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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur identitet kan reproduceras genom Instagram. Studien utgår från 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem stycken unga vuxna studenter som använder 

Instagram i sin vardag. Studien är deduktiv men grundar sig i en fenomenologisk ansatts, 

vilket innebär att det är respondenternas meningskapande som står i fokus. Analysen grundar 

sig i delar av Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning, Swanns (1987) teori om 

identitetsförhandling och Giddens (2008) tankar om identiteten som ett reflexivt projekt. 

Respondenternas svar tyder på att publiken eller de som följer dem på Instagram har betydelse 

för hur de väljer att presentera sig själva i bild eller i filmklipp. Respondenterna väljer att ha 

privata konton som gör det möjligt för dem att styra vilka som får och inte får följa dem på 

Instagram. Detta gör i sin tur att respondenterna skapar en struktur som möjliggör 

självbekräftelse då de som tillåts följa dem till stor del består av vänner som stöttar 

respondenternas identitetsanspråk. Detta sker genom att vännerna gillar de bilder och filmer 

som laddas upp på respondenternas Instagramkonton. Genom att se mer bekräftelse än vad 

som egentligen finns kan respondenterna forma en stabil bild av de identiteter som de 

reproducerar på sina Instagramkonton. Detta sker genom att respondenterna upplever att deras 

underförstådda identitetsledtrådar i bilder och filmklipp blir bekräftade av deras följare. 

Respondenterna menar att eftersom deras följare också är deras vänner offline har de också 

möjligheten att läsa av vad de vill ha sagt med sina bilder och filmklipp. Istället är det troligt 

att respondenterna väljer att se andras gillanden av deras bilder och filmklipp som bekräftelse.  

Detta sker eftersom det inte är möjligt att avgöra vad någon menar då de endast gillar en bild 

eller ett filmklipp på Instagram. Istagram kan potentiellt fungera som ett verktyg för att 

reproducera och ge uttryck för den identitet individer tänker sig ha eller den identitet de vill 

ha, men kan också användas som ett sätt att för individen att reflektera kring den egna 

identiteten. 

Nyckelord: Identitetsförhandling, Identitet, Instagram.                
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1. Inledning 

Internet har möjliggjort nya sätt att kommunicera på. Mail används till exempel som en 

naturlig del av vardagen, arbetet, skolan och fritiden. Chatt kan fungera som ett smidigare och 

snabbare alternativ till sms och videokonversationer över Skype ersätter telefonen i vissa fall. 

Internetanvändarna blir också allt fler och de använder internet allt mer (Findahl 2014, s.9-

15). Fler använder sig också av sociala onlinenätverk för att hålla kontakt med vänner och 

familj. Dessa nätverk tillåter också människor att uttrycka sig själva på ett sätt som inte var 

möjligt för alltför länge sedan. Sociala onlinenätverk som Instagram, Twitter och Facebook 

uppmanar användaren att presentera sin identitet för omvälden i form av fotografier ur 

vardagen, livshistoria, musiksmak och åsikter. Personliga tankar och bilder läggs upp på 

internet som aldrig förr och alla med en internetanslutning har möjligheten att delta. 

Uttryckandet av individers identiteter är inte längre begränsad till endast face-to-face 

interaktionen och till de få som har talang nog att skriva en egen biografi i bokform, idag kan 

alla som vill och har möjligheten på ett enkelt sätt ägna sig åt identitetsreflexion på internet.              

 

Enligt en undersökning från 2013 (Findahl 2013) har 66% av den svenska befolkningen någon 

gång använt sig av Facebook, 17% Twitter och 15% uppgav att de någon gång testat 

Instagram. I samma rapport framgår också att svenskarna i genomsnitt spenderar 3,2 timmar i 

veckan på olika sociala medier online. Åldersgruppen 12-25 år hade ett genomsnitt på 6,6 

timmars användande i veckan, vilket var en tredjedel av deras totala fritidsanvändning av 

internet. I takt med att ökningen av antalet Facebookanvändare börjat stanna av något har 

Twitteranvändarna fördubblats i Sverige mellan år 2011 och år 2013. Nästan lika många 

svenska användare fanns då också på fotoappen Instagram. Främst är det unga som är 

användare av Instagram; 55% av unga mellan 12-15 i Sverige  uppger sig någon gång använt 

sig av den. Allteftersom åldern stiger sjunker användandet men det går ändå att se att äldre 

personers användande av Instagram nu också ökar (Findahl 2013.) Findahls ( 2014) rapport 

från 2014 visar på liknande mönster. Instagramanvändningen konkurrerar dock inte ut 

Facebookanvändandet utan blir snarare ett komplement. Det är väldigt få som överger 

Facebook helt för att bara använda sig av Instagram (Findahl 2014, s.30).   

 

Instagram är en smartphone-applikation som tillåter användaren att dela fotografier och 15 

sekunder långa filmklipp till sina följare online. Applikationen är gratis och numer ägs den av 

Facebook. Instagram går även att koppla ihop med Facebook, Twitter och Tumbler så att 

bilder och filmklipp också laddas upp där parallellt med att de laddas upp på Instagram. 
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Applikationen tillåter användaren att kommentera andras bilder och filmer samt att "gilla" 

dem. Då någon "gillat" en persons bild eller filmklipp meddelas denne i form av en 

hjärtsymbol. Personen får även information om vem som gillade bilden eller filmklippet. 

Instagram saknar privat chattfunktion samt möjligheten till att bara statusuppdatera i textform 

till skillnad från Facebook som har dessa funktioner. Trots detta är det möjligt att föra 

textkonversationer under de uppladdade bilderna och filmklippen så att alla som följer 

användaren kan se konversationerna. Bilderna och filmerna som läggs upp på Instagram är till 

stor del användarnas egna fotografier och filmklipp tagna med mobilkamera för att porträttera 

det egna vardagslivet. Instagram tillåter också användare att redigera sina bilder och filmer 

med filter som exempelvis kan göra dem svartvita eller få dem att se ut som polaroidfoton 

från 60-talet. Företag, organisationer och kändisar använder även applikationen som ett sätt 

att marknadsföra sig på. 

 

Kollektivet, eller den sociala omgivningen, har numera möjlighet att interagera och 

kommunicera med individen genom olika sociala onlinenätverk.  Dessa kan i sin tur 

möjliggör en påverkan på individens uppfattning om sig själv men kan också bli en 

bidragande faktor till hur denne reflexterar kring sin identitet. Denna uppsats undersöker 

närmare hur detta kan komma till uttryck på just Instagram. 

  

Tanken med att kvalitativ undersöka individers upplevelser om identitetsförhandling på 

Instagram motiveras med att det under läsandet av tidigare forskning inför denna uppsats var 

svårt att finna studier som undersöker fenomenet ur just denna vinkel. Artiklar kring identitet 

på internet tycks främst utgå från innehållsanalyser av individers profiler på sociala online 

nätverk, eller utifrån kvantitativa enkätundersökningar som mer tittar på generella tendenser 

kring fenomenet. Instagram har heller inte undersökts i någon större utsträckning utan det är 

främst Facebook som varit den plattform som forskningen studerat vilket är ytterligare en 

anledning till att titta närmare på just identitetförhandling på Instagram. Denna uppsats har 

därför möjlighet att tillföra fler nyanser i den pågående forskningen kring 

identitetsförhandling på internet.   
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka respondenternas upplevelser av identitetsförhandling 

på den internetbaserade sociala applikationen Instagram.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Vilken betydelse har publiken för respondenternas uppträdande på Instagram? 

 

Hur förmedlar respondenterna sina identiteter till andra användare på Instagram? 

 

Hur uppnår respondenterna bekräftelse på sina identiteter från andra användare på Instagram?    

 

1.3 Disposition 

Till att börja med presenteras tidigare forskning som berör hur individer presenterar sin 

identitet på internet. Denna forskning utgår främst från studier gjorda om Facebook och andra 

sociala onlinenätverk, såsom exempelvis dejtingsidor och chattforum. Dessa är dock relevanta 

eftersom Instagram på många sätt liknar andra sociala onlinenätverk. I den tidigare 

forskningen presenteras även studier som inte handlar om just identitet och internet utan 

istället lyfter fram hur identitetsförhandling går till i face-to-face interaktion. Denna forskning 

är möjlig att applicera på identitetsförhandling på internet och är också relaterad till det 

teoretiska ramverket denna uppsats utgår ifrån. 

 

Efter avsnittet om tidigare forskning presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Först 

förklaras här delar av Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning och scenen. Därefter 

kommer Goffmans (200) definition av identitet och Giddens (2008) teori om identiteten som 

ett reflexivt projekt. Teoridelen avslutas sedan med Swanns (1987) teori om 

identitetsförhandling som dels bygger vidare på Goffmans teorier. 

 

Metoddelen som följer presenterar vilken metod som använts vid studien, samt vilka 

avgränsningar som gjorts, vilken typ av material som används och varifrån den inhämtats. 

Intervjuernas genomförande förklaras också så att läsaren får en bild av hela 

datainsamlingsprocessen. Därefter belyses transkriberingen och kodningen av materialet följt 

av ett avsnitt där analysmetoden förklaras. Analysmetodsavsnittet behandlar främst 

fenomenologins grunder vilket är nödvändigt för att rita ut in vilka kunskapsteoretiska 



6 
 

antaganden studien lutar sig mot. Metodavsnittet avslutas sedan med en 

metodproblematisering under rubriken reabilitet och validitet. Även forskningsetiska 

reflektioner tas upp där efter.  

 

Avsnittet som följer metoddelen är analysen av materialet där utvalda delar från materialet 

presenteras för att läsaren ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad som 

framkommit av intervjuerna. Citaten analyseras och kopplas också till teorin som delas in i tre 

rubriker. Slutligen sammanfattas uppsatsen i en diskussion där studiens resultat ställs i 

relation till den tidigare forskningen, här disskuteras även hur analysen ger svar på studiens 

frågeställningar. 

 

2. Tidigare forskning 

Zhao et al (2008) beskriver, i en forskningsöversikt för sin studie om identitet på Facebook, 

att forskning kring identitet på internet har bedrivits i över ett decennium.  Denna forskning 

har framför allt handlat om identitet i forum där individen kan vara anonym och har 

möjligheten att hitta på eller skapa en identitet som inte direkt stämmer överens med den 

identitet användaren har i det vardagliga livet offline. Denna tidigare forsking fann att 

individer i anonyma chattrum, forum eller liknande, tenderade att låtsas vara någon annan 

eller föll för sina negativa sociala impulser (Zhao et al 2008, s.1816-1817). Turkle (1998) tar 

upp risken med att bli utsatt för "bedragare" i den virtuella världen och tar i den diskussionen 

upp några exempel. Ett av dem handlar om en psykiatriker som lurade människor i ett 

chattforum att han var en kvinna som led av en dödlig sjukdom, vilket slutade med att han 

blev avslöjad av en av dem han hade bedragit vilket i sin tur hade negativ påverkan både för 

honom och dem han hade bedragit (Turkle 1998, s.281-283). 

 

Zhao et al (2008) menar att nyare forskning kring identitet på internet å andra sidan har flyttat 

sin uppmärksamhet till att i stället studera hur individer presenterer sin identitet på forum som 

inte präglas av anonymitet; som på till exempel dejtingsidor eller Facebook. Denna forskning 

visar på att individers beteenden skiljer sig åt beroende på vilken typ av virtuell miljö de 

agerar i. Denna insikt har varit viktig för forskningen kring internet och identitet eftersom den 

visade på att onlinevärlden inte är en och samma värld i alla lägen, samt att identitetsuttryck 

ser olika ut beroende på vilken onlinekontext det handlar om (Zhao et al 2008, s.1816-1817). 

I en studie om internetdejting, som går i linje med den nyare forskningen Zhao et al (2008) 

talar om, påpekar Whitty (2008)  att forskare bör undvika att utforma universella teorier kring 
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reproduceringen av identitet på internet just eftersom olika internetforum ger olika spelregler 

för hur identitet kan uttryckas och reproduceras av användarna (Whitty 2008, s.1722).            

                  

Bullingham och Vaconcelos (2013) diskuterar utifrån Goffmans dramaturgiska 

förklaringsmodell hur individers identiteter kommer till uttryck genom olika sociala medier på 

internet. Bullingham och Vaconcelos (2013) menar att internet och datorer som 

kommunikationsmedel är en förenklad form av face-to-face-interaktion. I denna förenklade 

kommunikationsform genom datorer försvinner många signaler som annars sänds ut i face-to-

face-interaktionen, exempelvis som kroppsspråk och andra fysiska signaler. Liknande sociala 

koder gäller dock för interaktion genom tekniska hjälpmedel som för i face-to-face-

interaktion. Exempelvis menar Bullingham & Vaconcelos (2013) att när aktören använder sig 

av tekniska kommunikationsmedel fungerar det på liknande vis att ge signaler och avge 

signaler, där det första betyder att aktören medvetet ger signaler till sin publik och den senare 

innebär att aktören omedvetet avger signaler som inte medvetet är tänkta att sändas ut till 

publiken. Detta ska enligt Bullingham & Vaconcelos (2013) gå i linje med Goffmans egna 

tankar om hans egen tids tekniska kommunikationsmedel telefonen (Bullingham & 

Vaconcelos 2013, s.101-102). Vidare tänker sig Bullingham och Vaconcelos (2013) att 

aktören visserligen har möjligheten att reproducera en idealiserad bild av sig själv eller till 

och med ett alter ego i vissa samanhang på internet, denna virtuella identitet står dock i 

relation till den identitet aktören har offline. Detta innebär att det inte handlar om en 

onlineidentitet som är delad från individens offlineidentitet utan i stället uttrycks individens 

offlineidentitet genom onlineidentiteten. Bullingham och Vaconcelos (2013) menar att detta 

också går att koppla till Goffmans dramaturgiska förklaringsmodell om intrycksstyrning. 

Individen eller aktören försöker precis som i face-to-face-interaktion offline även online, 

bakom datorskärmen, antingen dölja vissa egenskaper hos sig själv eller framhäva dem 

(Bullingham & Vaconcelos 2013, s.102-103). Bullingham och Vaconcelos (2013) visar dels 

på att Goffmans dramaturgiska förklaringsmodell är applicerbar på modern 

kommunikationsteknik trots att internet och datorer inte fanns då teorin utformandes. 

Bullingham och Vaconcelos (2013) pekar också på att den identitet som reproduceras på 

internet av individen också är en del eller ett uttryck för den identitet som individen kan 

tänkas ha i de sociala interaktionerna offline i face-to-face-interaktion. Denna teori står i 

kontrast till teorier om att onlineidentiteter är frånskilda från den identitet individen uttrycker 

offline. 
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Vaast (2007) talar istället om multipla identiteter och att den eller de identiteter som 

presenteras av individer online präglas av att vara polerad och påhittade. Identiteter som 

presenteras på sociala nätverk är just därför enligt detta motsatta förhållningsätt frånskilda 

från den riktiga identiteten som individen egentligen har i face-to-face interaktioner offline. 

Denna dubbla identitet är möjlig att upprätthålla enligt Vaast (2007) eftersom det är lättare att 

dölja vissa egenskaper och framhäva andra, eller till och med hitta på nya egenskaper inför 

publiken i en större utsträckning i den virtuella kommunikationen än vad det är i face-to-face 

interaktionen (Vaast 2007, s.334-337). Turkle, (1997) likt Vaast (2007), är också en av dem 

som förespråkar idén om en uppdelning mellan individens identitet online och offline. 

Eftersom det är möjligt för individer att reproducera fiktiva eller flera olika presentationer av 

sin identitet online, menar Turkle (1998) att det just därför är möjligt att tala om att individen 

kan ha multipla identiteter och även multipla jag (Turkel 1998, s.320-322), vilket går emot 

teorin om identitet som en enhet.  

 

Hongladarom (2011) lyfter i kontrast till Turkle (1997) och Vaast (2007) fram i en diskussion 

om sociala onlinenätverk och identitet att även om användare på sociala onlinenätverk agerar 

anonymt så präglas det som de uttrycker online till stor del av deras offlineidentiteter. Ett 

exempel som illusterar detta är att en stor andel Facebookanvändare i Thailand håller sina 

identiteter hemliga när de skapar sina konton. Detta eftersom yttrandefriheten är begränsad 

och att höga straff delas ut till dem som kritiserar monarkin. Användarna visar inte vilka de är 

genom sina bilder och namn utan i stället genom sina åsikter (Hongladarom 2011, s.535-536). 

Hongladarom (2011) menar vidare att det är svårt att skilja identiteter som reproduceras 

online från den som reproduceras offline, detta eftersom både onlineidentiteter och 

offlineidentiteter är lika beroende av sina sociala kontexter för att få någon mening. Detta gör 

det svårt att dra några skarpa linjer om vad det är i individers identiteter som tillhör 

onlineidentiteten och vad det är som tillhör offlineidentiteten (Hongladarom 2011, s.547).        

   

Enligt en studie gjord av Seidman (2014) baserad på en liknande idé som i Bullingham och 

Vaconcelos (2013) för Seidman fram att individers huvudsakliga anledning till att använda 

Facebook aktivt är att de vill utrycka sitt ”sanna jag” eller den identitet de själva tänker sig ha. 

Seidman ((2014) fann att personer som laddar upp bilder ofta och postar inlägg på andras 

profiler gör detta som en del av sitt sätt att uttrycka sin identitet på. Det diskuteras även i 

rapporten om brist i förmåga att uttrycka sin identitet i face-to-face-interaktioner gör att 
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individer blir mera benägna till att använda sociala nätverk på internet som ett substitut eller 

komplement till att få sin identitet bekräftad av andra (Seidman 2014, s.368-369). 

 

I en annan undersökning av Zhao et al (2008) tittade man närmare på hur användare på 

Facebook gick tillväga för att presentera sin identitet. Studien visade att användarna hellre 

visade upp bilder för andra på sina profiler som gav subtila signaler om vilka de ansåg sig 

vara i stället för att skriva ut tydliga självbiografiska texter på sina profiler.  Zhao et al (2008) 

fann alltså att underförstådda identitetsanspråk var mycket vanligare än explicita 

identitetsanspråk. Anledning till detta kan vara att det helt enkelt är en mer effektiv metod för 

individen att få andra att reagera och ge feedback till dennes föreställda identitet jämfört med 

om den istället presenteras mer självbiografiskt och tydlig (Zhao et al 2008, s.1826). 

Farquhars (2013) intervjustudie med Facebookanvändare i USA visade exempelvis på att 

framhävandet av grupptillhörighet i profilbilder också är en viktig del av 

identitetspresentationen online. Bilder som visar grupptillhörighet kan till exempel uttrycka 

att en användare gillar ett visst idrottslag, musikstil eller politiskt parti för att på så vis styrka 

sin identitet. Studien visade även att det var möjligt för personer att tolka och bilda en 

uppfattning om främlingars identiteter genom att bara se de bilder de hade uppladdade på sina 

Facebook profiler (Farquhar 2013, s.452). Respondenterna i Farquhars (2013) studie ombads 

att titta på främlingars Facebookprofiler och göra bedömningar kring deras identiteter. Det 

framkom då bland annat att personer som hade många bilder på sig själva och på vänner då de 

drack alkohol blev tolkade som personer med missbruksproblematik i stället för att vara 

sociala och populära personer. Användare som i stället använde sig av humor för att framhäva 

sina identiteter fick mest positiva reaktioner, respondenterna tolkade dessa användare som 

öppna och vänliga personer. (Farquhar 2013, s.460-462). Farquhars (2013) studie visade i sin 

helhet att bilder och deras subtila budskap som laddas upp på användares onlineprofiler har en 

avgörande betydelse för hur individers identiteter tolkas av andra online (Farquhar 2013, 

s.468-469). 

 

Även kommunikation som sker i textform på internet kan visa på denna tendens för individen 

att visa upp ledtrådar som tyder på en viss identitet i stället för att uttryckligen skriva ut hur 

denna identitet är eller ser ut. En psykologisk undersökning av Bargh et al (2002) har visat att 

kommunikation mellan individer via chatt över internet tenderar att präglas mer av ett 

uttryckande av den subjektiva idealiserade självbilden individer emellan än vad det tenderar 

att göra i face-to-face-interaktion. Detta beror på att avsaknandet av kroppsliga, fysiska och 
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verbala signaler gör det möjligt för individen att agera mer fritt. Rädslan för att göra bort sig 

eller tappa ansiktet minskade något då försökspersonerna använde sig av chatt över datorer 

som kommunikationsmedel (Bargh et al 2002, s42-44). Eftersom det är möjligt att också 

skriva text till sina bilder på Instagram är det också möjligt att individer även använder sig av 

denna form av kommunikation för att förmedla sin identitet till andra aktörer på det sociala 

nätverket. Utifrån dessa studier som lyfts fram ovan är det möjligt att dra slutsatsen att 

individen har en möjlighet att använda sig av sociala interaktioner på internet som en del i sin 

identitetsförhandling. Nedan kommer forskning lyftas fram som mer undersöker hur själva 

identitetsförhandlingsprocessen kan gå till.  

 

I en artikel av Swann och Read (1981) som bygger på face-to-face experiment utförda på 

studenter undersöktes hur individen använder sina sociala interaktioner som ett sätt att få 

feedback och stöd för den egna självbilden. Experimentet visade att försökspersonerna 

ägnande mer tid åt att strukturera andras påståenden om dem som bekräftade deras egen 

självbild jämfört med påståenden som de upplevde gick emot deras egen uppfattning av sig 

själva. Experimenten visade också på att försökspersoner som blivit lurade av en 

experimentledare att tro att deras interaktionspartner hade en felaktig bild av dem ansträngde 

sig mer för att locka fram reaktioner från interaktionspartnern som gav stöd åt och kunde 

tolkas som bekräftelse på den egna självbilden. Denna tendens i beteende visade sig alltså 

mest hos de försökspersoner som misstänkte att deras interaktionspartner hade en oförenlig 

bild av dem jämfört med den egna bilden de hade av sig själva (Swann & Read 1981, s.336-

337). Swann och Read (1981) menar att detta beteende som uppstod då försökspersonerna 

misstänkte att deras självbild var ifrågasatt var för att försökspersonerna i denna situation 

upplevde att deras känsla av kontroll var hotad. Swann och Read (1981) menar vidare i 

artikeln att individen kanske ständigt söker att locka fram reaktioner i sina sociala 

interaktioner som denne kan tolka som bekräftelser på den egna bilden som denne har av sig 

själv. När validiteten av denna självbild ifrågasätts ökar alltså också beteendet att locka fram 

reaktioner hos den andre som kan ge stöd och bekräftelse åt den egna föreställda självbilden 

(Swann & Read 1981, s.368-369). Swanns och Reads experiment ger också stöd åt Zhaos et 

al´s (2008, s.1826) diskussion som nämndes ovan om att användare på sociala onlinenätverk 

är mer benägna till att locka fram bekräftelse på den egna självbilden från andra individer i 

större utsträckning än att explicit göra anspråk på den. Sannolikt sker också detta på liknande 

vis på Instagram när användare lägger ut sina bilder och filmklipp.        
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3. Teori   

I denna del av uppsatsen redogörs den teoretiska begreppsram som använts för att analysera 

det empirska materialet och som intervjuguiden formats utefter.  Först förklaras Goffmans 

(2009) dramaturgiska förklaringsmodell med fokus på intrycksstyrning och scenen. Efter detta 

förklaras Goffmans (2011) definiton av identitet följt av ett avsnitt som tar upp Giddens 

(2008) tankar om identiteten som ett reflexivt projekt i den moderna tiden. Slutligen 

behandlas Swanns (1987) teori om identitetsförhandling som bygger vidare på Goffmans 

idéer vilket skänker en ytterligare dimension om hur individens reproducerande av identitet 

kan se ut. 

 

3.1 Intrycksstyrning 

Goffman (2009) talar i sin dramaturgiska förklaringsmodell om hur individen använder sig av 

intrycksstyrning för att presentera sin subjektiva föreställda identitet för sin sociala 

omgivning. Individen använder sig exempelvis av kroppsspråk, tal och klädsel för att 

signalera vem denne är eller vem denne önskar sig vara. Individens subjektiva jaguppfattning 

blir på detta vis till stor del beroende av hur dennes sociala omgivning legitimerar den. 

Genom att klä sig eller tala på ett visst sätt kan individen förvänta sig att observatörer i den 

sociala omgivningen kommer att reagera mot denne på ett visst önskat sätt. Det är dock inte 

alltid så att intrycksstyrningen lyckas. Individen eller aktören kan medvetet manipulera 

observatören för att uppnå specifika mål. Dessa mål kan exempelvis vara att bli socialt 

accepterad eller vinna legitimitet i sociala situationer. Detta är möjligt eftersom aktören är i 

behov av att lita på de intryck som ges av andra aktörer för att denne ska kunna bilda sig en 

uppfattning om sin sociala omgivning. Goffman (2009) menar att individen generellt sett är 

intresserad av att uppfylla de många normer som denne möter i det vardagliga livet. 

Förverkligandet av att vara en socialt välanpassad person blir enligt Goffman då starkare än 

att hålla kvar vid en avvikande presentation av jaget och det är önskan av att uppfylla dessa 

normer som många gånger bestämmer hur intrycksstyrningen kommer till uttryck (Goffman 

2009, s.215-217). Teorin om intrycksstyrning är främst baserad på interaktion i face-to-face 

situationer men är också möjlig att applicera på interaktion som sker genom tekniska 

hjälpmedel, vilket vi också kan se i den tidigare forskningen av Bullingham och Vaconcelos 

(2013).  
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3.2 Scenen  

Scenen eller det som Goffman (2009) kallar den främre regionen är oftast ett avgränsat fysiskt 

utrymme där individen uppträder i realtid inför en publik, exempel på scener kan vara ett 

klassrum där läraren håller en föreläsning eller en butik där ett butiksbiträde sitter i en kassa. 

Men den främre regionen kan också användas i mer lösa sammanhang där det visuella 

centrumet inte är givet. Exempelvis är det vanligt att det finns flera undergrupper av 

interaktioner mellan individer på en festival eller en hemmafest, men i alla dessa interaktioner 

är det möjligt att använda benämningen scenen eller den främre regionen då det krävs av 

individer att de ger intryck av att de gestaltar vissa normer. Dessa normer är moraliska, så 

som att vara anständig och hövlig, men också instrumentella som att visa upp arbetsnormer 

och följa lagar osv (Goffman 2008, s.97-98). Det som främst gör att en plats och tillfälle kan 

kallas för en scen är att det där finns en publik. Goffman (2008) menar att individen har 

möjligheten att sluta med att uttrycka sig till en publik men kan inte hindra att intryck 

överförs till publiken så länge som en publik är närvarande (Goffman 2008, s.99).       

 

3.3 Identitet 

Denna studie undersöker hur individens identitetsförhandling kommer till uttryck då denne 

använder Instagram, därför är det nödvändigt att även diskutera hur Goffman tänker sig att 

individens identitet upprätthålls. Goffmans ide’ om jaget är att det inte går att finna jaget i 

individen som en organisk del av dennes psyke, alltså som ett jag som föds, utvecklas och 

sedan dör. Goffman menar i stället att det är scenen som aktören befinner sig på som ger 

upphov till aktörens jag. Jaget blir enligt denna idé synonymt med det som bär de olika roller 

aktören inträder i det sociala livet. Individens jag är alltså inte bundet till dennes kropp utan 

istället är det de kollektiva reaktionerna från den sociala omgivningen som gör att jaget för en 

tid uppstår eller manifesteras hos individen i form av just sociala roller. Goffman menar alltså 

att jaget står i direkt relation till de sociala inrättningarna och det är generellt sett just där 

medlen för att upprätthålla ett jag finns (Goffman 2009, s.218-219). Individens jaguppfattning 

tillåter denne att reproducera en identitet vilket Goffman definierar som den personliga 

identiteten. Denna personliga identitet består av de egenskaper eller den information som går 

att knyta till just en speciell individ vilket gör att denne blir till en unik person frånskild från 

andra. Individen utmärker sig från andra individer genom att denne har någon typ av 

markeringar för sin identitet som fungerar som ett bevis eller intyg som binder samman denna 

individ med en särskild historia eller exempelvis ett utseende som andra individer i dennes 

sociala omgivning har i sina minnen. Exempel på flera bevis eller intyg för en individs 
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identitet kan vara individens namn, identitetskort eller fingeravtryck. Personlig identitet kan 

alltså bara ägas av en individ åt gången och bara passa in på den individ som den tidigare har 

passat in på och som den också i framtiden kommer att passa in på. Visserligen finns det 

egenskaper och information som flera olika individer kan dela på samtidigt vilket kan gör 

dem lika i sin identitet till viss del, men det är de samlade egenskaperna och informationen 

om individen som utgör dennes unika identitet. Denna samlade kunskap om individen kan 

omöjligen vara identisk med någon annan individ i världen och det är därför möjligt att 

särskilja individer med unika identiteter. Identiteten kan alltså sägas bli reproducerad lik jaget 

utifrån den sociala kontexten individen lever i. Goffman liknar identiteten med en kladdig 

massa där ännu mera biografisk information kan fästas allt efter som tiden går (Goffman 

2011, s.64-66). 

 

3.4 Identiteten som ett reflexivt projekt 

Enligt Giddens (2008) är det möjligt att se en skillnad i hur individen förhåller sig till sin 

identitet i den moderna tiden i jämförelse med hur det var i den förmoderna tiden. Den 

moderna tiden som Giddens (2008)  kallar den posttraditionella tiden, skiljer sig från den 

förmoderna tiden på så vis att individen drivs till självförvälklingande. Detta krav till 

självförverkligande kommer dels från institutioner i den sociala världen men också från 

psykologisk terapi och självhjälps böcker menar Giddens (2008). Modern 

kommunikationsteknik har också gjort att tid och rum förflyttats från det direkt levda 

närområdet till en större abstrakt global nivå, vilket Giddens (2008) också menar är den 

bidragande faktor till hur samhället och synen på individens identitet har förändrats. Med 

introduktionen av självförverkligandet kommer också valet, vilket blivit en grundsten i den 

moderna människans vardagsliv (Giddens 2008, s.101). Det som karaktäriserar den 

posttraditionella tiden är att det saknas fasta tolkningar och sanninagar. Istället är det fira 

tolkningar och möjligheter till att omväderar förgivettagna sanningar som är typiskt för denna 

tid. Giddens (2008) menar vidare att till och med experter inom de många olika vetenskaperna 

inte ens är eniga om vetenskapens övergripande kunskapskrav, vilket sätter individen i en 

position där denne själv måste välja vad den vill tro på. Det samma gäller inom de medicinska 

och psykologiska fälten, där individen ibland lämnas till att själv välja vilken typ av 

behandling denne skulle föredrar att genom gå. Kommunikationstekniken gör också att 

individen får tillgång till miljöer som denne tidigare inte skulle ha möjlighet att komma i 

kontakt med, vilket gör att skiljerlinjer mellan olika typer av miljöer försvinner. Detta har 
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gjort att individer också har möjlighet att inspireras till att välja fler livsstiler än vad som förut 

var möjligt (Giddens 2008, s.105). 

 

En av de konsekvenser det vardagliga valet bidrar till för individen är betydelsen av just 

livsstil. Giddens (2008) definierar livsstil som handlingsmönster en individ följer för att inte 

bara uppfylla vissa nyttobehov, men också för att skapa en materiel inramning för berättelsen 

om den egna identiteten. Livsstil menar Giddens (2008) är något individen själv väljer och 

skiljer sig på så vis från traditioner vilket snarare ärvs. Valet av livsstil upprätthålls på så visa 

att individen utför rutinbaserade handlingar i from av exempelvis klädvanor, matvanor, 

fritidsintressen och umgängesmiljöer. Enligt Giddens (2008) är dessa handlingsmönster öppna 

för omtolkning och förändring, men fungerar även som ett sätt för individen att reflektera 

kring den egna identiteten. Dessa handlingsmönster som utgör livsstilen blir alltså ett sätt för 

individen att fundera ut vem denne vill vara (Giddens 2008, s.101-102). Även om individen 

som aktör är fri att välja livsstil och utforska sin identitet gör ibland socioekonomiska 

förutsättningar vissa val ouppnåeliga. Grupptryck kan också bidra till att vissa val går 

förlorade. Giddens (2008) pekar även på att om en individ hänget sig till en speciell livsstil 

kan andra val av livsstilar falla bort eftersom en del livsstilar inte går att kombinera med andra 

(Giddens 2008, s.103).  Exempel på detta skulle kunna vara att om en individ valt att leva som 

vegetarian kan denne samtidigt inte äta kött och ärligt påstå att denne upprätthåller en livsstil 

som vegetarian.  

 

Ideniteten kan alltså ses som ett reflexivt projekt som hela tiden omvärderas och 

omförhandlas. Individen upprättar så att säga en biografi som svara mot den tänka identitet 

individen har eller den identitet individen önskade att den hade. Detta är möjligt att koppla till 

användandet av Instagram eftersom Instagram främst används för att presentera en 

självbiografi i bild och film.                              

    

3.5 Identitetsförhandling 

Goffmans teori om intrycksstyrning bygger som förklarat ovan på att individen försöker att 

förmedla till andra aktörer eller observatörer den subjektivt föreställd bild av sig själv som 

denne har (Goffman 2009, s.215-219). Swann bygger vidare på denna idé som en del av sin 

teori om identitetsförhandling och kallar detta för att visa upp identitetssignaler. För att en 

identitetssignal ska klassas som en identitetssignal menar Swann (1987) att signalen ska vara 

under aktörens kontroll och att signalen ska kunna uppfattas som betydelsefull av 



15 
 

observatörer i den sociala omgivingen. Dessa signaler i vardagslivet kan exempelvis vara 

kläder, sätt att röra sig på, eller andra symboler som bär mening (Swann 1987, s.1040).    

Individen eller aktören går enligt Swann (1987) in i sociala interaktioner med en egen agenda 

precis som observatören gör och den konflikt som uppstår när dessa olika viljor möts 

benämns som identitetsförhandling. Denna process eller strategi menar Swann sker delvis 

automatisk och omedvetet samtidigt som vissa aspekter av den är klart uttänkta och medvetna. 

Tanken är den att individen som en central del av sin identitetsförhandling är motiverad att 

söka bekräftelse i den sociala omgivningen för sin egen föreställda självbild. Individen 

försöker med andra ord att stabilisera sin inre jaguppfattning genom en dialog mellan sig själv 

och den yttre sociala omgivningen. Exempelvis menar Swann (1987) att individen är benägen 

att söka sig till människor och sociala samanhang där den egna självbilden får bekräftelse. 

Utifrån denna idé knyter individen främst vänskapsband och relationer med andra människor 

som bekräftar den bild individen har av sig själv, detta kallar Swann för att skapa strukturer 

som möjliggör självbekräftelse. Även om människor enligt denna teori generellt sett försöker 

hålla kvar vid en stabil bild av sin identitet kan denna process också vara en del i arbetet att 

förändra den egna självbilden. Som en del i en förändring av en individs föreställda bild av sig 

själv krävs det inte bara att individen ändrar sin egen tankebild av sig själv utan också att 

observatörerna eller medaktörerna i den sociala omgivningen också bekräftar denne på ett 

annat sätt än de gjort tidigare. Teorin bygger alltså på att individen söker att skapa runt sig 

själva en social kontext som stödjer och i sin tur stabiliserar den egna jaguppfattningen. Värt 

att nämna är också att detta både gäller för negativa självbilder som för positiva sådana. 

(Swann 1987, s.1039-1040).  

Eftersom bekräftelse på den egna självbilden från den sociala omgivningen är en stor del av 

individens identitetförhandling enligt denna teori är det också möjligt att tänka sig att 

individen just därför är uppmärksam på signaler som bekräftar dennes självbild. Däremot är 

individen enligt denna teori mindre intresserad av sådana signaler från den sociala 

omgivingen som inte bekräftar dennes subjektiva självbild. Detta kallar Swann (1987) för att 

se mera bevis för självbekräftelse än vad som egentligen finns, detta innebär att individen 

selektivt tolkar signaler från sin sociala omgivning som bekräftar dennes identitet. Swann 

(1987) menar vidare att om individen inte finner möjlighet till att tolka den sociala 

omgivningens reaktioner på denne som bekräftande på den egna önskade självbilden kommer 
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individen att försöka tvinga fram reaktioner som gör just detta. Genom att exempelvis 

överdriva sitt beteende i linje med den egna föreställda självbilden. Misslyckas även detta kan 

individen för stunden omvärdera sin självbild eller avbryta interaktionen helt (Swann 1987, 

s.1041-1042). Detta beteende bekräftades också i en studie av Swann & Read (1981) som 

presenterades ovan i avsittet tidigare forskning.  

4. Metod 

Här presenteras studiens metod, tillvägagångsätt för materialinsamling, avgränsningar samt 

vilka kunskapsteoretiska utgångspunkter studien grundar sig i. 

   

4.1 Val av metod  

Som nämnt i inledningen tycktes mycket av den tidigare forskningen kring identitet online 

främst utgå från antingen kvantitativa enkätstudier eller innehållsanalyser på individers 

profiler på sociala online nätverk så som Facebook och dejtingsidor och liknande. Dessa 

studier var främst baserade på forskarnas hypoteser som sedan prövades mot det insamlade 

materialet och visade inte så stort intresse för att se vad individerna som de undersökte 

faktiskt kände och tyckte om sitt uttryckande av sina identiteter online.  Eftersom det relativt 

sett verkar finnas färre kvalitativa studier grundade på intervjuer om individens egna 

upplevelser och meningsskapaden kring identitet online blev alltså detta en anledning till att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie kring individers meningsskapande kring 

identitetsförhandling på sociala online nätverk. 

 

Intervjuerna utformades till att vara semistrukturerade och följde således en semistrukturerad 

intervjumall. Semistrukturerade intervjuer utgörs enligt Asper (2011) av tydligt i förväg 

utformade frågor som ställs till respondenten av den som intervjuar. Trots att frågorna följer 

en tydlig ram i semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet att följa upp med 

frågor som inte är planerade i förväg. Dessa oplanerade frågor kan ställas när det dyker upp 

något som respondenten säger som är intressant eller värt att följa vidare på. Denna 

intervjumetod gör trots den tydliga ramen för intervjun att det ändå finns plats för något som 

mer liknar en dialog mellan respondenten och den som intervjuar. Eftersom intervjuguiden i 

en semistrukturerad intervju följer en tydlig ram innebär det att intervjun utgår från 

intervjuarens eget perspektiv, vilket ofta leder till att denna intervjumetod är kraftigt deduktiv 

(Aspers 2011, s.143). Studiens metod grundar sig alltså i en deduktiv ansats och enligt Aspers 

(2011, s.50) kan detta vara bra eftersom att det kan hjälpa den som utför en studie att se 
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verkligheten ur ett annat perspektiv än det vardagliga, vilket kan möjliggör för en stabilare 

eller tydligare tolkningshorisont vid studien. Detta var alltså anledningen till att studien utgår 

från en deduktiv ansats. 

 

4.2 Studiens avgränsningar 

Avgränsningen till att endast fokusera på att undersöka identitetsförhandling på ett socialt 

onlinenätverk istället för att undersöka identitetsförhandling generellt på flera olika var dels 

av praktiska skäl för att göra studien genomförbar och dels för att lättare kunna utforma en 

lätthanterlig intervjuguide. Valet att fokusera på Instagram var dels för att annan forskning 

redan fanns kring Facebook men också för att applikationen är mer avskalad till skillnad från 

exempelvis Facebook. Avgränsningen till Instagram tar också bort många dimensioner som 

till exempel privata chattmedelanden och applikationer som är anslutna till det sociala 

onlinenätverket såsom exempelvis spel. Även möjligheten till att ansluta sig till sociala 

grupper och anmäla sig till events finns inte heller på Instagram vilket också skulle kunna ha 

gjort det svårare att hitta ett fokus i studien. Instagram är också passande för det som denna 

studie ämnar undersöka. Detta eftersom applikationens huvudsakliga syfte är att publicera 

egna bilder och filmklipp, samt att gilla andras bilder och filmklipp. Andra sociala 

onlinenätverk tillåter användaren att uttrycka och publicera en större variation av material, 

exempelvis länkar till Youtubeklipp eller låtar på Spotify, vilket skulle kunna ha lett till att 

fokusen på egenproducerade bilder och filmklipp som ett sätt att uttrycka sin identitet på hade 

varit svår att upprätthålla genom studiens genomförande. Användandet av Instagram har som 

tidigare nämnts i inledningen också blivit allt mer populärt och detta var ytterligare en 

anledning till att välja just Instagram. En annan avgränsning är att respondenternas konton på 

Instagram är privata, vilket innebär att respondenterna bara har godkända följare som de 

själva har accepterat. Anledningen till denna avgränsning är att det finns Instagram användare 

som har offentliga konton som i vissa fall har över flera hundra eller till och med över tusen 

okända följare som gillar deras bilder och filmklipp. Hade någon av respondenterna haft ett 

offentligt konto hade materialet blivit allt för spretigt och flera variabler hade varit 

nödvändiga att ta med i analysen. 

 

Variabler så som Klass, kön, ålder och etnicitet har också lämnats utanför studien och ingen 

hänsyn togs därför till dessa kategorier i kodningen och analysen av materialet, dessa aspekter 

finns därför inte med i studiens resultat. Anledningen till att denna avgränsning gjordes var 

dels för att de inte svarade mot studiens syfte och att de då också hade behövts en större grupp 
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intervjupersoner där hälften exempelvis var kvinnor och den andra halvan var män, vilket inte 

bekvämlighetsurvalet tillät inom den tidsram studien genomfördes i.    

 

4.3 Urval 

Informanterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urvalsmetod menar 

Trost (2010) innebär att respondenterna som väljs ut till studien är just de som råkar vara 

tillgängliga, lämpliga och villiga till att ställa upp i den tänkta studien. Urvalet är alltså 

bekvämligt eftersom respondenterna väljs allt eftersom de dyker upp (Trost 2010, s.140). Fem 

stycken respondenter som jag inte kände på förhand kontaktades genom hjälpsamma 

kurskamrater och genom vänner som hade bekanta som de visste använde sig av Instagram. 

Kriterierna för att respondenterna skulle få medverka i studien var att dessa hade fyllt arton år 

och att de använde sig av Instagram till vardags. Eftersom urvalet var ett bekvämlighetsurval 

togs inte respondenternas kön i beaktning vid urvalet, detta för att det inte var möjligt att veta 

på förhand vilka respondenter som skulle råka dyka upp, av denna anledning råkade det bli så 

att fyra stycken av respondenterna var kvinnor och en var man. Alla fem respondenterna var 

universitetsstudenter som studerade olika ämnen. Respondenterna var i åldrarna tjugoett till 

tjugosex år och var alla bosatta i en större stad i Sverige. Trost (2010) menar att det finns en 

risk att använda sig av bekvämlighetsurval vid en intervjustudie. Risken är att personerna som 

väljs ut till studien är säregna och inte blir representativa. Detta är dock mest en risk då 

intervjupersonera söks via annonser i tidningar/internetsidor och anslagstavlor (Trost 2010 

s.140). Intervjupersonerna i denna studie valdes inte ut på detta sätt vilket minimerade risken 

för att respondenterna avvek från det "normala".  Ytterligare en risk med bekvämlighetsurval, 

som Trost inte nämner, skulle kunna vara att de respondenter som väljs ut till studien ingår i 

intervjuarens utsträckta kontaktnät, vilket eventuellt kan leda till att de har liknande 

värderingar och tankesätt som intervjuaren. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 

Först ombads kurskamrater och vänner att fråga personer de kände om de hade lust att ställa 

upp på en intervju. Efter att de potentiella respondenterna visat intresse för att bli intervjuade 

till studien kontaktades de via sms där de ombads skicka sina e-mailadresser så att de på så vis 

kunde ta emot mer information om studien. Efter detta skickades ett mail till varje respondent 

med ett informationsbrev (se bilaga 2) som sammanfattat förklarade vad uppsatsen handlade 

om och vad deras medverkan innebar. Respondenterna ombads att läsa brevet och sedan svara 

igen via sms eller mail om de efter läsningen fortfarande var intresserade att medverka i 



19 
 

studien. Lyckligtvis var alla respondenter fortfarande intresserade efter att de hade läst 

informationsbrevet och en tid och plats bestämdes med alla vartefter att de hade möjlighet att 

träffas för att bli intervjuade. Vid intervjuerna spelades samtalet in på en synlig mobiltelefon. 

Respondenterna informerades om att intervjun skulle spelas in och de gav sitt godkännande 

till att bli inspelade. Platserna för det flesta intervjuerna var utomhus eftersom det var tidig 

sommar och fint väder, men en av dem var också inomhus i en cafeteria.  

 

Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som en mellanmänsklig situation där kunskap 

växer fram genom ett samtal. Samtalets karaktär pendlar mellan att inte vara alltför formellt 

som när en respondent svara på en enkät och inte allt för nära och känslomässigt som när en 

person söker sig till en terapeut för att få stöd. Som intervjuare är det viktigt att hitta en bra 

balans mellan dessa två poler under den tid intervjuen pågår. Syftet med denna balansgång är 

att intervjuaren ska kunna bygga upp en trygg atmosfär som gör att respondenten känner att 

denne kan tala fritt om sina upplevelser och känslor inför intervjuaren. Detta innebär att 

intervjuaren måste förhålla sig mellan det konkreta informationssökandet och de etiska 

aspekter som gäller för mänsklig interaktion. Intervjusituationer präglas av att det finns på 

förhand givna roller för hur samtalet ska gå till. Intervjuaren kan sägas hamna i en något 

privilegierad ställning i sin relation till respondenten, där intervjuaren får företräde att 

definiera situationen. Intervjuaren får företräde till att bestämma vad samtalet ska handla om 

och hur själva dialogen ska se ut under intervjuns gång. Detta är viktigt att ha i åtanke då en 

intervju ska genomföras för att undvika en obekväm situation och för att inte kränka 

integriteten hos den som blir intervjuad. Intervjuaren har genom denna underförstådda 

rollindelning ett ansvar att vara försiktig i sin framtoning och i vad denne frågar respondenten 

i olika situationer. Intervjuaren har trots allt tillgång till respondentens privata upplevelser och 

känslor genom just den underförstådda rollindelningen som intervjun utgör. (Kvale 1997, 

s.117-119). Vid intervjuerna som genomfördes togs allt detta in i beräkningen för att 

respondenterna skulle kunna lämna intervjun med gott humör och en känsla av att ha varit till 

nytta.  

 

För att intervjuaren ska lyckas med att skapa denna trygga miljö som Kvale (1997) skriver om 

ger Trost (2010) exempel på hur detta kan gå till. Intervjuns inledande frågor kan börja med 

att respondenten tillåts att tala fritt om ämnet. Detta kan göras för att undvika klumpiga och 

stela frågor som kan leda till att samtalet får en dålig start, vilket kan leda till att 

respondentens förtroende för intervjuaren tappas redan från start (Trost 2010, s.84). Med detta 
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i åtanke tilläts respondenterna att i början av intervjun berätta fritt om sitt 

Instagramanvändande, vilket visade sig vara en mycket bra ingång till samtalet. Genom att 

inleda med en allmän öppen fråga var tanken att den potentiella spänningen inför intervjun 

skulle försvinna. Samtalet blev alltså redan från början avslappnat och avdramatiserat. Denna 

öppna inledande fråga satte alltså tonen för hela intervjun och den gjorde det möjligt att som 

intervjuare visa för respondenten att dennes åsikter var intressanta. Genom att följa tanken om 

att vara tillåtande och visa förståelse uppmuntrades respondenterna att tala vidare genom 

intervjun utan att behöva mötas av alltför många följdfrågor. Trost (2010) menar att 

konversationer i vardagen till stor del präglas av att människor visar att de förstår varandra 

genom att nicka eller att säga ”jag förstår”. Under en intervju förstår dock inte alltid 

intervjuaren vad respondenten menar. Därför används följdfrågor för att uppmuntra 

respondenten till att utveckla sina tankar så att de blir begripliga. Oftast blir respondenten glad 

och tycker det är trevligt om någon verkligen visar intresse för vad just den tycker, vilket 

också bidrar till en god stämning. Problemet är dock det att intervjuaren ibland tror sig förstå 

eller låtsas förstå vad respondenten menar för att få flyt i intervjun (Trost 2010, s.107-108). 

Under intervjuerna som genomfördes hände det ibland att just denna låtsasförståelse visades, 

vilket kanske gjorde att viktiga spår som kunde ha följts upp med följdfrågor missades och i 

stället fortsatte intervjun vidare till nästa fråga i intervjuguiden. Problemet fanns också att när 

det uppstod klämda situationer där respondenten verkade känna sig osäker på vad som var 

socialt accepterat att tycka i vissa frågor undveks det att gå vidare på dessa spår. Anledning 

till detta var att inte göra respondenten obekväm och gå för djupt in på dennes privata sfär och 

på så vis undvika att kränka dennes integritet. Detta kan dock också ha gjort att mer 

djupgående material om identitetsförhandling på Instagram inte kom med.  

 

Under intervjuerna användes också fotoelicitering, vilket innebär att bilder eller fotografier 

visas för respondenten för att elicitera (frambringa) reaktioner (Aspers 2011, s.152). Genom 

att använda sig av fotoelicitering är det möjligt för intervjuaren att få respondenten att 

konkretisera mera precis vad denne menar. Genom att använda sig av fotoelicitering får 

intervjuaren alltså ett extra hjälpmedel eller verktyg att använda sig av för att exempelvis få 

respondenten att minnas vissa detaljer, vilket kan leda till ett bredare material (Aspers 2011, 

s.152-153). Bilderna som användes under intervjuerna var respondenternas egna. 

Respondenterna ombads att visa bilder som de hade laddat upp på sina konton och berätta om 

dem. Detta gjorde att det blev lättare att ställa mera konkreta frågor kring just respondenternas 

egna bilder och det tillät dem också att göra återkopplingar till sådant de hade sagt tidigare i 
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intervjun. Bilderna i sig var inte det som var det intressant utan mer hur respondenternas 

meningsskapande såg ut kring dem och vad de ville förmedla med dem. 

  

Intervjuerna avslutades sedan med en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att fylla 

på med sådant som inte tagits upp under samtalet. Efter detta stängdes ljudinspelningen av 

och intervjun var då över. Trost (2010) menar att det i vissa fall kan vara så att respondenten 

släpper på sin gard då den formella intervjun är över och då kanske kommer med ytterligare 

information som kan användas som material till studien (Trost 2010, s.111-112). Material som 

kom fram efter att intervjun avslutats användes dock inte i denna studie, detta eftersom det 

kan anses vara etisk inkorrekt. Skulle sådant material användas finns det en risk att 

respondenterna avslöjat sådant som de egentligen inte ville avslöja för intervjuvaren vid själva 

intervjun. Intervjuaren skulle i ett sådant fall kunna bli beskylld för att ha lurat respondenterna 

att säga saker som de inte var medvetna om skulle komma med som material i uppsatsen.  

 

4.5 Transkriberingsprocessen  

Efter det att intervjuerna var genomförda transkriberades de direkt. Längden på de fem 

intervjuerna var mellan trettio till fyrtio minuter. Transkriberingen skedde så att samtalen på 

ljudinspelningarna skrevs ned så ordagrant som möjligt men på ett sådant sätt att det blev 

läsligt. Detta innebär att vissa ljud och pauser som inte hade relevans för förståelsen i den 

återgivna texten togs bort. Aspers (2013) menar att detta är bra men också att det är lämpligt 

att föra anteckningar som återger kroppsspråk och andra faktorer som kan uppstå i 

interaktionen vid intervjun. Sådana anteckningar kan göra att materialet blir rikare menar 

Aspers (2013, s.156). Inga detaljerade anteckningar som återgav kroppsspråk och 

ansiktsuttryck gjordes under intervjuerna i denna studie och det enda som återgavs i efterhand 

vid själva transkriberingen var mindre förklaringar till texten då respondenten exempelvis 

pekade på något eller bläddrade genom bilderna på sin mobiltelefon vid fotoeliciteringen. 

Anledningen till att transkriberingen gjordes på detta vis var främst för att texten skulle bli så 

lätt som möjligt att hantera vid analysen, men också för att det inte fanns för avsikt att göra 

någon samtalsinriktad analys av intervjuerna.     

 

4.6 Kodning 

Hjerm & Lindgren (2010) beskriver kodning som att reducera det insamlade materialet så att 

det blir mer hanterbart och som en del av denna process växer mönster och strukturer fram ur 

materialet. Materialet läses igenom med syftet att uppnå en helhetsbild om materialet. Under 
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denna läsning ges också koder till passager i texten som motsvarar frågeställningen. Koderna 

som skapats ställs hela tiden i relation till nya delar av texten under läsningen för att avgöra 

om dessa passar in i de redan framtagna koderna eller om det måste skapas nya. Efter att 

koderna arbetats fram på detta vis är det möjligt att märka vilka koder som ska behållas och 

vilka som kanske inte passar in, koderna kan också vara antingen för breda eller för snäva, 

vilket oftast märks under den inledande fasen av kodningen. För att påbörja 

tematiseringsdelen av kodningen kan det vara lämpligt att föra sammanfattande anteckningar 

till koder som står i relation till varandra. Ofta är det också naturligt att koderna och teman 

formas utifrån teori och kunskap från tidigare forskning (Hjerm & Lindgren 2010, s.91-95) 

(vilket också var fallet i denna kodning). Enligt Hjerm & Lindgren (2010, s.93) är kodning 

som sker på detta sätt snarare till en fördel än en nackdel, eftersom det ger förmåga att avgöra 

vad som är viktigt, överraskande och förväntat i det givna samanhanget. Efter att materialet 

delats upp i stabila koder inordnas de i teman. Dessa teman brukar också stå i relation till teori 

och tidigare forskning. Teman som skapats gör materialet mera förståeligt och det kan nu vara 

möjligt att summera materialet så att det blir möjligt att presentera det i en analys (Hjerm & 

Lindgren 2010, s.94-95).  

 

Kodningen skedde alltså i enlighet med studiens deduktiva ansats vilket innebär att materialet 

till stor del kodades efter teorin. Vissa delar av kodningen skedde under själva 

transkriberingen, men de största delarna skedde då materialet var färdigtranskriberat. 

Anteckningar fördes också vid sidan av under hela processen som gjorde det lättare att placera 

in citat ur texten vid själva analysen i samband med en löpande text. Kodningen var 

framförallt pragmatisk vilket Hjerm & Lindgren (2010, s.106) menar är att föredra. Detta 

menar de innebär att ingen strikt kodningsmetod alltid bör följas utan att kodningen mer bör 

anpassas efter frågeställning och den ansats studien utgår ifrån (Hjerm & Lindgren 2010, 

s.106).   

 

4.7 Analysmetod 

Även om denna studie utgår från en deduktiv ansats med teori som tolkningsram står 

respondenternas subjektiva meningsskapande i fokus. Detta innebär att teorin kopplas 

samman med respondenternas meningsstruktur då det insamlade materialet genomgår en 

abstraktion vid analysen (Aspers 2011, s.42). Detta är det förhållningssätt som ligger till 

grund för hur analysen arbetats fram och utefter detta grundantagande används en 

fenomenologisk analysmetod. Genom att använda fenomenologi som förhållningssätt då 
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sociala fenomen studeras kan kunskap uppnås utifrån aktörernas egna perspektiv. Världen 

beskrivs alltså utifrån hur den subjektivt upplevs av aktörerna. Detta förhållningssätt 

förutsätter att verkligheten som den subjektivt beskrivs av individen är relevant för hur 

människor uppfattar den. Kvale (1997) menar att fenomenologi är relevant vid kvalitativa 

studier som utgår från forskningsintervjuer eftersom de syftar till att uppnå förståelse genom 

det respondenten upplever i sin livsvärld. Intresset i fenomenologi ligger alltså i att klargöra 

hur individer upplever fenomen utifrån deras egna perspektiv och därmed kan det sägas att det 

är människors medvetande som är det som står som grund för hur världen reproduceras. 

Genom att lyfta fram individens upplevelser av fenomen söker fenomenologin synliggöra det 

tänkta fenomenet studien riktar in sig på att undersöka (Kvale 1997, s.54).  

 

Den moderna fenomenologins grundare Edmund Husserl (Bengtsson 2001, s.19) formulerade 

fenomenlogins grundläggande princip som metod med fraserna "vi vill gå tillbaka till sakerna 

själva" och "Början är det rena och så att säga ännu stumma erfarenheten, vars egen mening 

det nu först gäller att bringa till rent uttryck" (Bengtsson 2001, s.25-26). Bengtsson (2001) 

menar här att även om det efter Husserl uppstått flera grenar inom fenomenologin är det just 

dessa två fraser som all fenomenologi grundar sig i. Inom fenomenologin är det alltså sakerna 

själva som är viktiga att se menar Bengtsson (2001). För att nå fram till sakerna själva och för 

att sedan kunna förklara dem är det som nämnt ovan de subjektiva erfarenheterna av dem som 

står i fokus. Erfarenheterna är alltså det som Husserl kallar för den rena början och det 

stumma, där alla teorier, begrepp och åsikter har sitt ursprung (Bengtsson 2001, s.26). 

Bengtsson (1998) sammanfattar vidare syftet med fenomenologi som ett betraktelsesätt i den 

samhällsvetenskapliga forskningen på så vis att förståelse om individen och grupper uppnås 

genom att undersöka de levda relationer de har till miljön de lever och agerar i. Fenomenologi 

karaktäriseras också av att den är deskriptiv. Den är dock inte deskriptiv i den meningen att 

det görs anspråk på någon absolut sanning vilket då skulle stå i motsats till tolkning som är en 

del av själva förhållningssättet. Snarare än att presentera en objektiv bild av den sociala 

verkligheten som undersöks försöker fenomenologin istället kartlägga eller finna begrepp för 

den vilket i sin tur kan leda till att det blir möjligt att konstruera allmänna teorier (Bengtsson 

1998, s.16-17). Enligt Bengtsson (2001) är fenomenologin till stor del subjektivistisk vilket 

innebär att verkligheten endast kan finnas i relation till subjektet. Husserl begränsade dock 

inte verkligheten till det som är omedelbart erfaret i medvetandet hos subjektet i nuet, utan 

menade snarare att verkligheten är det som är möjligt för subjektet att ha erfarenhet av i 

obestämd tid. Fenomenologin erkänner alltså inte utifrån Husserl någon absolut objektvi 
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verklighet bortom erfarenhet, som till exempel medeltida religioners gud, gudar, demoner och 

änglar eller liknande. (Bengtsson 2001, s.30-31.) Trots denna subjektiva ansats skriver 

Husserl i citatet nedan.  

 

"Allt som gäller om mig gäller också, som jag vet, om alla de andra människor jag påträffar i 

min omvärld. I det att jag erfar dem som människor förstår och uppfattar jag dem som 

jagsubjekt, i likhet med mig själv, och som relaterad till sin naturliga omvärld. Men detta på så 

sätt att jag uppfattar deras och min omvärld som objektivit en och samma värld, som vi alla bara 

är medvetna om på olika sätt." (Husserl 2004, s.110) 

 

Husserl menar alltså att trots att verkligheten är subjektiv och upplevs olika för var och en så 

befinner sig och delar alla individer samtidigt en gemensam objektiv rumstidslig verklighet i 

vilken verkligheten subjektivt upplevs (Husserl 2004, s.110-111).             

 

Ett centralt begrepp inom fenomenologin som Husserl myntade är "livsvärlden" (Bengtsson 

1998, s.21). Livsvärlden är den vardagliga världen individen lever i och som denne tar mer 

eller mindre förgivet. Denna livsvärld skulle kunna beskrivas som objektiv då den delas av 

flera individer och är en konkret värld direkt upplevd genom individens erfarenhet. Samtidigt 

är livsvärlden inte detsamma som individen själv, då individen som subjekt inte äger de 

egenskaper som livsvärlden består av. Trots detta är livsvärlden för att ens kunna existera 

beroende av det subjekt som upplever den (i detta fall den mänskliga varelsen). Fysiska ting 

som uppenbaras för individens sinnen i den miljö denne befinner sig för stunden är inte det 

enda som livsvärlden består av. Tingen har även egenskaper eller sätt att bli använda på. 

Skolbyggnaden till exempel äger inte bara de fysiska egenskaper som den representerar i form 

av sina röda tegelväggar och sitt svarta plåttak utan den väcker också idéer för individen om 

vad denna byggnad representerar för typ av institution och vad den används till. Världen som 

den upplevs för individen är den värld dit dennes sinnen är riktade för stunden, men rummet 

bakom dörren trots att det bara är en tanke är också en del av livsvärlden. Genom att öppna 

dörren blir rummet som nyss var en tanke eller en suddig bild plötsligt en levd verklighet. 

Livsvärlden är därför inte bara det direkt erfarna upplevelserna i nuet, utan denna livsvärld 

formas också av tidigare erfarenheter och tankar om vad som finns bortom de som direkt 

upplevs. (Bengtsson, 1998 s.18-19.) 
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Livsvärlden är enligt fenomenologin omöjlig att komma ifrån, det är i livsvärlden individen 

befinner sig och lever sitt liv i. Livsvärlden förekommer all tolkning och ger på så vis näring 

åt allt tänkande och reflekterande, därför menar fenomenologin att all vetenskap uppstår ur 

livsvärlden och det är även i livsvärlden vetenskapen bedrivs. Utifrån livsvärlden hämtar 

alltså vetenskapen sitt erfarenhetsmaterial och det är mot detta material som teorin måste 

kunna återkopplas. Livsvärlden som för-vetenskaplig och för-reflexiv innebär att individen 

inte har någon explicit vetskap om den utan bara implicit eller en aning om den. Tiden, livet 

och döden är exempel på saker som individen har vetskap om men som samtidigt är väldigt 

svåra att förklara med ord. Fast individen har vetskap om ett fenomen från dennes världsliga 

erfarenheter kan denne sakna begrepp som gör dem möjliga att förklara fenomenet. Detta 

beror enligt fenomenologin på att världen som den levs av individen levs utan distans till den, 

individen är snarare spontant engagerad i den och upplever den som en helhet och inte som 

avgränsade händelser och föremål. Genom att undersöka det som upplevs i livsvärlden av 

individen blir det alltså möjligt att skapa förklaringar och teorier om den sociala verkligheten 

kring det sociala fenomen som avses lyftas fram (Bengtsson 1998, s.20-21).                          

 

Kvale (1997) menar att beskrivning och tolkning också står i en oavbruten relation till 

varandra i den kvalitativa forskningsintervjun, därför går det inte att säga exakt vart analysen 

är fokuserad i en fenomenologisk intervjustudie. Istället sträcker den sig över hela arbetet. 

Enligt Kvale (1997) kan analysen trots detta delas upp i olika steg. Till att börja med förklarar 

respondenten spontant för intervjuaren sin livsvärld och sina upplevelser i den inledande 

delen av själva intervjun där materialet samlas in. Inga större tolkningar eller förklaringar görs 

i detta stadie av varken intervjuaren eller respondenten. Efter detta steg börjar respondenten 

själv att upptäcka nya samband och relationer i sin livsvärd utifrån vad denne berättar för 

intervjuaren kring det specifika fenomenet som intervjun behandlar. Under det tredje steget 

koncenterar intervjuaren under själva intervjun den uppfattade mening som respondenten 

beskriver genom att ge respons på det som sägs. Exempelvis kan detta vara att intervjuaren 

sammanfattar det respondenten har sagt. Detta möjliggör för intervjuaren att genom en dialog 

med respondenten se om den mening som blivit förklarad stämmer in med den mening som 

respondenten tänks ha utifrån intervjuarens subjektiva uppfattning. Idealt sett menar Kvale 

(1997) att detta ska leda till att tolkningsmöjligheten skalas ner tills det bara finns ett sätt att 

tolka det som sagts. Oftast blir dock detta bara ett sätt att bekräfta intervjuarens tolkning på 

det som sagts av respondenten. Steg fyra utgörs av en tolkning av den utskrivna intervjun av 

intervjuaren. Under detta stadie sker kodningen som nämnts ovan i avsnittet kodning, där 
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struktureras materialet upp utifrån den teoretiska ramen. Överflödigt och intetsägande 

material klipps bort ur analysen beroende på vad studien syftar till att undersöka. Enligt denna 

metod finns det även ytterligare steg som innebär fler intervjuer med respondenten som 

grundar sig på intervjuarens tolkningar från den första intervjuen med respondenten (Kvale 

1997, s.170-171). Dessa extrasteg användes dock inte i denna studie.                       

 

4.8 Reabilitet och validitet  

Trost (2010, s.131) menar att det finns en skillnad i vad reliabilitet och validitet innebär i 

kvalitativa studier jämfört med vad de innebär i kvantitativa studier. Konstans innebär att 

fenomenet som studeras inte förändras över tid. Med detta menas alltså att fenomenet ser 

likadant ut när helst det undersöks och detta tänks ge ett resultat högre trovärdighet. Vid 

kvalitativa intervjustudier är det dock förändring som är intressant. Trost (2010, s.131-132) 

menar att om man förutsätter att människor inte har några fasta egenskaper och att det i stället 

är så att individers egenskaper uppstår i sociala interaktionsprocesser så är det så att vissa 

delar av denna process sker så långsamt att det tycks som att egenskaperna hos individen är 

statiska. Individen kan alltså inte ha speciella egenskaper utan dessa egenskaper uppstår 

snarare i en kontext då individen är aktiv i handling. Att ett fenomen inte ändrar på sig och att 

det ser likadant ut varje gång det observeras eller undersöks går alltså inte att applicera som 

objektivitetskrav på en kvalitativ intervjustudie då den utgår från att individer skapas i sociala 

interaktionsprocesser. Istället handlar det om att läsaren av en studie ska ha möjlighet att ta 

ställning till om de resonemang och tolkningar som görs av författaren är rimliga. Materialet 

ska alltså presenteras för läsaren så att denne själv kan dra egna slutsatser och 

förhoppningsvis komma fram till liknande tankar som författaren för att det ska kunna nås 

någon reliabilitet. För att författaren ska kunna presentera en trolig rapport vid kvalitativa 

intervjuer används också kongruens, vilket innebär att intervjuaren ställer frågor om samma 

företeelse till de olika respondenterna för att få fram så många sidor som möjligt av 

fenomenet som studeras (Trost 2010, s.131-132). Värt att nämna är också att författaren 

visserligen har tillgång till det fullständiga materialet och kan därför dra slutsatser från det 

som läsaren inte på samma sätt har möjlighet till att göra. Därför är det viktigt att författaren 

presenterar tillräckligt med evidens i form av material från intervjuerna och binder ihop detta 

med teorin så att tesen som presenteras för läsaren blir möjlig att förstå. Författarens slutsatser 

behöver alltså inte accepteras av läsaren. Läsaren måste dock få tillgång till tillräckligt mycket 

evidens i form av intervjucitat för att ha möjlighet att kunna göra en egen bedömning av det 
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som presenteras. Detta för att läsaren ska ha möjlighet att avgöra tesens hållbarhet (Aspers 

2013, s.227-228).    

 

Kvantitativa studier utgår från att göra mätningar och att ange värden på variabler för alla 

enheter som undersöks. Samtidigt förutsätter kvantitativa studier att förutsättningarna för 

studien ska vara standardiserade för att det ska vara möjligt att tala om hög reliabilitet, detta är 

inte fallet i kvalitativa studier. Vid kvalitativa intervjuer handlar det ofta om att förstå vad 

individen tänker och känner samt också att förstå varför denne individ beter sig som den gör. 

För att kunna nå denna förståelse krävs det att intervjuaren är uppmärksam på det 

respondenten säger, det kan exempelvis handla om felsägningar eller missuppfattningar som 

blir en del av den informationen som används vid analysen. Vid kvalitativa studier är det 

alltså inte alltid så att samma svar söks på samma fråga för att få en hög trovärdighet i 

resultatet. Snarare handlar det om att nå en bred nyans genom olika svar på samma fråga. 

Därför blir det svårt att tala om någon typ av standardisering. Eftersom individen hela tiden 

blir till i interaktionsprocesser är individen hela tiden i konstant förändring vilket gör att det 

nödvändigtvis inte är ett krav att individen svarar precis likadant på samma fråga vid olika 

tillfällen för att resultatet av en studie ska vara trovärdigt. Möjligheten finns att individens 

föreställningsvärld har förändrats då frågan ställs på nytt eftersom denne hela tiden utsätts för 

nya erfarenheter som leder till att bakgrunden till det givna svaret kan bli ett annat nästa gång 

frågan ställs (Trost 2010, s.132-133). 

 

Validitet innebär att mätinstrumentet mäter det som undersökningen avser att mäta. I 

kvalitativa intervjuer betyder detta alltså att intervjuaren ställer frågor till respondenten som 

handlar om det fenomen som är tänkt att undersökas. Intervjuaren är oftast inte intresserad av 

vad fenomenet har för betydelse i allmänhet eller vad det har för betydelse för någon annan, 

utan i stället handlar det om att förstå vad fenomenet har för betydelse för respondenten. 

Enligt Trost (2010) härstammar många av idéerna om reliabilitet och validitet från den 

kvantitativa forskningens metodologi och när de sätts i relation till kvalitativa 

forskningsmetoder blir de något annorlunda. Tanken om objektivitet blir i den kvalitativa 

intervjun mera en fråga om möjligheten att sätta sig in i respondentens upplevelsevärld och 

förmåga att empatisera med respondenten för att inte döma det denne säger utifrån sina egna 

värderingar som intervjuare. Objektivitet ses också som socialt konstruerat. Det som ses som 

sanning är alltså det som förhandlats fram genom sociala interaktioner inom en grupp eller 

kultur. Trost menar vidare att det främst är användandet av de forskningsmetoder och teorier 
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som är etablerade i forskarvärlden som leder till att resultatet blir trovärdigt (Trost 2010, 

s.133-135).                                

 

4.9 Forskningsetiska reflektioner 

Under arbetet med denna uppsats följdes vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Respondenterna informerades om att deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att 

dra sig ur studien när helst de önskade. Om så skulle ske skulle inte den data de bidragit med 

till studien användas. Respondenterna informerades också tydligt om hur deras intervjuer 

användes och vad syftet med undersökningen var.  För att respondenterna skulle få delta i 

studien krävdes samtycke. Det var även krav på att respondenter skulle vara myndiga. 

Datamaterialet som använts och redovisas nedtecknades på ett sådant sätt att respondenterna 

inte gick att identifiera av utomstående. Datamaterialet som samlats in från respondenterna 

användes endast i denna studie och ingen annan utomstående har tillträde till materialet. Efter 

att uppsatsen var klar raderades de inspelade intervjuerna. 

 

5. Analys 

Denna del av uppsatsen lyfter fram citat ur det material som insamlats från intervjuerna med 

de fem respondenterna. Citaten är utvalda på ett sådant vis att läsaren ska ha möjlighet att se 

hur författaren kommit fram till sina slutsatser. Citaten är alltså de delar som är mest 

representativa för materialet i sin helhet. 

 

Analysen av materialet sker här i tre olika dela under tre rubriker vilka är bundna till teorin 

utifrån studiens deduktiva ansats. Materialet kopplas alltså tillbaka till teorin vilken står som 

grund för analysen. Genom analysen kopplas även tidigare forskning in för att ge stöd åt vissa 

argument. De tre avsnitten utgår också från uppsatsen tre frågeställningar i ordeningen som de 

presenterars i inledningen under rubriken frågeställningar.       

 

5.1 Scenen och betydelsen av vilka som finns i publiken på Instagram  

Instagram som socialt forum är möjligt att föreställa sig som en scen utifrån Goffmans (2009) 

teori där individen reproducerar en identitet som andra aktörer kan ta del av och ge respons 

på. För att en scen i social bemärkelse ska kunna kallas för en scen måste det där finnas 

observatörer eller en publik. Genom att individen bekräftar för sig själv att det finns en publik 

är det naturligt att denne kommer att styra sitt framträdande grundat på denna vetskap. 

Aktörens framträdande anpassas också generellt sett till att svara mot de personer publiken 
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består av. Skillnaden med Instagram är att individen inte uppträder på scenen i realtid som 

denne gör i face-to-face-interaktion och det kan därför inte vara helt säkert för individen att 

veta vem det är den framträder för i det givna ögonblicket. Detta problem kan lösas genom att 

individen själv styr vilka denne vill framträda för genom att selektivt avgränsa publiken till 

sådana personer som passar för det framträdande individen önskar att framföra. Instagram har 

en funktion som möjliggör användarens konto att vara offentligt, det vill säga att vem som 

helst med ett Instagramkonto då har tillgång till användarens bilder och filmklipp. Alla fem 

respondenter i denna studie föredrog dock att kontot hölls privat. Detta innebär att det bara är 

utvalda personer som har möjlighet att se användarens bilder och filmer. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att framträdandet på Instagram blir lättare att styra då individen vet 

vem de uppträder för. Detta första citat visar på hur respondenten tänker kring utformandet av 

scenen och vilka faktorer som ligger till grund för hur respondenten väljer att styra vilka som 

får vara i publiken.  

 

Intervjuare: OK. mm. Hur ser ditt konto ut? Är det öppet eller stängt?  

Lisa: Det ääär. Det var öppet fram till en kort tid sen. Äämm. Men sen började jag ändå 

känna att. Just som jag sa innan att mina bilder har fått en mer och mer så här privat 

målgrupp, liksom då kände jag att jag behöver faktiskt inte ha det öppet, jag vill gärna 

veta vilka som kollar på mina bilder och inte, å vill man titta på mina bilder så kan man 

visa det också, eller skicka en följarförfrågning. […] Och om man säger att en gammal 

ex-pojkvän skulle vara inne och kolla på mina bilder till exempel, då vill jag ju gärna veta 

det. Alltså det jobbiga med om man har en helt öppen profil är att man inte har en aning 

om vem som tittar. Liksom. Det behöver inte betyda att det är massor av människor på 

min Instagram som jag inte vill, men jag vill gärna veta liksom. 

 

 

Utdraget från intervjun ovan visar på att respondenten Lisa inte är speciellt bekymrad över att 

okända människor som hon inte känner i offlinelivet får möjlighet att ta del av hennes 

framträdande på Instagram om kontot är offentligt. Mer bekymmersamt för respondenten är 

dock att om kontot är offentligt finns det en risk att bekanta som inte visat att de vill följa 

respondenten ser dennes framträdande utan dennes vetskap. Utdraget nedan från en av de 

andra intervjuerna visar på liknande mönster. 

 
Johanna: För att ämh. Jag vill kanske inte att alla. Jag vill veta vilka som kan se mina 

bilder. Alltså jag vill kunna acceptera dom, a men du får kolla och du får inte kolla. Det 

känns mycket bättre. […] Men jag tror också att det är mycket för att jag inte vill att, jag 

har spansk släkt och då vill jag inte att dom ska se vad jag gör, haha. 

 

 

Citaten visar på att respondenterna är medvetna om att det finns en publik som tar emot 

intryck som förmedlas genom det material respondenterna publicerar på sina 
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Instagramkonton. Publikens karaktär eller vilka som befinner sig i publiken är alltså av 

betydelse. Denna tanke om att individen styr hur dennes publik ska se ut eller vilka personer 

denna publik helst ska bestå av går att koppla samman med Swanns (1987) teori om att skapa 

strukturer som möjliggör självbekräftelse. Enligt denna teori väljer alltså individen, i sin 

sociala omgivning, ut personer som är benägna till att bekräfta dennes egen föreställda 

identitet. Dessa personer utgörs oftast av individens vänskapskrets. Genom denna struktur får 

individen bekräftelse för den egna föreställda identiteten samtidigt som denne också sänder ut 

bekräftelser till andra aktörer som ingår i denna struktur. Då denna teori ställs i relation till 

hur respondenterna uppger att de använder Instagram blir det alltså möjligt att se att de som 

ingår i individens självbekräftelsestruktur också är de som individen främst väljer att följa 

eller ha som följare på sina Instagramkonton. Som citaten ovan pekar på finns det alltså också 

individer som helst bör stängas ut från respondenternas uppträdande, anledning till att de bör 

stängas ute är troligen för att de inte kan bekräfta respondenterna på det vis de själva önskar 

att bli bekräftade på. En annan anledning kan vara som i Johannas fall att en del av familjen 

stängs ut från hennes Instagramkonto för att slippa motstridigheter i valet av livsstil. Kanske 

är det så att den spanska delen av släkten inte skulle hålla med om den livsstil som Johanna 

valt att presenterar på sitt konto och undviker genom att stänga dem ute från publiken en 

obekväm situation i uppträdandet när hon sedan träffar dem face-to-face. 

 

 Mönstret på respondenternas svar vid frågor som berörde om det fanns möjlighet att avläsa 

deras personlighet genom de bilder och filmer de laddat upp på Instagram var att det kunde 

vara möjligt, men dock bara om personen också kände dem offline. Nästa citat belyser just 

detta fenomen.        

 
Intervjuare: Tycker du att dina egna bilder kan säga något om dig som person och hur du 

är? 

Olle: Jo, jo men det är nog just det att jag, det jag tror, jo men dom säger nog en del 

liksom. Om man inte känner mig tror jag i och för sig, då kan det nog vara svårt att döma 

mig ut ifrån dom. Antingen tänker man, aha vad betyder det där liksom, skojar han bara? 

Eller är det seriöst? Men känner man mig så vet man ju att då, då är det mest så här för 

komikens skull lite granna, eller för att det är en rolig bakgrundshistoria eller något sånt 

där. Så jag tror att bilderna, jo dom säger nog ganska mycket om mig som person, det gör 

dom, mm.  

 

 

Olle menar här att det är möjligt att avläsa hur han är som person genom de bilder och filmer 

som finns på hans Instagramkonto. Dock är det viktigt att personen som ska tolka hans 

material har legitimitet att göra det; alltså då en person som ingår i hans bekräftelsestruktur. 
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Möjligheten finns att personer som står utanför respondenternas bekräftelsestruktur inte är 

lika intressanta för dem eftersom det inte är möjligt för respondenterna att avgöra om dessa 

bekräftar deras identiteter eller inte. Exempelvis blir det svårt att veta vad en okänd person 

menar då den "gillar" en bild där respondenten vill uttrycka något om sin identitet. På frågan 

vom vad det var som gjorde att respondenten Johannas bilder inte kunde säga något om 

hennes personlighet blev svaret. 

 

Johanna: Nej men för att, jag tror typ att mina bilder är lättare för dom som verkligen 

känner mig, aa men nu vet jag att hon är där, eller så här, eller typ, jag vet inte. Jag tror 

inte att man skulle kunna lära känna mig via mina bilder, för att. Alltså man är ju så 

mycket mera än några bilder på en app liksom, egentligen. Aa, nej jag tror inte det. 

 

Nästa två passager ur intervjuerna tyder också på att respondenterna tänker sig att det krävs en 

djupare kännedom om en person för att det ska vara möjligt att tolka dennes identitet på ett 

korrekt sätt via bilderna personen lägger ut på Instagram. 

 

Intervjuare: Kan du tycka att andra personers bilder säger något om deras identitet och 

personlighet? 

Karin: Mm, jaa. Det gör dom nog. Särskilt den här mamman då, det säger väldigt mycket 

om henne att det kanske är det hon sysslar med i livet. Mm, sen beror det också på hur väl 

man känner personer tycker jag  

 

Intervjuare: Tror du att dina egna bilder kan säga något om din identitet och personlighet? 

Lisa: Mmm. Nja. dom säger ju en del om vad jag tycker är roligt att lägga upp, men just 

eftersom jag fotar när jag till exempel är på resa så kanske många av mina bilder känns 

lite exotiska och så där. Och jag. jag känner mig en då inte som någon backpacker som är 

ute och reser hela tiden liksom. Så skulle man bara rita en bild av mig ut efter mitt 

Instagramkonto skulle man till exempel kunna tro att jag är mycket i Afrika och vid 

Medelhavet, för att jag la upp bilder när jag var där. Men för det mesta är jag ju här i stan, 

till exempel. 

 

Respondenternas svarsmönster tyder alltså på att publiken enligt dem måste ha kännedom om 

aktören från tidigare face-to-face-interaktioner för att kunna avläsa deras uppträdande på 

Instagram på rätt sätt. Går vi då tillbaka till hur Goffman (2009) tänker sig att individen 

påverkas av de kollektiva reaktionerna från den sociala omgivningen blir detta förståeligt. För 

att aktören eller individen ska ha möjlighet att få sin identitet bekräftad måste alltså dennes 

publik ha möjlighet att förstå framträdandet på rätt sätt så som aktören framför det på scenen. 

Eftersom reproducerandet av identiteten står i relation till scenen är det också möjligt att se att 

individen kan vara medveten om detta. Bekräftelse som kommer från den del av publiken som 

exempelvis räknas som vänner är möjlig för respondenterna att tyda då de bestämt sig för att 

denna del av publiken är godkännda att göra tolkningar av dem. Okända personer i publiken 
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har inte detta godkännande från respondenten vilket gör att dessa personer i publiken har en 

möjlighet att vara ett störande moment för själva framträdandet. Ett sätt att styra hur scenen 

ser ut är alltså att begränsa publiken till de som passar eller är önskvärda för framträdandet. 

Individens identitet som den framställs på Instagram bekräftas då alltså av exempelvis dennes 

vänner som Swann (1987) då också menar bygger upp dennes bekräftelsestruktur. Detta är 

inte lika enkelt att göra i face-to-face-interaktion då framträdandet i så fall måste flyttas till 

faktiskt fysiskt avskilda rum i nuet, där publiken valts ut av aktören vilket inte alltid det 

vardagliga sociala livet tillåter. Varje social situation i face-to-face-interaktion kräver också 

av aktörerna att de är följsamma mot varandra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt för 

aktörer att göra tydliga anspråk på sin identitet i dessa interaktioner. Instagram är dock inte 

bundet till en speciell tid och plats, men tar heller ingen hänsyn till alla de subtila sociala 

restriktioner face-to-face-interaktion innebär, vilket gör att individen genom Instagram lättare 

kan få bekräftelse på den del av sin identitet denne avser att framhäva genom sina bilder på 

sitt Instagramkonto. Exempel på restriktioner i face-to-face-interaktion kan vara att en aktör 

beter sig blygt och inte framhäver önskade delar av sin identitet i interaktionen, eller att en 

annan aktör dra åt sig all uppmärksamhet, eller att någon missar en viktig ledtråd då någon 

talar om sig själv osv. Genom Instagram får alla om de så önskar med andra ord ett tydligare 

rampljus riktat mot sig där många störande moment som förekommer i face-to-face-

interaktion försvinner. Ett sätt att styra hur scenen ser ut på Instagram blir då återigen att 

begränsa publiken till dem som passar för framträdandet. Samtidigt leder detta till att 

individens identitet som den reproduceras får den form som dennes bekräftelsestruktur 

upprätthåller, vilket gör att publiken blir en viktig i den identitet som individen visar upp via 

Instagram. Här blir det också intressant att upprepa Seidmans (2014) diskussion om att 

uttryckandet av identitet på internet kan fungera som ett substitut eller komplement för 

individens behov av att få sin identitet bekräftad. Möjligheten finns här också att diskutera 

vidare om det faktiskt finns positiva konsekvenser för individer att stärka sin identitet genom 

sociala online nätverk. Lägg märke till att vad som anses vara en negativ eller destruktiv 

identitet även kan stärkas på detta vis. 

 

Visserligen finns det också många personer som använder Instagram mer som en offentlig 

blogg där dessa visar för otaliga andra användare bilder och filmklipp från sina liv som också 

kan antyda saker om deras identitet.  Hur detta förklaras i relation till analysen ovan är dock 

inget denna studie har möjlighet att behandla. Anledning till att detta inte är möjligt att göra, 
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är för att det i denna studie saknas intervjuer med sådana Instagramanvändare, vilket också 

redan nämnts i metodelen vid urval och avgränsningsavsnittet ovan. 

 

Instagram som scen kan också vara en viktig del av det reflexiva identitets projekt Giddens 

(2008) talar om. Den feedback som respondenterna får från sina följare kan användas som ett 

sätt att utvärdera den biografi som skapas med hjälp av de bilder och filmklipp som laddas 

upp av respondenterna på deras konton. Ju mera positiv förstärkning ett identitetsuttryck får 

desto troligare är det att respondenten tillskriver sig detta uttryck till sin egen identitet. Här är 

det alltså möjligt att se scenen på Instagram som ett verktyg för självreflexion om den egna 

identiteten.             

 

5.2 Att avge identitetsledtrådar på Instagram 

Individen kan utifrån Swanns (1987) teori om att avge identitetsledtrådar försöka att genom 

intrycksstyrning förmedla ledtrådar till sina följare genom de bilder och filmer som denne 

publicerar på sitt Instagramkonto. Detta kan illusteras av citatet nedan.  

 
Intervjuare: Vad tycker du själv om att ladda upp för bilder? 

Ida: Mm, jag tycker att det kan vara kul, om det är något som är speciellt så där som man 

skrattar åt, aa när man är ute och så ser man någon grej som är liksom helt fel eller, då 

kan det vara kul att lägga upp det liksom bara för att folk ska se. Sen tycker jag om att 

lägga upp, alltså bilder på så här fina naturbilder kan det också vara. Speciellt om jag 

tycker att det är en speciell känsla i den och så kanske man skriver något där under också, 

vad det betyder för mig eller vad det är.  

Intervjuare: Vad är det för typ av känsla, kan du ge något exempel? 

Ida: Mm, jaa, ett exempel är väl, för några veckor sen när jag var hemma på Gotland och 

var ute och sprang där, jag sprang längs vattnet liksom och då var det för att, det var en 

speciell känsla för mig, som att det var, aa. Dels så påminner det mig om så mycket 

eftersom jag är uppvuxen där och så. Och sen så tycker jag om att springa och det var så 

här vårsol och så här. Och det var en sån där bild som jag tog då som jag kände att den 

var speciell för mig liksom.  

 

Ida säger här att det finns ett element av att underhålla andra med sina bilder som kanske inte 

säger något just om dennes personlighet, utan mer är spontana roliga saker som dyker upp i 

vardagen. Efter detta talar dock Ida också om att det finns tillfällen då hon känner en 

motivation till att lägga ut bilder som är representativa för hennes identitet. Genom att Ida 

laddar upp bilder som av henne tänks vara representativa för hennes identitet är det utifrån 

teorin om att visa upp identitetssignaler möjligt att tänka sig att detta är ett sätt för 

respondenten att för sina följare visa vem denne tänker sig vara men kan även vara ett sätt för 

respondenterna att reflektera kring den egna identiteten. Nästa citat från intervjun med Olle 
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visar också på att även bilder som inte direkt uttrycker exempelvis barndomsminnen eller 

hobbys kan fungera som ett sätt för respondenten att uttrycka sin föreställda identitet på.           

 
Intervjuare: Vilka bilder tycker du inte om att ladda upp då? Som du känner att du helst 

inte laddar upp. 

Olle: Nej det är ju då i så fall dom här super vardagsbilderna på mat och sånt där, nej dom 

skulle jag nog inte ladda upp. Eller så här, i dag har jag tentaångest och sen tar man en 

bild på sitt tentaplugg eller något sånt, nej dom vardagsbilderna dom går bort i så fall. 

Intervjuare: Varför det? 

Olle: Nej jag vet inte, det säger väl mera om mig själv och min identitet kanske. Att jag 

har något behov av att liksom, framstå som en rolig prick, mm och som en rolig person. 

Så att därför väljer jag bort dom bilderna som. Och därför kanske jag inte gillar dom 

bilderna heller för att jag, jag vill, jag strävar efter att vara den där som är lite rolig liksom 

och som gör det lite annorlunda liksom, aa.  

 

Utifrån vad respondenten Olle säger är det även möjligt att se att andra bilder, som förmedlar 

komik, också kan fungera som signaler som förmedlar att man är en rolig person som har 

humor. Det är tänkbart att även respondenten Ida från det förgående citatet, på ett liknande vis 

använder humoristiska inslag från sin vardag som ett sätt att uttrycka sin identitet. Farguhar 

(2013) menar också att humor som uttrycksätt för identiteten online kan göra att andra tolkar 

individen som en öppen och trevlig person, vilket gör att humor kan vara ett bra verktyg för 

att framstå som en bra person. 

 

Någonting som också återkommer i respondenternas svar är att de inte vill lägga upp bilder 

som inte representerar dem. Detta kan tyda på att vad som läggs upp, i form av bilder och 

filmer på Instagram är nära relaterat till den bild individen har av sig själv. Detta gör att sättet 

den identiteten framställs på för andra aktörer på Instagram blir en viktig del för 

respondenterna i deras identitetsförhandling. Citatet nedan illusterar detta vidare. 

 
Intervjuare: Bilder som du inte tycker om att ladda upp då? Som du helst avstår från att 

ladda upp. 

Lisa: Bilder på mig själv tycker jag känns ganska onödigt. Det har jag gjort någon gång, 

jag har varit på bra humör och tagit någon solig och härlig bild. Men i så fall, alltså bilder 

på bara mig själv tycker jag är ganska tråkigt. Äämh.  

Intervjuare: Varför är det tråkigt? 

Lisa: För att det känns kanske lite självupptaget. Jag tror inte det säger folk särskilt 

mycket, att se en bild på mig som jag har tagit, liksom. Det blir väldigt konstruerat, jag 

tycker det är skillnad om man tar bilder på sig själv, då tar man ju bilder som andra 

människor ofta inte känner igen. Alltså man spänner ansiktet på ett särskilt sätt och man 

anstränger sig väldigt mycket. Jag tror inte att dom posiga bilderna jag skulle kunna ta på 

mig själv väcker så mycket liksom.  

Intervjuare: Aha, det är inte representativt för dig? 

Lisa: Nä. 
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Vilka bilder som helst läggs alltså inte upp enligt respondenterna, ett sätt att tolka detta är att 

"fel" bilder skulle kunna säga "fel" saker om respondenternas identitet om de laddades upp. 

Därför publicerar respondenterna bara bilder som de anser vara representativa för dem själva 

på sina Instagramkonton. Utifrån Swanns (1987) teori om att visa upp identitetssignaler blir 

detta förståeligt. Bilderna som laddas upp via Instagram kan utifrån tidigare resonemang i 

denna del av analysen följaktligen sägas bära med sig signaler som syftar till att avslöja delar 

av individens föreställda identitet. Logiskt blir då att individen med tanke på detta undviker 

att publicera bilder som inte stämmer överens med dennes egna subjektiva självbild. Detta 

eftersom det är viktigt för individen att framställa sig som den person som denne tänker sig 

vara på Instagram. Citatet nedan kan ytterligare illustrera detta resonemang. Respondenten 

har här fått en följdfråga om vad som i allmänhet av honom skulle kunna anses som fel bild 

att lägga upp på sitt Instagramkonto. 

 

Olle: Aa, i allmänhet. Ömh.  Men det är väl just dom som kanske så här väldigt 

modeorienterade, jag tog bara dom som ett exempel och kanske lägger upp mycket 

modebilder och allt sånt där och sen helt plötsligt så lägger dom upp en bild när dom är 

osminkade eller kanske. Alltså förstår du, dom måste upprätthålla kanske sin den här 

modegrejen om att man lägger upp kläder. Om man har följare som gillar kläder, men 

man kan då inte alls själv lägga upp bilder när man sitter och fiskar eller någonting. Eller 

gör någonting annat, för då blir det så viktigt att upprätt hålla den här självbilden för dom 

andra liksom. Att man, kan det här om kläder och allt sånt där. 

Intervjuaren: Så det är mera ett självkonstruerat rätt och fel, från person till person 

kanske? 

Olle: Ja men det tänker jag. 

 

Olle säger här att det inte tycks finnas några bilder som direkt är "fel" att ladda upp utan att 

det mer handlar om att bilderna måste gå i linje med den självbild som användaren vill visa 

upp inför publiken. "Fel" bilder skulle alltså vara sådana bilder som avviker från individens 

tänkta identitet. Detta går också i linje med det Giddens (2008)  beskriver om att valet är en 

central del av den postrationella tiden samhällen nu befinner sig och där valet av olika 

livsstilar gör att vissa val blir oförenliga med varandra. Olles citat ovan lyfter fram den 

reflexivitet kring identiteten Giddens (2008) menar är typiskt för det posttraditionella 

samhället. 

 

Nästa citat visar på att respondenten menar att det är möjligt att genom andras bilder avläsa 

ledtrådar eller signaler som kan visa en tänkt identitet. 
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Intervjuare: Tror du att andras bilder på Instagram kan säga något om deras personlighet 

och identitet? 

Johanna: Jag tror att det är från person till person, för att jag har jättemånga, jag vet att 

jag har jättemånga. Aa en tjejkompis, hon har precis fått barn och hon har, alltså miljoner 

bilder på sitt barn. Och då är ju det i princip, hon liksom. Fast det är ju liksom något som 

representerar henne, det är ju hennes barn typ. Men sen har jag en annan tjej och hon är 

väldigt så här konstnärlig av sig. Jag har typ aldrig sett en bild på henne själv. Utan jag 

har bara sett bilder på vad hon gör, alltså inom sin konst. vad ska man säga. 

Intervjuare: Ateljén? 

Johanna: Aa men typ, eller så här. Alla hennes bilder är konstnärliga av sig och det visar 

ju ändå vem hon är.     

 

Utifrån bilderna som de andra användarna publicerar menar respondenten alltså att det blir 

möjligt att få en uppfattning om vad dessa tänker sig ha för identitet, i detta fall kanske den 

ena av dem vill framstå som förälder och den andra som konstnär. Som tidigare nämnts är det 

alltså möjligt att se att de bilder och filmklipp som publiceras av användare på Instagram står i 

nära relation till deras tänka identiteter. Därmed är det också tänkbart att det som publiceras 

på individens Instagramkonto omsorgsfullt väljs ut så att bilder och filmklipp står i harmoni 

med dennes tänkta identitet. 

 

Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning säger att individen medvetet ger signaler till sin 

omgivning, exempelvis genom kroppsspråk eller klädsel. Signalerna i denna online kontext 

sänds ut av respondenterna genom deras fotografier och filmklipp. Genom bilderna och 

filmklippen är det möjligt för respondenterna att på ett kontrollerat sätt rama in ledtrådar som 

talar om för deras följare vilken identitet de tänker sig ha. Swann (1987) kallar dessa ledtrådar 

för identitetssignaler. Swanns (1987) definition av identitetssignaler är att identitetssignalerna 

ska vara under aktörens kontroll och att de ska kunna uppfattas som betydelsefulla av 

observatörer i den sociala omgivningen. Enligt denna definition är det även möjligt att utläsa 

av citaten ovan att respondenterna använder sig just av identitetssignaler när de laddar upp 

bilder och filmklipp på sina Instagramkonton. Några av citaten visar också på att 

respondenterna ser det som möjligt att uppfatta och tolka andras identitetssignaler vilket leder 

till att de också kan skapa sig en bild av andra aktörers identiteter utifrån det material de 

laddar upp på sina Instagramkonton. Både aktör och observatörperspektivet styrker alltså 

denna teori.  Respondenternas svar ger också stöd åt Zhao, Grasmuck och Martins (2008) 

studie som gjordes på Facebook som visade på att underförstådda identitetsanspråk var 

vanligare än explicita identitetsanspråk. Respondenternas svar tyder på att det handlar om att 

andra användare på Instagram tolkar deras signaler och att de också tolkar andras signaler. 
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Inget tyder på att respondenterna använde sig explicita biografiska förklaringar till sina bilder 

utan det handlar i stället om att ge subtila signaler som pekar mot en viss tänkt identitet. 

 

Vidare är det också möjligt att tänka sig att användare av Instagram genom sina 

identitetssignaler också berättar för andra vilken livsstil de har valt att leva efter. Exempelvis 

som i citatet från intervjun med Ida där hennes intresse för att springa kommer fram i hennes 

bilder.             

 

5.3 Att se mer bevis för självbekräftelse på Instagram än vad som egentligen finns     

Genom denna analys av respondenternas svar har det varit möjligt att se att det finns mönster 

som tyder på att Instagram kan vara ett sätt för individer att reproducera och förhandla sin 

tänka identitet. Denna identitetsförhandlade process är dock beroende av en social kontext och 

av andra aktörer i den sociala omgivningen enligt Swann (1987). Instagram ger via en central 

funktion möjligheten att "gilla" eller "lika" andras bilder och samtidigt också få sina egna 

bilder gillade av andra användare. Genom att gilla någons bild är det möjligt att tänka sig att 

detta är samma sak som att ge den som publicerat bilden en form av bekräftelse. Mekaniken 

är alltså så att användare på Instagram ger och mottar gillanden från varandra. Det är även 

möjligt för användaren att se vem det var som gillade vad.  

 

I enlighet med tidigare resonemang måste det även lyftas fram hur det är möjligt för individen 

att få bekräftelse på den tänkta identitet som denne reproducera i form av bilder och filmklipp 

på Instagram. Enligt Swanns (1987) teori om identitetsförhandling söker individen feedback 

från sin sociala omgivning för att på så vis få bekräftelse för sin egen föreställda identitet eller 

självuppfattning. Som en del av detta självbekräftande läser individen selektivt av tecken eller 

reaktioner från sin sociala omgivning som ligger i fas eller passar in som bekräftande på den 

självuppfattning individen kan tänkas ha. Detta sker för att individen på så vis kan hålla sin 

självbild vid liv enligt Swann (1987) . Kommunikation genom Instagram innebär 

begränsningar då fysiska och verbala tecken försvinner som en del av kommunikationen. 

Istället måste användarna förlita sig på textmeddelanden som skrivs under bilder och 

filmklipp eller den mer vanliga funktionen att klicka gilla på bilder eller filmklipp. När en 

användare klickar gilla på en annan användares bild eller filmklipp görs det troligt att 

användaren som gillade bilden på något vis uppskattar det som visades eller förmedlades 

genom bilden eller filmklippet. Respondenterna uppgav att positiva känslor var den främsta 

anledningen till att gilla någon annans bild men relationen till den andre användaren hade 
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också betydelse och inte endast vad det var som förmedlades genom bilden eller filmklippet. 

Citatet nedan kan illustrera detta. 

 

Intervjuare: Gillar du andras bilder, eller likar dem så att andra ser? 

Lisa: Ja. Mm. det gör jag. Äämh och jag likar nog mer ju bättre vän jag är med nån. Alltså 

är det någon jag inte känner så bra likar jag bara om det är något riktigt kul, riktigt 

intressant. Och är det min kompis, min bästis i Göteborg som lägger upp en snygg bild 

eller foto på ett par löv då kan jag lika den bara för att jag tycker om henne och gillar att 

hon fotar. Så det är rätt stor skillnad. 

Intervjuare: Så det är som en uppmuntran, typ? 

Lisa: Mm precis. 

Intervjuare: Och om du inte känner personen så är det något som måste vara intressant för 

att du ska gilla bilden?  

Lisa: Mm. 

Intervjuare: Intressant på vilket sätt? 

Lisa: Ämh. roligt eller häftigt, eller. Även om man inte känner någon så bra så kan man ju 

bli glad för dens skull, om den berättar om en bra nyhet. Som att nu har vi förlovat oss. 

eller nu har vi äntligen landat på den efterlängtade semestern, eller vad som helst 

någonting så här. Det är i kombination med en bra bild. För det är ändå ett bildforum 

liksom, det är inte bara text.  

 

Respondenten Lisa säger alltså i citatet att en del av att ge någon annan bekräftelse genom att 

gilla dennes bild är att det är en person som hon känner. Personer som Lisa följer på 

Instagram men som hon inte känner så bra måste alltså lägga upp bilder på något som hon kan 

relatera till på ett annat plan. Det kan exempelvis vara bilder från resor eller andra mer 

märkvärdiga bilder istället för bilder från personens vardag som inte säger respondenten 

något. Att respondenten gillar andra användares bilder endast av anledningen att de är nära 

vänner har troligen att göra med att vännerna är en viktig del av respondentens 

självbekräftelsestruktur, men också att respondenten hävdar sig förstå de identitetsledtrådar 

som implicit finns i bilderna. Nästa citat visar likt det förra att respondenten framförallt gillar 

vänners bilder, snarare än bilder från personer hon inte känner.  

 

Intervjuare: Vilka bilder likar du? 

Johanna: Alltså jag brukar inte gilla så himla mycket såna här, om man följer någon, eller 

jag vet inte vad man ska kalla dom. Dom som har såna här, dom som har miljoner likes. 

Intervjuare: Kanske bloggare? 

Johanna: Ja men typ, sånt likar jag aldrig. Utan det jag likar är typ så här, a men om det är 

min kompis som visar att hon gör någonting, då kan jag lika henne, när jag tycker att det 

känns lite mera personligt, även om det kanske inte är det liksom. Eller grejer som jag 

tycker om, om någon lagt upp en bild på en fin jacka, då kan jag, om jag också tycker att 

den är fin, då är det klart jag likar den liksom. Eller det kan ju vara, aa. 

Intervjuare: Men du gillar främst bilder från personer som du känner? 

Johanna: Ja, jag brukar nog inte lika andra. Jag tycker att det är onödigt, för att det känns 

bara som att dom bara letar likes, eller vad heter det där, likes for likes typ, hehe. 
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Gillandet sker även här med en viss eftertanke från respondenten. Vem det är som lägger upp 

bilden har alltså betydelse för om bilden är värd att gilla eller inte. Sett från den andra sidan 

från den som är mottagare av gillandet eller bekräftelsen kan det låta så här. 

 
Intervjuare: Vad tänkte du då när dom gillade bilden? 

Ida: Aa, dels så tänkte jag att, ja det var ju kul, men sen är det ju en bekräftelsegrej också 

med själva Instagram, att nu har jag varit ute och sprungit, nu har jag varit duktigt liksom, 

man vill lite på något sätt, aa. Då är det ju lite häftigt om någon säger, a men vad duktigt 

du är liksom, eller a gillar det. Så jag tror att även om man kanske inte vill erkänna att det 

är så, men jag tror att det kan vara en del av det också. 

Intervjuare: Tror du att dom som gillade bilden förstod känslan i bilden? 

Ida: Hm. Nej det tror jag inte faktiskt. 

Intervjuare: Varför inte det? 

Ida: Dels för att naa, inte min känsla, men jag tror ändå att jag kunde ge en känsla av den 

bilden, en positiv känsla, men jag tror inte att dom kunde förstå liksom själva min känsla i 

det. Men jag tror att dom kunde förstå att det var speciellt för mig, så mycket tror jag. 

Intervjuare: Tror du det kan vara därför att några av dom gillade bilden, att dom förstod 

att det var något speciellt för dig? 

Ida: Aa, i alla fall mina närmaste vänner som jag har på Instagram. Dom vet jag att dom 

gillar den för att dom förstår att det är speciellt för mig, för att dom känner mig på ett 

djupare sätt än kanske vissa andra jag har där. Dom flesta vet nog ganska bra av dom som 

jag har där, aa.  

   

Citatet ovan tyder på att det också är av betydelse vem det är som gillar bilden. Betydelsen av 

vem som gillar ens bilder kan ha att göra med just det att det inte blir möjligt för individen att 

avgöra om denne fått sin tänka identitet bekräftad om denne får ett gillande från en okänd 

person. Okända personer kan ha agendor som inte är möjliga för individen att lista ut, medan 

vänner troligen vill visa någon form av uppskattning eller uppmuntran. Samtidigt kan det 

också handla om att respondenterna också delar liknande livsstil och värderingar med sina 

vänner vilket också gör deras bekräftelse mer viktigt för respondenterna. Nästa citat lyfter 

också fram att bilder kan vara något riktade och att om fel personer gillar en bild kan det 

väcka funderingar. 

 

Intervjuare: Spelar det någon roll vem som gillar vilken bild? 

Karin: Mm, nja. Ja, kanske lite. Typ om det är skolrelaterat då kan jag ibland tycka att det 

är såhär lite, om det är lite internt, då kan jag tycka att det är lite konstigt att någon som 

inte vet vad det handlar om tycker om det. Det är trevligare om dom det berör typ gillar 

den.  

 

Det kan förstås inte helt säkert avgöras vad vänner på Instagram menar då den gillar en bild 

som lagts upp av respondenterna. Detta eftersom det inte kan vara möjligt för respondenterna 

att avgöra om vännen klart och tydligt har förstått signalen rätt efter att denne bara sett att 

vännen gillat bilden som laddats upp. Respondenterna löser dock detta problem genom att se 
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den bekräftelse som de vill se. Detta går tillbaka till Swanns (1987) teori om att se mera bevis 

för självbekräftelse än vad som egentligen finns. Respondenten tolkar alltså någon annans 

gillande på den egna bilden som ett svar på det respondenten ville uttrycka då bilden 

publicerades.  Lisa har här fått en fråga om de som gillade hennes bild förstod vad hon ville 

förmedla med den då den laddades upp på hennes Instagramkonto. 

 

Lisa: Jag tror endå, jag fick ganska mycket likes på den (bilden) nu eftersom jag tror att 

folk visste att jag tyckte det var jobbigt med distansförhållande åå att jag längtade väldigt 

mycket efter min pojkvän. Så folk gladdes nog med mig ändå att jag skulle till Berlin 

liksom. 

Intervjuare: Men när du fick likes, hur tänkte du då, på just den bilden? 

Lisa: Jag tänkte nog just det att, ok, dom tog det inte som just ett självupptaget 

självporträtt utan dom fattade att det att jag la upp den för att jag var glad liksom, så där. 

 

Från citatet ovan är det möjligt att se att Lisa tolkar andras gillande av hennes bild utifrån det 

syfte bilden laddas upp med. Mottagandet av gillanden på bilden från andra blir alltså här ett 

sätt för respondenten att bekräfta sin egen identitet på. Genom att tänka sig att individen 

tolkar andras gillande, och då framförallt vänners som betydelsefulla och bekräftande är det 

möjligt att tänka sig att delandet av bilder och filmklipp på Instagram kan vara en del av att 

förhandlad och reproducera en identitet för de individer som använder applikationen till 

vardags. Utifrån Giddens (2008) teori om identiteten som ett reflexivt projekt är det även 

möjligt att tänka sig att Instagram kan hjälpa respondenterna att reflektera kring sin egen 

identitet. Genom att ta emot bekräftelse på sina identitetsledtrådar från andra användare är det 

möjligt att detta påverkar hur respondenterna tänker kring den egna identiteten. Citaten visar 

också som nämnt att det är viktigt att de som ger bekräftelse måste ingå i strukturen som 

möjliggör självbekräftelse för att respondenterna ska ha möjlighet att avgöra om bekräftelsen 

är vad de vill att den ska vara. Här är det också åter igen möjligt att se att om personer som 

inte ingår i respondentens strukturer för självbekräftelse gillar ett foto eller filmklipp avfärdar 

respondenterna den bekräftelsen och märker den som ogiltig.  

      

6. Diskussion   

I denna uppsats har respondenternas identitetsförhandling på Instagram stått i fokus och 

genom analysen har målet varit att belysa hur denna process kan förklaras. Varje avsnitt i 

analysen ovan svarar, som tidigare nämnts, på uppsatsens frågeställningar och kommer här 

nedan att återkopplas.  
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Första avsnittet i analysen svara på frågan om vilken betydelse publiken har för 

respondenternas uppträdande på Instagram. Förståelse om publikens påverkan på 

respondenterna och publikens karaktär förklaras huvudsakligen genom teorin om att skapa 

strukturerer som möjliggör självbekräftelse (Swann 1987, s.1039-1040). Publiken i detta fall 

består av människor som respondenterna också känner eller är bekanta med offline. Detta går 

i linje med Swanns (1987) teori som menar att denna struktur generellt sett består av 

individens vänskapskrets. Respondenterna är tydliga med att det är viktigt att de personer som 

ger rätt typ av feedback på deras bilder och filmklipp är personer som ingår i denna struktur, 

alltså personer som är deras vänner även offline. Anledningen till detta är troligen att det för 

respondenterna är logiskt att om de får bekräftelse på sin identitet av sina vänner i face-to-face 

interaktion borde det också vara så att bekräftelsen de får genom Instagram kan tolkas av dem 

på ett likvärdigt sätt. Skulle det vara så att en utomstående person gav bekräftelse på 

respondentens identitet genom att gilla en bild som denne enligt respondenten inte har 

legitimitet att tolka på ett korrekt sätt, bemöts dennes bekräftelse som felaktig. Anledningen 

till detta kan vara att det krävs en ömsesidig överenskommelse på en subtil nivå mellan dem 

som interagerar med varandra, alltså att båda bekräftar varandra på samma villkor. Dessa 

villkor skulle kunna handla om att båda personerna delar samma intressen eller livstilar och 

ger därför stöd åt varandras identiteter på det plan där identiteterna möts och på så vis har de 

en beröringspunkt som gör att de båda individerna kan ha med varandra i sina 

bekräftelsestrukturer. Som vi kunde se i citaten sågs gillanden och bekräftelse från personer 

som respondenterna ansåg inte hade rätt förkunskaper om deras identiteter med skepsis. 

Anledning till detta skulle troligtvis kunna vara att dessa beröringspunkter mellan 

respondenterna och de föreställda andra inte fanns. Som nämnts i avgränsningen och analysen 

finns det också användare på Instagram som har offentliga öppna konton där okända personer 

ingår i publiken och har möjlighet att gillar deras bilder och filmklipp. Dessa offentliga 

personers bekräftelsestruktur och upplevelser kring identitetsförhandling på Instagram skiljer 

sig troligen från respondenternas i denna studie. Vidare forskning med ett liknande 

tillvägagångssätt som i denna studie skulle därför vara av vikt. Detta för att få en bättre och 

bredare förståelse kring identitetsförhandling på internet, men även för att individers 

beteenden skiljer sig åt beroende på vilket typ av kontext på internet de befinner sig i (Zhao et 

al, s.1816-1817).    

 

Avsnitt två i analysen besvarar frågan om hur respondenterna förmedlar sina tänka identiteter 

till andra användare på Instagram. Bekräftelsen som respondenterna får på sina identiteter via 
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Instagram kommer huvudsakligen från deras struktur som möjliggör självbekräftelsen. Det 

som de får bekräftelse på och även ger bekräftelse till andra för, är de ledtrådar som subtilt 

bakas in i bilderna och filmklippen. Dessa ledtrådar benämner Swann (1987) som 

identitetsledtrådar (Swann 1987, s.1040). Som nämnts i tidigare forskning och i analysen 

tyder forskning av Zhao, Grasmuck och Martin (2008) på att identitetsanspråk görs implicit i 

stället för explicit, detta eftersom det är det mest effektiva sättet för en individ att få sin 

identitet bekräftad på (Zhao et al 2008, s.1826). Användare på Instagram kan alltså sägas vara 

tvungna att lista ut vad det är för identitet andra användare försöker att reproducera genom att 

pussla ihop ledtrådar som finns i bilder och filmklipp på deras konton. Samtidigt måste också 

de som publicerar bilder och filmklipp på Instagram vara noga med vad det är för material de 

laddar upp. Alla bilder och filmklipp kan möjligen avslöja något om individens tänka identitet 

och måste därför väljas med omsorg. Citaten ur intervjuerna visar att respondenterna har en 

medvetenhet om att materialitet de laddar upp på sina Instagramkonton skickar signaler till 

andra om vilken identitet de tänker sig ha. Samtidigt visar intervjuerna också att 

respondenterna själva tolkar andras bilder och tillskriver dessa andra användare olika 

identiteter utifrån vilka bilder och filmklipp de laddar upp. Dessa tankar går i linje med 

Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning, i vilken individen kan sägas försöka påverka sin 

sociala omgivning till att tro på att denne är den som denne utger sig för att vara (Goffman 

2009, s.215-217).  Giddens (2008) teori om val kan också appliceras på denna del av analysen 

då han menar att vissa livsstilar inte är kompatibla med varnad. Detta gör det viktigt för 

personer att inte publicera material på sina Instagramkonton som skickar motstidiga signaler 

om deras tänkta identiteter. 

 

Den tredje frågan om hur respondenterna uppnår bekräftelse på sina identiteter från andra 

användare på Instagram besvaras i den tredje delen av analysen. Självklart är det inte möjligt 

för Instagramanvändare att vara helt säkra på att de ledtrådar som de skickar ut genom sina 

bilder och filmklipp faktiskt tas emot på det viset som det var tänkt från början bara för att 

bilden "gillas". Risken finns att någon gillar en bild av en helt annan anledning än den som 

avsändaren tror. Exempelvis kan någon gilla en bild för att denne helt enkelt är vän med 

avsändaren och därför gillar allt bara för att bekräfta denne som vän, men det kan också finnas 

andra anledningar. Ett annat exempel kan vara att avsändaren publicerar en bild på sig själv 

tillsammans med en hund på en strand, någon gillar den för att hunden är fin, en annan för att 

vädret ser trevligt ut och en tredje för att denne förstår att personen gillar hundar. Ingen av 

respondenterna uppgav att de upplevde andras gillanden på detta vis, utan i stället tänkte sig 
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alla att när någon gillade deras bilder så förstod de som gillade ofta de inneboende 

meningarna respondenterna ville förmedla genom sina bilder och filmklipp. Förklaringen till 

detta är alltså Swanns (1987) teori om hur individen selektivt väljer ut att se sådant som ger 

stöd åt den egna självbilden i den sociala interaktionen med andra individer (Swann 1987, 

s.1041-1042). Detta sker eftersom individen vill uppnå stabilitet i den egna bilden av sin 

identitet vilket också är kopplat till strukturen som möjliggör självbekräftelse. Swann och 

Reads (1981) experiment med försökspersoner som hade blivit lurade att tro att deras 

interaktionspartner hade en felaktig bild av deras identitet ger också styrka till denna teori om 

att respondenterna är selektiva i sina tolkningar av andras bekräftelse på deras 

identitetsledtrådar. Även om försökpersoner i experimentet visste att deras interaktionspartner 

hade en felaktig bild av dem, nöjde de sig inte med den vetskapen utan försökte trots detta 

locka fram tecken från interaktionspartnern som kunde tolkas som bekräftelse på den egna 

identiteten (Swann & Read 1981). Detta ständiga sökande efter tecken på bekräftelse på den 

egna identiteten är därför utifrån denna förklaring också möjlig att utläsa i respondenternas 

upplevelser kring identitetsförhandling på Instagram. Bekräftelsen på den egna identitetens 

reproducering via Instagram kan också tänkas påverka hur individen reflekterar kring den. 

Eftersom Instagram till stor del används i ett självbiografiskt syfte, nästan som en dagbok och 

därför ger uttryck för den identitet individen tänker sig, är det möjligt att tänka sig att 

bekräftelsen också påverkar reflektionen. Genom bekräftelse kan den tänka identiteten vinna 

legitimitet från andra men också tvärt om.               

 

Identitetsförhanligen via Instagram som denna studie belyser blir alltså förståeligt utifrån 

Goffmans (2009), Giddens (2008) och Swanns (1987) teorier, men den frågan som väcks som 

inte denna studie bara vidrör är hur detta påverkar individens identitet då denne rör sig i 

offline interaktioner i face-to-face situationer. Det som framkom i intervjuerna i denna studie 

berörde främst hur identitetsförhandlingen på Instagram upplevdes av respondenterna i online 

sammanhang. Utgångspunkten i denna studie är att det inte finns flera identiteter hos en 

individ utan att individen bara har en identitet som reproduceras och uttrycks på olika sätt i 

olika situationer och kontexter. Bullingham och Vaconcelos (2013) menar i sin artikel att den 

identitet som individer kan tänkas reproducera genom sociala nätverk på internet står i 

relation till den identiteten som individen också har offline (Bullingham & Vaconcelos 2013, 

s.102-103). Genom analysen av intervjuerna i denna studie var det möjligt att se att detta 

också stämde för respondenterna när de använde sig av Instagram. Ingen av respondenterna 

uppgav att de försökte reproducera en identitet som på något sätt inte kunde kopplas samman 
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med den identitet de tänkte sig ha offline. Istället verkade det som att bilderna som de 

publicerade på sina konton var tänkta att ringa in eller uttrycka vilka de tänkte sig vara även 

offline. Visserligen framkom det att respondenterna hellre laddade upp bilder som gav en 

positiv och något förskönad bild av dem som personer i stället för att även publicera de dåliga 

sidorna av sig själva. Detta kan leda tanken till att det är en idealiserad och falsk bild av 

identiteten som förhandlas av individen online. Dock är detta något som även sker i face-to-

face interaktion via intrycksstyrning enligt Goffman (2009). Individen försöker alltså enligt 

teorin att framstå som den person denne tänker sig vara eller som den person denne skulle 

vilja vara och försöker på så vis dölja eller tona ned sidor av sig själv som denne inte anser 

ligger i fas med den egna självbilden (Goffman 2009, s.215-217). Skillnaden är den att detta 

kommer till uttryck på ett annat sätt när individen kommunicerar med andra genom bilder 

eller filmklipp via Instagram. Vidare studier skulle kunna undersöka hur reproducerande av 

identitet på Instagram påverkar respondenters reflektion kring sin identitet då de är offline i 

face-to-face interaktion, eller hur dessa två uttryckssätt är relaterade och hur de påverkar 

varandra. Denna frågeställning skulle gå i linje med undersökningen som gjordes av Seidman 

(2014) om hur individer tänktes använda sig av Facebook främst som ett sätt att uttrycka sitt 

”sanna jag”. I Seidmans studie förs också en diskussion om hur individen kan använda 

virtuella rum som ett komplement till sitt uttryckande eller reproduceringen av sin identitet 

(Seidman 2014, s.368-369). Vidare studier skulle också kunna undersöka detta genom att 

intervjua personer som använder sig av Instagram i sin vardag. 

     

Slutligen har denna studie lyft fram respondenternas meningsskapande kring deras 

identitetförhandling på Instagram och satt deras svar i relation till teori och tidigare forskning 

för att på så vis belysa hur det kommer sig att fenomenet ser ut som det gör. Valet att använda 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod kommer av att tidigare forskning som 

presenterats i denna uppsats främst utgått från data insamlat via kvantitativa metoder. Dessa 

tidigare studier lägger vikt vid att hitta kvantitativa mönster genom att samla in enkätsvar från 

en stor mängd personer, eller genom att göra innehållsanalyser av stora mängder användares 

profiler på onlinenätverk. Resultaten som kommer fram i dessa tidigare studier säger mycket 

om internet och identitet, men det saknas djupare förklaringar till hur användarna tänker kring 

sitt eget användande av sociala onlinenätverk och reproducering av identitet online. Även om 

den kvalitativa metoden i denna uppsats varit deduktiv hindrade inte detta märkvärt att det 

uppstod oväntade svar och diskussioner kring fenomenet i intervjuerna med respondenterna. 

Kanske är det svårare att få fram samma spontana svar i enkätstudier om ett sådant svårfångat 
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ämne som sociala onlinenätverk och identitet, därför är det intressant att också intervjua 

människor om ämnet för att få ytterligare vinklar belysta. Eftersom intervjuer tar lång tid att 

genomföra och transkribera är det inte möjligt hinna med alla aspekter kring ämnet som är 

intressanta och det krävs därför fler kvalitativa intervjustudier om sociala onlinenätverk och 

identitet. Grupperintervjuer kring ämnet skulle också vara intressant att genomföra utifrån en 

liknande frågeställning som i denna uppsats för att på så vis finna mer förståelse om 

identitetsförhandling på internet. Utifrån Giddens (2008) teori går det också att se att det finns 

en dimension av identiteten som ett reflexivt projekt då respondenterna använder sig av 

Instagram. Studien kan dock inte svara på hur denna identitetsförhandling påverkar 

respondenternars identitet på ett konkret plan i det vardagliga livet och hur denna process 

påverkar respondenterna i offline livet i face-to-face interaktioner med andra människor. 

Studien gör heller inga anspråk på att identitetsförhandling på Instagram är skadligt eller till 

nytta för individers välmående utan fastställer bara att det finns tecken på att 

identitetsförhandling kan ske genom Instagram utifrån respondenternas svar. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Inledande fråga 

Kan du berätta om hur du använder Instagram? 

 

Frågor om Instagram användande 

Hur länge har du använt Istagram? Hur började du med Instagram? 

Har du ett öppet eller stängt konto? 

Hur aktivt är du? Hur ofta lägger du upp egna bilder och filmer? 

Hur ofta tittar du på andras bilder och filmer? 
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Gillar du andras bilder eller inte? 

Vilka följer du? Bara vänner eller andra också kändisar/bloggare osv? 

Vilka får följa dig? Bara vänner eller alla? 

 

Frågor om bilder och filmer 

Vilka bilder och filmer fördrar du att titta på? 

Tycker du att andra personers bilder säger något om deras identitet och personlighet? 

Känner du att du lär känna personer du följer på Instagram bättre?  

Vad för bilder föredrar du själv att ladda upp? 

Vad för bilder föredrar du att inte ladda upp? 

Tycker du att dina egna bilder berättar något om din egen personlighet och identitet?  

 

Fotoelicitering  

Kan du berätta om dig själv utifrån dina bilder här på Instagram? Om det är möjligt så visa 

och berätta. 

Ställ frågor om intressanta bilder. Hade du någon tanke då du la upp denna bilden? Fanns det 

något du ville förmedla till någon annan? 

Tror du det är möjligt för andra att lära känna dig bättre om de följer dig på Istagram? 

 

Avrundande frågor 

Vad tycker du är det dåligaste med Instagram? 

Vad tycker du är det bästa med Instagram? 

Tror du att du kommer fortsätta använda Instagram? 

 

Personliga frågor 

Hur gammal är du? Vad arbetar du med eller vad studerar du? 

Hur länge har du arbetat/studerat? Vad vill du jobba med i framtiden? 

 

Avslutande fråga 

Finns det något annat du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om? 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Intervjun som du har möjlighet att medverka i är en del av mitt C-uppsatsarbete inom 

socialpsykologi. Uppsatsen är en studie om hur identitetsskapande kommer till uttryck på 

Instagram genom bilder och filmklipp. Frågorna i intervjun kommer alltså rikta in sig på att 

undersöka hur du som Instagramanvändare upplever möjligheten till att uttrycka vem du är 

genom bilder och filmklipp. Under intervjun har jag tänkt att vi också tittar på dina bilder och 

diskuterar dem tillsammans.  
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Intervjun är tänkt att ta cirka 45min och kommer att spelas in och sedan transkriberas om till 

text för att kunna användas som material i min uppsats. Under transkriberingen kommer namn 

och detaljer som t.ex. bostadsort att ändras så att det inte går att identifiera dig i uppsatsen. 

Den inspelade intervjun kommer efter att uppsatsen är färdig att raderas. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan dra dig ur när som helst. Skulle du ångra dig efter 

intervjun kommer inte materialet från din intervju att användas till uppsatsen. 

Jag heter Ricky Eliasson och studerar Socialpsykologi-C på Sociologiska institutionen vid 

Uppsala universitet. Hör gärna av dig till mig eller min handledare om du har frågor eller 

synpunkter!  

 


