
	  

InstaGratification	  
-‐	  en	  kvalitativ	  studie	  om	  identitetsskapande	  på	  Instagram	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Stockholms	  Universitet	  
Institutionen	  för	  mediestudier	  
V13	  M	  kand,	  C-‐uppsats	  
Författare:	  Johanna	  Dahlgren	  och	  Latchin	  Sevigin	  
Handledare:	  Yvonne	  Andersson  



2	  
	  

Abstract	  
 

Titel: InstaGratification – en kvalitativ studie om identitetsskapande på Instagram 

 

Författare: Johanna Dahlgren och Latchin Sevigin 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hur 60-talister samt 90-talister 

använder sig av Instagram samt hur de ser på online-identitet. De frågeställningar som vi 

utgått från är: ”Hur liknar samt skiljer sig användandet av Instagram mellan människor födda 

på 1960-talet mot de födda på 1990-talet?”, ”Om och i så fall hur skiljer användarna mellan 

sin online-identitet och de personer de är i det verkliga livet?”, och ”Hur liknar samt skiljer 

sig skapandet av en online-identitet mellan 1960-talister respektive 1990-talister?” 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Till teorin valde vi att utgå ifrån 

”Youth, identity, and digital media” av David Buckingham, ”Modernitet och självidentitet” av 

Anthony Giddens, ”Jaget och maskerna” av Erving Goffman, ”Mediekultur, mediesamhälle” 

av Jostein Gripsrud, ”A networked self” av Zizi Papacharissi samt ”Life on the screen” av 

Sherry Turkle.  

 

Resultatet pekar på att det inte är så stor skillnad i identitetsskapande mellan generationerna, 

vi såg snarare fler likheter. Däremot är det större skillnad i själva förhållningssättet till 

Instagram generationerna emellan. Vi kom fram till att Instagram handlar om att söka 

bekräftelse samt bekräfta andra användare. Användarna väljer att porträttera sig själva på ett 

positivt sätt och anser att vardagslivet inte är intressant nog att dela med sig av.  

 

Användarna, oavsett generation, söker InstaGratification. 
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1. Inledning	  
 

Världen krymper. Internet har öppnat upp för stora möjligheter och har förkortat avstånden 

avsevärt. Med dagens teknik är det möjligt att ta en bild och dela med sig till sina vänner och 

resten av världen genom bara ett klick. Med all ny teknologi som finns i dagens samhälle har 

möjligheterna till interaktion blivit oändliga.  

 

När vi var yngre och gick i grundskolan existerade inte dagens moderna teknologi. I början av 

varje skolår togs det klassfoton och enskilda bilder. Vi väntade alltid ivrigt på att hela 

skolkatalogen skulle anlända så att man kunde sitta och spana på folk i andra klasser. Vi och 

de flesta andra i klassen ansträngde oss alltid till det yttersta för att få en så bra bild som 

möjligt för att sedan dela de enskilda bilderna med våra vänner. Skillnaden mellan Instagram 

och skolkatalogen är inte betydande, snarare finns det flera likheter. En skillnad är att 

Instagram är digitalt och går snabbt, medan skolfotografierna är analoga och det dröjer längre 

tid innan man får dem. Gemensamt för båda är att de bilder som man delar med sig av har en 

betydelse för hur andra kommer uppfatta en. Instagram och andra sociala medier har bidragit 

till att gränser har suddats ut och har gjort bilder och information mer lättillgängligt för alla 

som vill nå dem.  

 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter publicerad 2013-05-13, ljuger en av tre på sociala medier. I 

artikeln står det att män gör det för att upprätthålla en cool online-personlighet medan kvinnor 

gör det på grund av grupptryck. Enligt studien är kvinnor på Instagram två gånger mer 

benägna än män att ladda upp bilder på dem själva som får dem att se mer fördelaktiga ut. I 

studien uppgav även 40 procent att de känner sig avundsjuka på vänners positiva 

statusuppdateringar (http://www.dn.se/ekonomi/vita-logner-vanligt-pa-sociala-medier). 

Artikeln är intressant eftersom det går att knyta an till det ämne vi ämnar undersöka. Det är 

intressant att studera hur individer beter sig online och om det finns några likheter samt 

skillnader på deras identitet online och hur de är till vardags när de inte befinner sig framför 

en skärm. 

 

Anledningen till att vi har valt att skriva en uppsats just om Instagram är för att vi tycker att 

det är ett spännande format. Det är roligt och lättsamt samtidigt som det rör upp starka 

känslor. Eftersom Instagram är ett relativt nytt fenomen är området tämligen outforskat vilket 

är ytterligare en av anledningarna till att vi fann ämnet mer spännande.  
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1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur två olika generationer använder sig 

av Instagram samt hur de ser på online-identitet.  

 

Frågeställningar som kommer tas upp är: 

• Hur liknar samt skiljer sig användandet av Instagram mellan människor födda på 

1960-talet mot de födda på 1990-talet? 

• Om och i så fall hur skiljer användarna mellan sin online-identitet och de personer de 

är i det verkliga livet (populärt benämnt "IRL", "in real life")? 

• Hur liknar samt skiljer sig skapandet av en online-identitet mellan 1960-talister 

respektive 1990-talister? 

1.2 Material	  och	  avgränsning	  
 

I denna studie har vi fokuserat på identitetsskapande ur ett generationsperspektiv; vad som 

liknar samt skiljer i skapandet av en identitet via Instagram. Vi valde att inte att göra en 

bildanalys då det inte är relevant för studien, detta då vi har gjort en kvalitativ studie baserad 

på intervjuer. Vi fokuserade på vad informanterna känner i relation till sin identitet på 

Instagram och online. Vi valde att avgränsa oss till 90- samt 60-talister då åldersskillnaden 

innebär ett spann som gör att studien känns mer intressant och att det borde finnas relativt 

tydliga skillnader samt likheter. Vi valde att göra djupintervjuer då vi bedömde att det var 

lämpligast för studien och eftersom vi ville ta reda på hur dessa två generationer tänker och 

känner kring fenomenet Instagram.  

1.3 Definitioner	  
	  
App Applikation, en programvara som laddas ned på en smartmobil. 

Feed Nyhetsflöde där man kan se de senaste bilderna som lagts upp av dem 

man följer. 

Följare De personer som följer en på Instagram. 

Hashtag Genom att använda # på en bild och skriva ett ord sparas bilden under 

sökordet, vilket underlättar för användare att hitta bilder med samma 

tema. 

Like Är en funktion där man kan ”gilla” det andra lagt upp på Instagram. 

Privat-/öppenprofil  Privat profil kräver godkännande från profilinnehavaren. Öppenprofil 
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betyder att alla kan gå in på profilen och se bilder. 

Tagga Märka en bild med # och sedan skriva ett ord, till exempel #sol, #flicka. 

Smartmobil Är en mobiltelefon med ett mobilt operativt system. 

1.4 Bakgrund	  

1.5.1 Instagram	  

	  
Instagram	  grundades	  av	  Kevin	  Systrom	  och	  Mike	  Krieger	  och	  lanserades	  i	  oktober	  2010.	  

Tjänsten	  har	  idag	  drygt	  100	  miljoner	  användare	  varav	  90	  miljoner	  är	  aktiva	  användare	  

(http://www.pcworld.com/article/2025801/facebooks-instagram-says-it-has-90-million-

monthly-active-users.html). 

 
På Instagrams hemsida beskrivs Instagram som ett “roligt och annorlunda sätt att dela sitt liv 

med vänner genom en serie bilder. Ta en bild, välj ett filter för att förvandla bilden till ett 

minne att ha med dig”. Grundarna kom på idén med Instagram i takt med att kamerorna på 

mobilerna blev bättre och bättre. För att bilderna inte skulle vara mediokra valde de att 

använda sig av filter för att förvandla bilderna till att se mer professionella ut. 

Tanken med Instagram är att det ska vara enkelt att ta bilder och dela med sig på olika 

plattformar, och att det även ska vara snabbt och effektivt (http://instagram.com/about/us/). 

 
Instagrams förhållningssätt till integritet är att alla kan följa alla, så länge man har ett konto, 

däremot har användarna ett alternativ att få möjlighet att godkänna vilka som ska få följa dem 

innan de kan se alla bilder. Alla bilder är alltså öppna för allmänheten att beskåda, antingen på 

appen Instagram eller via nätet. Väljer användaren att ha ett privat konto är det endast följarna 

som kan se bilderna (http://instagram.com/about/us/). 

2. Teori	  
2.1 	  Identitet	  
	  
Vi bombarderas dagligen av tusentals nya intryck, via reklam på gatan, i tv:n, i datorn och på 

bussen. De flesta människor i dagens samhälle är ständigt uppkopplade, antingen genom 

telefonen eller via datorn på jobbet eller i hemmet. Vi har kontakt med omvärlden via mejl, 

telefonsamtal och sms. Vi kan se vad våra vänner och bekanta har för sig genom att följa dem 
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via sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram. Människor är, och har alltid varit 

sociala varelser - sociala varelser som är och vill vara en del av världen (Gripsrud 2011:18). 

 

Människans socialisation kan enligt sociologer delas in i en primär och sekundär socialisation. 

Den primära är den del som äger rum bland de närmaste omkring oss (det kan till exempel 

vara vår familj eller någon form av närmre grupp). Den sekundära äger rum utanför familjen, 

såsom skola, arbetsplats eller föreningar som vi är verksamma i. Även massmedierna tillhör 

den sekundära socialisationen. Gripsrud skriver att ”[m]edierna bidrar till att definiera 

verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är” (Gripsrud 2011:19). Vi 

sorterar intrycken vi möts av dagligen, från människor vi träffar samt från medierna. Från 

intrycken bildar vi oss en uppfattning om likheter samt skillnader mellan oss själva och de vi 

möter. Vi utvecklar en uppfattning om oss själva, och vi skapar oss en identitet (Gripsrud 

2011:20).  

 

Nationalencyklopedin definierar "identitet" som ”individens medvetenhet om sig själv, sin 

kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande” (2008:108). Gripsrud 

utvecklar begreppet och gör en åtskillnad mellan två olika sorter av identitet. Han talar om 

människans sociala eller kollektiva identitet som vi får genom andra individers uppfattningar 

och tankar om oss samt genom den kollektiva omgivning som vi införlivas med. Han menar 

på att dessa uppfattningar om oss blir en del av vår faktiska självbild och identitet. Den andra 

sorten av identitet, enligt Gripsrud, är vår personliga identitet. För att komma fram till vår 

personliga identitet måste vi ställa oss frågan; vem är jag? Denna fråga är dock inte alltid så 

lätt att svara på (Gripsrud 2011:22). 

 

Enligt Anthony Giddens kan självet betraktas som ett reflexivt projekt som den enskilde 

individen är ansvarig för. Med reflexivt projekt menar Giddens en process där självidentiteten 

skapas. Människan är inte det den är, utan det som den gör sig till. Självet betraktas inte som 

helt tomt då det finns psykologiska processer som formar självet och psykologiska krav som 

frambringar parametrar för självets omorganisering. Däremot beror vad individen kommer att 

bli på de rekonstruerade ansträngningarna från individens sida (Giddens 1991:95). 

 

Enligt Giddens har den posttraditionella sociala världen gett individen fler valmöjligheter. En 

av de valmöjligheterna handlar om livsstilens dominans och dess oundvikliga betydelse för 

den enskilde aktören (Giddens 1991:101). Ens självidentitet skapas efter de val man gör och 
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dessa val definierar vem man är som människa. För att lättare tydliggöra så är en livsstil en 

uppsättning praktiker som en individ följer (Giddens 1991:101). 

 

Livsstil handlar om vilka kläder man väljer att bära, matvanor, handlingssätt och sociala 

miljöer. I ett modernt samhälle spelar livsstilen större roll i skapandet av själva identiteten hos 

individen (Giddens 1991:102). Även om det finns en mängd olika valmöjligheter betyder det 

inte att dessa valmöjligheter är öppna för alla individer, eller att vi inser att de beslut vi fattar 

är ett i raden av en mängd olika alternativ. När det kommer till arbete och konsumtion 

existerar det en mängd olika livsstilsval för oss människor (Giddens 1991:102).  

 

Genom vanor och olika orienteringar bildar vi en livsstil. Vi förenar olika delar som formar 

ett mönster som är mer eller mindre ordnat. Många människor finner att ett mönster är viktigt 

då det berättar vem vi är, vilket leder till en känsla av trygghet. Att välja livsstil eller skapa en 

livsstil handlar ofta om grupptryck, kända förebilder och socioekonomiska förhållanden. Vi 

påverkas starkt av vår omgivning och av den grupp vi sökt tillhörighet med, det vill säga det 

Gripsrud kallar kollektiv identitet (Giddens 1991:103). Vi lever i ett posttraditionellt samhälle 

som är präglat av individualism och människor är mer olikartade och segmenterade. Förr var 

samhället mer traditionstyngt där de sociala samt kollektiva identiteterna var starkare 

(Giddens 1991:104). 

 

Medierna bidrar med sin speciella uttrycksform till ökad valmöjlighet av olika livsstilsformer. 

Massmedia bidrar också till differentiering samt fragmentering och ger även individerna 

större tillgång till vissa miljöer som de i annat fall aldrig hade kommit i kontakt med. Detta 

leder till att gränser suddas ut, klasskillnader samt avstånd blir mer diffusa. Något som 

tidigare inte varit en självklarhet ser många som givet i dagens samhälle. Giddens skriver att 

”[k]onsekvensen har blivit att den traditionella förbindelsen mellan ’fysisk miljö’ och ’social 

situation’ underminerats.” Nya gemenskaper samt skillnader skapas mellan redan existerande 

former av social erfarenhet (Giddens 1991:105-106).  

2.2 	  Aspekter	  av	  jaget	  
	  
Giddens talar om medier generellt medan Sherry Turkle talar om datorer och identitet. Hon 

tillför en ny dimension till Giddens resonemang. Genomgående i Turkles bok ”Life on the 

screen” förs det en komplex diskussion om motsatsen mellan acceptans och avslag i 

förhållande till “maskinen”. Å ena sidan hävdar vi att vi är annorlunda än maskiner då vi har 
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känslor, kroppar och ett intellekt som inte kan regleras, å andra sidan spelar vi dataspel som vi 

anser vara levande eller “nästan” levande. Föreställningen om maskiner har närmat sig 

föreställningen om människor. Experter menar att vi kan läsa våra känslor genom att röntga 

hjärnan och modifiera våra sinnen genom att programmera om egenskaper hos våra 

personligheter (Turkle 1995:177).  
 

Många människor spenderar mycket tid framför en dator eller TV, samtidigt som den sociala 

varelsen som vi är försöker finna tillhörighet (Turkle 1995:178). Det är just där datorn spelar 

en central roll eftersom vi kan hålla kontakt genom e-post samt andra sociala medier. Turkle 

menar att Internet har bidragit till att vi numera tänker på identitet som mångfald. Genom 

internet kan vi utveckla olika identiteter som tidigare varit svårt att leva ut på grund av 

samhället och dess normer. Människor upplever numera att identitet är en rad olika roller som 

kan mixas och matchas, och vilka uppfyller olika behov hos oss människor. Internet har blivit 

ett socialt laboratorium att experimentera i med konstruktioner och rekonstruktioner av jaget i 

det postmoderna samhället (Turkle 1995:180). 

 

Människan spelar olika roller i virtuella samhällen eller skapar sig en annan identitet online. 

Vuxna, liksom barn, lär sig att vara föränderliga och flytande för att passa in (Turkle 

1995:256). Den nya tiden har gjort det möjligt för mänskligheten att fokusera på sidor hos sig 

själv som tidigare inte varit socialt acceptabla. Människan har med dagens moderna teknologi 

möjlighet att transformera sig själv och sin identitet – man kan alltså vara någon annan 

samtidigt som man är sig själv. Internet har gjort det möjligt att ha egna hemsidor där man 

kan fokusera på de saker man är intresserade av i livet (Turkle 1995:258). 

 

Online-identitet kan ge människor ångest, men det kan också ge en känsla av lättnad och 

möjlighet att upptäcka sig själv. Internet har medfört att man fått tänka om kring begreppet 

identitet, det existerar inte längre en enhetlig föreställning om identitet (Turkle 1995:260). 	  	  

2.3 	  Uses	  and	  gratifications-‐teorin	  
"Uses and gratifications"-teorin kom som en reaktion mot den tidigare rådande uppfattningen 

att medierna var allsmäktiga och styrde över publiken. Uses and gratifications-teorin ser på 

forskningen kring medier från aspekten "vad gör publiken med medierna?" istället för "vad 

gör medierna med publiken?". Individerna ses i denna teori som självständiga både när det 

kommer till handling samt tankar. Människor tänker och handlar medvetet samt rationellt och 
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använder medierna för att tillgodose sina behövligheter av självbekräftelse, social tillhörighet, 

underhållning samt information (Gripsrud 2011:72). 	  

Man kunde med Uses and gratifications-teorin konstatera att mediernas direkta inflytande inte 

var lika omfattande som man tidigare antagit. Socialpsykologen Maslow, som är Uses and 

gratifications-teorins främsta inspirationskälla, konstaterade att människor främst söker att 

tillfredsställa starka behov som att äta och sova, och att människan efter att ha uppfyllt dessa 

behov söker efter självbekräftelse och sociala kontakter. Användarforskningen försökte, 

genom bland annat enkätundersökningar, söka svar på vad människor fick för tillfredsställelse 

genom mediekonsumtionen. De kom fram till att människor har behov av information, någon 

form av social tillhörighet (identitet) samt självbekräftelse och att det var motiven till 

individernas val av media samt medieinnehåll (Gripsrud 2011:82). 

En kritik mot Uses and gratifications-teorin är att individer ofta agerar på irrationella eller 

svårmotiverade sätt på grund av ett själsliv som är till stor del omedvetet hos individen. 

Människor kan inte alltid motivera varför de gör som de gör, varför de gillar eller ogillar vissa 

saker samt vad de har lust med. En annan kritik är att Uses and gratifications-teorin leder till 

cirkelresonemang (Gripsrud 2011:83).  

2.4 	  Jaget	  och	  maskerna	  

Precis som Giddens så menar Erving Goffman att vi människor läser av varandra när vi möts 

och att vi bildar oss en uppfattning om den andra individens sätt att vara. Dessa upplysningar 

leder till att vi får klarhet över den rådande situationen. Det gör det möjligt för oss att i förväg 

veta vad vi kan förvänta oss och hur vi bör bete oss (Goffman 2009:11). Vi människor spelar 

olika roller och precis som skådespelare i en teateruppsättning vill vi göra intryck och tas på 

allvar av våra iakttagare (Goffman 2009:25). 	  

Goffman har använt sig av termen "fasad" för att förklara denna del av människans sociala 

beteende. Det sociala beteendet fungerar på ett allmängiltigt sätt, för att förklara situationen 

för de personer som iakttar det så kallade sociala framträdandet. Fasaden används medvetet 

eller omedvetet av individen under det sociala framträdandet. Goffman skriver om fasadens 

standardingredienser och nämner först ”inramningen” som dess första standardingrediens. 

Inramningen är platsbunden och med begreppet menar han dekor och ytplaneringen, alla 

bakgrundsinslag som utgör grunden för där den så kallade scenen utspelar sig (Goffman 

2009:28). Han fortsätter med begreppet ”personlig fasad” som refererar till detaljerna. Det är 
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smådelarna och detaljerna som vi identifierar oss mest med, till dessa hör kön, ålder, kläder, 

storlek, utseende, hållning, talmönster, gester med mera. Dessa detaljer kan skifta under 

individens livsstil, dock är vissa egenskaper mindre rörliga än andra. Gester och 

ansiktsuttryck kan ändras på bara några sekunder medan utseende är relativt bestående 

(Goffman 2009:30). ”Uppträdande” är den information som för ögonblicket ger oss 

upplysning om individens sociala status. ”Manér” å andra sidan är den information som för 

ögonblicket, ger oss förklaring om vilken roll individen i en social kontext tar på sig 

(Goffman 2009:30). 

  

Det finns ett visst sammanhang mellan inramning, uppträdande och manér. Sammanhanget 

ger oss en idealtyp som får oss att se undantagen (Goffman 2009:31). Genom att titta närmre 

på det sociala framträdandets abstrakta samt generella karaktär kan vi göra en mer fullständig 

utvärdering av relationerna som förmedlas genom fasaden (Goffman 2009:32). 

 

I sociala situationer väljer vissa individer oftast att framhäva vissa karaktärsdrag som annars 

inte tar så stor plats. För att verka attraktiv i just sociala miljöer behöver individen tänka på 

hur den agerar och för sig för att det den vill förmedla ska verka meningsfullt och intressant 

(Goffman 2009:35). 

 

Vissa individer som använder sig av Instagram väljer noga ut hur de vill framstå för att de i 

sin tur ska passa in i de förutsättningar och förväntningar som deras observatörer har på dem. 

De ger sina följare en idealiserad bild av sig själva för att kunna göra intryck på dem. Många 

vill försöka framstå som lite bättre, snyggare, roligare än vad de egentligen är (Goffman 

2009:39). 

 

”Om vi aldrig försökte förefalla vara lite bättre än vi är, hur skulle vi 

då kunna förbättra eller ’trimma oss själva utifrån och in’? Och 

samma impuls att visa upp en bättre eller idealiserad bild av oss 

själva kommer till ett organiserat uttryck i de olika yrkena och 

klasserna, vilka allesamman till en viss grad håller sig med en 

jargong eller pose som dess medlemmar för det mesta omedvetet 

lägger sig till med, men som har effekten av en konspiration som 

bearbetar den övriga världens godtrogenhet” (Cooley 1922:352-53, 

citerad i Goffman 2009:39). 
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Vid mötet med andra människor tenderar individens manér tala om för omgivningen om 

dennes sociala status, det sker oftast i högre grad än individens beteende i helhet (Goffman 

2009:39). I de flesta samhällen tycks det förekomma en idealisering av de högre positionerna 

i samhället och de som befinner sig bland de lägre har oftast en viss strävan av att ta sig uppåt 

på stegen. Denna strävan kan innebära att man måste göra vissa uppoffringar för att bibehålla 

en fasad utåt (Goffman 2009:40). Många användare av Instagram jobbar hårt för att bevara 

sin fasad, de tar endast bilder som förskönar deras vardag för att ge ett visst intryck till sina 

följare. Många individer enligt Goffman, framhäver vissa egenskaper hos sig själva och döljer 

andra (Goffman 2009:64). 

 

En individs agerande kan ge hintar om vem den är. Det kan dock uppstå missförstånd och 

publiken kan läsa in en gest fel och därmed misstolka innebörden. I vårt samhälle uppstår 

ouppsåtliga gester väldigt frekvent. Det kan bero på att man lägger fokus på fel teckenbärande 

gester, till exempel kan den agerande individen himla med ögonen utan att det betyder något i 

sammanhanget. Ansvaret ligger hos den agerande individen för att förmedla att gesten är 

obetydlig så att ett missförstånd inte sker. När man vet att publiken är skeptiskt inställd till 

den agerandes verklighet kommer publiken fokusera på misstagen. Och då avfärda hela 

uppträdandet som falskt. Även en positivt inställd publik kan emellertid bli orolig och 

chockad av avvikelser i beteenden (Goffman 2009:52).  

 

Om publiken placerar den agerande individens framträdande i felaktiga fack är det nödvändigt 

för den agerande att lägga ner mer energi på hur den uttrycker sig när den befinner sig inför 

en publik. Annars är risken stor att personen blir missförstådd. Det är lätt för den agerande att 

använda sig av gester och tecken som kan ge intryck av något som i det egentliga fallet inte 

existerar. Goffman beskriver det på följande sätt: ”… det råder ingen tvekan om att många 

individer har mer än nog av kapacitet och motiv för att förvränga fakta; bara skamkänslor, 

skuldkänslor eller rädsla hindrar dem från att göra det” (Goffman 2009:57).  

2.5 	  Sociala	  medier	  

Sociala medier är en beteckning på platser där användarna söker information och 

kommunicerar med varandra via nätet. Nätet ger möjlighet att utbyta kunskap och åsikter med 

andra individer som befinner sig långt bort. Distans är inte längre ett hinder för att mötas och 

vara i kontakt med andra individer (Gripsrud 2011:49). 
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De sociala medierna har expanderat det senaste decenniet och både den yngre samt äldre 

generationen söker sig till de olika nätverken. Sociala medier har öppnat upp för nya typer av 

interaktion. Människor använder sig av sociala medier för att socialisera sig, dela med sig 

samt ta till sig information och för att synas samt bli sedda. Människor söker sig även till 

sociala medier för att flirta, söka kärlek, knyta affärskontakter samt även för att sprida 

politiska och religiösa budskap (Danah Boyd 2011: 39).  

 

Boyd belyser hur individer framställer sig själva genom olika sociala medier samt hur de 

kommunicerar med varandra i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Boyd beskriver vad 

hon anser definierar ett socialt medium och hon tillskriver det tre egenskaper, dock belyser 

hon att kombinationen av dessa egenskaper varierar från nätverk till nätverk. Boyd tar upp 

egenskaperna profiler, vänner och kommentarsverktyg (Boyd 2011:43).   

 

Profiler är inte unika för sociala medier men de är den centrala punkten för nätverken. 

Profilen representerar både individen samt fungerar som en plats där interaktionen sker. För 

att bli sedda av andra i det sociala sammanhanget anstränger sig människorna i de sociala 

nätverken med att utforma sina profiler. Individerna måste här bestämma sig för hur de vill 

framställa sig själva inför sin digitala omgivning. Självpresentation är huvudmålet med 

profilen men profilsidan fungerar även som en plats för att dela med sig av information samt 

kommunicera med andra. På profilsidan kan man kontrollera och bestämma vilka som får 

tillgång till informationen man lagt ut. Det vanligaste bland användare i olika sociala nätverk 

är att ha en semi-offentlig profil, det vill säga en profil som är öppen för en ganska bred 

publik som i huvudsak består av vänner (Boyd 2011:43). 

 

Valet av vem som får bli ens vän eller inte vägs ofta av olika för- och nackdelar. Vissa 

accepterar vilka vänförfrågningar som helst för att fylla ut sin lista av vänner. Enligt Boyd 

känner vissa att det kan vara lättare att acceptera en vänförfrågan från någon som man inte 

känner så väl, än om man ger sina föräldrar, släktingar samt chefer tillgång till sin profil. 

Många individer känner då att de måste vara lite mer sparsamma samt försiktiga med vad de 

väljer att dela med sig. Många anpassar sin profil efter sin publik, det vill säga efter sina 

vänner, hur man väljer att framställa sig själv är oftast beroende på hur publiken ser på en och 

vad de förväntar av en (Boyd 2011:44). 
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Ett verktyg som används för att kommunicera och interagera med andra som blivit allt mer 

vanlig är kommentarsfunktionen. Denna funktion finns tillgänglig på profilsidan och 

kommentarerna som skrivs där blir synliga för alla som har tillgång till den personens profil. 

Boyd belyser att innehållet i dessa konversationer oftast inte alltid är så meningsfulla, 

speciellt när ungdomar skriver till varandra. Men även om kommentarerna inte har något 

meningsfullt innehåll så är det ett sätt att göra sig sedd (Boyd 2011:45).  

 

Tillsammans utgör profiler, vänner samt olika kommunikationskanaler grunden för den scen 

som sociala medier utgör, det gör sociala medier till en scen. Kortfattat så är sociala medier en 

scen på grund av sättet de kopplar ihop individer till en massa och på grund av utrymmet de 

förser användarna med för interaktion och information. Det är en scen på grund av sättet 

sociala medier formar och strukturerar individerna (Boyd 2011:45). 

 

I dagens samhälle är det en del av livet att ständigt tänka på hur man uppfattas av andra, 

eftersom det ligger i de flestas intresse att ge ett positivt intryck till sin omgivning. En del av 

detta går att ordna genom de yttre egenskaperna, till exempel genom kläder, frisyr, beteende, 

hur vi talar och så vidare. Detta för att dölja de negativa sidorna så gott som möjligt. Goffman 

beskriver livet som en scen där jaget iklär sig olika roller. Forskning om hur man presenterar 

sig själv har gått från analyser av interaktion mellan personer till framställningar via 

massmedia (Mendelson & Paparcharissi 2011:252). 

 

Mendelson och Paparcharissi skriver i sin text ”Look At Us” om universitetsstudenter som 

lägger upp bilder på sig själva och ”taggar” andra på Facebook. Genom bilderna presenterar 

de sig själva och sin identitet (Mendelson & Paparcharissi 2011:251). Internet tillåter 

människor att presentera olika versioner av sig själv för andra. Människor har via Internet fått 

möjligheten att lägga upp information som presenterar dem på ett önskvärt sätt, en selektiv 

version av dem själva. Genom att endast presentera positiva eller attraktiva delar av sig själv 

kan man förfina framställningen av den identitet man har (Mendelson & Paparcharissi 

2011:252). 

 

Bilder används som ett verktyg för att presentera vår identitet. I en studie som Mendelson och 

Paparcharissi skriver om i sin text, som handlar om ungdomars användande av sociala medier, 

visade det sig att tjejer oftare laddar upp bilder än killar (Mendelson & Paparcharissi 

2011:253-54). Personliga bilder presenterar ett ideal om hur vi önskar att minnas våra liv. 
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Sociala nätverk fungerar som en stor hårddisk som sparar händelserna och gör att de finns 

kvar där för alltid. De positiva bilderna överrepresenterar de negativa händelserna och vi tar 

oftast flest bilder av större firanden i våra liv, till exempel från födelsedagar, semestrar och 

bröllop. Fotografier fungerar även som bevis på att viktiga händelser och förhållanden mellan 

vänner och familj faktiskt existerar och blir näst intill heliga genom sin dokumentation 

(Mendelson & Paparcharissi 2011:254). 

 

Vi framställer oss själva, medvetet och omedvetet, som något vi önskar vara (Mendelson & 

Paparcharissi 2011:255). Hur vi framställer oss själva, vårt ”jag”, har blivit en ständigt 

utvecklande cykel där vår identitet är presenterad, jämförd, justerad eller försvarad mot en 

regi av sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska verkligheter (Paparcharissi 2011:304). 

2.6 	  Internetgenerationen	  
	  

Folk födda under senare delen av 80-talet samt under 90-talet har kommit att kallas för 

”Internetgenerationen”. De är den första generationen som vuxit upp med Internet. 

Undersökningar visar på att denna generation socialiserar sig mer över nätet, laddar ner mer 

underhållning samt söker sig till nätet för att ta reda på information i större utsträckning än 

vad andra generationer gör. Resultatet av detta är att individer ur denna generation oftast 

behärskar Internet i en större skala än vad de andra generationerna gör. Den växande 

medvetenheten av åldersbaserade skillnader i användandet av nyare teknologi har lett till 

omfattande spekulationer om dess effekter. Generationsklyftan delar sig mellan å ena sidan de 

unga, som har större erfarenhet av den nya teknologin, och å andra sidan av de äldre, som inte 

vuxit upp med den typen av teknologi som finns i dagens samhälle (Herring 2008:71).  

 

Ungdomar som använder sig av Internet har svårigheter att göra sina röster hörda då de saknar 

finansiella tillgångar och akademiska belägg i sina åsikter. Herring skriver att vi måste förstå 

att ungdomar har ett annorlunda perspektiv på sociala medier som grundar sig i deras egna 

erfarenheter (Herring 2008:75). Enligt Herring finns det belägg som antyder att ungdomars 

perspektiv på digital media skiljer sig från de vuxnas konstruktioner på en rad olika punkter. 

För det första tänker inte internetgenerationen på teknologi som en era. Istället tänker de på 

vilka aktiviteter teknologin möjliggör för dem. De förundras heller inte över världen de lever 

i, eller jämför inte livet innan internet, eftersom de saknar erfarenheter från det. I och med att 

internetgenerationen saknar erfarenheter från tiden innan internet, verkar dagens teknologi 

självklar för dem. Skillnaden mellan dagens internetgeneration och den äldre generationen är 
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att idag finns det fler möjligheter att hålla kontakt via smartmobiler där man både kan ringa, 

sms:a, skicka mejl och få tillgång till olika sociala medier. Internetgenerationen lägger ner 

mycket tid på att skapa och designa en internetidentitet för att bli sedda och få bekräftelse av 

sina följare (Herring 2008:77).  

 

Den yngre generationen som vuxit upp med den moderna teknologin anser vissa saker som 

självklara, de anser till exempel inte att sms, chatt och bloggar tillhör kategorin teknologi. 

Enligt Herring föredrar ungdomar att göra någonting annat, till exempel göra olika aktiviteter 

som att gå på bio, än att använda teknologi. Men teknologin är det som är mest lättillgängligt 

och därför blir det det enklaste valet när de vill sysselsätta sig med något. Många föräldrar är 

dessutom oroliga för att barnen ska råka illa ut när de befinner sig utanför hemmet och känner 

att de har större kontroll över barnen när de är hemma framför datorn (Herring 2008:77).  

3. Metod	  

3.1 	  Kvalitativa	  djupintervjuer	  
	  
Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativa djupintervjuer. Genom kvalitativa 

djupintervjuer försöker man förstå informantens synvinkel inom ett visst ämne och bilda en 

förståelse av dennes erfarenheter. Det kan verka enkelt att intervjua men sanningen är att det 

är svårt att göra det bra (Kvale & Brinkmann 2009:17). Forskningsintervjuer grundar sig på 

samtal ur vardagslivet och är ett professionellt samtal. Det är en intervju där lärdom utformas 

i en interaktion (Kvale & Brinkmann 2009:18). Viktigt att tänka på vid kvalitativa intervjuer 

är att man vill gå djupare in i förståelsen för hur informanten känner inför ämnet, och alltså 

inte varför den känner på ett visst sätt. Meningen är att intervjuaren ska förstå informantens 

känslor och tankesätt (Trost 2010:53). 

 

Efter intervjuerna lade vi till en uppföljning där vi frågade informanterna om de hade något 

att tillägga eller hur de hade upplevt intervjun. Detta gjorde vi för att informanterna ofta delar 

med sig av personlig information och efteråt finns risken att de kan känna en tomhet då det 

oftast är en envägskommunikation.  Vi spelade inte in uppföljningen (Kvale & Brinkmann 

2009:144-145). 

3.2 	  Intervjumanual	  
	  
Inför en intervju skriver man vanligtvis ett manus för att strukturera upp intervjuns förlopp. 
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Antingen kan manualen innehålla punkter som ska tas upp, eller så är det förformulerade 

frågor som följs detaljerat. Beroende på studien avgör frågornas ordningsföljd av intervjuaren, 

om denne valt en bindande manual eller en icke-bindande manual, där intervjuaren med 

fingertoppskänsla kan bestämma ordningsföljd och följdfrågor (Kvale & Brinkmann 

2009:146). Väljer man kvalitativa intervjuer har man inget frågeformulär utan man har istället 

en lista på frågeområden där informanten får styra ordningsföljden på frågorna. Det är bra att 

hålla listan kort och ta med stora delområden eftersom intervjuaren bör lära sig hela listan 

utantill så att den verkligen sitter i ryggmärgen (Trost 2010:71). Använder man sig av fler än 

en intervjuare är det viktigt att intervjuguiderna är jämförbara och till innehållet likadana men 

behöver inte vara identiska. Det är viktigt att anpassa guiden efter intervjuaren eftersom vi 

kommunicerar och tänker på olika sätt (Trost 2010:71).  

 

I denna studie har vi använt oss av semistrukturerad intervjumanual där huvudtemat handlar 

om Instagram och identitet. Syftet med studien är att ta reda på om det finns några likheter 

samt skillnader mellan olika generationer i hur man använder Instagram och hur synen på 

online-identitet ser ut. Kvalitativa djupintervjuer är därför fruktbart då vi är intresserade av att 

förstå människors resonemang och handlingsmönster (Trost 2010:32). Med semistrukturerad 

intervjumanual menar vi att vi använt oss av en strukturerad manual där vi hållit oss inom det 

område vi ämnar undersöka och samtidigt låta informanten prata relativt fritt kring ämnet 

(Trost 2010:40). 

 

I boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” redovisar författaren hur en intervjumanual kan 

formuleras. Vi valde först och främst att utgå från fenomenet Instagram, uppbyggnaden av en 

online-identitet, bilder och information samt det eventuella riskanvändandet med Instagram 

som en utgångspunkt för att själva kunna formulera en fruktbar intervjumanual. Beroende på 

hur informanten svarar på de olika frågorna så följer självklara följdfrågor, men själva 

manualen är inte hugget i sten. Det är viktigt att ta hänsyn till vad informanten själv väljer att 

berätta och fokusera på eftersom intervjun annars kan bli för styrd och påverkad av 

intervjuaren. En intervju är en ständig process där det primära är att intervjuaren lyssnar aktivt 

för att ställa de rätta följdfrågorna (Kvale & Brinkmann 2009:154). Det krävs en förkunskap 

om intervjuämnet, känslighet för den sociala relationen i en intervju och en insikt över vad 

man vill fråga om för att genomföra en lyckad intervju. Informanten svarade i några fall i 

förväg på våra tilltänkta följdfrågor vilket gjorde att vi valde att gå vidare med andra frågor. 

Som vi nämnt tidigare var de ämnen vi valde:          
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• Instagram 

• Att bygga en online-identitet 

• Bilder & information                

• Risk 

3.3 	  Intervjufrågor	  
	  
Som vi nämnt tidigare bör frågorna som intervjuaren ställer vara korta och enkla (Kvale & 

Brinkmann 2009:150). Jan Trost skriver att de frågor som man ställer först i en intervju kan 

vara avgörande för hur hela intervjun fortlöper. Om informanten upplever att den första 

frågan är klumpigt ställd eller irriterande kan det bli svårt att bygga upp det förtroende och 

den trygghet som man vill få informanten att känna (Trost 2010:84).  Det är betydelsefullt att 

låta informanten ta pauser, det krävs tålamod från intervjuarens sida och det är även viktigt att 

tänka på att man aldrig ska avbryta informanten (Trost 2010:85). För att inte störa kontakten 

med informanten ska man söka ögonkontakt och visa intresse. Man ska dock inte stirra på 

informanten utan söka uppträda så naturligt som möjligt (Trost 2010:94). Genom att titta på 

den man talar med kan man komplettera information som inte bandspelaren lyckas fånga, man 

kan till exempel se hur/om informanten gestikulerar, ler eller rynkar på ögonbrynen vid vissa 

tillfällen. Sådan information kan vara betydelsefull i det senare arbetet med analysen av det 

insamlade materialet (Trost 2010:95). Det gäller även att vara ärlig under intervjuns gång, om 

informanten ställer en fråga intervjuaren inte har svar på är det bästa att be om att få 

återkomma (Trost 2010:95). 

3.4 	  Förkunskap	  
	  
Innan själva intervjun är det viktigt att vara inläst på det ämnesområdet man valt, och att man 

tydligt formulerat ett syfte med studien. Använder man sig av flera intervjuare bör alla vara 

väl insatta i ämnesområdet (Trost 2010:71). För att skaffa kännedom om ämnesområdet 

räcker det inte bara med att läsa litteratur och ta del av teoretiska studier utan det är väsentligt 

att man fördjupar sig i ämnet genom att ta del av den värld man ska undersöka. För att få en 

inblick och känsla av vad det är intervjupersonerna kommer tala om rekommenderas det att 

man sätter sig in i ämnet på deras sätt (Kvale & Brinkmann 2009:123). Eftersom vi själva är 

Instagram-användare har vi en större klarhet kring hur fenomenet fungerar och kan relatera 

samt visa mer förståelse för svaren vi tagit del av via intervjuerna. 
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3.5 	  Urval	  
	  
Vårt val av informanter till denna studie har styrts av vissa faktorer, såsom ålder och ett 

någorlunda frekvent användande av Instagram. Vi har i denna C-uppsats använt oss av en 

heterogen grupp människor, som i detta fall är användare av Instagram. Samtidigt vill vi ha en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män, liksom en jämn fördelning av åldrar. Vi har därför 

valt att intervjua tio personer från varje generation och vi har även sökt intervjua hälften 

kvinnor samt hälften män. Detta tror vi är en fördel för denna typ av undersökning som vi 

utför, eftersom vi vill kunna presentera ett någorlunda tillförlitligt resultat. Vi har valt att i vår 

uppsats begränsa oss till två olika generationer, nämligen användare av Instagram från födda 

på 60-talet (härefter ”60-talisterna”) samt användare födda på 90-talet (härefter ”90-

talisterna”). Anledningen till att vi valt 60- respektive 90-talet är för att det är ett relativt stort 

spann mellan generationerna. Många 90-talister har vuxit upp med sociala medier samtidigt 

som användandet av modern teknologi inte är främmande för 60-talister. Därför är det 

intressant att jämföra två olika generationer där den ena vuxit upp med den digitala eran samt 

den andra har varit med i födseln samt utvecklingen av den. I och med att det har varit väldigt 

svårt för oss att hitta manliga Instagram-användare födda på 60-talet har vi valt att använda 

oss av fler kvinnor i den kategorin. 

3.6 	  Presentation	  av	  informanter	  
	  
60-talister:  

Anna 48 år, psykolog, har använt Instagram i ett halvår. 

Bodil 47 år, säljare, har haft Instagram i ett år. 

Gunilla 52 år, förskollärare, har använt Instagram i cirka ett och ett halvt år. 

Helene 52 år, forskare kring läkemedel, har haft Instagram i precis ett år. 

Lena 51 år, kostchef, har haft Instagram i ett och ett halvt år. 

Maria 48 år, personligassistent, har använt Instagram i ett år.  

Per-Erik 47 år, serviceman, har haft Instagram i drygt två år. 

Ragnar 46 år, regissör i reklam, har haft Instagram i ungefär ett år. 

Ulf 50 år, Art Director, har haft Instagram i två år men använt det i ett år. 

 

90-talister:  

Adrian 18 år, student, har haft Instagram i fem månader.  

Christoffer 19 år, student, har haft Instagram i drygt två år. 
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Joacim 20 år, musiker, har haft Instagram i lite mer än ett halvår. 

Maria 21 år, arbetssökande, är osäker på hur länge hon har haft Instagram. 

Mattias 18 år, student, har haft Instagram i ett år. 

Nelly 19 år, butiksbiträde, har haft Instagram i två år. 

Rasmus 18 år, student, har haft Instagram i ett och ett halvt år. 

Sarah 18 år, student, har haft Instagram i ett år. 

Sevgi 19 år, butiksbiträde, har haft Instagram i drygt ett och ett halvt år 

Yasmin 17 år, student, har haft Instagram i två år men har varit aktiv i ett år. 

 

Då vår studie handlar om Instagram valde vi att ta inledande frågor om informanternas 

förkunskaper i ämnet. Då vi på förhand visste att informanterna är användare av Instagram 

valde vi att ställa första frågan om vad informanterna har för tankar kring fenomenet. På så 

sätt tänkte vi att informanterna kunde berätta om de var positivt eller negativt inställda till den 

sociala plattformen. Inledande frågor är bra eftersom informanten har möjlighet att beskriva 

vad den tycker är intressant med ämnet eftersom det kan leda till spontana och rika 

förklaringar (Kvale & Brinkmann 2009:150). Efter den inledande frågan om Instagram, 

använde vi sonderande frågor för att ta reda på hur länge informanterna använt Instagram och 

i vilket syfte. Sonderande frågor använder man för att utforska innehållet (Kvale & 

Brinkmann 2009:151). Genomgående i intervjun använde vi oss av uppföljningsfrågor genom 

att uppmuntra informanterna att fortsätta. Genom att göra detta öppnar man för fler 

utläggningar och beskrivningar från informanten (Kvale & Brinkmann 2009:151). 

 
Därefter fokuserade vi på online-identitet och hur informanterna definierar identitet. Nästa 

steg i intervjuerna var bilder och information. Hur informanterna tänker kring bildval samt om 

det finns en gräns för hur mycket informanterna väljer att dela med sig av på Instagram. Till 

sist gick vi in på riskerna med Instagram och online-identitet. Vi frågade om informanterna 

upplevde att det finns några risker med att använda Instagram, och hur informanterna förhöll 

sig till detta. 

3.7 	  Analys	  av	  material	  

Efter att ha genomfört intervjuerna analyserade vi materialet vi samlat in. Det finna inga rätt 

och fel när man analyserar och man får vara kreativ och använda fantasin som hjälpmedel 

(Trost 2010:147). Man ska helst undvika att göra analysen direkt efter en intervju. För att få 
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det bästa resultatet av en analys är det bra att hålla lite distans till själva intervjun (Trost 

2010:149).	  

 

Det finns många sätt att genomföra en intervju på. Vi har valt att i första hand träffa 

informanterna och spela in intervjun för att sedan transkribera den. I vissa fall har vi inte haft 

möjlighet att träffa informanterna då de bott på annan ort. Då har vi istället valt att göra 

intervjuerna via telefon. Vår tanke är att få ned allt ordagrant och även innefatta långa pauser 

och skriva ner om informanten skrattar. Det kan innebära att det blir många sidor per intervju 

men det leder i sin tur till en starkare analys (Trost 2010:149). Det är dock viktigt att tänka på 

att man inte överanalyserar sitt material och är öppensinnad (Trost 2010:152).  

3.8 	  Reflexion	  av	  material	  
	  
Vi visste att det inte skulle vara så stora problem att finna informanter födda på 90-talet, då 

Instagram är överrepresenterad av just de yngre generationerna. Däremot har det varit något 

svårare att hitta män födda på 90-talet. En anledning var att vi inte visste hur vi skulle få 

kontakt med män födda på 90-talet, men fick tillslut kontakt med män genom de kvinnliga 90-

talisterna. Tanken från början har varit att använda oss av snöbollsurval och strategiskt urval, 

det vill säga använda oss av informanterna för att hitta nästa informant. Detta fungerade bra 

med 90-talister dock var det svårare när det kom till 60-talister. För att finna 60-talister har vi 

främst använt oss av Facebook som forum för att hitta kandidater villiga att ställa upp i vår 

intervju. Vi skrev ett meddelande i en allmän grupp för studenter, där vi bad studenter om 

hjälp att finna 60-talister. Vi fick svar av flera studenter vars föräldrar och släktingar var 

användare av Instagram födda på 60-talet. De vi fick kontakt med tipsade i sin tur vidare om 

bekanta som använder Instagram och det var så vi gick tillväga för att fylla vår kvot. Vi visste 

att det skulle vara svårt att hitta just män födda på 60-talet, men riktigt så svårt som det visade 

sig att vara förväntade vi oss inte. Eftersom de flesta män vi tillslut fann inte är bosatta i 

Stockholm valde vi att göra intervjuerna via telefon, vilket inte var lika enkelt som att göra 

intervjuer i person. 

 

Vi kände ingen av informanterna sen innan dock var två av informanterna vi använde oss av 

bekanta vilket ledde till att intervjuerna blev en aning svårare att utföra professionellt. 

Intervjumanualen fungerade mestadels väl, dock märkte vi vid de första intervjuerna att 

informanterna hade svårt att förstå begreppet ”identitet”. Detta ledde till att vi valde att 
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omformulera frågorna kring identitet och tydliggöra att identitetsbegreppet är väldigt 

individuellt och bunden till hur man som person upplever det. 

 

En av de första intervjuerna valde vi att göra i en grupp, bestående av fem stycken 90-talister, 

i brist på tid. Då den ena av oss som skulle utföra just denna intervju inte hade genomfört en 

intervju tidigare märkte vi att det inte riktigt blev ett bra flöde i intervjun. Det ställdes för 

många ledande frågor och intervjuaren råkade vid flera tillfällen avbryta informanterna. Vi 

valde då bort den intervjun dels på grund av att vi märkte att en gruppintervju inte var lika 

givande i vår studie och dels för att den inte utfördes på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt. Vi 

fick dock genom personerna i gruppintervjun kontakt med nya informanter och kunde 

intervjua nya 90-talister så att vår kvot fylldes.  

 

Efter formuleringen av intervjuerna kände vi att vi var väl förberedda och att vi hade gått 

igenom frågorna noggrant samt hade stor tilltro till dem. Av effektivitetsskäl valde vi valde att 

intervjua enskilt istället för att intervjua tillsammans. Eftersom vi i vår studie intervjuade 

drygt tjugo personer fann vi det mer passande att utföra intervjuerna åtskilda. 

4. Tolkning	  och	  analys	  
4.1 	  Varför	  Instagram?	  
	  
Internet och sociala medier har öppnat upp för en ny typ av interaktion, något som både den 

yngre samt den äldre generationen tagit del av i allt större utsträckning. Genom sociala medier 

har vi lärt oss att interagera på ett nytt sätt, vi skapar nya kontakter och det har blivit lättare att 

kommunicera människor emellan (Boyd 2011:39). Instagram är en av de mest populära 

applikationerna. Att fotografera och dokumentera händelser har historiskt sätt alltid varit 

viktigt genom människans liv. Kameror har blivit mer tillgängliga. Förr kostade en kamera 

mycket men nu kan man hitta billiga alternativ och var och varannan mobil är utrustad med en 

kamera med hyfsad kvalité. Genom att fotografera händelser sparar man minnen som man 

senare kan titta tillbaka på och minnas den stunden (Mendelson & Paparcharissi 2011:252). 

Många människor är nostalgiskt lagda och vi tror att många kan håller med om att det är roligt 

att titta tillbaka på gamla bilder, något som två av våra informanter bekräftar.  

 

”Alltså jag tycker om att dokumentera saker typ, och det är skönt att göra det någonstans på 

Internet så att det inte kan försvinna, det är inte som att spara på hårddisken på en dator och 
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sen så förvinner det utan det finns liksom där om man vill gå tillbaka och kolla på saker, jag 

tycker det är kul” Sevgi 19 år. 

 

”… jag tömmer min mobil på bilder lite då och då men Instagram-kontot finns ju alltid kvar 

så det är ju liksom de viktigaste bilderna på saker jag gör så på så sätt finns det ju liksom som 

ett album på bilder med minnen” Christoffer 19 år. 

 

Genom att vi ställt frågan på följande vis; ”Varför använder du Instagram?” har vi hållit den 

väldigt öppen. Informanterna har haft möjlighet att prata fritt kring ämnet. Två informanter av 

90-talisterna talade om Instagram som ett fotoalbum som alltid finns där och som man 

lättillgängligt kan titta tillbaka på. Vi kan även känna igen oss i detta som användare av 

Instagram. Det alltid är kul att gå tillbaka i bildarkivet och minnas den stunden eller känslan 

som man hade just då.  

 

Ett samband vi ser i analysen av intervjuerna är att internetgenerationen (Herring 2008) ofta 

talar om grupptryck och bekräftelse medan den äldre generationen mer talar om att det är 

deras barn som har fått in dem på det spåret, vilket vi tycker också går att koppla till 

grupptryck. Vi menar på att det är någon typ av grupptryck att man vill hänga med i 

utvecklingen och i det ens barn gör. 60-talisterna talar dock även om bekräftelse men de är 

mer inne på att Instagram är ett roligt sätt att hänga med i vad främst vänner och familj gör. 

En likhet i varför informanterna använder sig av Instagram är att de tycker att det är ett roligt 

fenomen. Det kan uppfattas som någonting diffust eftersom begreppet ”kul” är någonting 

relativt i vår mening. Vidare uppfattar vi att båda generationerna är intresserade av att se vad 

deras vänner, bekanta och i vissa fall hur offentliga personer lever sina liv. Eftersom de själva 

delar med sig av bilder uppfattar vi det som de tycker att de själva är intressanta för andra. Vi 

tror att det är ett av de större motiven till varför folk vill dela med sig av sina bilder.  

 

“Men det var egentligen för att alla andra gjorde det och för att man vill ju hänga med, det är 

ju när folk lägger upp bilder och så. Ja så det är egentligen grupptryck kan man väl kalla det” 

Mattias 18 år. 

 

Inom Uses and gratifications-teorin ställer man frågan "vad gör publiken med medierna?". 

Individerna ses som självständiga både när det kommer till handling samt tankar. Människor 

tänker och handlar medvetet samt rationellt och använder medierna för att tillgodose sina 
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behov, några av dessa behov kan vara självbekräftelse, social tillhörighet, underhållning samt 

information (Gripsrud 2011:72). Människan söker efter självbekräftelse och social tillhörighet 

efter att ha uppfyllt de primära behoven, som att äta och sova (Gripsrud 2011:82).  

 

De flesta vi intervjuade hade valt att ladda ner applikationen Instagram för att de tyckte att det 

var ett kul sätt att kommunicera främst med sina vänner men även för att få inspiration från 

andra användare än sina vänner. Precis som Uses and gratifications-teorin pekar på använder 

informanterna Instagram för att få information, självbekräftelse och social tillhörighet. Ett 

återkommande ord genom intervjuerna var som vi nämnt tidigare "bekräftelse". De flesta var 

eniga om att Instagram var ett ytterligare sätt för att synas och bli sedda. Bland de kvinnliga 

90-talisterna kunde man genomgående skönja att de ville visa sina följare att de har ett, i deras 

mening, intressant och innehållsrikt liv. De lade gärna upp bilder när de tränade eller när de 

låg på stranden. Medan majoriteten av 90-talsmännen var mindre aktiva och valde att inte 

dela med sig av sina bilder i allt för stor utsträckning. Vi uppfattade det som att män främst 

delar med sig vid olika större händelser som sportevenemang eller konserter. Något som vi 

uppfattade och som även Mendelson och Paparcharissi skriver om är att tjejer oftare laddar 

upp bilder än killar (Mendelson & Paparcharissi 2011:253-54). Viktigt att belysa är att vi inte 

ställde frågan hur ofta de lägger upp bilder, så när informanterna säger att de lägger upp 

mycket eller lite bilder är det utifrån vad de uppfattar som mycket eller lite. Med 

utgångspunkt i de svaren vi har fått, speciellt från ungdomarna, ser vi att de lägger upp bilder 

som knyter an till vad de identifierar sig med. Det vi tydligt kan se utifrån intervjuerna är att 

det går att koppla till bekräftelse, social tillhörighet samt information.  

4.2 	  Bekräftelse	  
	  
Något vi fann intressant bland 90-talisterna var att de pratade mycket om bekräftelse och om 

vad alla andra lade upp för bilder. De talade ofta om att alla andra söker bekräftelse genom 

sina bilder medan de inte uttalat nämnde att det gällde dem själva. Istället belyste de att de 

tyckte att det var mer av en kul grej med Instagram. De 60-talister vi intervjuade sade mer 

uttalat att det handlar om bekräftelse men ifrågasatte samtidigt fenomenet Instagram och var 

kritiska till sociala medier överlag. Många belyste att det självklart fanns både för- och 

nackdelar med Instagram och andra sociala medier. Respondenten Anna 48 år nämnde att hon 

fann Instagram som ett mycket omoget forum och att det, som med oerhört många andra nya 

medier, snart kommer vara ersatt av någonting annat. Hon kommenterade att vi människor 

oftast tröttnar på det rådande och söker nya saker för att underhålla oss samt nya forum för att 
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kommunicera med vår omgivning. Det var många 60-talister som talade om en bubbla som 

snart kommer att spricka. 90-talisterna däremot belyste att själva fenomenet Instagram mer 

har tagit över efter Facebook, och att de inte längre var lika aktiva på just Facebook. 

Visserligen påpekade många 90-talister även att de blivit mindre aktiva på Instagram och att 

det inte är lika roligt längre. Enligt vår uppfattning skulle det kunna tyda på att användarna är 

hungriga efter ett nytt socialt medium.  

 

”… Det är klart man kan hoppa av men det kommer alltid vara något annat istället som 

ersätter det. Det är ju spännande att se vad som kommer att hända” Ulf 50 år. 

 

För 90-talisterna är Instagram och alla sociala medier en del av deras liv som de inte 

ifrågasätter särskilt mycket. De har inte levt under den tiden då sociala medier inte 

existerande, så för dem är tiden som vi lever i deras verklighet. Den äldre generationen är mer 

ifrågasättande. De har varit med under sociala mediernas uppkomst och de flesta som 

använder sig av social medier har det för att hänga med i utvecklingen. Vi ser tydligt att det är 

en skillnad på hur de olika generationerna ser på sociala medier. Även om båda 

generationerna talar om bekräftelse är det själva förhållningsättet till sociala medier som 

skiljer dem åt. Vi uppfattar det som att Instagram är oumbärligt för 90-talisterna, att inte 

existera på Instagram ser de inte ens som något alternativ. Vilket vi även kan koppla till att 

det var väldigt lätt att hitta just 90-talister som använder sig av applikationen.  

 

Gemensamt för den övervägande delen av informanterna, undantaget tre personer, är att de 

följer andra än sina vänner, i de flesta fall kända eller offentliga personer.  

 

”… man tror ju att man är polare med dem med det är jag ju inte” Maria 48 år. 

 

”Faktiskt några kändisar det är mest då väldigt stora kändisar, som Tony Hawk, som är 

skateboardproffs och så där. Men mest är det ju kändisar som har roliga Instagram” 

Christoffer 19 år. 

 

”Jag följer en fotbollsspelare men sen är det bara folk jag känner” Mattias 18 år. 

 

Kända förebilder har stort inflytande på personer när de ska skapar sin identitet och livsstil, 

liksom den omgivning och grupp vi söker tillhörighet med (Giddens 1991:103). Vi kan se ett 
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samband mellan detta och att informanterna följer kända personer som de har någon slags 

anknytning till, till exempel att de lyssnar på den musiken eller är intresserade av den 

sysselsättningen. 

 

I dagens västerländska samhälle kan vi tillgodose våra behov av mat och överlevnad. Vad 

som blir viktigt för oss människor då är information, socialt sammanhang och 

självbekräftelse, vilket är en motivation till att existera på sociala medier (Gripsrud 2011:82). 

För individer är det livsviktigt att kunna kontrollera vilka intryck den ger, annars rasar hela 

den sociala fasaden (Goffman 2009:57).  

 

Många användare av Instagram jobbar hårt för att bevara sin fasad, de tar endast bilder som 

förskönar deras vardag för att ge ett visst intryck till sina följare (Goffman 2009:30). Vi kunde 

i våra intervjuer tyda att många användare inte ville lägga upp bilder på deras vardag för att 

de ansåg att ingen skulle ha intresse av deras alldagliga liv. Däremot valde många att lägga 

upp bilder när de hittade på, något i deras mening, kul och intressant för att ingjuta en 

atmosfär av intresseväckande i deras dagliga liv. Informanten Sarah 18 år berättade att hennes 

vän kunde hälla upp ett glas vin en vardagskväll endast för att fota och lägga upp på 

Instagram, för att sedan hälla ut det. Hennes avsikt var att hennes följare skulle tänka att hon 

drack vin en ”vanlig” tisdag när hon i själva verket var hemma och studerade. Rasmus 19 år, 

berättade om sin vän som har drygt 40 000 följare på Instagram. Han berättade att hans vän 

lade upp många bilder där han stod i bar överkropp, vännen klistrade även in loggor från 

kända klädföretag för att hans följare skulle tro att han är modell för de klädmärkena. Detta 

bekräftar att vissa är beredda att förvränga verkligheten för att få så många följare som 

möjligt och där med mer bekräftelse. De ger sina följare en idealiserad bild av dem själva 

(Goffman 2009:39). 

 

En slutsats av intervjuerna är att internetgenerationen är de som lägger ner mer tid och energi 

på vad de förmedlar, det är viktigt att upprätthålla en sorts fasad (Herring 2008:77). Detta går 

även att anknyta till expressiv kontroll, där fokus är flyttat från en fysisk verklighet till en 

digital fasad. För att bli sedda av andra i sociala sammanhang anstränger sig människorna i de 

sociala nätverken med att utforma sina profiler, vilket vi märkte tydligt hos de vi intervjuade.  

4.3 	  Social	  tillhörighet	  
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Vi är sociala varelser och Internet har öppnat upp dörrarna för att kunna umgås och 

kommunicera över gränserna. Enligt vår mening har Internet och sociala medier lett till ett 

mer öppet samhälle och oavsett bakgrund kan alla kommunicera med alla. Man kan följa 

kända personer och förebilder som lever ett helt annat liv än det man själv lever. Detta är både 

positivt och negativt. Enligt vår mening är en av de negativa aspekterna att detta kan leda till 

stress, speciellt bland yngre människor då de kan ha svårt att förhålla sig till det. Ett vanligt 

förekommande fenomen (oavsett generation) är att vissa känner ett behov av att klättra högre 

upp på den sociala stegen, vilket kan leda till att individen måste göra vissa uppoffringar för 

att bevara en fasad utåt (Goffman 2009:40). Vi människor läser av andra människor för att få 

någon slags kontroll över den rådande situationen. De egenskaper som vi läser av är oftast de 

yttre detaljerna som är lättdefinierade och ger oss information om individens sociala status 

(Goffman 2009:30). En annan stress kan också vara att man känner att man måste se allt som 

de man följer lägger upp, detta är någonting informanten Ulf 50 år talar om. 

 

”Ja men det blir ju som en stress, en social, en slags digital, social stress att man tittar ju ändå 

på flödena. Det är så otroligt lite som är substans eller som är liksom något som betyder 

någonting egentligen ... Det finns så att säga ingen väg tillbaks från den här utvecklingen tror 

jag” Ulf 50 år. 

 

Majoriteten av de vi har intervjuat har angivit att de har en stängd profil för att kunna ha 

kontroll över vilka som följer dem. Samtidigt är det många som angivit, speciellt då bland 90-

talisterna, att de godkänner i princip alla som vill följa dem. Det mest förekommande i sociala 

medier är att ha en semi-offentlig profil, det vill säga en profil som är öppen för en ganska 

bred publik som i huvudsak består av vänner (Boyd 2011:43). När en användare beslutar om 

vem som får bli dennes vän eller inte, vägs vissa för- och nackdelar in. Vissa accepterar 

vänförfrågningar från vem som helst men kan tycka att det är jobbigt när ens nära krets, som 

till exempel familj eller jobbkollegor, vill ha tillgång till dennes profil (Boyd 2011:44).  

4.4 	  Identitet	  
	  
Informanterna talar ofta om att identitet är vem vi är och vem vi vill vara, att den skapas 

genom hur andra ser på en (Gripsrud 2011:20). Gripsrud gör åtskillnad mellan två sorter av 

identitet. Dels den sociala eller kollektiva identiteten som vi får genom andra individers 

uppfattningar, samt genom den kollektiva omgivningen som vi införlivas med. Med dessa 

uppfattningar om oss själva blir det även en del av vår faktiska självbild och identitet 
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(Gripsrud 2011:22). Man kan även knyta an det till Giddens teori om att individen är ansvarig 

för sin egen identitet och att det är en process som hela tiden skapas (Giddens 1991:95).  

 

”… det är väl andras bild av en, vad man gör på dagarna, vem man är som person, det man 

gillar, alltså vad, hur andra … men alltså hur man är. Hur man umgås typ” Nelly 19 år. 

 

Människor spenderar mycket tid framför datorn, samtidigt som vi är sociala varelser och 

försöker hitta vår plats i tillvaron. Genom nya digitala möjligheter kan vi hålla kontakt med 

andra genom e-post eller sociala medier (Turkle 1995:177). Med den nya tekniken så har 

förbindelsen mellan fysisk miljö och social situation förändrats. Nya gemenskaper samt 

skillnader skapas mellan redan existerande former av social erfarenhet (Giddens 1991:105). 

Identitet är ett begrepp som har förändrats i och med Internet. Tidigare har identitet varit att 

man är en person, men numera är identitet ett mer flytande begrepp (Turkle 1995:260). 

 

Vi människor bildar oss ofta en uppfattning när vi möter nya personer genom att läsa av 

varandra. Genom att göra det så får vi klarhet över den rådande situationen och miljön som vi 

befinner oss i (Goffman 2009:11). Maria 21 år sade i intervjun att hon tror att man förstärker 

vissa sidor på Internet, vilket även Sarah 19 år, var inne på. Turkle bekräftar deras tankar när 

hon skriver att vi på Internet kan leva ut olika identiteter, och att vi inte endast har en identitet 

utan multipla (Turkle 1995:180). Vi ser inga tydliga skillnader på hur man ser på begreppet 

identitet mellan de olika generationerna, snarare fler likheter.  

”Det ä väl i grund och botten vem man är och vem man vill vara. Vad man utstrålar och man 

har ju liksom vissa saker som står på papper typ namn och sådana saker sen har du vad du har 

för värderingar, både hur och vem du vill vara spelar in i identitet” Christoffer 19 år.  

”Ja, det ä något personligt, det är ett uttryck som personlighet men det är också ett företag … 

en kanske framförallt yttrekostym, ett yttre, en visuell, ja, jag förknippar det oftast med något 

visuellt” Ulf 50 år. 

Identitet handlar också om ens livsstil och de val man väljer att göra. Individen följer inte bara 

en livsstil utan vi tvingas att göra det för att vi inte har någon andra alternativ. Dessa 

valmöjligheter som bygger ens identitet innefattar alltifrån musik, kläder, frisyr, hur vi talar 

etcetera. Dessa vanor är inte konstanta utan kan förändras under en livstid (Giddens 

1991:102). Internet kan vara en bidragande orsak till att människan känner sig mer bekväm i 
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att vara öppen med sin livsstil och identitet. I och med Internet och olika ”communitys” har 

människan möjlighet att transformera sig själv och sin identitet. Man kan alltså vara någon 

annan samtidigt som man är sig själv (Turkle 1995:258). 

4.5 	  Online-‐	  kontra	  verklig	  identitet	  
	  
Vi fann ingen tydlig skillnad mellan generationerna på svaret i frågan om online- kontra 

verklig identitet, utan de likheter och skillnader vi upptäckte skiljde sig åt även inom 

generationerna. Majoriteten av informanterna anser att ens online-identitet är skapad och noga 

utvald. Genom att välja vad man vill dela med sig av kan man lätt måla upp en väldigt 

förskönad och positiv bild av sig själv. Det var endast en informant, Helene 52 år, som ansåg 

att det man lägger upp på Instagram är sanningen. Informanten menar att bilder inte kan ljuga 

och hon ser ingen skillnad mellan online- och verklig identitet hos hennes vänner, utan mer att 

hennes bild av personen förstärks av Instagram. Att endast visa vissa sidor av sig själv och sitt 

liv behöver inte antyda att man ljuger utan att man omsorgsfullt väljer att visa endast den 

sidan av sig själv (Turkle 1995: 180). Informanten Anna, 48 år, uttryckte en ängslan mot 

bilder som förmedlar en negativ känsla, hon påpekade att hon inte vet hur hon ska förhålla sig 

till det i och med att man är van vid att se lättsamma och upplyftande bilder. Ändå så belyser 

hon att hon ställer sig skeptisk till de bilder som hennes vänner lägger upp som är positiva och 

glada, detta eftersom hon vet att det inte är hela sanningen. Majoriteten av de bilder som läggs 

upp är positiva händelser, vi tar oftast flest bilder från större firanden i våra liv (Mendelson & 

Paparcharissi 2011:254). 

 

Det kan skapas en osäkerhet kring hur sanningsenliga de olika profilerna på sociala medier 

kan uppfattas. Eftersom vi människor av naturen är skeptiskt inställda mot främlingar 

försöker vi ofta hitta spår som kan bekräfta våra misstankar. På sociala medier som Instagram 

är det enkelt för den enskilde individen att skapa en identitet som är förvrängd. Detta är något 

våra intervjuer med informanterna bekräftar.  Oavsett generation ställer sig alla tvivlande till 

den bild som de flesta förmedlar via Instagram (Goffman 2009:57).  

 

Många av informanterna var inne på spåret om att man på Internet kan vara den man inte 

vågar vara i verkligheten. Genom Internet kan vi utveckla olika identiteter som tidigare varit 

svårt att leva ut på grund av samhället. Internet har blivit som ett socialt laboratorium att 

experimentera i med konstruktioner och rekonstruktioner av jaget (Turkle 1995:180). 
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”På internet får man vara den som man inte kan vara i samhället på grund av dess normer, på 

grund utav att man ska vara på ett visst sätt… Men sen kan man vara i princip vem som helst 

på Internet. Man kan ju skapa en illusionsvärld, det finns jättemånga som lever på Internet, 

som lever på sociala medier för att där är de coola, där är de allt som de inte är i verkliga livet. 

Så vågar man ju säga så otroligt mer bakom en skärm” Sarah 18 år. 

 

”… Sen så tycker jag att det i min bransch blir lite show-off. Man visar när man är på 

någonting, man ser hur folk jobbar, man lägger upp när man är på inspelning, när man ska 

flyga någonstans och göra ett kul jobb. Då lägger man upp bilder på det. Men sitter man 

hemma och steker köttbullar så lägger man ju inte upp bilder” Ragnar 46 år. 

 

Några av informanterna menar att online-identiteten inte nödvändigtvis är förljugen utan att 

det är noga utvalda sidor hos sig själv som man vill dela med sig av. Informanten Maria, 21 

år, menar att ens personliga egenskaper går mot ytterligheter på Instagram. Man accentuerar 

sina starka sidor.  

4.6 	  Dela	  bilder	  och	  information	  
	  
Att ladda upp och dela bilder är själva syftet med Instagram. Vi försökte ta reda på vad 

informanterna lägger upp för slags bilder och vart deras gräns går i delandet av information 

och bilder på Instagram. Vi som användare ser tydliga trender på vad som läggs upp, som 

informanten Ragnar 46 år sade så ”… behöver man inte titta ut genom fönstret för att se om 

det har snöat”. Han menar på att folk ofta lägger upp samma slags bilder, till exempel när det 

snöar, när det är grillpremiär, om blommor blommar och när de första höstlöven har fallit. Det 

vi kan se är att de flesta av våra informanter har en ganska liknande syn på gränsdragning, vad 

som är okej och inte okej att dela med sig av. Båda generationerna talar om vikten av att inte 

kränka någon med ens bilder. Självklart är begreppet kränka relativt och alla har olika 

uppfattningar om vad som är kränkande. Det var några informanter som påpekade att det var 

upp till den som är med på fotografiet att avgöra var gränsen går och att man självklart tar 

bort en bild om ens vän säger ifrån.  

 

Kvinnorna ur båda generationerna talade om nakenbilder som sin personliga gränsdragning. 

Däremot var det två 90-talister som menar att det finns en viss skillnad i att lägga upp 

bikinibilder som är tagna på en strand och underklädesbilder som är tagna i sovrummet. Vi 

uppfattar det som att det hela bottnar i vad man vill uttrycka med bilden. Att en strandbild 
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känns befogad eftersom det är en naturlig och social situation medan en underklädesbild 

känns mer utmanande och privat. 

 

Vi märkte att det var viktigt för några av 90-talisterna att inte lägga upp bilder som de inte kan 

stå för inför sina föräldrar och att det var där de drog sin gräns. Samtidigt berättade 

informanten Yasmin 17 år, att det var vanligt förekommande att hennes vänner hade två 

Instagram-konton, ett konto för vilka som helst och ett konto för folk som känner en väl. 

 

”… och sen är det många som har så här private accounts, där de har ett för omvärlden och 

sen så ett private account där de lägger upp vad de vill, och det är bara för folk som känner 

dem bra som får följa och det är ju ganska smart” Yasmin 17 år. 

 

Informanten Gunilla 52 år, sade att hon aldrig skulle lägga ut för exponerande bilder. Hon 

berättade om en väninna som hade laddat upp en nakenbild på sin femåriga dotter, vilket hon 

hade reagerat starkt på. Gunilla ansåg att hennes väninna hade gått över gränsen och kränkt 

sitt barn. Hon menade att när barnet är fem år så förstår inte hon vad som försiggår och att 

senare när hon blir äldre kanske motsätter sig och tycker att det är fel att hennes mamma hade 

lagt upp en nakenbild på henne. Det var något som flera 60-talisterna talade om. Att det läggs 

upp mycket bilder på barn och att barnen inte har något att säga om det. Det är som ett slags 

experiment för vi vet inte hur barnen kommer reagera på det när de blir äldre. Internet är som 

ett socialt laboratorium där det experimenteras både till höger och vänster och att man inte i 

nuläget vet vad konsekvenserna av detta kan leda till (Turkle 1995:180). 

 

Vissa av 60-talisterna tog också upp att jobbet spelar roll i vad man väljer att dela med sig för 

bilder. De pekade på att man måste vara mer eftertänksam eftersom kollegor och chefer kan 

följa en och att man inte vill ge en felaktig bild av sig själv, utan att man vill ge en respektabel 

bild.  

 

”Jag delar så lite information som möjligt, är ju chef så det är nog bäst så… Man vill ju inte 

göra bort sig” Lena 51 år. 

 

Som vi tidigare belyst har några av informanterna börjat tröttna på Instagram och använder 

det mer sällan och restriktivt. Några av informanterna födda på 90-talet tyckte att det var 

roligare med Instagram i början för att folk lade upp bilder utan att tänka sig för så mycket, 
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det var inte endast planerade bilder. Att det inte längre är spontana bilder går än en gång att 

knyta an till expressiv kontroll, som innebär att människan anstränger sig till det yttersta för 

att ge en så positiv bild av sig själv som möjligt (Goffman 2009:52). Vår tanke till att det inte 

läggs upp lika många spontana bilder är att i början när Instagram startade var det inte så stor 

fokus på det sociala utan tyngden låg på att ta bilder och mixtra med dem så att de blev fina. 

Efterhand och ju populärare appen blev desto mer flyttades fokus från bilderna till det sociala. 

Informanten Sarah 18 år säger att hon tycker att Instagram i stort sätt ersatt Facebook och att 

man inte längre lägger upp lika mycket saker på just Facebook. 

 

”Jag tog bort min Instagram för att … det var roligare förut när det var såhär alla lade upp 

bilder som var bra och det var fotografer som hade det och så där men nu känns det bara som 

att det är, att folk inte vill göra roliga saker om de inte kan fota det eller typ, typ det blir 

väldigt ospontant också att man gör en extra fin middag för att kunna lägga upp det på 

Instagram och så” Nelly 19 år. 

 

”… jag tyckte väl att det var intressant i början men sen har man väl tröttnat lite på både 

Instagram och Facebook, känns som man slösar bort tiden lite på många olika sätt” Mattias 18 

år. 

 

Att använda ett filter på en bild innebär att man förändrar bildens kvalité och färger. Man kan 

få bilden att se allt från gammal ut till svartvit eller ha mer klara färger. Genom intervjuerna 

med våra informanter har vi förstått att den största anledningen till att man använder filter är 

för att förbättra och förändra bilden. Vi kan inte se någon skillnad mellan de båda 

generationerna i varför och hur de använder filter, däremot kan vi se likheter. Dock var det två 

kvinnor ur 60-talisterna som inte använde sig av filter överhuvudtaget för att de fann att 

bilderna redan var fina som de är. Två män ur 90-talisterna sade i intervjuerna att de använder 

filter ibland men inte regelbundet. Anledningarna var av skiftande slag till varför de inte valde 

att använda sig av något filter. Bland kvinnorna som lade på ett filter på sina bilder angavs 

anledningen till att man använder filter för att se så bra ut som möjligt, detta var något som 

nämndes från båda generationerna. Vilket återigen går att koppla ihop med den expressiva 

kontrollen, att ge ett så bra intryck som möjligt av sig själv (Goffman 2009:52). Informanten 

Christoffer 19 år, sade att han gärna använde sig av redigeringsprogram som Photoshop på 

sina bilder. Anledningen till det var inte att ge en viss bild av sig själv utan han var intresserad 

av det konstnärliga i bilden. 
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4.7 	  Risker	  
	  
Under det senaste halvåret har det varit mycket uppståndelse kring Instagram och dess risker. 

Det har skapats många Instagram-konton för ryktesspridning bland ungdomar. Ett av dessa 

konton var det som skrev om ”orrar” på Plusgymnasiet i Göteborg, som ledde till ett upplopp 

i julas. Med orrar avses prostituerade eller lösaktiga kvinnor 

(http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=orre). Tre stycken informanter ur 60-talisterna 

nämnde det som hände i Göteborg som en eventuell risk med Instagram. Dock var det endast 

en av 90-talisterna som nämnde det. Däremot var det flera 90-talister som talade om konton 

som fungerade som ryktesspridning på deras skolor. De nämnde att de flesta skolorna hade ett 

Instagram-konto där man listade skolans snyggaste person. 

 

Andra risker som många av 60-talisterna påtalade var faran med pedofiler på Instagram. De 

menade på att de inte hade någon kontroll över vem som egentligen får tillgång till barns 

bilder och även bilder på barn som vuxna lägger upp. Informanten Anna 48 år nämnde att hon 

var väldigt försiktig med vad hon lade upp för information för att det inte skulle hamna i 

felaktiga händer. Hon är en offentlig person inom sitt yrke och värnar om att inte dela med sig 

av sitt privatliv för mycket då det kan hamna i händerna på folk som vill henne illa.  

 

Bland 90-talisterna märkte vi att de risker de anser finnas är bland annat att folk kan 

kommentera elaka saker och att om man skriver var man är kan man få skumma typer efter 

sig. Informanten Yasmin 17 år sade att det fanns större risker bland de yngre som inte riktigt 

vet hur man ska använda sig av Instagram. Genom att följa äldre och kändisar kan de bli 

påverkade på ett negativ sätt och vilket i sin tur kan skapa en stress bland dem. Informanten 

Mattias 18 år, belyste risken med att få för många följare och bli känd över en natt och att folk 

då skulle känna igen en och därmed inte ha något privatliv.  

 

Vi kan inte se någon tydlig skillnad eller likhet i vad informanterna anser att de finns för 

risker med Instagram mellan generationerna, utan svaren skiljer sig åt även där. De likheter vi 

fann var att de flesta nämnde risken att bli kränkt och att information kan användas mot en. 

Mobbning nämndes också som en risk, främst att det kan ske i kommentarsfälten men även att 

någon kan lägga upp en elak bild. En annan risk som båda generationerna talade om var 

inbrott och kriminella handlingar. I och med att man skriver var man befinner sig är det enkelt 

för människor med onda avsikter att veta om man är hemma eller ej. En annan negativ sida 
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med Instagram är enligt informanterna den ytliga värld som skapas i och med allas bilder där 

de hela tiden ska visa upp en polerad fasad. Hatet mot kvinnor som florerar på nätet har även 

nått Instagram och det var även en av riskerna som informanterna tog upp.  

 

Internet och kommentarsfunktioner har öppnat upp för en ny typ av språk där sarkasm och 

ironi oftast är en stor del av det. Dessa kommentarer har oftast inte något större 

meningsinnehåll men det är ett ännu ett yttryck för att synas och bli sedd (Boyd 2011:45). 

5. Slutsats	  och	  diskussion	  
 

Vi fann att de valda teorierna var tillämpbara på Instagram och vår studie i stor utsträckning.  

 

I vår studie har vi genomgående kommit tillbaka till ett och samma begrepp, vilket är 

bekräftelse. Det de båda generationerna har gemensamt är att man söker bekräftelse på ett 

eller annat vis via Instagram. Det blir en drivkraft för användarna på Instagram. En av 

informanterna från 60-talet nämnde att hela fenomenet med att man laddar upp bilder och 

gillar andras bilder lätt kan bli väldigt egotrippad och narcissistisk. Genom att gilla andras 

bilder ger man dem bekräftelse och rättfärdigar samtidigt sina egna bildval. Anledningen till 

varför man har laddat ner Instagram skiljer sig åt mellan generationerna; bland 90-talisterna 

handlade det i stor utsträckning om grupptryck och för 60-talisterna var det oftast deras barn 

som fått dem att införskaffa Instagram.  

 

Informanterna (oberoende av generation) väljer medvetet att dela med sig av sina bästa sidor 

online både när det gäller utseende samt vad de sysselsätter sig med. I och med den tydliga 

medvetenheten i vilka bilder man väljer att dela med sig av uppstår frågan hur väl den bild 

som förmedlas via Instagram stämmer överens med verkligheten. Det vi kom fram till i denna 

studie är att man väljer vilka sidor man vill visa för sin omgivning och att det mer handlar om 

en snedvriden sanning än en förljugen. Informanterna väljer helt enkelt att inte visa negativa 

delar av sin vardag. Det är livsviktigt för individer att kunna kontrollera vilka intryck den ger, 

annars så finns risken att hela dennes sociala fasad raserar (Goffman 2009:52). Precis som en 

av våra informanter var inne på är det inte så underligt att man väljer att accentuera sina 

starkare sidor på Instagram och andra sociala medier eftersom att interaktionen annars skulle 

tendera att bli platt och tråkig. Informanterna påpekade att de inte är intresserade av att se 

tråkiga vardagsbilder.  
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Identitet är enligt de flesta generationer vem man tror sig vara och hur andra ser på en. 

Identitet handlar också om ens livsstil samt de val man väljer att göra. Dessa val innefattar allt 

från kläder och musiksmak till hur vi talar och vilka sociala miljöer vi rör oss i (Giddens 

1991:102). Vi finner ingen större skillnad i hur man skapar en identitet bland generationerna 

på Instagram, däremot finner vi likheter. Informanterna väljer att dela med sig av bilder från 

betydelsefulla tillställningar och miljöer som de vill dokumentera och ha kvar i sina minnen. 

Informanterna anstränger sig för att hålla en putsad fasad utåt. Däremot kan vi tydligt se att 

90-talisterna lägger större vikt vid att upprätthålla denna fasad. Båda generationerna resonerar 

att ingen är intresserad av vardagsbilder och därför väljer de att inte dela med sig av dessa så 

ofta. På Internet kan man vara den man inte vågar vara i verkligheten. Instagram fungerar som 

ett socialt laboratorium där vi kan konstruera vår identitet genom att välja vad vi vill dela med 

oss av (Turkle 1995:180). Det finns en ängslan gentemot de negativa bilder som läggs upp på 

Instagram då informanterna inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till sådana bilder. 

Människan är av naturen skeptiskt inställd till nya individer och försöker därför alltid finna 

spår som kan bekräfta sina misstankar (Goffman 2009:57). På sociala medier är det tämligen 

enkelt för individer att skapa en förvrängd identitet men många av våra informanter ställer sig 

tveksamma till de bilder som andra förmedlar.  

 

En skillnad som vi ser bland 60-talister och 90-talister är själva förhållningssättet till 

Instagram. Vi märker tydligt att 90-talister är uppvuxna i den digitala eran då deras attityd 

mot sociala medier inte är lika ifrågasättande som 60-talisternas. 60-talisterna ställer sig mer 

skeptiska till fenomenet och talade i intervjuerna om en bubbla som var på väg att spricka och 

en informant påpekade även att samhället är på väg utför. De nämnde att information har 

blivit otroligt lättillgängligt i och med sociala medier och att informationen i sin tur kan 

hamna i felaktiga händer. Dock nämnde även 90-talisterna att Instagram har ersatts av 

Facebook och att det bara är en tidsfråga innan ett nytt socialt medium ersätter Instagram. 

 

Majoriteten av våra informanter har valt att ha en stängd profil. Anledningen till det är för att 

de vill kunna kontrollera vilka som följer dem samt för att deras bilder inte ska hamna hos 

individer som inte vill deras bästa. De flesta informanterna ur båda generationerna anser att 

det finns risker med Instagram. En risk som nämndes av flera var nätmobbning och att många 

exponerar sig alldeles för mycket på Instagram. I kommentarsfälten är det inte ovanligt 

förekommande att det skrivs elaka kommentarer där folk går till personangrepp. Detta 
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fenomen är väldigt svårt att skydda sig mot, inte minst eftersom man kan vara anonym och 

gömma sig bakom en skärm på Internet. Gemensamt för båda generationerna är att gränsen 

för vad man kan dela med sig av på Instagram går vid kränkningar av andra individer. 

Begreppet är relativt men som några informanter påpekade är det upp till dem som är med på 

bilderna att avgöra om det är kränkande eller ej. För 90-talisterna är det viktigt att de ska 

lägga upp bilder som de kan stå för inför sina föräldrar. Samtidigt var det några av 90-

talisterna som talade om ”private accounts” vilket betyder att man har två stycken Instagram-

konton. Detta för att man ska kunna ha ett konto enbart för ens nära krets som inte ens 

föräldrar ska kunna se och ett annat för övriga som vill följa dem. Vi tycker att detta är 

oerhört intressant eftersom det är så pass motsägelsefullt. Det bekräftar än en gång att man på 

Internet kan välja vilka sidor man vill dela med sig av. De fördelar som båda generationerna 

ser med Instagram är att det är roligt och lättsamt. I slutändan handlar Instagram om att hålla 

kontakten med sina nära och kära och att dela fina bilder med dem. 	  

 

Något vi reflekterade över var att 90-talisterna inte nämnde några framtida risker med att 

ladda upp bilder och information. Allt det de lägger upp idag sparas och kan i framtiden, när 

de till exempel ska söka jobb, användas mot dem. Däremot nämnde vissa 60-talister att de 

tänkte sig vad som var lämpligt att ladda upp på grund av arbetskollegor och chefer. 

 

Vi är sociala varelser och Internet, däribland Instagram, har suddat ut de geografiska 

gränserna, underlättat för oss att behålla kontakten med omgivningen och det har även gjort 

det lättare för oss att lära känna nya människor världen över. 

 

Genom vår studie av Instagram har vi förstått att fenomenet handlar mångt och mycket om 

bekräftelse, det handlar om att synas och bli sedd. Det finns även djupare aspekter av det hela, 

som själva identitetsskapandet. Där individer har stor möjlighet att leka med sin identitet och 

våga ta fram sidor hos sig själv som de kanske inte har tillräckligt mycket mod att göra i 

verkligheten på grund av normer i samhället. Instagram är fullt av möjligheter men även 

risker. Möjligheterna tar över riskerna i och med att det är så pass många som trots riskerna 

väljer att använda sig av Instagram. Informanterna har genom olika strategier lärt sig att 

hantera de eventuella riskerna som följer med fenomenet Instagram.  
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5.1 	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  

 
Under arbetet med vår uppsats har andra intressanta frågeställningar dykt upp som vi valt att 

inte behandla i denna uppsats. En av dessa är nätmobbning samt hat mot kvinnor på 

Instagram. Vi har många gånger närmat oss ämnet och det skulle vara intressant att göra en 

djupdykning i det för att få en klarare bild om hur utbrett det är samt en djupare förståelse för 

det.  

 

En annan intressant aspekt skulle kunna vara nätdejting samt flirtande på Instagram, hur man 

väljer att profilera sig samt hur mycket det stämmer överens med individers rätta jag. Detta är 

någonting som knyter an till online-identitet.  
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7. Bilagor	  
 
BILAGA 1, Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsinformation 
 

• Namn? 
• Ålder? 
• Sysselsättning? 

 
 
Instagram 
 

• Vad är dina tankar om Instagram? 
• Hur länge har du haft Instagram? 
• Varför använder du Instagram? 
• Hur använder du Instagram? 
• Vid vilka tillfällen delar du med dig av bilder? 
• Använder du filter? Om ja, hur väljer du filter? 
• Följer du andra än dina vänner? Om ja, hur väljer du vilka du ska följa? 

 
 
Att bygga en online-identitet 
 

• Hur definierar du identitet? 
• Vad är dina tankar kring området online-identitet? 
• Hur använder du din online-identitet? 
• Hur går dina tankar kring online-identitet och IRL-identitet? 
• Hur tänker du kring dina vänners online-identitet? 

 
 
Bilder & information 
 

• Hur går dina tankar kring att ladda upp bilder och information? 
• Hur tänker du angående andras val? 
• Vad går din gräns i delandet av personlig/privat information och bilder på Instagram? 

 
 
Risk 
 

• Anser du att det finns risker med Instagram? Om ja, vilka är riskerna? 
• Funderar du kring den information du delar med dig av på Instagram? 
• Har du tagit några åtgärder för att minska riskerna? Om ja, vilka åtgärder har ni tagit? 

 
 
 
 


