill säga de bilder som de som de följer har lagt upp på Instagram. När vi under 

intervjuerna frågade hur ofta de går in på Instagram under en dag ledde detta i allra 

flesta fall till att respondenterna tänkte efter, skrattade fram svaren samt reflekterade 

ett tag över hur ofta de gick in på Instagram. Citat som ”kanske upp mot hundra 

gånger per dag”, ”i snitt var 5:e till var 10:e minut”, ”jävligt ofta vet inte ens hur ofta” 

förekom. Många av dem medgav att det första de gör när de vaknar och det sista de 

gör innan de ska sova är att gå in på Instagram och kolla sitt nyhetsflöde. Varför 

respondenterna skaffade Instagram från första början var för samtliga relaterat till att 

vänner skaffat och använde mediet och att det lockade att det var nytt och spännande. 

Några respondenter nämnde att de skaffade Instagram för att kunna kontrollera de 

bilder vänner lade ut på dem. 

5.2 Instagram – en plats för identitetsskapande och självpresentation 
Syftet med denna studie var att få förståelse och kunskap för hur Instagram med dess 

format kan vara en del av identitetsskapande processer samt fungera som ett verktyg 

för självpresentation. Vi menar att Instagram har blivit en plattform bortom det 

verkliga livet där den interaktion, som enligt Mead krävs för att jaget ska utvecklas, 

kan ta plats och således ytterligare en arena där jaget och identiteten konstrueras samt 

utvecklas. När våra respondenter laddar upp en bild kommunicerar de med sina 

följare, erbjuder dem en presentation av deras jag samt förväntar sig en slags respons, 

en respons som behövs för att individen ska kunna veta vem den är. 

 

Uppladdningen av en bild menar vi följaktligen går att tyda som ett sätt att interagera 

och presentera sig själv och Instagram har blivit en arena att utföra denna presentation 

på. Med koppling till Goffmans termer menar vi att man kan man tala om våra 

respondenter som aktörer, uppladdningen av en bild som själva framträdandet i den 

främre regionen och respondenternas följare agerar således publik. På den främre 

regionen, Instagram, ämnar respondenterna upprätthålla specifika normer medan de i 

den bakre regionen kan koppla av och lägga ifrån sig sin fasad eftersom 

publiken/följarna inte vistas i denna region. Det som sker i den bakre regionen menar 



	   24	  

vi är det som respondenterna väljer att inte dela med sig av och helt enkelt sådant som 

följarna/publiken inte får tillgång till. På Instagram kan individer efter egna 

preferenser välja hur de vill presentera sig själva och sitt liv i den främre regionen och 

på så vis vara med och påverka hur publiken, det vill säga följarna, skall uppfatta 

dem. Inom Instagram-världen menar vi således att identiteten går att tolka som ett 

reflexivt projekt och att identiteten mer och mer är något vi är personligt ansvariga 

över. De bilder respondenterna väljer att ladda upp på Instagram kan tolkas som en 

förlängning av deras identitet och personlighet och liknas vid de självberättelser 

Giddens beskriver som är en del av självets reflexiva projekt.  

5.3 Hur använder respondenterna Instagram för att presentera sig själva 

och sitt liv? 

5.3.1 ”Åh hon har det perfekta livet” 

Vissa situationer visade sig generera ett större behov av att dela med sig av bilder på 

Instagram hos våra respondenter. En gemensam nämnare var att samtliga 

respondenter beskrev dessa situationer som något utöver det vardagliga. Det handlade 

om vad vi vill kalla ”speciella situationer” med allt från festliga sammanhang, 

födelsedagar, konserter, resor, middagar med vänner, till kontraktsskrivningar, 

körkorts bevis, eller den godkända tentan. Det var även vid mer speciella tillfällen 

såsom utomlandsresor eller middagar på flotta restauranger som funktionen “geotag” 

användes. De som inte använde sig av funktionen menade att det var för att den inte 

var installerad på deras telefon. Likt Weilenmanns, Hillman och Jungselius studie 

”Instagram at the museum: Communicating the Museum Experience through Social 

Photo Sharing” visade det sig att våra respondenter inte använde Instagram för att 

spontant dela med sig av vardagsbilder utan att de faktiskt lade ner mycket tanke 

bakom sina bilder. Vissa av våra respondenter berättade även hur sådana situationer 

man gärna vill minnas laddas upp för att sedan finnas kvar som en bild såsom i en 

bilddagbok. Även frågan ”Varför laddar du upp bilder på Instagram” resulterade i 

liknande svar, att man ville dela med sig av det extraordinära, det lilla extra i 

vardagen. 

 

Olivia: När jag är utomlands eller när jag har det roligt med mina vänner, för mitt liv 

ser bra ut just då. Det är ju det med Instagram. Man laddar upp när man har det 
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härligt och bra, inte när man ligger hemma och är olycklig. Det är ju den positiva 

delen av ens liv man vill visa. 

 

Stina: När jag till exempel är ute och reser tycker jag det är kul att ladda upp en bild, 

när alla kanske ligger på stranden och man tänker att det ser härligt ut, att det 

kommer bli en bra bild. När det är ett speciellt event helt enkelt, kanske om jag går på 

någon sittning och alla är finklädda, det där som är det lilla extra i vardagen.    

 

Giddens beskriver hur kroppen och det kroppsliga framträdandet är en väsentlig 

aspekt i självets reflexiva projekt. Hur våra respondenter väljer att framställa sig när 

de publicerar en bild på Instagram kan man följaktligen tolka som ett uttryck för hur 

de vill uppfattas av sina följare. När vi diskuterade kring hur respondenterna ville 

uppfattas av sina följare lät svaren i princip likadana. Samtliga yttrade något i stil med 

att de ville uppfattas som en glad person som har mycket vänner och ett roligt och 

händelserikt liv. Hur våra respondenter vill uppfattas menar vi går att koppla till det 

faktum att vissa situationer genererade ett större behov av att dela med sig, de 

speciella situationerna utöver det vardagliga som faktiskt speglar att de har ett roligt 

och händelserikt liv. Felicia berättade exempelvis hur hon vill uppfattas som en 

person med ett ”Nice-liv” och att hon vill att hennes följare ska tänka ”Vad roligt hon 

verkar ha det! Det där är nog en person jag gärna umgås med”. Även Olivia beskrev 

det som att hon vill uppfattas som en person med ett härligt liv och få sina följare att 

tänka ”Åh hon har det perfekta livet”. Ungefär hälften nämnde även att de ville 

uppfattas som att de hade humor, vilket resulterade i bilder med en skämtsam klang 

eller på ett roligt motiv. Här visade sig även bildtexter med en ironisk ton samt 

hashtags fylla en funktion. Några av respondenterna beskrev också hur en rolig 

bildtext eller hashtag kunde rättfärdiga en bild som de annars inte skulle känna sig 

bekväma med att ladda upp. Respondenten Lina sa även att hon använder Instagram 

ibland för att motbevisa den uppfattning hon tror att många av hennes följare har av 

henne. 

 

Lina: När jag var yngre var det många som trodde att jag hade ett så jävla bra liv och 

körde Ferrari och fick ditten och datten och åkte på någon räkmacka. På nått sätt vill 

jag motbevisa det via min Instagram. Att jag faktiskt jobbar väldigt hårt och att jag 

har mina mål som jag kämpar för att nå. 
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Precis som Zhao, Grasmuck och Martin kom fram till i sin studie rörande 

identitetskonstruktion på Facebook visade det “jag” våra respondenter projicerade på 

Instagram vara socialt åtråvärda identiteter de gärna vill uppfattas som att de besitter. 

Även Ellison, Heino och Gibbs kommer fram till resultat i sin studie, som behandlar 

självpresentation på dejtingsidor, som går att likna vid resultat från vår studie, att 

bilderna våra respondenter laddar upp visar på ett slags ideal för hur de vill uppfattas. 

På frågan om det var viktigt hur respondenternas följare uppfattade dem menade 

ungefär hälften att så var fallet medan övriga var neutrala i frågan och hade ingen 

särskild åsikt om saken. De som ansåg att detta var viktigt menade att eftersom de 

övervägde om bilden skulle laddas upp eller inte samt reflekterade kring hur bilden 

skulle tas emot så måste de ju anse det som viktigt att deras följare uppfattar dem på 

rätt sätt. Respondenten Lotta beskrev hur Instagram kunde användas för att hon skulle 

uppfattas som ämnat. 

 

Lotta: Alla människor vill bli uppfattade på ett visst sätt och Instagram är ett bra sätt 

att styra det. Vad man delar med sig av och inte. Jag väljer att bli uppfattad på ett 

visst sätt för det är så jag vill vara. Man kan välja själv vem man är liksom. 

 

Dessa resonemang kan förklaras utifrån det Giddens diskuterar kring att identiteten 

har blivit något vi är mer personligt ansvariga över. Genom bilderna på Instagram är 

våra respondenter således med och konstruerar fram den de vill vara. Detta kan även 

anpassas beroende på kontexten. De respondenter som inte ansåg det viktigt hur deras 

följare uppfattade dem menade att då deras följare är deras vänner och redan känner 

dem, vet följarna redan hur de är som person och hur de uppfattades på Instagram var 

därför inte lika betydande.  
 

Vi frågade sedan våra respondenter om de på något sätt valde att framhäva eller dölja 

vissa sidor, attribut eller situationer. Eftersom majoriteten av deras bilder var från 

speciella tillfällen menade några att detta kan tolkas som ett sätt att framhäva vissa 

situationer, de bra stunderna i livet. Genom att framhäva dessa stunder så ansåg 

flertalet av respondenterna även att annat så som de dåliga dagarna från ”det tråkiga 

vardagslivet” kom i skymundan och på så vis doldes. Detta överensstämmer med det 

Goffman beskriver att en individ under sitt framträdande, det vill säga när 
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respondenten laddar upp bilden, väljer att framhäva vissa förhållanden och samtidigt 

dölja andra. Maria beskrev det som att man inte medvetet döljer, men att man istället 

väljer vad man vill visa upp. Vad som framhävs och döljs går följaktligen att förstå i 

förhållande till hur respondenterna vill uppfattas: som en person med ett roligt och 

händelserikt liv. Det började även diskuteras utseende när frågan kring om vissa sidor 

doldes vid uppladdningen av bilder och respondenterna beskrev hur de aldrig skulle 

ladda upp en bild på sig själva som de utseendemässigt ansåg vara ful. 

 

Lotta: Ja, det här låter ju himla patetiskt men jag döljer väl när jag är hemma och är 

bakis, är ful och går runt i mjukisbyxor som jag gör 90 % av min vardag. 

 

Emma: Om jag ska lägga upp en bild på mig själv och ena halvan av ansiktet är fult, 

så klipper jag bort den halvan av ansiktet. 

 

Vi bad även våra respondenter gå igenom sina bilder för att reflektera kring hur dessa 

bilder brukade se ut samt om de på något vis var redigerade, antingen med hjälp av 

Instagrams filterfunktion eller genom att bildens kontraster förändrats. Det visade sig 

att samtliga respondenter, förutom Kajsa, redigerade en absolut majoritet av sina 

bilder. När vi sedan frågade varför dessa bilder redigerades lät svaren förvånansvärt 

lika. Det handlade om att göra bilden mer estetiskt tilltalande genom att förbättra 

ljuset i bilden så färgerna blev finare och klarare, allt för att ge bilden ett finare 

intryck. Det handlade även om att filter och kontraster kunde göra personer på bilden 

mer tilltalande utseendemässigt. 
 

Lina: Om det är bilder på mig själv så gör jag mig alltid brunare för jag tycker folk 

är snyggare när de har lite solbränna. Kan jag göra det med ett filter som gör mig 

brunare och snyggare så varför inte? 

 

Andrea: I princip har jag väl lagt på nått filter på alla bilder. Det behöver verkligen 

inte alls bli så stor skillnad men att det liksom blir finare färger och att bilden får ett 

bättre ljus. 

 

Denna vilja eller förmåga att själv välja hur och när man ska ladda upp bilder för att 

uppfattas på ett visst sätt menar vi går att koppla till Goffman och hans teorier. 
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Goffman beskriver hur individen hela tiden, på olika platser i olika situationer i 

förhållande till olika människor måste presentera sig själv. Vi menar att man således 

kan tala om Instagram som en plattform att utföra denna presentation på med 

utrymme för interaktion i form av följarnas gilla-markeringar och kommentarer. Innan 

uppladdningen av en bild äger rum väljer våra respondenter först och främst en viss 

situation, som visade sig vara speciella situationer utöver de vardagliga, som sedan 

även till en stor majoritet redigerades. Allt detta menar vi går att koppla till det 

Goffman väljer att benämna intrycksstyrning, att våra respondenter styr de intryck 

och den uppfattning som deras publik, således följarna, ska få av dem via de 

uppladdade bilderna. Genom att våra respondenter väljer vilka bilder hennes följare 

ska få ta del utav, vad dessa bilder ska visa och hur dessa bilder ska se ut gällande 

både inramning och personlig fasad, har våra respondenter medvetet valt vilken 

information som sänds ut/laddas upp och ämnat styra de intryck hennes följare ska få 

av bilden och hur de vill att sina följare helt enkelt ska uppfatta dem. 

5.3.2 Vem får se vad? 

Samtliga förutom en av respondenterna har valt att ha sina bilder privata, så att endast 

personer de accepterat får ta del av deras bilder, vilket i våra respondenters fall 

varierade i antal från 77 till 284 följare (se Tabell 1).  Motiveringarna var väldigt 

likartade och handlade om att man ville ha koll på vilka som fick se bilderna man 

laddade upp och att dessa skulle vara folk man känner. Boyd beskrev i sin studie hur 

sociala nätverk blivit en plats där olika grupper ur ens bekantskapskrets samlas. Då 

flertalet av våra respondenter visade sig ha ett privat konto begränsade de vilka som 

får ta del av bilderna och vi menar att de på så vis ämnar undvika de dilemman Boyd 

menar kan uppstå när man ska hantera och framställa sig för olika grupper eller 

publiker samtidigt. Olivia berättade bland annat att hennes yrke som lärare innebar att 

hon inte ville att hennes elever skulle få ta del av hennes privatliv med festbilder och 

liknande, utan att de ska uppfatta henne som en lärare även privat. Lina beskrev hur 

hon själv kunde tänka och tycka om andras bilder, ”vad tjock hon har blivit”, ”hur 

kunde hon lägga ut den där” och förklarade hur hon själv inte ville att människor hon 

inte känner skulle döma henne på samma sätt. Lotta, som var den enda som inte alltid 

hade sina bilder privata berättade hur detta varierade från vecka till vecka. 
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Lotta: Ibland vill jag ha privat Instagram-konto för att jag inte vill att någon 

oinbjuden ska komma och få en uppfattning om mig som jag inte har kontroll över. 

Ibland har jag öppet Instagram-konto. Det är när bilderna är extra snygga och bra 

och då vill jag att alla ska kunna se dem.   

 

Under intervjuerna diskuterade vi även kring om respondenterna reflekterade något 

över vilka som fick ta del av deras bilder och om de i sådana fall anpassade sig 

därefter. Det visade sig att så var fallet och det faktum att släktingar så som faster 

eller småkusinerna följde Maria och Andrea resulterade exempelvis ibland i tankar 

som ”vill jag verkligen att de ska få se det här”, när det gällde bilder som innehöll 

alkohol eller liknande. På samma sätt var vissa uppladdade bilder ett resultat av en 

önskan att någon/några faktiskt skulle få ta del och se vissa bilder. Detta menar vi går 

att koppla till det Mead menar med att beroende på en individs relation till den de 

interagerar med anpassas beteendet. 

 

Andrea: I början när jag och min dåvarande pojkvän precis gjort slut så tänkte jag 

lite extra på vilket intryck jag gav, jag ville ju inte att han skulle tro att jag ligger 

hemma och äter glass och deppar, även om jag kanske gjorde det /skratt/ utan då ville 

jag att det ska se ut som att jag har det jävligt roligt. 

 

Att våra respondenter för det första väljer vilka som ska få ta del av deras bilder 

genom att göra kontot privat för att sedan reflektera över vilka som får ta del av 

bilden och anpassa den därefter menar vi går att tolka som en form av 

intrycksstyrning. Våra respondenter reglerar och reflekterar över vilka som ens får ta 

del av bilden/intrycket och styr bilderna därefter.   

5.3.3 Vilka bilder är accepterat att ladda upp? 

Samtliga respondenter berättade att de uppmärksammat bilder som andra lagt ut på 

Instagram som de själva aldrig skulle ladda upp. När vi bad dem utveckla vilka bilder 

de inte tyckte var okej att dela med sig av blev svaren mer lika än vi kunnat föreställa 

oss. De bilder våra respondenter inte tyckte var okej visade sig vara bilder där man 

var för lättklädd eller bilder där de ansåg att det framkom för tydligt att den som 

laddat upp bilden ville ha mycket gilla-markeringar, det vill säga bekräftelse. Bilder 

där individer tränar, är jättesminkade och uppklädda eller visar upp sina kroppar på ett 
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eller annat sätt var exempel våra respondenter nämnde när det uppfattades för 

självklart att individen i fråga ville framställa sig på ett specifikt sätt inför sina följare. 

Följaktligen reagerade våra respondenter negativt när intrycksstyrningen kändes allt 

för uppenbar. Respondenterna menade att sådana bilder kunde kännas fejk och osanna 

i relation till den verkliga personen bakom Instagram-bilden och när det framkommer 

för tydligt att man ämnar uppvisa en specifik bild av sig själv blir resultatet inte 

trovärdigt.   
 

Tina: Jag tycker att allt är okej förutom bilder på sig själv som någon tagit på sig 

själv, en selfie. Jag tänker liksom: Vad vill du få ut av det här? Alltså antingen är de 

narcissistiska eller så vill de ha mycket gilla-markeringar.  
 

Kajsa: Jag tycker nästan alla bilder är okej att ladda upp, förutom när det är för 

mycket bilder. Då känns det nästan lite desperat eller som att den som laddat upp 

bilden tänker att den ska få många gilla-markeringar. Sen när någon lägger upp en 

bild på sig själv när den är jättesminkad och sådant känns det som att den bara vill 

visa upp sig.  
 

Stina: Jag kanske skulle få ännu mer gillanden om jag tog en bild på mig själv naken 

/skratt/, men det gör jag ju inte. Då har det gått för långt, det får inte vara uppenbart 

att man vill få gilla-markeringar.   

 

Detta resonemang menar vi går att koppla till det Giddens beskriver, vikten av att 

upprätthålla en sammanhängande biografisk berättelse för att framkalla en trovärdig 

helhetsbild. Det hänger också samman med att publiken, det vill säga följarna, enligt 

Goffman, räknar med att den personliga fasaden alltid måste hänga samman med 

aktörens handlande oavsett var denne befinner sig. Det vill säga att den personliga 

fasaden alltid måste vara någorlunda konstant och hänga samman med de bilder som 

laddas upp på Instagram. Det kan även liknas vid de resultat Strano och Queens kom 

fram till i sin studie, nämligen att Facebook-användare vill undvika uppenbara 

identitetshandlingsstrategier då de innebär en risk för att folk kommer uppfatta dem 

som osanna. Det var inte heller accepterat eller populärt hos våra respondenter när 

många bilder laddades upp från samma tillfälle eller när dessa bilder föreställde 

vardagssituationer som ansågs ointressanta. Majoriteten av respondenterna 
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uppskattade inte heller så kallade selfies, det vill säga bilder tagna av en individ på sig 

själv. Dock accepterades selfies ibland, men inte om de laddades upp alltför frekvent. 

Att respondenternas svar på dessa frågor var så pass lika menar vi visar på att det 

vuxit fram normer inom Instagram-världen, normer som beskriver och förmedlar för 

Instagram-användarna vad som är accepterat att ladda upp och vad som inte anses 

vara det. Detta menar vi visar på att respondenterna har utvecklat det som Mead 

benämner den generaliserande andre, att de florerar normer och attityder även i 

Instagram-världen. Respondenterna anpassar sig och sitt handlande på Instagram efter 

dessa normer och attityder genom ett rollövertagande av den generaliserande andre. 

Att respondenterna genom detta rollövertagande av den generaliserande andre 

anpassar sina handlingar på Instagram, går även att se i det faktum att innan en bild 

laddas upp reflekterar majoriteten hur deras följare ska ta emot bilden, det vill säga 

vad följarna ska tänka och tycka om den.   

 

Felicia: Jag överväger ganska mycket om jag ska ladda upp en bild eller inte. Jag 

slänger sällan bara upp en bild. Jag tänker ju: kommer folk uppskatta den här bilden. 

5.4 Hur motiverar respondenterna denna form av självpresentation? 

5.4.1 Att ropa för att få svar 

Genom att ladda upp bilder på Instagram skickar våra respondenter stimuli till sina 

följare, således kan man se de uppladdade bilderna som stimuli. Den respons som kan 

genereras av de som tar del av bilderna är ett gillande av bilderna eller att bilderna 

kommenteras. En gilla-markering eller en kommentar är således den respons som kan 

ges på stimuli via Instagram och detta kan ses som den växelverkan Asplund 

beskriver som social responsivitet som sker mellan individer i den interaktion som 

sker på mediet. Att få respons eller ett svar på de uppladdade bilderna var för samtliga 

respondenter, förutom en, mycket viktigt och en grund i varför bilder från första 

början laddades upp på Instagram. Emma som var den respondent som inte tyckte 

detta var viktigt menade att hon inte brydde sig alls om respons och att anledningen 

till varför hon laddade upp bilder var för att ha som minne likt i ett fotoalbum. Att 

respondenterna lägger upp bilder för att få respons menar vi kan kopplas till Asplunds 

teori gällande vikten för individer att få svar och även vikten att ha möjligheten att 

ropa. Således menar vi att respondenternas behov tillfredsställs genom att de har 
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möjlighet att via Instagram ropa genom att ladda upp en bild samt möjligheten att få 

svar genom kommentarer och gilla-markeringar av sina följare. 

 

Lina: Man vill ju ha en reaktion annars känns det helt onödigt att överhuvudtaget 

lägga upp en bild. En reaktion genom en gilla-markering eller en kommentar. Jag 

förväntar mig att få många gillanden på en sjyst bild. 

 

Maria: Det är roligt att få gillanden, fler och fler vill man ha. Man får en liten kick 

tror jag. Kanske därför man fortsätter att ladda upp bilder. 

 

I diskussionen gällande vad en ”gilla-markering” faktiskt innebar för respondenterna 

framkom det att gillanden fungerar som en positiv respons i form av bekräftelse. 

Denna bekräftelse hade olika innebörder för respondenterna men gemensamt var att 

de fungerade som ett sätt att bekräfta det som skedde på bilden, att man uppskattar det 

som är på bilden eller ett sätt att visa att man höll med den som lagt upp bilden i 

fråga. Det var även en bekräftelse på att bilden man lagt upp är intressant. 

 

Lotta: En gilla-markering, det är ett gillande. En bekräftelse. Det är som att om man 

laddar upp en bild och får en gilla-markering då vet man att den personen tyckte att 

bilden var bra, det är ett godkännande. Får man en massa gillanden då är det 

majoriteten av sina följares godkännande och då är det lugnt liksom. Det är som ett 

test varje gång man lägger upp en bild: Här är jag om ni gillar det så gillar ni en del 

av mig. 

 

Att få många gillanden eller kommentarer på sina bilder var enligt samtliga 

respondenter något som kunde leda till känslor av glädje, att man kände sig nöjd med 

sig själv och uppskattad samt att det gav ett bättre självförtroende. På de bilder som 

laddats upp som var ämnade att vara roliga blev många gillanden en bekräftelse att 

man lyckats med det man ämnade, att vara rolig. Lotta nämnde även att det för henne 

ledde till känslor av eufori att få många gillanden på en bild hon var nöjd med och att 

det blev som ett lyckorus hon kunde leva på ett tag. Vi frågade våra respondenter hur 

de skulle känna om de inte fick någon respons på de bilder de laddade upp, det vill 

säga varken någon gilla-markering eller kommentar. Det visade sig att samtliga 

respondenter, förutom Emma som inte brydde sig alls om andras respons, skulle 
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känna sig bortgjorda inför sina följare. Majoriteten av respondenterna skulle även 

radera de bilder som inte fick någon respons oavsett hur nöjda de själva var med 

bilderna. 

 

Stina: Det skulle kännas som att: “Här laddar jag upp en bild, här trodde jag att jag 

var snygg eller att det här var ett roligt tillfälle” då om man inte får några gillanden 

är det som att det inte var på det sättet, som att man haft ett framträdande och inte får 

några applåder. Det blir ju som att man istället gjort något dåligt. Får man inga 

gillanden känns det som att folk inte tycker om bilden eller det som sker på bilden. 

 

Lotta: Om jag verkligen tycker om bilden skiter jag i det men om jag är lite osäker på 

den då tar jag bort den. 

 

Det framkom vid intervjuerna att en klar majoritet av respondenterna gillade bilder 

deras närmaste vänner lade upp i högre utsträckning än vad de gillade sina bekantas 

bilder. En del av respondenterna menade att de i princip gillade varenda bild deras 

nära vänner lade upp, oavsett vad bilderna föreställde. Ordet ”stödgillanden” togs 

även upp under en del av intervjuerna, vilket för respondenterna innebar en trygghet i 

att veta att vissa personer alltid gillade deras bilder och att de gör detsamma för dem. 

Således kan vi finna en skillnad i hur man ger respons på stimuli på Instagram. Nära 

vänners bilder gillar man av ren rutin och i princip för att stötta personen i fråga. Man 

gillar personens bilder på Instagram för att man gillar personen i det verkliga livet. 

Bekantas bilder gillas inte i samma omfattning utan väljs mer selektivt ut och det 

krävs i en helt annan utsträckning att bilden verkligen är speciell och förmedlar något 

som är utöver det vanliga. Vi menar att det går att koppla denna företeelse till 

Goffmans definition av team. Personen som laddar upp en bild på Instagram kan 

behöva stöd av de följare som är nära vänner (teamet) och genom att de gillar bilden 

så stöttar de individen i dennes agerande, det vill säga att bilden laddas upp. Det 

handlar även om att teamet tillsammans styr intrycken via gilla-markeringar eller 

kommentarer som innebär att bilden uppfattas som rolig, intressant och helt enkelt 

värd att dela med sig av på Instagram. 

 

Maria: Det är ju vissa som alltid gillar ens bilder, vissa har liksom gillat alla mina 

bilder, så man har ju stöd-gilla-markeringarna, man vet att de kommer att gilla. 
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Felicia: Jag har kommit fram till att alla mina absolut närmastes bilder gillar jag i 

princip varje gång. För att visa min uppskattning till mina vänner och för att jag 

räknar med att de ska gilla mina bilder tillbaka. Som ett stöd typ. Sen tror jag att det 

är med andra som jag inte är så nära att jag mer gillar om det är något riktigt kul 

eller om det är en jättefin bild. 
 

Vi frågade våra respondenter om de värderade gilla-markeringar och kommentarer 

lika högt. Det visade sig att en klar majoritet inte alls brydde sig eller reflekterade om 

deras bilder kommenterades medan de la stor vikt vid om de gillades. De flesta 

respondenterna kunde inte förklara eller motivera varför de kände så medan de som 

kunde motivera menade att en kommentar inte alltid behöver vara positiv till skillnad 

från en gilla-markering som alltid uppfattades som positiv respons. Vi menar att man 

således kan tolka en gilla-markering som det Mead väljer att kalla för en signifikant 

symbol. Dessa gilla-markeringar är precis som symboler signifikanta i den mening att 

de har samma betydelse för de två som interagerar, det vill säga den som laddat upp 

bilden och följaren som valt att gilla. 

 

Asplund beskriver att individer har en allmän svarsbenägenhet. I våra respondenters 

fall kan denna svarsbenägenhet tydligt ses gällande vilka de följer på Instagram och 

varför. Det visade sig att det oftast blev så att de som valde att följa våra respondenter 

på Instagram följde man tillbaka. Således leder stimuli till respons. När andra väljer 

att följa våra respondenter på Instagram följer de tillbaka av ren automatik. Detta trots 

att vissa respondenter medgav att de egentligen inte hade något intresse alls av de 

bilder vissa av de individer som börjar följa dem lägger upp. Men oavsett detta, om en 

individ börjar följa dem på Instagram följer de tillbaka.   

 

Tina: Jag ser det som en vänlig gest, om du följer mig kan jag följa tillbaka. 

 

Stina: Jag följer de som följer mig, det blir så automatiskt att de som följer en följer 

man tillbaka. Det blir som ett sätt att vara snäll tillbaka. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta avsnitt inleds med en summering av resultat- och analyskapitlet relaterat till 

studiens syfte samt frågeställningar. Vidare förs en övergripande diskussion av 

resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning. I nästkommande del diskuteras 

relationen mellan vårt resultat och använd metod. Här redogörs för hur metodologiska 

val vi gjort format vårt resultat samt de begränsningar vi upplevt att ansatsen medfört. 

Avslutningsvis besvaras våra frågeställningar genom att slutsatser dras från resultat- 

och analysavsnittet för att sedan mynna ut i förslag på intressant framtida forskning 

inom området.  

6.1 Sammanfattning 

6.1.1 Instagram – en plats för identitetsskapande och självpresentation 

Vi menar att Instagram går att tolka som en plattform bortom det verkliga livet där 

jaget och identiteten kan konstrueras samt utvecklas. Detta har sin utgångspunkt i 

Meads teorier om hur jaget är en ständigt pågående social konstruktion och något som 

skapas i relation till andra individer och samhället. Mead menar att individer inte kan 

skapa ett jag utan andras samvaro och när våra respondenter laddar upp en bild på 

Instagram kommunicerar dem med sina följare och erbjuder dem en presentation av 

deras jag. Giddens beskriver hur identiteten går att tolka som ett reflexivt projekt och 

något vi i dagens samhälle blir allt mer personligt ansvariga över. När våra 

respondenter laddar upp en bild på Instagram är de således med och konstruerar fram 

den de vill vara. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

6.1.2 Hur använder respondenterna Instagram för att presentera sig själva och 

sitt liv? jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjklkkkklkklklklklkklklklklkkllkklklklklklklkllklklkk 

Vad gäller hur våra respondenter använder sig av Instagram för att presentera sig 

själva och sitt liv visade det sig att de först valde en viss situation som även till 

mestadels redigerades med Instagrams filter eller kontrastfunktion. Att våra 

respondenter således valde vilka bilder deras följare ska få ta del utav, vad dessa 

bilder ska visa samt hur dessa bilder ska se ut tyder på att våra respondenter medvetet 

väljer vilken information som sänds ut/laddas upp. Att på eget initiativ välja hur och 

när man ska ladda upp en bild för att uppfattas på ett visst sätt har vi kopplat till 
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Goffman och hans teorier om intrycksstyrning. Våra respondenter styr de intryck och 

den uppfattning som deras följare ska få av dem via de uppladdade bilderna. Genom 

bilderna på Instagram är således våra respondenter med och konstruerar vem de vill 

vara, ett resonemang som liknar det Giddens beskriver om hur identiteten allt mer 

blivit något vi är personligt ansvariga över. Precis som i Strano och Queens studie 

visade det sig att våra respondenter inte uppskattade när 

identitetshandlingsstrategierna blev allt för uppenbara, då detta innebar en risk att 

uppfattas som osann. Detta menar vi tyder på att det inte uppskattas när 

intrycksstyrningen blir för tydlig. Här drog vi även paralleller till Giddens 

resonemang kring vikten av att upprätthålla en sammanhängande biografisk 

berättelse. Att våra respondenter väljer vilka som ska få ta del av deras bilder genom 

att ha ett privat konto samt reflekterar över vilka som får ta del av deras bilder och 

anpassar sig därefter tolkar vi även som en form av intrycksstyrning. De reglerar och 

reflekterar över vilka som får ta del av bilden, således intrycket och styr bilderna 

därefter. Genom att ha ett privat konto undviker även våra respondenter dilemman 

vad gäller att framställa sig till olika publiker, något som Boyd diskuterade kring i sin 

studie. 

 

I likhet med studie ”Instagram at the museum: Communicating the Museum 

Experience through Social Photo Sharing” (Weilenmann m.fl, 2013) har följaktligen 

även resultaten från denna studie visat att våra respondenter lägger ner mycket 

tankemöda gällande vilka bilder de lägger upp på Instagram. Vi fann även likheter 

med Ellison, Heino och Gibbs samt Zhao, Grasmuck och Martins studier som visade 

att bilden våra respondenter projicerade på Instagram var som ett ideal för hur de ville 

uppfattas.  

Att det visade sig florera normer även i Instagram-världen gällande vad som är 

accepterat eller ej att dela med sig av menar vi tyder på att respondenterna har 

utvecklat det som Mead kallar för den generaliserande andre. Respondenterna 

anpassar sitt handlande på Instagram efter dessa normer genom ett rollövertagande av 

den generaliserande andre.  
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6.1.3 Hur motiverar respondenterna denna form av självpresentation? 

Att få respons var det som motiverade våra respondenter att presentera sig själva och 

sitt liv via bilder på Instagram, vilket vi kopplat till Asplunds teori om social 

responsivitet, i vilken han beskriver vikten för individer att få svar och att ha 

möjligheten att ropa. Genom att våra respondenter använder Instagram för att ladda 

upp bilder tillfredsställs detta behov, möjligheten att ropa genom att ladda upp en bild 

och möjligheten att få svar genom den respons de får av sina följare, via gilla-

markeringar och kommentarer. Enligt våra respondenter fungerade en gilla-markering 

som en positiv respons i form av bekräftelse och denna bekräftelse blev som ett sätt 

att verifiera det som skedde på bilderna och var ett bevis på att den uppladdade bilden 

var intressant. Att få många gilla-markeringar eller kommentarer ledde i våra 

respondenters fall till känslor av glädje, att de kände sig nöjda och uppskattade och 

fick ett bättre självförtroende. Att däremot inte får några gilla-markeringar eller 

kommentarer skulle leda till en känsla att vara bortgjord inför sina följare. Majoriteten 

av respondenterna skulle även radera de bilder som inte fick någon respons, oavsett 

hur nöjda de själva var med bilden i fråga. Gilla-markeringar värderades högre än 

kommentarer av våra respondenter i och med att de alltid innebar en positiv respons, 

vilket enligt oss innebär att detta kan ses som det som Mead benämner som en 

signifikant symbol. En signifikant symbol har samma betydelse för båda parterna som 

interagerar, det vill säga för den som laddat upp bilden och för följaren som väljer att 

gilla bilden. Våra respondenter gillade och kommenterade vänners bilder i högre 

utsträckning än bekantas bilder vilket vi menar går att koppla till Goffmans definition 

av ett team. Teamet samarbetar för att den medlem som laddat upp bilden ska känna 

sig säker i sitt agerande, att bilden laddades upp. De är även med och styr de intryck 

bilden ger samt definitionen av situationen via gilla-markeringar och/eller 

kommentarer, vilket kan handla om att bilden ska uppfattas som rolig, intressant och 

värd att ladda upp på Instagram.  

6.2 Diskussion av resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 
Under arbetet med denna studie har de teorier som använts visat sig tillämpbara och 

medverkat till förståelse av vårt studiefenomen och empiriska material. Vi har i denna 

uppsats utgått från Meads syn på jaget som en ständigt pågående social konstruktion 

och något som skapas och formas i relation till andra individer och samhället. Även 

Giddens tankar om självet som ett reflexivt projekt blev en utgångspunkt i denna 
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studie. Detta var en förutsättning för att kunna tolka identiteten som något föränderligt 

och på så vis en förutsättning för att tolka Instagram som en plattform där identiteten 

kan konstrueras och formas. Asplunds teori om social responsivitet visade sig skapa 

förståelse för vad som motiverade våra respondenter att ladda upp bilder och 

presentera sig själva via Instagram, nämligen vikten av att få respons i positiv 

bemärkelse i form av gilla-markeringar. Här visade sig således Asplunds teori högst 

anpassningsbar även på modernare fenomen som Instagram där interaktionen sker 

bortom den fysiska. Även Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv med begrepp 

som intrycksstyrning visade sig intressant och relevant när man talar om virtuell 

interaktion på Instagram bortanför den fysiska, ansikte-mot-ansikte interaktionen. Här 

bidrog Goffman följaktligen till förståelse vad gäller hur våra respondenter använde 

sig av Instagram för att presentera sig själva och sitt liv. Att Goffmans dramaturgiska 

perspektiv fungerar att anpassa och applicera 55 år efter att Jaget och maskerna för 

första gången publicerades 1959, på virtuella världar Goffman inte ens visste skulle 

existera finner vi mycket intressant. Kanske är det på tiden att översätta Goffmans 

rumsliga begrepp på den abstrakta virtuella världen? Det har visat sig möjligt i vår 

studie om inte annat.   

Då fenomenet sociala nätverk kopplat till identitetsskapande samt självpresentation 

inte är ett helt outforskat område har vårt mål med denna studie varit att studera 

identitetsskapande på det sociala nätverket Instagram ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Vår uppsats bidrag till detta fält har således varit att komplettera tidigare 

forskningsresultat men med Instagram och dess format som utgångspunkt samt med 

socialpsykologiska teorier och begrepp. Vi har funnit likheter och på så vis kunnat 

bekräfta tidigare forskning som dock framförallt varit inriktad på det sociala mediet 

Facebook. Bland annat att våra respondenter lägger ner mycket tanke bakom sina 

bilder samt att det ”jag” våra respondenter projicerade på Instagram visade sig vara ett 

slags ideal för hur de ville uppfattas. Vår studie bidrar även med nya infallsvinklar 

inom fältet som framkommit under studiens gång. Här syftar vi bland annat på hur vår 

studie visar på att våra respondenter reagerade negativt när intrycksstyrningen kändes 

allt för uppenbar. Detta menar vi fungerar som en förklaring till tidigare forskning 

som beskrev hur Facebook-användare vill undvika uppenbara 

identitetshandlingsstrategier, detta då intrycksstyrningen känns för uppenbar. Vårt 

material visar även att våra respondenter genom att ha privat konto försöker undvika 
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dilemman som tidigare forskning visar kan uppstå när man ska hantera och framställa 

sig för olika publiker samtidigt.   

 

6.3 Diskussion av relation mellan resultat och metod mjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
Att vi själva är aktiva Instagram-användare, precis som respondenterna i denna studie, 

innebär att vi som forskare har en stor förförståelse för ämnet vi studerar. Detta var 

något vi var tvungna att reflektera kring under forskningsprocessen för att inte styra 

respondenterna genom ledande frågor eller liknande vilket kan komma att innebära ett 

snedvridet resultat. Det var under intervjutillfällena som arbetet med att hantera 

förförståelsen blev extra påtagligt då vår egen uppfattning ibland blev ifrågasatt av 

respondentens uppfattningar. Här blev det följaktligen viktigt att vi ansträngde oss för 

att inte vår förförståelse med tankar och åsikter inom ämnet på något vis skulle 

framkomma i resultatet. Den hermeneutiska analysmetod som användes för att 

analysera det empiriska materialet innebar dock att varje tolkning och förståelse 

förutsatte en viss förförståelse, vilket även diskuteras i metodavsnittet. För att kunna 

tolka det empiriska materialet var vi tvungna att själva vara insatta i Instagram-

världen, då denna värld innehåller ord och funktioner specifika för mediet. Utan 

denna förförståelse skulle det vara omöjligt för oss som forskare att förstå vad 

respondenterna talade om vilket innebär att studien inte hade kunnat genomföras. Att 

inneha förförståelse innebar således inte bara nackdelar för oss som forskare utan 

fungerade även som en tillgång under intervjuerna. Förförståelsen innebar att vi som 

forskare kunde föra meningsfulla intervjusamtal och skapa ett mer naturligt 

samtalsklimat. Nu fanns möjligheten för mer ämnesspecifika diskussioner med våra 

respondenter vilket i sig bidrog till ett mer relevant resultat.    
 

Att resultatet av denna studie bygger på empiri insamlat via kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer innebar att vi vid intervjutillfällena hade möjlighet att 

addera följdfrågor till den redan utformade intervjuguiden. Via dessa följdfrågor och 

genom respondenternas svar framkom nya infallsvinklar vilket bidrog till ett mer 

nyanserat och autentiskt resultat. Det faktum att vi båda två som genomfört denna 

studie deltog vid samtliga intervjuer och antog rollen som intervjuare kan anses 

problematiskt, vilket även diskuteras i metodavsnittet, då det kan uppfattas som ett 

maktöverläge gentemot respondenten. Känslan av att det inte var en utfrågning utan 
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istället ett samtal mellan tre individer menar vi dock bidrog till de öppna och ärliga 

svar respondenterna framförde.  
 

Att den så kallade “snöbollsmetoden” använts för att komma i kontakt med 

respondenterna kan i viss mån ha begränsat resultatet. Detta då det finns en risk att de 

tio respondenterna representerar en grupp med liknande bakgrund, värderingar eller 

åsikter då de har tipsat om varandra och således har en viss relation. Vi har även i vårt 

urval valt att fokusera på en homogen grupp bland Instagram-användare, kvinnor i 

åldrarna 20-25, vilket har påverkat resultatet då svaren från respondenter i en annan 

ålder med andra bakgrundsfaktorer skulle kunna te sig annorlunda. Det är även viktigt 

att poängtera att resultatet inte är generaliserbart utan endast representativt för de 

specifika respondenter som deltagit i denna studie.  

 

6.4 Slutsatser och implikationer för vidare forskning jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
Resultat från studien visar att Instagram kan tolkas som en plattform där jaget och 

identiteten kan konstrueras. Vad gäller hur respondenterna använder Instagram för att 

presentera sig själva och sitt liv belyser resultatet att: våra respondenter väljer vilka 

bilder deras följare ska få ta del av, vad dessa bilder ska visa samt hur dessa bilder ska 

se ut och på så vis medvetet styr den uppfattning de vill att deras följare ska få av 

dem. Resultatet påvisar även vad som motiverade dessa självpresentationer nämligen 

att få respons i positiv bemärkelse i form av gilla-markeringar eller kommentarer.  
 

I arbetet med denna studie har många intressanta fenomen framkommit. Samtidigt 

som frågor har besvarats så har andra frågor väckts vilka skulle kunna bidra till 

intressant framtida forskning. Att vi fokuserade på våra respondenters reflektioner 

kring sin användning innebar att mottagarens perspektiv kom i skymundan. Hur 

mottas egentligen bilderna som laddas upp? Fungerar intrycksstyrningen som ämnat? 

Följaktligen anser vi att det vore intressant att i framtida studier undersöka just detta 

och istället fokusera på mottagaren av budskapet. Att våra respondenter projicerade 

ett “jag” på Instagram som visade sig vara socialt åtråvärda identiteter de gärna vill 

uppfattas som att de besitter tyder på att det kan finnas en diskrepans mellan individen 

i det verkliga livet och individen på Instagram. Några respondenter snuddade vid 

ämnet under intervjuernas gång och intressant vore att forska vidare och studera om 

denna diskrepans existerar och vad den i sådana fall kan komma att innebära. Det 
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faktum att Instagram som socialt medium bygger på att dela med sig av bilder väcker 

även ett intresse av att mer ingående analysera de bilder som laddas upp. Här kan man 

förslagsvis utföra semiotiska bildanalyser för att mer grundligt studera vad bilderna 

faktiskt föreställer.   
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7.3 Otryckta källor 
Intervjuer 
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Respondent 5: ”Stina”, genomfördes 2014-04-21. 
 
Respondent 6: ”Lina”, genomfördes 2014-04-23. 
 
Respondent 7: “Olivia”, genomfördes 2014-04-23. 
 
Respondent 8: “Andrea”, genomfördes 2014-04-23. 
 
Respondent 9: “Tina”, genomfördes 2014-04-24. 
 
Respondent 10: “Felicia”, genomfördes 2014-04-24. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrev 
 
Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som just nu skriver vårt examensarbete i 
Socialpsykologi vid Sociologiska institutionen. Vår uppsats kommer att behandla 
självpresentation och identitetsskapande på det sociala mediet Instagram. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka hur unga kvinnor mellan 20-25 år använder Instagram 
för att presentera sig själva och sitt liv. Vi vill även få förståelse och kunskap för hur 
Instagram med dess format kan vara en del av identitetsskapande processer samt 
fungera som ett verktyg för självpresentation. 
 
Vi vill intervjua dig för att via dina erfarenheter, dina reflektioner och dina 
funderingar kunna svara på våra frågeställningar. Intervjun kommer ta ungefär 30 - 45 
minuter och är av semistrukturerad form, med cirka 36 frågor vi på förhand förberett 
för att en givande diskussion förhoppningsvis ska uppstå. 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att tillämpas, vilket innebär att 
du som respondent deltar frivilligt och när som helst kan avbryta ditt deltagande under 
intervjun eller studiens gång, det är du som bestämmer över din medverkan. Uppgifter 
som samlas in i samband med intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast för vårt forskningsändamål. 
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 
Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar, 
 
Emelie Byström 
073-XXXXXXX 
emelie.bystrom.8815@student.uu.se 
 
Therése Strindlund 
070-XXXXXXX 
therese.strindlund.1230@student.uu.se 
 
Handledare: 
Hedvig Ekerwald 
018-471 51 94 
hedvig.ekerwald@soc.uu.se 
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8.2 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Namn?  
Ålder? 
Vart är du uppvuxen? 
Studerar eller arbetar? 
Hur länge har du varit medlem på Instagram? (När laddades första bilden upp?) 
 
Allmänt om Instagram 
Om du skulle beskriva Instagram för någon som inte känner till det, hur skulle du 
beskriva mediet? 
Vad ser du för fördelar samt nackdelar med Instagram? 
Varför skaffade du Instagram? 
Hur ofta kollar du ditt ”Instagram flöde”? 
Hur ofta laddar du upp en bild på Instagram? 
 
Publik 
Är dina bilder privata eller offentliga? Kan du motivera ditt val? 
Vilka följer du? Varför följer du dem? 
Vilka följer dig? Varför tror du dessa följer dig? 
Reflekterar du över vilka som kommer få ta del av bilderna? 
 
Självpresentation och identitetsskapande  
Varför laddar du upp bilder?  
Vad laddar du oftast upp för typ av bilder? 
Försöker du framhäva eller dölja vissa sidor/egenskaper hos dig själv genom bilderna 
du laddar upp? 
Brukar du redigerar dina bilder innan du laddar upp dem? 
Generar vissa situationer ett större eller mindre behov av att dela med sig? 
Tänker du något speciellt innan du laddar upp bilder? 
Har du någon gång laddat upp en bild som du sedan ångrar att du laddat upp? I så fall 
varför? Vad gjorde du då? 
Hur vill du uppfattas av andra via dina bilder på Instagram? 
Är det viktigt för dig hur dina följare uppfattar dig? Varför? 
 
Bildkomplettering 
När du laddar upp bilder, brukar du beskriva dem i bildtexten? I så fall hur? 
Brukar du hashtaga, i så fall varför? 
Brukar du geotaga, i så fall varför? 
 
Andras Instagram användning 
Vilka bilder är okej att ladda upp, vilka är inte det? 
Har det någonsin hänt att du uppmärksammat en bild som någon annan lagt ut som du 
själv aldrig skulle ladda upp? Berätta… 
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Vilka bilder som andra tar av dig är okej att ladda upp? Vilka är mindre okej? 
 
Respons  
Vad innebär en gilla-markering?  
Spelar det någon roll om de bilder du laddar upp får gilla-markeringar? Varför? 
Spelar det någon roll om dina bilder kommenteras? Varför? 
Hur känner du om en bild du laddat upp får många gilla-markeringar och 
kommentarer? 
Hur känner du om en bild du laddat upp inte får några gilla-markeringar eller 
kommentarer? 
Gillar du andras uppladdade bilder? I så fall varför? 
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8.3 Deklarering 
I arbetet med denna studie har samarbetet fungerat mycket bra och arbetsfördelningen 
mellan oss författare har varit jämn. Syfte, frågeställningar och problemformulering 
har vi tillsammans diskuterat fram och färdigställt. Tidigare forskning sökte vi efter 
enskilt för att sedan tillsammans välja ut de vetenskapliga artiklar vi ansåg passande 
och relevanta för vårt valda studieämne. Resterande delar av uppsatsen har vi skrivit 
och bearbetat tillsammans, dels för att upprätthålla en röd tråd samt för att få språket 
enhetligt. Båda två deltog som intervjuare vid samtliga intervjutillfällen. 
Transkriberingsarbetet av intervjuerna har vi däremot delat upp mellan oss och enskilt 
transkriberat då vi ansåg att detta sätt att hantera momentet var mest tidseffektivt. 
Korrekturläsningen av studien har skett var för sig för att på så sätt bidra med olika 
synvinklar. Vi anser sammanfattningsvis att vårt sätt att hantera arbetsfördelningen 
under studiens gång har fungerat mycket bra och varit till vår fördel. Eftersom vi 
tillsammans skrivit samt bearbetat materialet så står vi båda som ansvariga för 
uppsatsen.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


