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Abstract 

Denna studie har undersökt fotodelningsapplikationen och det sociala nätverket Instagram. 

Syftet med undersökningen har två utgångspunkter men kan relateras till varandra. Dels avser 

studien att undersöka hur ofta informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de 

tillskriver applikationen som en del av deras liv. Det andra var att studera hur stor betydelse 

Instagram är som: ett kommunikationsmedel, ett område för att skapa och konstruera identitet 

och vilken betydelse fotograferingen egentligen har. Undersökningen har främst fokuserat på 

skillnader och likheter mellan kvinnor och män men även tagit hänsyn till ålder. Den 

teoretiska ramen vilar på olika ben men sammanfaller med varandra. Undersökningen har 

använt teorier kring begreppen identitet och gemenskap, mobilkamerans användningsområden 

och fotografiets funktion samt kvinnor och mäns språkbruk och relation till internet. Eftersom 

ålder studeras har uppsatsens teoretiserat ett avsnitt kring nätgeneration, det vill säga om det 

råder några skillnader respektive likheter mellan ungdomar samt vuxna och dess relation till 

Instagram. Det metodologiska tillvägagångssättet är baserat på en kvantitativ metod i form av 

webbenkäter vilket distribuerades på det sociala nätverket Facebook. I undersökningen deltog 

181 respondenter varav 93 kvinnor och 88 män. Studien redovisar att främst kvinnor och 

ungdomar använder Instagram samt tillskriver applikationen en större vikt i deras liv. 

Undersökningen uppvisar dessutom att fler kvinnor och ungdomar anser att Instagram är av 

betydelse som ett kommunicerande nätverk, ett identitetsskapande verktyg samt tillskriver 

fotograferingen en större mening.  Men, i det stora hela, kan det redovisas att majoriteten av 

studiens alla informanter, oavsett kön och ålder, betraktar Instagram i första hand vara av 

betydelse som ett kommunikationsmedel. Slutsatsen är därmed att Instagram kan utifrån 

denna undersökning uppfattas som en applikation vilket främst tilltalar kvinnor och ungdomar 

men att applikationen, oberoende kön och ålder, är av betydelse för att fortsätta den 

vardagliga kontakten, är ett faktum.  
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1. Inledning 

Teknologi har länge karaktäriserats som det manliga könets domän (Berner 2003: 42), vilket 

inte gör det helt förvånande att internet, när det introducerades, dominerades av män (Findahl 

2013:16). Kvinnor kommunicerade via mobiltelefoner i form av röstsamtal, textmeddelanden 

(SMS) och bilder (MMS) men började allteftersom intressera sig för internet vilket minskade 

den manliga dominansen. År 2009 visade det sig att kvinnor i åldern 14-21 år i större 

utsträckning än män är frekventa användare av sociala nätverk och delar mer aktivt bilder på 

internet, ett övertag vilket kommit att bli allt mer påtaglig i samband med de smarta 

telefonernas introduktion (Findahl 2013:16). De nya avancerade mobiltelefonerna innehåller 

bland annat en inbyggd kamera och internetuppkoppling (www.ne.se). Det innebär att en 

visuell miljö med möjlighet till oavbruten närvaro och ständig uppkoppling har skapats där 

människor kan umgås, oberoende av tid och rum. Det har konstruerat oändliga möjligheter för 

människor att vidmakthålla en social kontakt (Darmell 2013:47).  

 

I november 2014 publicerade Stiftelsen för internetinfrastruktur 2014 års rapport om 

Svenskarna och Internet. Det är en statistiskt representativ undersökning kring svenskarnas 

internet och medievanor och hur det påverkar samhället, familjer och den enskilda individen 

(www.internetstatistik.se). Undersökningen för 2014 redovisar att kvinnor fortsätter att 

dominera i användandet av sociala medier och en slående ökning är deras användning av 

fotodelningsapplikationen Instagram. 62 procent kvinnor i åldern 12-15 år är dagliga 

användare (Findahl 2014:30).  

 

Individer med en smarttelefon och användare av Instagram kan när som helst, var som helst, 

snabbt och enkelt dela en bild och ta del av andras bilder. Då applikationen gör det möjligt att 

kommentera en bild och få en kommentar främjar det en dialog kring bilderna. Instagram är 

med andra ord inte enbart en fotodelningsapplikation utan har också utvecklats till ett enormt 

socialt nätverk med möjlighet att kommunicera via bilder och visa upp sig själv och sitt liv. 

Ett socialt nätverk som Instagram med över 300 miljoner medlemmar 

(http://blog.instagram.com/) måste på ett eller annat sätt ha en betydelse för dess användare. 

Men vilken typ av betydelse har applikationen egentligen för användarna och dess liv? 

Betydelse är ett diffust och mångtydigt begrepp vilket innebär att betydelsen av Instagram kan 

definieras olika av olika människor. Undersökningsledaren ansåg det intressant att närmre 
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studera betydelsen av Instagram som ett kommunicerande nätverk, identitetsskapande verktyg 

samt betydelsen av fotograferingen.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats kan delas upp i två utgångspunkter men kan relateras till varandra. 

Det första är att studera i vilken utsträckning informanterna använder Instagram och hur stor 

vikt de tillskriver applikationen som en del av sina liv. Den andra är, som tidigare nämnts, 

studera betydelsen av Instagram som ett kommunikationsmedel, ett identitetsskapande 

verktyg och betydelsen av fotograferingen. Utifrån det resonemanget formulerades dessa 

frågeställningar:  

 
1. I vilken utsträckning använder informanterna Instagram och hur stor vikt tillskriver de 

Instagram som en del av sina liv? Kan det urskiljas några likheter respektive 

skillnader kring kön alternativt ålder? 

 

2. Hur stor betydelse har Instagram som ett nätverk för kommunikation respektive en 

arena för identitetskonstruktion? Kan det urskiljas några likheter respektive skillnader 

kring kön alternativt ålder? 

 
 

3. Vilken betydelse har fotograferandet för Instagram-användarna? Kan det urskiljas 

några likheter respektive skillnader kring kön alternativt ålder? 

 

1.2 Material och avgränsning  

Empirin i den här undersökningen utgörs av kvantitativ metod i form av webbenkäter vilket 

utformades till kvinnor och män i åldrarna 13-30 år vilka är användare av Instagram.  

Undersökningen fokuserar främst att studera likheter och skillnader mellan kvinnor och män 

men eftersom Instagram förknippas med de ungas domän (Findahl 2014:30) har uppsatsen 

även tagit hänsyn till ålder.  Frågeformuläret är anonymt och utformat med 19 stycken slutna 

frågor och 2 öppna. En mer översiktlig beskrivning av enkätfrågorna presenteras i avsnitt 3.2 

Tillvägagångssätt.  Åtskilliga sociala medieplattformar gör det möjligt att dela bilder, men på 

grund av uppsatsens begränsade tidsram har undersökningen avgränsats till Instagram. 

Offentliga personer och företag använder Instagram i marknadsföringssyfte men är inte 

relevant i den här undersökningen. Därmed avgränsade undersökningsledaren till enbart 

individers privata Instagramkonto. Det innebär, som tidigare nämnts, att uppsatsens endast 
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undersökt användare av Instagram.  En person kan vara mer eller mindre aktiv på Instagram, 

men en förutsättning för att delta i undersökningen var att individen innehar ett 

Instagramkonto. Undersökningsledaren var medveten om att individer vilka inte är användare 

av Instagram kunde få tillgång till enkäten. Därmed noterades det under fråga 3 att de som 

kryssat för ”Har inget Instagramkonto” inte behöver fullfölja enkäten men fick vänligen 

skicka in den. 

 

1.3 Bakgrund  

 

1.3.1 Web 2.0  

Begreppet Web 2.0 myntades av Tim O´Reilly i oktober 2004. Det har sedan dess utvecklats 

och expanderats allt mer över hela världen. Den grundläggande idén är att användarna ska 

vara aktiva deltagare på nätet och tillsammans skapa innehåll. Möjligheten för användarna att 

skapa och dela innehåll leder i sin tur till att nya dimensioner och funktioner skapas på en 

webbplats (www.happiness.se). Användargenererat innehåll vilket är innehåll på nätet som 

frivilligt har skapats av användare är en del av termen Web 2.0 (www.ne.se).  

 

1.3.2 Sociala medier  

I relation till teknikens utveckling skapades sociala medier, vilket innefattas i begreppet Web 

2.0. Sociala medier är webbplatser och mobilapplikationer vilket gör det möjligt för 

användare att kommunicera direkt med varandra i relation till bland annat text, bild och ljud. 

Det har konstruerats i en konstellation av teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll (www.ne.se). I Personligt och privat i sociala medier (2010) skriver Annika 

Bergström att många människor huvudsakligen använder sociala medier för att marknadsföra 

sig själva och deras liv än att diskutera samhällsfrågor, engagera sig i kampanjer eller göra 

upprop. Exempel på sociala medier som expanderat världen över är Facebook, YouTube, 

Twitter och Instagram (Bergström 2010:438).     

 

1.3.3 Instagram  

Instagram är ett relativt nytt socialt medium som introducerades i oktober 2010 av Kevin 

Systrom och Mike Krieger (www.instagram.com). Instagram är en fotodelningsapplikation 

som gör det möjligt för användarna att dela bilder och ta del av andra människors bilder. 

Applikationen innehåller funktioner vilka gör det möjligt för användarna att exempelvis 

kommentera sin egen bild och andras bilder, göra om bilden med filterfunktioner samt dela 
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bilder på andra sociala nätverk som Facebook, Flickr, Twitter (www.instagram.com). 

Instagram har haft en enorm genomslagskraft på endast fyra år och antalet medlemmar ökar. I 

december 2014 presenterades det att applikationen har över 300 miljoner medlemmar och 

drygt 70 miljoner bilder delas varje dag (http://blog.instagram.com/). I september 2012 blev 

det officiellt att Instagram numera är en del av Facebook (www.instagram.com).  

 

2. Teori, tidigare forskning 

I det här avsnittet skildras ett urval av tidigare forskning och teorier vilket menas vara 

relevant för undersökningens syfte och frågeställningar. Till en början skildras begreppen 

identitet och gemenskap som följs av en beskrivning av mobilkamerans användningsområden 

och fotografiets funktioner. Därefter presenteras ett urval teorier kring kvinnor och mäns 

språkbruk och relation till internet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av begreppet 

nätgeneration.  

 

2.1 Identitet  

Identitet är ett begrepp vilket har används i olika kontexter – för olika syften. Definitionen av 

begreppet är med andra ord tvetydigt (Buckingham 2008:1). En allmän förklaring är att 

identitet kan beskrivas som enhet eller likhet (Alexandersson 2011:238). Det uppfattas som 

något unikt för varje individ samtidigt som det förenar människor (Buckingham 2008:1). 

Identitet skapas oftast genom att en individ upplever en samhörighet gentemot andra 

människor. De kan identifiera sig med varandra genom att bekräfta varandra (Alexandersson 

2011:238). Det innebär att samtidigt som en identitet utvecklas individuellt utvecklas den 

också socialt (Buckingham 2008:6).  

 

När en individ känner sig bortglömd eller inte uppmärksammad är det vanligt att en känsla av 

att inte räcka till skapas. Att bli bekräftad och få positiv respons av andra människor innebär 

att en individ möjligen känner sig tillräcklig och uppskattad (Alexandersson 2011:238). De 

sociala nätverken gör det möjligt för människor att presentera olika identiteter. Med andra ord 

kan människor skapa en önskad identitet i det virtuella – vilket avviker från ens identitet i den 

verkliga världen. Det innebär att människor bekräftas utifrån den virtuella – skapade 

identiteten (Alexandersson 2011: 242-243). Ungdomar anses medvetet eller omedvetet söka 

sig till sociala nätverk för att finna svar på frågor om identitet. Digitala medier är med andra 

ord en bra utgångspunkt för att förstå hur identitet konstrueras bland ungdomar (Buckingham 

2008: 26).  
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Ungdomsåren är för många en övergångsperiod – en period präglad av att försöka övervinna 

en osäkerhet, bli mer självmedveten om svagheter och styrkor samtidigt som det är ett skede i 

livet ungdomar möjligen finner sina personliga egenskaper (Buckingham 2008:2). Med andra 

ord genomsyras tonåren av frågor om sig själv, ens vänner och om ens tillhörighet. Det är en 

tid i livet där identitet till stor del experimenteras och utvecklas (Buckingham 2008:26).  

 

2.2 Gemenskap  

Den digitala teknologins uppkomst har påverkat och förändrat samhället och människors 

relation till varandra. För individer har det framförallt inneburit personlig frigörelse, 

självständig kommunikation och nya former av gemenskap (Buckingham 2008:11). 

Gemenskap är för många något betydelsefullt och är i det flesta fall en miljö vilket är lika 

med trygghet. I vissa miljöer är det exempelvis möjligt att människor har andra skyldigheter 

att förhålla sig till, vilket kan göra det svårt för en individ att uppvisa sitt riktiga jag. Många 

har ett behov av att bli bekräftad och uppleva en känsla av tillhörighet. Det innebär att 

människor till viss del söker sig till en gemenskap där de kan uttrycka sig oberoende av 

restriktioner. I en gemenskap kan individen utvecklas som person och utbyta tankar och idéer 

med andra (Stenberg 2011:10-11). Vidare förklarar Stenberg att meningsfull gemenskap 

konstrueras och bevaras i interaktionen mellan människor (Stenberg 2011:119). 

 

I boken Mänskliga Samhällen (2003) menar författaren Abram De Swaan att människor på ett 

eller annat sätt är beroende av varandra för ett fortsatt levande liv. En individ har inte 

förmågan att veta allt, vilket resulterar i att människor söker sig till varandra för att utbyta 

färdigheter och kunskaper (De Swaan 2003:9). Forskaren Eva-Maria Jacobsson menar att ett 

socialt nätverk betecknas socialt när individer har ett gemensamt mål, gemensamma intressen 

och uppvisar ett hängivet deltagande inom nätverket. Det är med andra ord ett samlingsställe 

där individer med ömsesidiga intressen möts och bildar en gemenskap vilket är en oavbruten 

utveckling (Jacobsson 1999:16). 

 

2.3 Mobilkamerans användningsområden och fotografiets funktioner  

I den analoga tidsåldern var fotografiet huvudsakligen förknippat med minne men också ett 

medel för kommunikation och identitetsbildning men betraktades däremot inte som det 

primära syftet. I relation till den expanderande distributionen av digitala kameror och 

kameratelefoner har funktionen av fotografiet delvis förändrats. Nuförtiden förknippas bilder 

som ett kommunikationsmedel och ett verktyg för individuella ändamål (Van Dijck 2008:2). 



	  	   10	  

Möjligheten för människor att kommunicera direkt med varandra via bilder - oberoende av tid 

och rum – är ett nytt och för många ett spännande och betydelsefullt område (Van Dijck 

2008:3). Den digitala kameran och kameratelefonen är nya teknologiska objekt vilka öppnat 

nya vägar för människor att interagera, socialisera, upprätthålla och förstärka sociala 

relationer (Van Dijck 2008: 6). Bilder kan i många avseenden betraktats som ett talspråk i och 

med att de cirkulerar mellan individer och grupper för att etablera och bekräfta sociala band 

(Van Dijck 2008: 6-7). 

 

Det är ingen ny företeelse att bilder redigeras eller att fotografiet används som ett 

identitetsskapande verktyg (Van Dijck 2008:11,8). Den digitaliserade kamerateknologin 

innehåller däremot funktioner med fler möjligheter att granska och hantera bilder. Det har i 

sin tur gjort det möjligt för människor att aktivt delta i hela bildprocessen – det vill säga från 

skapandet av bilden till bildens resultat. Det innebär att sekunden efter det tagna fotografiet 

kan fotografen dela bilden fysiskt eller visuellt med det fotograferande subjektet. Det innebär 

att den fotograferande personen kan förhandla med fotografen om bildens resultat (Van Dijck 

2008:11). Förhandlingen kan grundas i att människor vanligen vill att fotografiet ska 

reflektera deras idealiserade självbild (Van Dijck 2008:9). Den obegränsade möjligheten för 

individer att manipulera, redigera och hantera ens självbild via digitala bilder gör det till ett 

ultimat verktyg för att skapa och omskapa identitet (Van Dijck 2008:12).  

 

I liknande utsträckning som Van Dijck (2008) menar Lisa Gye (2007) att fotografering i 

dagsläget används för att skapa och upprätthålla sociala kontakter samt för självpresentation 

och självuttryck. Gye menar att mobilkameran i första hand används som ett verktyg för 

personliga ändamål och att bilderna är mer vardagliga och individualiserade (Gye 2007: 284) 

Mizuko Ito (2005:11) anser att kameratelefonens anslutning – vilket gör det möjligt att sända 

bilder inom några sekunder – har skapat nya metoder för att upprätthålla sociala relationer. 

Det vill säga, i samma sekund som bilder sänds och delas konstrueras en visuell sfär – en 

visuell närhet vilket skapar en känsla av direkt närvaro till varandra. Gye menar vidare att det 

blivit allt vanligare att människor medvetet delar bilder på bland annat sig själv, på vänner 

och familj och på ägodelar. Att dela bilder på sina närmaste sociala relationer anses förstärka 

relationen där i mellan. (Gye 2007: 281-282) 
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2.4 Kvinnor och mäns språkbruk och relation till internet  

I rapporten Mannen respektive kvinnans Internet (1999) skildrar forskaren Eva-Maria 

Jacobsson att det inte råder några tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors relation till 

informationssystem (Jacobsson 1999:18) Den snabba utvecklingen av teknologin har visat att 

både män och kvinnor använder internet för liknande syften – exempelvis 

kommunikationsmedel och finna information (Jacobsson 1999:15). Människor är mer 

delaktiga i det nya informationssystemet eftersom de bland annat skapar sitt egna innehåll. 

Det är möjligen en bidragande faktor till varför kvinnor i dagens samhälle är aktiva användare 

av internet (Findahl 2013:16).  

 

Docent Kerstin Nordenstam menar att det manliga och kvinnliga könet har alltsedan antiken 

tillskrivits skilda egenskaper, inte minst det retoriska språkbruket. Trots att en del empiriska 

underlag saknas har det kvinnliga språkbruket betraktats som pratsamt och har en större 

förmåga – via språket – att uttrycka sig i grupp (Nordenstam 2003: 35, 36). Författaren 

Margaret Ann Baker delar in manlig och kvinnlig retorik i två dikotomier – Affiliative och 

Instrumental. Den förra innebär att vi har en nära anknytning till någon eller något – vilket 

anses tillhöra den kvinnliga retoriken. Kvinnor kommunicerar för att betona och förstärka 

deras relation med sin omgivning och använder ett personligt och emotionellt språkbruk. Män 

vill istället via kommunikation påvisa ett ändamål – de vill slutföra en uppgift. Den manliga 

retoriken anses med andra ord vara mer instrumentell och anses använda ett mer bestämt och 

opersonligt språkbruk (Baker 1991: 36-37) 

 

Nordenstam menar att kvinnor och män konstruerar vänskap på olika sätt via språket. Kvinnor 

tenderar i större utsträckning att dra sig till verksamheter med prat medan manliga vänner 

huvudsakligen drar sig till verksamheter som sport och spel (Nordenstam 2003:37). 

Nordenstam hänvisar till en engelsk analys gjord av Jennifer Coates där ett autentiskt samtal 

mellan kvinnor spelades in och publicerades. Coates uppmärksammade bland annat att det 

privata samtalet mellan kvinnor, vilket tidigare betraktats som vardagligt och ointressant, är 

ett missvisande antagande. Kvinnor tenderar till att vara mycket skickliga på att konstruera 

vänskap via samtal och att samtalen vid flera tillfällen berörde händelser i deras liv 

(Nordenstam 2003:36). Vidare menar Coates i Nordenstam att kvinnorna visade en ambition 

till att upprätthålla sociala relationer (Nordenstam 2003:37). 
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Såsom presenterades i introduktionen är kvinnor i dagsläget frekventa användare av internet 

(Findahl 2013:16). Precis som i den verkliga världen uppvisar också det virtuella på 

könspräglade områden. En del platser kännetecknas som feminina och andra mer maskulina 

(Berner 2003: 268). Det har bland annat visat sig att kvinnor i högre grad använder internet 

för kontakter och vardagsbehov (Berner 2003:15).  

 

Författarna Kelly, Pomerantz & Currie intervjuade 16 flickor från Vancouver om deras 

aktivitet online. Flickorna menade att internet är ett område vilket gör det möjligt för dem att 

öva på olika uttryck, för att sedan presenteras i den verkliga världen. Kvinnor begränsas på 

olika sätt, i olika miljöer, just på grund av att de är kvinnor eller att de går emot normen 

gällande kvinnlighet. Det har skapat – hos många kvinnor – en osäkerhet och ett sämre 

självförtroende (Kelly, Pomerantz & Currie 2006:3). Flickorna i studien menade att 

onlineaktiviteter är en miljö vilket gör det möjligt att leka med genus. Den virtuella världen är 

för många en plats som minskar de begränsningar som förekommer i den verkliga världen – 

exempelvis diskriminering av kön, ålder, ras och andra kroppsliga skillnader (Kelly, 

Pomerantz & Currie 2006: 4). I liknande utsträckning resonerar forskaren Rebekah Willet i 

boken Youth, Identity and Digital media (2008) där hon förklarar att undersökningar allt mer 

handlar om den snabbt växande online aktiviteten bland kvinnor (Willet 2008:56). Internet 

tilltalar möjligen många kvinnor på grund av att det är ett område med en bred publik. Det gör 

det möjligt för kvinnor att integrera med människor med liknande synpunkter och problem. 

Internet erbjuder kvinnor en miljö där dem fritt kan uttrycka sig och utforska tankar och idéer 

som de annars inte hade undersökt. Med andra ord betraktas internet som ett nytt område för 

kvinnor där de kan konstruera nya identiteter och forma gemenskaper (Willet:58-59). Å andra 

sidan är det i dagsläget problematiskt att resonera kring internet som ett område människor 

söker sig till för att fly begränsningar som eventuellt förekommer i det verkliga livet. I 

samband med att den nya teknologin introducerades har kränkande kommentarer expanderat 

på nätet. I och med att diskriminering på internet kan uppkomma oberoende av tid och rum 

har det ansetts skapa en större känsla av utsatthet (www.iis.se). Psykologen och sociologen 

Sherry Turkle resonerar i liknande utsträckning i boken Alone Together (2011) och menar att 

det verkliga livet och livet online nästan är detsamma vilket innebär att det blir svårt att tala 

om internet som en frizon bortom det verkliga livet (Turkle 2011:155). Turkle förklarar vidare 

att samtidigt som internet gör det möjligt för individer att leka med sin identitet är det svårt att 

lämna det förflutna eftersom internet är en ändlös företeelse (Turkle 2011:169). Författaren 

och forskaren Evgeny Morozov betonar ett flertal gånger i boken The net delusion (2011) att 
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internet inte är en frizon oberoende från det verkliga livet. Morozov menar att internet inte 

kan betraktas som en utopisk plats eftersom att många människor som undergräver 

demokratin verkar på internet och utnyttjar det för att nå ut sina budskap (Morozov 2011). 

 

2.5 Nätgeneration 

Den nya teknologin har främst påverkat den yngre generationen som har växt upp eller växer 

upp med den digitaliserade teknologin. Det är en generation vilken anses vara mer öppen, 

kreativ och demokratisk (Buckingham 2008:13). Forskaren Susan Herring skildrar i Youth, 

identity and digital media (2008) att den äldre generationen inte primärt använder Instagram 

som en informationskälla vilket kan förklaras genom att de möjligtvis inte anser sig själva 

vara lika bekväma med den nya teknologin (Herring 2008:71). 

 

Författaren Marc Prensky betonar i artikeln Digital Natives, Digital Immigrants (2001) att det 

förekommer en generationsklyfta i användningen av den nya teknologin. Dagens barn och 

unga som växer upp med den nya teknologin är, på ett eller annat sätt, alltid omgiven av den. 

De har med andra ord inget annat att jämföra sig med. Denna generation kallar Prensky för 

Digital Natives. Digital Immigrants är den äldre generationen och har levt i en miljö med 

gammal och ny teknologi. Det innebär att de möjligen har en annan inställning till den nya 

teknologin. Det behöver dock inte betyda att den är negativ men i och med att de har växt upp 

med en äldre teknologi och tagit del av den nya teknologin kan det vara många äldre som 

möjligen har en annan syn på den digitala teknologin (Prensky 2001: 1-2).  

 

2.6 Summering av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

Utifrån dessa teorier och tidigare forskning skulle det kunna antas att Instagram primärt är av 

betydelse som ett kommunikationsmedel med möjlighet att skapa och konstruera olika 

identiteter. Det innebär att intresset för fotograferingen inte är i fokus. Det kan vidare tolkas 

att Instagram främst är av betydelse som ett identitetsskapande verktyg för kvinnor samt 

ungdomar. Kvinnor är mer utsatta i det verkliga livet än män och upplever möjligen 

onlineverksamheter som en frizon samtidigt som ungdomsåren är en period där identitet 

ständigt utvecklas och konstrueras. Eftersom kvinnor, utifrån dessa teorier och tidigare 

forskning, verkar vara bättre på att konstruera och upprätthålla sociala relationer via samtal är 

det möjligt att Instagram tilltalar fler kvinnor än män. Det kan också antas att Instagram är ett 

socialt nätverk vilket främst intresserar ungdomar än vuxna då forskare menar att den digitala 

teknologin främst påverkat den yngre generationen. Då Instagram är ett socialt nätverk med 
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miljoner användare är det möjligt att många individer som finner en gemenskap i 

användningen av applikationen.   

3. Metod 

Metodavsnittet ger till en början en kort introduktion kring den valda metoden och dess 

innebörd och användningsområde. Vidare presenteras urval och undersökningsdeltagarna 

vilket följs av en beskrivning gällande själva tillvägagångssättet. Det ansågs relevant att 

redan i det här avsnittet beskriva analys av data. Det kan förhoppningsvis underlätta 

läsningen av analys/resultatdelen och möjligen bli mer förståelig. Vidare skildras den valda 

metodens eventuella brister. Avsnittet avslutas med att presentera studiens reliabilitet och 

validitet.  

3.1 Metodansats  

Den kvantitativa metoden arbetar med siffror och inte enbart med ord vilket används inom en 

kvalitativ ansats. Vid en undersökning som syftar till att ge en mer generell kunskap eller 

generella slutsatser för exempelvis en miljö, ett sammanhang eller en grupp är det vanligt att 

tillämpa den kvantitativa metoden. Det innebär med andra ord att det inte är en metod som 

används för att beskriva en företeelse på djupet (Eliasson 2010:21). Tal och procentsiffror 

anses skapa en objektiv och rationell bild av undersökningen vilket gör den kvantitativa 

metoden betydande och användbar (Johansson 2010:87). Val av metod beror oftast på 

undersökningens ändamål men det är vanligt att tillämpa den kvantitativa metoden om något 

omfattande ska mätas (Eliasson 2010:21). Eftersom denna studie är intresserad av att få en 

mer översiktlig kunskap om vilken betydelse Instagramanvändare tillskriver sitt bruk, snarare 

än djupare insikter i ett fåtal individer, har en kvantitativ metod tillämpats.   

3.2 Urval, undersökningsdeltagare 

I den föreliggande undersökningen har undersökningsdeltagarna avgränsats till kvinnor och 

män i åldern 13-30 år vilket innebär att studien endast är riktad mot användare av Instagram. 

Det var till en början menat att inte begränsa undersökningen till en specifik åldersgrupp med 

motiveringen att intressanta resultat möjligen uppvisas genom att studera individer i alla 

åldrar. Jag kom relativt snabbt till insikt att det skulle bli problematiskt för mig att finna 

aktiva användare av Instagram över 30 år. Redan när enkätformuläret testades i en pilotstudie 

var det få användare över 30 år som visade ett deltagande intresse. Undersökningsledaren 

valde därmed att begränsa åldersramen till 13-30 år. Åldern 13 år valdes på grund av att en 

person måste vara minst 13 år för att använda Instagram (www.instagram.com). Det är 

däremot relativt enkelt att uppge felaktigt personnummer vilket innebär att flickor och pojkar 
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under 13 år möjligen har ett Instagramkonto. Undersökningsledaren bedömde trots det att 13 

var en rimlig ålder. Den yngsta kvinnan var 13 år och den yngsta mannen var 12 år. Den 

äldsta kvinnan var 42 år och den äldsta mannen var 30 år. Eftersom åldersramen definierats 

till åldern 13-30 innebar det att den yngsta mannen (12 år) och den äldsta kvinnan (42 år) 

resulterade i bortfall. Utöver dessa två bortfall var det ytterligare tre stycken vilka hade 

Instagram men var över 30 år. Vidare var det 13 stycken respondenter vilka deltog i 

undersökningen men ägde inget Instagramkonto. Eftersom undersökningen endast studerar 

medlemmar av Instagram blev det också bortfall. Det innebär att det deltog 199 individer i 

undersökningen. Men efter att ha räknat bortfallen resulterade antalet fullständiga enkäter till 

181 stycken, varav 93 kvinnor och 88 män. Vidare var det en öppen fråga i enkätformuläret 

där respondenten med egna ord kunde beskriva vilken betydelse de anser att Instagram har för 

dem. Sammanställningen visade att ett flertal respondenter inte hade svarat på frågan (se 

bilaga 1, tabell 27). Det innebär att enskilda frågor med svarsbortfall resulterar i interna 

bortfall (Trost 2007:76). Som presenteras mer konkret nedan (se 3.3 Tillvägagångssätt) 

tillämpades ett bekvämlighetsurval i och med att enkäten distribuerades via Facebook, vilket i 

sin tur leder till att endast individer med ett Facebookkonto hade möjlighet att delta i 

undersökningen. För att komma i kontakt med respondenter i tonårsåldern tillämpades en 

variant av bekvämlighetsurval, vilket kallas för snöbollsurval (Trost 2007: 32). Det innebär att 

valda respondenter distribuerar enkätfrågorna vidare till individer undersökningsledaren på 

egen hand kan ha svårt att nå (Eliasson 2010:50). I och med uppsatsens begränsade tidsram 

var det relevant att använda ett icke-sannolikhetsurval (Ekström & Larsson 2010:63). Det 

finns dock en del kritik och brister med bekvämlighetsurval och snöbollsurval vilket förklaras 

närmre i kapitlet 3.5 Metodkritik.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningens empiriska material baseras på webbenkäter vilket skapades i Google Drive 

– Google formulär. Tjänsten gör det möjligt att enkelt utforma ett gratis enkätformulär med 

möjlighet att formulera fleralternativsfrågor och öppna frågor. Enkätfrågor kan förvisso 

distribueras med andra metoder än webbenkäter, exempelvis genom att de delas ut på en 

offentlig plats med mycket folk. Valet av webbenkäter motiveras till att det är verksamt, 

smidigt och kan distribueras till ett stort antal respondenter samtidigt. Enkäten distribuerades 

via det sociala nätverket Facebook. Det kan uppfattas som enkelt och bekvämt att dela 

enkäten via Facebook men är på många sätt användbart och relevant. Det är ett mycket brett 

nätverk vilket gör det möjligt att nå ett stort antal informanter. Metodspecialiseringskursen 
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gjorde det möjligt att testa preliminära enkätfrågor i form av en mindre pilotstudie. Syftet med 

en pilotstudie är att upptäcka och ändra eventuella brister i frågorna (Oppenheim 2000:47). 

Efter ytterligare bearbetning med enkätformuläret där frågor reviderades och adderades var 

undersökningen klar att distribueras. Enkäten består av 19 slutna frågor och 2 öppna frågor.  

Den första frågan i formuläret handlar om respondenten är kvinna eller man och den andra 

frågan mäter respondentens ålder. Frågan kring ålder var en öppen fråga som deltagaren själv 

kunde fylla i. Fråga 3-8 har utformats för att förhoppningsvis besvara frågeställning ett, det 

vill säga vilken utsträckning informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de 

tillskriver applikationen som en del av sina liv. Fråga 9-20 har delats upp i tre områden med 

förhoppningen att besvara frågeställning två. Fråga 9-12 har utformats för att studera vilken 

typ av betydelse Instagram har som ett kommunicerande nätverk. Fråga 13-17 har utformats 

för att undersöka betydelsen av Instagram som ett identitetsskapande verktyg. Fråga 18-20 i 

enkätformuläret handlar om att försöka undersöka vilket intresse informanterna egentligen har 

för fotograferingen. Trots att Instagram är en fotograferingsapplikation är det möjligt att 

intresset för fotografering inte är i fokus. Fråga 21 är den andra öppna frågan och den sista 

frågan i enkätformuläret. Respondenterna fick möjlighet att med egna ord beskriva vilken 

betydelse Instagram har för deras liv. En del interna bortfall uppvisades kring fråga 21 men de 

svar som kom in analyserade undersökningsledaren och skapade i sin tur kategorier då 

resultatet uppvisade svar med liknande innebörd. Enkätformuläret var tillgängligt på 

Facebook den 16-23 november och distribueringen av frågeformuläret kan delas upp i två 

steg. Till och börja med delades enkäten som en öppen länk på Facebook.  Det innebär att inte 

enbart mina Facebookvänner kunde ta del av enkäten utan också obekanta, det vill säga Icke-

Facebookvänner. Det var ett aktivt val för möjligheten att nå en bred svarsfrekvens samt att en 

öppen länk eventuellt ger en bättre spridd bild än att endast distribuera till Facebookvänner. 

Eftersom undersökningen bland annat avser studera yngre ungdomar var det nödvändigt att 

tillfråga personer med kontakter till den åldersgruppen, då min bekantskapskrets i de yngre 

åldrarna är relativt begränsad. Avlägsna vänner, vilka jag sen tidigare kände till hade 

kontakter till personer i åldern 13-16 år, tillfrågades vänligt om de möjligtvis kunde 

distribuera enkäten till den åldersgruppen. Vidare var det fyra vänner, två mer avlägsna, vilka 

kontaktade mig och frågade om enkäten kunde delas via deras Facebookprofil, vilket gjorde 

det möjligt för enkäten att expandera ytterligare. När respondenterna hade svarat klart skickas 

och ordnas enkäten automatiskt i en tabell i mitt Google Drive konto. För vidare analys och 

kodning av enkätsvaren användes statistikprogrammet SPSS. Jag använde därmed endast 

Google Formulär för utformning och distribution av enkätformuläret. 
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3.4 Analys av data 

SPSS är ett mycket förmånligt och användbart program för att analysera data. Programmet 

gör det möjligt att bland annat studera enskilda variabler, två variabler och multivariabler, det 

vill säga flera variabler (Eliasson 2010:91). Med hjälp av statistikprogrammet valdes 

”Crosstabs” vilket är ett vanligt kommando för att studera samband mellan två variabler eller 

fler, det vill säga hur de samspelar med varandra (Eliasson 2010:114). För att mäta sambandet 

mellan två variabler delas variablerna upp i orsaksvariabel och effektvariabel. Orsaksvariabel 

är den oberoende variabeln, de vill säga den variabel som uppkommit tidigast, vilket i den här 

undersökningen är kön alternativt ålder. Den oberoende variabeln (orsaksvariabel) är den 

variabel vilket påverkar den beroende variabeln, de vill säga effektvariabeln, vilket i den här 

undersökningen är fråga 3-21 i enkätformuläret (se bilaga 2) (Eliasson 2010:92). Eftersom 

undersökningen i första hand avser studera skillnader och likheter mellan kvinnor och män 

har enkätfrågorna till en början analyserats i en bivariat analys med kön som den oberoende 

variabeln och sedan ålder som den oberoende variabeln. Men återigen, eftersom 

undersökningen primärt fokuserar på kön presenteras endast alla resultat kring kön i tabeller 

antingen i den löpande texten eller i bilaga 1. Ålder har presenterats i tabeller i de fall där 

intressanta resultat har uppvisats, annars presenteras resultatet endast med ord. En multivariat 

analys har använts i de fall där det verkat intressant att precisera ett resultat. Vidare erbjuder 

SPSS ett flertal verktyg vilka kan användas för att tolka det empiriska materialet. I den 

föreliggande undersökningen har Cramer’s V och p-värdet tillämpats som stöd för analysen. 

Cramer’s V är ett statistiskt mått vilket mäter styrkan på sambandet mellan variablerna. 

Styrkan på sambandet mäts med en skala från 0.0-1.0 där 0.0 visar på inget samband alls och 

1 visar på ett perfekt samband (www.uregina.ca). I denna undersökning innebär således ett 

starkt värde på Cramer’s V att det föreligger en skillnad i hur kvinnor och män besvarat en 

viss fråga, alternativt ålder. Om ett resultat istället visar att Cramer’s V är 0 tyder det på ett 

obefintligt samband – inga skillnader kan utläsas. P-värdet är ett mått vilket används för att 

mäta om sambandet mellan variabler är statistiskt signifikant. Mer konkret handlar det om att 

ett resultat uppstått enbart på grund av slumpen, att det är ett resultat vilket har råkat 

uppkomma i den föreliggande undersökningen, eller om sambandet är befintligt, det vill säga 

att resultatet är ett verkligt samband (Eliasson 2010:92). Det är vanligt att använda en 

signifikansnivå på 5 %, det vill säga om resultatet visar 0 eller under 0,05 innebär det att 

sambandet är signifikant på 5 % nivån. Det betyder att det är 5 % sannolikhet att det 

uppvisade resultatet har orsakats av slumpen och 95 % sannolikhet att resultatet är verkligt. 

Om resultatet skulle uppvisa 0,01 är sambandet signifikant på 1 % nivån. Det innebär att det 
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är 99 % sannolikhet att resultatet är verkligt och inte endast uppstått på grund av slumpen 

(Eliasson 2010: 111-112). Det nämndes tidigare att undersökningen grundas i ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till en större 

population, det är med andra ord inte representativt (Eliasson 2010:50). Det innebär att p-

värdet möjligen kan betraktas som ett oanvändbart statistiskt mått för den föreliggande 

studien eftersom måttet förutsätter ett obundet slumpmässigt urval (OSU), ett urval som 

vanligen tillämpas om resultatet i undersökningen vill säga något om en hel population 

(Eliasson 2010:47). Men, p-värdet kan ändå vara av relevans i ett bekvämlighetsurval. I de 

fall där resultat i denna undersökning uppvisar ett medelmåttigt samband (Cramer’s V) kan p-

värdet används som stöd för vidare tolkning. Det vill säga om sambandet endast är måttligt 

och p-värdet inte är signifikant hade resultatet förkastats om undersökningen baserat på ett 

obundet sannolikhetsurval. Därmed ansågs det relevant att använda p-värdet som ett statistiskt 

mått för den aktuella undersökningen.  

 

3.5 Metodkritik 

Som tidigare presenterats baseras undersökningen på ett bekvämlighetsurval och en variant av 

det urvalet vilket kallas snöbollsurval. Med andra ord tillämpades ett icke-sannolikhetsurval. 

Problematiken med de valda urvalsmetoderna är att endast de tillfrågade har chans att delta i 

studien. Icke-sannolikhetsurval bygger inte på någon urvalsram vilket försvårar möjligheten 

att generalisera resultaten till en större population (Eliasson 2010:50). Då undersökningen 

endast distribuerades på Facebook var det endast möjligt för individer med ett Facebookkonto 

att delta i undersökningen. Det innebär att den här undersökningen inte är representativt för en 

större population. Vidare menar Trost att webbenkäter ofta kan resultera i en låg 

svarsfrekvens. Respondenterna kan möjligen glömma bort enkäten eller har inget intresse för 

att delta. Det finns möjlighet att påminna respondenter att svara på enkäten, men det kan i sin 

tur leda till obesvarade enkäter då flera påminnelser kan resultera till att respondenten känner 

sig tvingad till att svara (Trost 2007:135). Det nämndes tidigare att det totalt deltog 181 

individer i undersökningen efter antalet fullständiga enkäter hade beräknats. Det är ett 

deltagarantal vilket möjligen är tillräckligt för att påvisa intressanta resultat. Men då enkäten 

distribuerades på Facebook, vilket är ett utbrett socialt nätverk och att Instagram är en 

applikation med en stor popularitet, upplevs svarsfrekvensen som relativt låg. Webbenkäter 

innebär också att undersökningsledaren inte kan vara tillhands om frågan upplevs svårtolkad. 

Det innebär att frågorna utformades och kontrollerades för att minska eventuella missförstånd. 

Undersökningsledaren valde att inte distribuera enkäten till enskilda vänner utan istället 
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publicera enkäten med möjlighet för allmänheten att delta i undersökningen. Konsekvensen 

blir däremot att undersökningsledaren inte kan kontrollera om närmre vänner deltar då 

enkäten är anonym. Jämfört med den kvalitativa metodansatsen tillhandahåller inte 

kvantitativa metoder en lika djupgående analys (Eliasson 2010:21). Det innebär att 

undersökningen inte bidrar med några djupare utvärderingar kring varför Instagram har eller 

inte har en viss betydande roll för den enskilda respondentens liv. Men, den kvantitativa 

analysen kan påvisa intressanta tendenser i ett mer omfattande material vilket inte är en 

möjlighet med kvalitativa studier.  

 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

För att undvika kritik för bristande trovärdighet är det lämpligt att redan innan 

forskningsarbetet ge undersökningen en hög validitet och reliabilitet. Den förra handlar om 

studiens giltighet, det vill säga om undersökningen mäter det den avser att mäta (Eliasson 

2010:16). Frågeställningarna till den här studien har formulerats och omformulerats. Eliasson 

anser det relevant då undersökningsledaren måste vara säker på vad det är undersökningen 

ska mäta (Eliasson 2010:16). Vidare menar Eliasson att en hög validitet kan säkerställas om 

undersökningsledaren konstruerar olika indikatorer för begreppen som ska mätas. Resultaten 

kan sedan jämföras med varandra för att visa om frågorna har mätt samma sak (Eliasson 

2010:17). Då avsikten var att författa en uppsats med hög validitet var det centralt att 

definiera frågor som verkligen mäter de det avser att mäta. Definitionen av begreppet 

betydelse och hur det mäts i den här undersökningen har nämnts tidigare (se 3.3 

Tillvägagångssätt) men är relevant att betona än en gång. Betydelsen av Instagram kan 

definieras olika av olika människor men i den föreliggande undersökningen har några 

områden valts ut som möjligen är av betydelse till varför Instagram används i den 

utsträckning som det görs. Denna studie avser bland annat undersöka betydelsen av Instagram 

som ett kommunicerande nätverk, betydelsen av Instagram som ett område för individer att 

konstruera och skapa en identitet samt betydelsen av fotograferingen. Frågorna i 

enkätformuläret har utformats för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning vilket är en 

förutsättning för en hög validitet (Eliasson 2010:14). Fråga 1 och 2 handlar om respondentens 

kön och ålder. Frågan kring ålder är en öppen fråga där respondenten själv fick fylla i sin 

ålder. Det innebär att den exakta åldern kunde mätas. Fråga 3-8 har utformats för att mäta 

vilken utsträckning informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de tillskriver 

applikationen som en del av sina liv. Frågorna har utformats för att besvara frågeställning ett. 

Fråga 9-20 är uppdelade i tre kategorier med intentionen att besvara frågeställning två. Fråga 
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9-12 har utformats på olika sätt men med syfte att mäta samma sak – begreppet 

kommunikation. Med andra ord betydelsen av Instagram som ett kommunikationsmedel. 

Fråga 13-17 har på samma sätt konstruerats olika men med samma syfte – att mäta begreppet 

identitet, det vill säga betydelsen av Instagram som ett område för att utveckla och konstruera 

identitet. Fråga 18-20 avser att mäta betydelsen av fotograferingen, det vill säga vilket 

intresse informanterna egentligen har för fotograferingen. Frågeformulärets avslutas med en 

öppen fråga, fråga nummer 21. Respondenterna fick själva beskriva med egna ord vad 

Instagram betyder för dem. Eftersom begreppet betydelse är diffust och mångtydigt ansågs 

det relevant och intressant att utforma en öppen fråga med möjlighet för respondenten att med 

egna ord beskriva vilken ”betydelse” Instagram har för dem. Det tycktes också intressant att 

jämföra informanternas egna svar med svaren från de slutna frågorna för att finna eventuella 

likheter samt skillnader. Eliasson menar att frågor vilka mäter samma aspekt också kan öka 

undersökningens reliabilitet. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. 

Undersökningen har en hög reliabilitet om den i praktiken upprepas och uppvisar samma 

resultat. För att studien ska vara trovärdig är det viktigt att undersökningens empiriska 

material kan kontrolleras. I annat fall kan slutledningen möjligen ifrågasättas (Eliasson 2010: 

15). Det finns olika metoder att tillämpa för möjligheten att öka undersökningens reliabilitet. 

Eliasson menar att en hög reliabilitet kan erhållas om undersökningsledarna noggrant 

diskuterar vad som ska undersökas och hur den ska genomföras (Eliasson 2010:16). Den här 

uppsatsen har producerats av en ensamförfattare vilket kan resultera i en lägre reliabilitet. För 

att minimera den risken har undersökningsledaren kodat in data mycket noga vilket 

kontrollerades åtskilliga gånger. Trost belyser att en respondent kan missuppfatta en fråga om 

den innehåller svåra ord och negationer, vilket kan resultera i en låg grad av reliabilitet (Trost 

2007:65). Undersökningsledaren har därmed försökt utforma en enkät bestående av konkreta 

frågor med ett tydligt språk. Exempelvis har fråga 9, 10 och 17 (se bilaga 2) definierats mer 

tydligt för att minska risken för missförstånd då frågorna möjligen kunde upplevas som 

svårtolkade. Om missförstånd uppstår mellan frågan och respondenten resulterar det i både 

låg reliabilitet och låg validitet (Trost 2007:6). 

 

4. Resultat och Analys  

I det här avsnittet presenteras och analyseras de resultat som framkommit av det empiriska 

materialet. Kapitlet presenterar först resultat kring Instagrams användning och vikt, för att 

sedan presentera hur stor betydelse respondenterna anser att Instagram har som ett 

kommunikationsmedel. Det följs av en resultatredovisning för frågorna vilka avser att mäta 
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identitet. Kapitlet avslutas med att redogöra vilken betydelse fotograferingen egentligen har. 

Resultat som anses intressanta presenteras i den löpande texten i form av tabeller. Ett urval 

av mindre utmärkande resultat presenteras i bilaga 1. Det är relevant att återigen betona att 

resultaten till en början analyserats med kön som den oberoende variabeln och sedan ålder 

som den oberoende variabeln.  För att resultatdelen ska bli mer enkel för läsaren att tolka 

har svarsalternativen för fråga 5-20 ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis” skapats till en 

kategori och likaså för ”Instämmer inte” och ”Instämmer inte alls”.  

 

4.1. Kön och ålder 

I undersökningen deltog 181 individer, varav 93 kvinnor och 88 män, det vill säga 51,4 

procent kvinnor och 48,6 procent män (se bilaga 1, tabell 1).  Respondenternas ålder delades 

upp i två ålderskategorier, ungdom 13-20 år och vuxna 21-30 år. En individ anses vara vuxen 

vid åldern 20 (www.ne.se), men det blev nödvändigt att dra en gräns mellan åldern 20 och 21 

eftersom det deltog fler vuxna än ungdomar i undersökningen.  

 
                                                Tabell 2. Ålder 

 Antal respondenter Procent 

Ungdom 13-20 år 79 43,6 

Vuxna 21-30 år 102 56,4  

Total 181 100,0 

 
4.2 Instagrams användning och vikt   
Den senaste rapporten om Svenskarna och Internet (2014) har fastställt att det råder 

könsskillnader och åldersskillnader i användningen av Instagram (Findahl 2014:30). Denna 

undersökning uppvisar ett resultat vilket bekräftar den rapporten, trots att urvalet för den här 

studien är mycket mindre. Det innebär att i denna undersökning kunde det också utläsas att 

kvinnor är mer frekventa med att besöka sitt Instagramkonto (se bilaga 1, tabell 3) samt att 

cirka 30 procent ungdomar besöker sitt Instagramkonto flera gånger i timmen jämfört med 

cirka 9 procent av de vuxna. I tabell 4 kan det utläsas att kvinnor är mer aktiva med att dela 

bilder på applikationen (se bilaga 1, tabell 4). Mellan ungdomar och vuxna kunde det utläsas 

att främst ungdomar delar bilder på Instagram.  

 

Tabell 5 visar på ett starkt och signifikant samband. Resultatet uppvisar nämligen att 85 

procent av undersökningens kvinnliga respondenter anser att de besöker sitt Instagramkonto 

direkt på morgonen, jämfört med 58 procent av männen. Trots att mer än hälften av de 

manliga respondenterna instämmer i frågan var det fler män än kvinnor vilka inte instämmer. 
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Det innebär med andra ord att fler kvinnor än män besöker sitt Instagramkonto direkt på 

morgonen. När frågan analyserades med ålder uppvisades ett resultat vilket pekar på att 

ungdomar, i större utsträckning än vuxna, instämmer i frågan. Vilket kan utläsas i tabell 6 

visar resultatet på ett relativt starkt och signifikant samband. Cirka 40 procent av de vuxna 

instämmer inte i frågan, jämfört med cirka 14 procent av ungdomarna (se bilaga 1, tabell 6).  

                   
                            Tabell 5. Fråga 5. Det första jag gör när jag vaknar på morgonen är att kolla Instagram 

 Kvinna Man Total 

Antal 79 51 130 
 Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 85,0% 58,0 % 71,8 % 

Antal 13 37 50 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 14,0 % 42,0 % 27,6 % 

Antal 1 0 1 

 

Vet ej 
% inom Kön 1,0 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 93 88 181 
  Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                             Cramer’s V=0,327 p=0,001 

 

Tabell 7 redovisar att mer än hälften av de kvinnliga informanterna betraktar Instagram som 

en viktig del i deras liv och över hälften av männen anser det motsatta. Ett relativt starkt och 

signifikant samband kan utläsas. Resultatet uppvisar alltså att fler kvinnor än män anser att 

Instagram är en viktig del av deras liv. Tabell 8 redovisar att mer än hälften av ungdomarna 

anser att Instagram är en viktig del i deras liv medan fler än hälften av de vuxna anser att 

applikationen inte är en viktig del av deras liv. Resultatet kring ålder visar på ett starkt och 

signifikant samband, precis som den bivariata analysen med kön (se bilaga 1, tabell 8).  
 
                                    Tabell 7. Fråga. 6 Instagram är en viktig del av mitt liv  

  Kvinna Man Total 

Antal 50 26 76 Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 53,8 % 29,6 % 42,0% 

Antal 42 62 104 Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 45,1 % 70,4 %  57,4 % 

Antal 1 0 1 

 

Vet ej 

% inom Kön 1,1 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 93 88 181  Antal respondenter 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                           Cramer’s V=0,276 p=0,008  

       

 I tabell 9 redovisas frågan ”Instagram är en stor del av mitt liv”. Resultatet uppvisar ett 

samband som är relativt starkt och är signifikant. Mer än hälften av kvinnorna instämmer i 

frågan jämfört med de manliga respondenterna där mer än hälften inte instämmer. Resultatet 
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gällande ålder uppvisar att ungdomar i större utsträckning än vuxna anser att Instagram är en 

stor del av deras liv. Resultatet uppvisar ett starkt samband och ett p-värde på 0,000. Det 

innebär att hade undersökningen baserats på ett representativt urval hade resultatet med en 

ytterst liten sannolikhet kunnat uppstå genom slumpen (se bilaga 1, tabell 10).  

                        
      Tabell 9. Fråga.7 Instagram är en stor del av mitt liv 

 Kvinna Man Total 

Antal 56 31 87 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 60,3 % 35,2 % 48,1 % 

Antal 37 57 94 
 

Instämmer inte/inte alls 
% inom Kön 39,7 % 64,8 % 51,9 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V= 0,251 p= 0,010 

 
Tabell 11 redovisar fråga 8 ”Jag skulle kunna tänka mig ett liv utan Instagram” vilket 

uppvisar ett relativt starkt men inte signifikant samband. Resultatet visar att mer än hälften av 

de kvinnliga och manliga respondenterna anser att de kan tänka sig ett liv utan Instagram (se 

bilaga 1, tabell 11). När frågan analyserades med ålder som den oberoende variabeln 

uppvisades återigen inget starkt eller signifikant samband. Det som kunde utläsas var att 

ungdomar och vuxna starkt instämmer i frågan och anser att de kan tänka sig ett liv utan 

Instagram.  

 

Utifrån resultaten kring fråga 3-8 kan det redovisas att kvinnor och män är aktiva användare 

av Instagram men kvinnor är mer frekventa användare samt tillskriver applikationen en större 

mening i deras liv. Resultaten kring fråga 3-8 uppvisar också att Instagram i större 

utsträckning intresserar ungdomar än vuxna. Buckingham menar att den nya teknologin 

huvudsakligen påverkat den yngre generationen vilka har växt upp eller växer upp med den 

digitaliserade teknologin (Buckingham 2008:13), samtidigt som Herring menar att den äldre 

generationen möjligen anser att den nya teknologin är mindre lätthanterlig (Herring 2008:71). 

Det resonemanget kan eventuellt förklara det uppvisade resultaten kring ålder. Fråga 3-8 har 

också undersökts med en multivariat analys med ålder som en tredje variabel. Intresset var att 

undersöka om den föreliggande undersökningen uppvisar ett liknande resultat som 

presenterades i Svenskarna och Internets (2014), det vill säga att Instagram främst tilltalar 

unga kvinnor i åldern 12-15 år (Findahl 2014: 28). Trots att denna undersökning baseras på en 

större åldersgrupp kring ungdomar (13-20 år), bekräftar de uppvisade resultaten Svenskarna 
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och Internets senaste rapport från 2014. Med andra ord kan det utläsas i den nuvarande 

undersökningen att fler kvinnor i åldern 13-20 år använder Instagram samt tillskriver 

applikationen en större vikt i deras liv.  

 

Det intressanta med resultaten kring fråga 3-8 vilka analyserades med kön är att alla frågor 

förutom fråga 8 fick ett p-värde under 0,05, det vill säga statistiskt signifikanta samband. Det 

innebär att om den föreliggande undersökningen baserat på ett representativt urval hade 

resultaten visat ett verkligt samband. Liknande resultat kan utläsas kring fråga 3-8 och 

variabeln ålder. Förutom fråga 4 och 8 uppvisar alla ett p-värde under 0,05.  

 
4.3 Instagram som ett kommunikationsmedel  
Tabell 12 redovisar om respondenterna betraktar Instagram som ett verktyg för att 

upprätthålla sociala relationer. Resultatet uppvisar att styrkan i sambandet är relativt starkt, 

nästintill måttligt och är inte signifikant. Något fler kvinnor än män anser att Instagram bidrar 

till att bevara sociala relationer. Men trots den svaga differensen mellan kvinnor och män kan 

det i tabell 12 utläsas att 112 av 181 respondenter, det vill säga över hälften, anser att 

Instagram hjälper dem att upprätthålla sina sociala relationer (se bilaga 1, tabell 12). Van 

Dijck (2008:2) och Gye (2007:280) menar att individer i dagsläget till stor del använder 

fotografering som ett verktyg för att bevara sociala relationer, vilket möjligen kan förklara 

varför majoriteten av respondenterna instämmer i frågan. Tabell 13 redovisar ett resultat 

vilket pekar på att fler ungdomar än vuxna anser att Instagram bidrar till att bevara deras 

sociala relationer. Jämfört med kön uppvisar resultatet kring ålder ett starkare samband som är 

signifikant.  
                                         Tabell 13. Fråga 9 Instagram hjälper mig att upprätthålla mina sociala relationer (familj/vänner etc) 

 Ungdom  

13-20 år 

Vuxna  

21-30 år 
Total 

Antal 56 56 112 
Instämmer helt/delvis 

% inom Ålder 70,9% 54,9% 61,9% 

Antal 19 46 65 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Ålder 24,0% 45,1% 35,9% 

Antal 4 0 4 

 

Vet ej 
% inom Ålder 5,1 % 0,0 % 2,2 % 

Antal 79 102 181 
 Total 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                Cramer’s V= 0,287 p=0,005 

 

Baker menar att kvinnor kommunicerar för att bland annat betona och förstärka deras relation 

med sin omgivning (Baker 1991: 37). Tabell 14 redovisar fråga 10 som handlar om Instagram 
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bidrar till att förstärka användarnas sociala relationer med sin omgivning. Tabellen uppvisar 

ett resultat vilket delvis stöds av Bakers teori. Resultatet visar ett medelmåttigt och inte 

signifikant samband. Det är med andra ord fler kvinnor vilka instämmer i frågan men det 

råder ingen betydande skillnad mellan kön. Kvinnor och män anser överlag att Instagram 

bidrar till att förstärka deras sociala relationer (se bilaga 1, tabell 14). När frågan analyserades 

med ålder uppvisades mer tydliga skillnader. Tabell 15 redovisar att ungdomar i högre grad 

anser att Instagram bidrar till att förstärka deras sociala relationer. Resultatet visar ett 

samband som är starkt och signifikant. Eftersom den digitala teknologin framförallt påverkat 

unga människors vanor då de aktivt använder tjänster som Instagram (Findahl 2014:28), är 

sannolikheten stor att deras sociala relationer både bevaras och förstärks på ett sätt vilket 

skiljer sig från den äldre generationen. Det resonemanget kan möjligen förklara varför tabell 

13 (bevara sociala relationer) och tabell 15 (förstärka sociala relationer) uppvisar ett resultat 

där skillnaden mellan ålder är mer påtaglig än skillnaden mellan kön.  

            
                                               Tabell 15. Fråga 10. Instagram hjälper mig att förstärka mina sociala relationer (familj/vänner etc)  

 Ungdomar 

13-20 år 

Vuxna 

 21-30 år 
Total 

Antal 54 44 98 
Instämmer helt/delvis 

% inom Ålder 68,4% 43,1% 54,1% 

Antal 21 58 79 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Ålder 26,5% 56,9% 43,7% 

Antal 4 0 4 

 

Vet ej 
% inom Ålder 5,1 % 0,0 % 2,2 % 

Antal 79 102 181 
 Total 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V=0,337 p=0,000 
      

Tabell 16 redovisar ett resultat vilket kan relateras till hur kvinnor och män kommunicerar. 

Nordenstam menar att kvinnor tenderar att dra sig till samtal och diskussions aktiviteter vilket 

inte anses vara männens primära sysselsättning (Nordenstam 2003:37). Tabellen uppvisar att 

fler kvinnor anser att deras kontakt med sin omgivning är mer regelbunden på grund av 

Instagram. Medan hälften av de manliga respondenterna inte instämmer i frågan. Ett relativt 

starkt och signifikant samband kan utläsas i tabellen. Resultatet har analyserats tillsammans 

med variabeln ålder men resultatet redovisade ett måttligt och inte signifikant samband. 

Resultatet uppvisade att ett fåtal fler ungdomar än vuxna instämmer i frågan, men differensen 

var minimal.  
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          Tabell 16. Fråga 11 Jag har en mer aktiv kontakt med min omgivning efter Instagrams uppkomst 

 Kvinna Man Total 

Antal 54 26 80 Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 58,1 % 29,5 % 44,2 % 

Antal 37 58 95 Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 39,8 % 66,0 % 52,5 % 

Antal 2 4 6 

 

Vet ej 

% inom Kön 2,1 % 4,5 % 3,3 % 

Antal 93 88 181  Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                Cramer’s V=0,307 p=0,002 

   

Tabell 17 redovisar fråga 12 ”Jag använder Instagram för att alla andra gör det”. Resultatet 

uppvisar ett måttligt och inte signifikant samband. Endast ett fåtal fler kvinnor instämmer i 

frågan men i det stora hela uppvisar resultatet att mer än hälften av de kvinnliga och de 

manliga respondenterna anser att de använder Instagram för att alla andra gör det (se bilaga 1, 

tabell 17). Frågan analyserades med ålder för att istället påvisa en åldersskillnad. Dock 

uppvisades även här ett måttligt och inte signifikant samband. Endast några procent fler vuxna 

instämde i frågan men överlag uppvisades ett resultat där mer än hälften av undersökningens 

ungdomar och vuxna anser att de använder Instagram för att alla andra gör det. Att 

majoriteten av respondenterna instämmer i frågan kan möjligen förklaras genom att många 

individer ofta upplever att de vill tillhöra någon eller något (Stenberg 2011:10). Samtidigt har 

känslan av att vara delaktig i det nya informationssamhället ökat, vilket också kan förklara det 

uppvisade resultatet (Findahl 2014:7).  

 

Fråga 9-12 har som tidigare nämnts analyserats först med kön som den oberoende variabeln 

och sedan med ålder. Resultaten kring frågorna uppvisade en variation mellan kön och ålder.  

Tabell 13 och tabell 15 där den förra avser att undersöka om Instagram hjälper respondenten 

att upprätthålla sociala relationer och den senare ämnar mäta om Instagram bidrar till att 

förstärka sociala relationer uppvisar att framförallt ålder var av betydelse. Tabell 16, vilket 

syftar till att undersöka om respondenten har en mer aktiv kontakt med sin omgivning på 

grund av Instagram påvisar skillnader mellan kvinnor och män, men inte ålder. Resultaten för 

fråga 12 uppvisade inga markanta skillnader kring varken kön eller ålder mer än att kvinnor 

och män i åldern 13-30 år använder Instagram till större del för dess populärhet.  
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4.4 Instagram som ett identitetsskapande verktyg 

Fråga 13 i enkätformuläret handlar om att mäta vilken typ av bild respondenterna främst delar 

på Instagram. Det var framförallt två kategorier som dominerade bland både kvinnor och 

män. Den vanligaste bilden informanterna delar på Instagram är bilder på 

vänner/familj/partner. Den andra vanligaste kategorin i den här undersökningen var att dela 

bilder på sig själv (se bilaga 1, tabell 18). Gye förklarar att dokumentera bilder på sin sociala 

omgivning, eller personer i sin närhet, stärker relationen där i mellan och att fotografering i 

dagsläget handlar mycket om självpresentation och identitetsbildning (Gye 2007: 280-281).  

Det var därmed inte helt förvånande att bilder på sig själv var en vanlig bild att dela, i den här 

undersökningen. När frågan analyserades med ålder uppvisade resultatet att dela bilder på sin 

familj/vänner/partner var den vanligaste kategorin bland vuxna och dela bilder på sig själv 

bland ungdomar.  Det är möjligt att ungdomar, mer än vuxna, finner ett behov av att bli mer 

självmedvetna (Buckingham 2008: 2).   

 

Tabell 19 redovisar ett relativt starkt nästintill måttligt och inte signifikant samband. Närmre 

84 procent kvinnor och 68 procent män anser att deras självbild harmonierar med bilden de 

uppvisar på Instagram. Det innebär att en viss skillnad kan utläsas men skillnaden är relativt 

obetydlig. Den totala procentenheten visar med andra ord att alla respondenter i 

undersökningen anser att deras självbild stämmer överens med bilden/bilderna på Instagram. 

Det intressanta med resultatet är att fler män anser att deras självbild inte samordnar med 

bilden de ger på Instagram. Det tycktes därmed intressant att analysera resultatet i en 

multivariat analys med ålder som tredje variabel för att undersöka om främst unga och äldre 

män anser att deras självbild inte överensstämmer med bilden de ger på Instagram. En 

fundering som visade sig skulle stämma. Män i åldern 13-30 år anser i större utsträckning än 

kvinnor i åldern 13-30 år att deras självbild inte harmonierar med bilden de ger på Instagram 

(se bilaga 1, tabell 20) 
                                         Tabell 19. Fråga 14. Min självbild stämmer överens med bilden jag ger av mig och mitt liv på Instagram 

 Kvinna Man Total 

Antal 78 60 138 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 83,9 % 68,2 % 76,3 % 

Antal 7 19 26 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 7,5 % 21,6 % 14,3 % 

Antal 8 9 17 

 

Vet ej 
% inom Kön 8,6 % 10,2% 9,4 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                       Cramer’s V= 0,217 p=0,075 
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Tabell 21 redovisar ett relativt starkt samband som är signifikant. Resultatet uppvisar en viss 

skillnad mellan kvinnor och män. Fler kvinnor anser att det är viktigt att visa upp sig själv på 

Instagram. I det stora hela kan det utläsas att 74 procent av alla respondenter inte instämmer i 

frågan. När frågan analyserades med ålder uppvisades ett måttligt samband och inte 

signifikant. Ett fåtal procentenheter visar att fler ungdomar instämmer i frågan. Men överlag 

anser ungdomar och vuxna att det inte är viktigt att visa upp sig själv på Instagram.    

 
                                              Tabell 21. Fråga 15. Det är viktigt för mig att visa upp mig själv och mitt liv på Instagram 

 Kvinna Man Total 

Antal 28 18 46 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 30,1 % 20,5% 25,4 % 

Antal 64 70 134 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 68,8 % 79,5 % 74,0 % 

Antal 1 0 1 

 

Vet ej 
% inom Kön 1,1 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                     Cramer’s V= 0,286 p=0,005 

 

I tabell 22 redovisas fråga 16 ”Jag förskönar/idealiserar en bild av mig själv och mitt liv på 

Instagram”.  Resultatet redovisar ett medelmåttigt och inte signifikant samband.  Ett antal fler 

kvinnor än män instämmer i frågan men inga utmärkande skillnader kan som sagt utläsas. Det 

innebär att kvinnor och män överlag uppvisar en liknande inställning till frågan (se bilaga 1, 

tabell 22). När frågan analyserades med ålder uppvisades igen ett samband som är måttligt 

och inte signifikant. Det som kan utläsas är att några fler ungdomar än vuxna anser att de 

förskönar/idealiserar en bild/bilder på Instagram.  

 

Tabell 23 uppvisar ett resultat kring fråga 17 som har utformats för att mäta om 

respondenterna arrangerar bilder de lägger upp på Instagram. Resultatet uppvisar ett 

medelmåttigt och inte signifikant samband. Några procentenheter visar att fler kvinnor 

instämmer i frågan men majoriteten av de kvinnliga och manliga respondenterna anser att de i 

någon form redigerar bilder innan de delas på Instagram (se bilaga 1, tabell 23).  Den 

digitaliserade teknologin har öppnat upp fler möjligheter för människor att arrangera bilder 

(Van Dijck 2008: 11). Instagram är bara ett exempel där flera olika filterfunktioner kan 

användas för att redigera en bild till det önskade resultatet. När frågan analyserades med ålder 

uppvisades ett medelmåttigt och inte signifikant samband. Resultatet utläser att fler ungdomar 

anser att de redigerar bilder men i det stora hela är diskrepansen mellan åldersgrupperna 
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obetydlig.  

 

Tabell 21, 22 och 23 uppvisar resultat där framförallt kvinnor anser det viktigt att visa upp sig 

själv, försköna och arrangera bilder på Instagram. Kvinnor begränsas av olika anledningar i 

det fysiska rummet som eventuellt skapat ett sämre självförtroende (Kelly, Pomerantz & 

Currie 2006:3). Det är mycket möjligt att ett flertal kvinnliga användare av Instagram 

redigerar bilder för att visa upp en identitet som möjligen avviker från ens identitet i det 

verkliga livet. Däremot kunde det utläsas från resultaten kring identitet att informanterna 

överlag anser att deras självbild överensstämmer med bilden de ger på Instagram, samt att de 

inte anser det viktigt att visa upp sig på Instagram eller försköna en bild. Det var dock fler 

informanter vilka instämde att de arrangerar en bild/bilder på Instagram. Van Dijck menar 

företeelsen av att redigera bilder uppnått en ny dimension med obegränsade möjligheter för 

individer att hantera ens självbild vilket i sin tur leder till att en ny identitet kan skapas och 

omskapas (Van Dijck 2008:12, 9). Däremot stödjer inte resultaten från denna undersökning 

det resonemanget. Det som kan utläsas är att informanterna redigerar bilder men intentionen 

är möjligen inte att uppnå en idealiserad självbild. Tabell 21 (viktigt att visa upp sig själv), 

tabell 22 (förskönar en bild) samt tabell 23 (arrangerar bilder) uppvisar att främst ungdomar 

instämmer i frågorna. Eftersom ens identitet utvecklas och experimenteras som mest i ung 

ålder (Buckingham 2008:26) är det påvisade resultaten inte helt oväntade. Däremot i tabell 19 

som avser att mäta om informantens självbild harmoniserar med bilden de ger på Instagram 

var det fler män än kvinnor som inte anser att deras självbild stämmer överens med bilden de 

ger på Instagram. När frågan analyserades med ålder kunde det utläsas att fler vuxna anser att 

deras självbild harmonierar med bilden de ger på Instagram, vilket inte är helt förvånande då 

ungdomen är en period vilken präglas av mycket osäkerhet kring vem man är som person 

(Buckingham 2008: 26). Men, det intressanta var att både unga och äldre män, i högre grad än 

kvinnor, anser att deras självbild inte motsvarar bilden de ger på Instagram.  

 

4.5 Fotograferingens betydelse  

Tabell 24 uppvisar ett relativt starkt och signifikant samband. Resultatet visar att över hälften 

av de kvinnliga respondenterna anser att de använder Instagram för att det har ett intresse för 

fotografering, medan mer än hälften av de manliga respondenterna inte instämmer i frågan.  

Resultatet för frågan i relation till ålder som den oberoende variabeln uppvisades endast ett 

måttligt och inte signifikant samband. Diskrepansen mellan åldersgrupperna var minimal, 

endast 2,4 procent fler vuxna instämde i frågan.  
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   Tabell 24.  Fråga 18. Jag använder Instagram för att jag har ett intresse för fotografering  
 Kvinna Man Total 

Antal 52 33 85 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 55,9 % 37,5 % 46,9 % 

Antal 40 55 95 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 43,0 % 62,5 % 52,5 % 

Antal 1 0 1 

 

Vet ej 
% inom Kön 1,1 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V= 0,257 p=0,018 
 

Tabell 25 redovisar fråga 19 ”Jag har fått ett större intresse för fotografering efter Instagrams 

uppkomst”. Resultatet för kön uppvisar ett måttligt och inte signifikant samband. Det som kan 

utläsas är att ett fåtal fler män än kvinnor inte instämmer i frågan men skillnaden är som sagt 

obetydlig (se bilaga 1, tabell 25). Resultaten för ålder uppvisade också ett måttligt och inte 

signifikant samband. En obetydlig skillnad mellan ungdomar och vuxna uppvisades. Endast 

0,5 procent fler vuxna instämmer i frågan.  

 

Tabell 26 redogör för fråga 20 ”Jag fotograferar utanför Instagram exempelvis med system, 

digital eller analogkamera”. Syftet med frågan var att undersöka till vilken grad Instagram 

endast används som fotograferingsverktyg eller om intresset för andra kamerafunktioner kan 

redovisas. Resultatet uppvisar ett relativt starkt och signifikant samband. Fler kvinnor än män 

instämmer i frågan. När frågan analyserades med ålder uppvisades ett måttligt och inte 

signifikant samband, endast några procentenheter visar att fler ungdomar än vuxna instämmer 

i frågan.  
                           Tabell 26. Fråga 20. Jag fotograferar utanför Instagram exempelvis med system-, digital - eller analogkamera 

 Kvinna Man Total 

Antal 52 35 87 Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 56,0% 39,8 % 48,1% 

Antal 41 53 94 

 

Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 44,0% 60,2 % 51,9 % 

Antal 93 88 181  Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                                   Cramer’s V=0,262 p=0,006 

 

Tabell 24, 25 och 26 redovisar att fler kvinnor än män anser att de använder Instagram på 

grund av intresse för fotografering, att deras intresse för fotografering blivit större i relation 

till Instagram men också att de fotograferar utanför Instagram med andra 
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fotograferingsverktyg. Trots att det råder vissa skillnader mellan kvinnor och mäns 

inställning till fotografering kan det utläsas i tabell 24 och tabell 25 att totalt av alla 

respondenter är det fler som inte instämmer i frågorna. Det innebär att kvinnor och män 

överlag menar att de inte använder Instagram på grund av intresse för fotografering och 

intresset för fotografering har heller inte ökat. Tabell 26 redovisar att något fler av 

undersökningens respondenter, oavsett kön, anser att de inte fotograferar utanför Instagram. 

Men det var också relativt många som använder andra fotograferingsverktyg utöver 

Instagram. Med andra ord är betydelsen av Instagram som ett fotograferingsverktyg generellt 

obetydlig för både kvinnor och män. När ålder analyserades som den oberoende variabeln 

kunde ingen större skillnad totalt mellan ungdomar och vuxna utläsas. Det innebär att 

åldersgrupperna precis som kön anser att fotograferingen, när de använder Instagram, inte har 

någon större betydelse.  

 

Tabell 27 redovisar den sista frågan vilket var en öppen fråga. Respondenterna fick med egna 

ord beskriva vilken betydelse de anser att Instagram har för dem och deras liv. I resultatet kan 

det utläsas att 19,3 procent av undersökningens deltagare inte svarade på frågan, vilket 

resulterade i interna bortfall. Av de respondenter vilka svarade på frågan anser cirka 20 

procent att Instagram är av betydelse för att ”hålla koll” på vänner och familjs liv. Den tredje 

största kategorin var tidsfördriv och den fjärde att applikationen inte hade någon betydelse 

men att informanterna använder det på grund av att vänner gör det. Cirka 3 procent av 

informanterna menar att Instagram är av betydelse för bekräftelse och identitetskapande. 

Vilket med andra ord är en väldigt liten procentenhet jämfört med övriga kategorier (se bilaga 

1, tabell 27). När frågan analyserades med ålder kunde det utläsas att fler vuxna än ungdomar 

inte svarade på frågan och för de som svarade uppvisades ett resultat där både ungdomar och 

vuxna anser att Instagram är av betydelse för att de kan uppdatera sig om vänner och familjs 

liv. Cirka 14 procent av de unga anser att Instagram är en kul applikation, jämfört med 5 

procent av de äldre. Ett flertal av ungdomarna och de vuxna menar att Instagram är ett 

tidsfördriv.  

 

 

 

 

 

 



	  	   32	  

5. Slutsatser och diskussion 

I uppsatsens sista och avslutande kapitel presenteras diskuteras slutsatser som har kunnat 

dras från resultat och analyskapitlet. I det här avsnittet kommer författaren diskutera utifrån 

uppsatsens teoridel samt personliga tankar och uppfattningar för att möjligen kunna ge svar 

på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Slutsats 

 

5.1.2 Fråga 1. I vilken utsträckning använder informanterna Instagram och hur stor vikt 

tillskriver de Instagram som en del av sina liv? Kan det urskiljas några likheter respektive 

skillnader kring kön alternativt ålder?  

Sammanfattningsvis kan den föreliggande undersökningen presentera att kvinnor i större 

utsträckning än män använder Instagram mer aktivt. Mellan åldersgrupperna ungdom (13-20 

år) och vuxna (21-30 år) kan det presenteras att främst ungdomar använder applikationen mer 

än de vuxna. Utifrån de 181 informanter som deltog i undersökningen var det framförallt 

kvinnor i åldern 13-20 år som huvudsakligen använder Instagram. Undersökningen av 

Svenskarna och Internet (2014) och denna undersökning uppvisar ett resultat vilket tydligt 

pekar på att kvinnor samt ungdomar använder Instagram mest. Det ansågs därmed intressant 

att utveckla fråga ett och undersöka hur stor vikt informanterna tillskriver applikationen som 

en del av deras liv. Återigen kunde det presenteras ett såväl kvinnligt som ungdomligt 

övertag. Fler kvinnor än män använder Instagram direkt på morgonen, anser att applikationen 

är en viktig och stor del i deras liv samtidigt som fler kvinnor menar att de inte kan tänka sig 

ett liv utan Instagram. Fler ungdomar än vuxna tillskriver Instagram en större mening i deras 

liv.  

 
5.1.3 Fråga 2. Hur stor betydelse har Instagram som ett nätverk för kommunikation 

respektive en arena för identitetskonstruktion? Kan det urskiljas några likheter respektive 

skillnader kring kön alternativt ålder?  

Sammanfattningsvis kan det återigen redovisas en skillnad mellan kön respektive ålder. Fler 

kvinnor samt ungdomar anser att Instagram är av betydelse som ett kommunicerande nätverk. 

Däremot var skillnaden relativt obetydlig. Dock är differensen mindre mellan kön och ålder 

kring betydelsen av Instagram jämfört med användningen samt vilken vikt informanterna 

tillskriver applikationen i deras liv. Det innebär med andra ord att informanterna i denna 

undersökning, oberoende av kön och ålder, är relativt överens om vilken betydelse Instagram 
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främst har för dem. Det som kunde utläsas är att respondenterna anser att Instagram i första 

hand är av betydelse som ett kommunikationsmedel.  Betydelsen av applikationen som ett 

område att skapa och konstruera identitet samt betydelsen av fotograferingen verkar, i den här 

undersökningen, vara relativt obetydlig. Däremot kunde det utläsas att kvinnor samt 

ungdomar, i högre grad än män och vuxna anser att Instagram är av betydelse som ett område 

att skapa och forma en identitet. Det kan däremot bli problematiskt att utifrån enstaka 

enkätfrågor bestämma skillnader och likheter mellan kön och ålder kring företeelsen av att 

konstruera en identitet på det sociala nätverket Instagram. ”Identitetskapande” är möjligen en 

process som oftast sker omedvetet, det vill säga att individer sällan är medvetna om att deras 

identitet exempelvis stärks genom att dela en bild Instagram, eller på något liknande socialt 

forum.  

 
5.1.4 Fråga 3. Vilken betydelse har fotograferandet för Instagram-användarna? Kan det 

urskiljas några likheter respektive skillnader kring kön alternativt ålder?  

Instagram är i grunden en fotodelningsapplikation men har utvecklats till ett socialt nätverk 

där intresset för fotograferingen blev av mindre relevans. Det kan tolkas som att alla 181 

informanter i denna undersökning är relativt överens om att fotograferingen är ett hjälpmedel 

för att upprätthålla en vardaglig kontakt med sin sociala omgivning, men att intresset för 

fotograferingen är relativt obetydlig. Kring denna frågeställning kan det utläsas att kvinnor i 

högre grad än män tillskriver fotograferingen en större mening, även om skillnaden var 

relativt obetydlig. Skillnaden mellan ungdomar och vuxna var mindre märkbar. Med andra 

ord anser åldersgrupperna precis som kön att fotograferingen, när de använder Instagram, inte 

har någon större betydelse.   

 

5.2. Diskussion  

Det har konstaterats att Instagram oavsett kön eller ålder främst är av betydelse som ett 

kommunicerande nätverk. Eva-Maria Jacobsson menar att kvinnor och män huvudsakligen 

använder internet som ett kommunikationsmedel (Jacobsson 1999:18). I relation till att 

individer kunde börja skapa eget innehåll på internet ökade en känsla av delaktighet i 

informationssamhället, som med andra ord inte endast var en delaktighet i förmån för män 

utan också för kvinnor (Findahl 2013:16). Det är möjligtvis en förklaring till att kvinnor 

nuförtiden är så pass verksamma på Instagram eller sociala medier överlag – det tillåter 

kvinnor att skapa innehåll i en större utsträckning än tidigare. Trots att intentionen till varför 

kvinnor och män använder internet nuförtiden inte skiljer sig lika mycket som det möjligen 
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gjorde förr, kan det i denna undersökning redovisas att fler kvinnor anser att Instagram är av 

betydelse som ett kommunicerande nätverk, vilket möjligen kan förklaras av följande orsaker. 

Kvinnor har sedan en tid tillbaka varit mer frekventa än män med att dela bilder på internet 

(Findahl 2013:16) samtidigt som det har en förmåga att dra sig till diskussion och 

samtalsverksamheter, som är en mindre vanlig företeelse hos män (Nordenstam 2003:37). Det 

innebär att kvinnor och män kommunicerar för olika ändamål. Kvinnor samtalar för att betona 

och förstärka sin relation med sin omgivning medan män främst kommunicerar för att slutföra 

en uppgift (Baker 1991:36). Eftersom Instagram tillhandahåller en bildlig kommunikation där 

vänner möts för att samtala och uppdatera om varandras liv kan applikationen med stöd från 

tidigare resonemang uppfattas som mer ”anpassad” för kvinnor och deras intressen. Berner 

menar att områden online kan precis som områden i det verkliga livet uppvisas som feminina 

och andra mer maskulina (Berner 2003: 268) Trots att den föreliggande undersökningen 

redovisar att även män betraktar Instagram som ett betydelsefullt kommunikationsmedel 

tenderar applikationen i första hand förknippas som ett kvinnligt socialt nätverk. Dessutom 

kräver Instagram en viss delaktighet för att det ska vara av betydelse som ett 

kommunikationsmedel. En delaktighet som män möjligen inte är lika intresserade av. Det var 

inte heller helt förvånande att fler ungdomar anser att Instagram är av betydelse som ett 

nätverk för kommunikation. Ungdomar i åldern 13-20 år har växt upp med den digitaliserade 

teknologin och är på ett eller annat sätt alltid omgiven av den, menar Prensky (2001:1). Men, i 

den föreliggande undersökningen har åldersramen varit 13-30 år, en åldersgrupp där mer eller 

mindre alla informanter har växt upp med den nya teknologin. Det innebär att det möjligen är 

problematiskt att skilja mellan en yngre och äldre generation. Däremot var det färre 

informanter i åldersgruppen ungdomar (13-20 år) men visade ändå en mer tydlig inställning 

än de vuxna (21-30 år) att Instagram är av betydelse som ett kommunicerande nätverk. Fastän 

de äldre i denna undersökning använder Instagram som ett kommunikationsmedel tror jag att 

applikationen, som ett kommunicerande nätverk, har haft en större inverkan på de yngre. 

Åldern 13-20 år är en period i livet där vänskapsband möjligen inte är lika stabila som de 

äldres. Det kan vara så att äldre värderar andra nätverk högre och anser att Instagram inte är 

ett lika betydelsefullt socialt nätverk för att exempelvis bevara sociala relationer.  

 

Forskare har menat att kameratelefonen i dagsläget används som ett kommunikationsmedel 

men också som ett verktyg för individuella ändamål. Det har diskuterats att individer 

använder Instagram för självpresentation med syftet att skapa en identitet som avviker från 

ens identitet i det verkliga livet. Med andra ord är det många forskare vilka har förknippat 
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internet som en frizon med möjlighet att omskapa och skapa identiteter. I den föreliggande 

undersökningen kan det redovisas att ”identitetsskapande” inte är det primära syftet i 

användningen av Instagram utan värdesätts snarare på grund av att det tillhandahåller 

användarna en effektiv och enkel kommunikation med sin omgivning.  Det intressanta är att 

informanternas svar från den öppna frågan, där de själva fick beskriva vad Instagram betyder 

för dem, bekräftar de tidigare resonemangen. Med andra ord anser majoriteten av 

informanterna som svarade på frågan att applikationen främst är av betydelse för att ”hålla 

koll” och uppdatera sig om närståendes liv. Även om den övervägande delen av 

undersökningens informanter anser att Instagram inte har någon större betydelse som ett 

område för ”identitetsskapande” var det ändå fler kvinnor samt ungdomar som bejakade den 

företeelsen. Forskning har visat att kvinnor tenderar till att dra sig till onlineaktiviteter för att 

de begränsas av olika anledningar i det verkliga livet (Kelly, Pomerantz & Currie 2006:4), 

samtidigt som kvinnor möjligen finner en samhörighet med andra kvinnor med likartade 

problem (Willet 2008:58). Vidare är ungdomsåren en period i livet där identitet till stor del 

experimenteras och utvecklas samtidigt som det är en period vilket genomsyras av osäkerhet 

kring vem man är och ens tillhörighet (Buckingham 2008: 26,2). Men optimistiska tankar 

kring internet som ett område bortom verkliga livets begränsningar har förskjutits till mindre 

optimistiska föreställningar. Däremot finns det inget som säger att kvinnor eller ungdomar 

inte söker sig till onlineaktiviteter, exempelvis Instagram, för att fly en verklighet och 

konstruera en ny identitet. Å andra sidan lever vi i en digitaliserad värld där människor är 

ständigt uppkopplade (Darmell 2013:47) vilket gör det svårare att urskilja det verkliga livet 

och livet online och därmed likställa internet som en frizon (Turkle: 2011:155).  Det har 

således blivit mer problematiskt att skapa och konstruera en identitet då denna är så pass 

exponerad för offentligheten att den alltid rannsakas och granskas. Dessutom har kränkande 

kommentarer, som främst förekommit i det fysiska rummet, mer eller mindre flyttat in online 

(www.iis.se). På Instagram kan användarna nämligen få en kommentar på bilden som delas 

men också kommentera andra bilder. Kränkande kommentarer på Instagram är därmed ett 

faktum. Det innebär att individer eventuellt inte anser att Instagram är en ”säker” plats att 

konstruera och skapa en identitet. Ett intressant resultat som uppvisades är att fler män, både 

unga och äldre, menar att deras självbild inte stämmer överens med bilden de ger av sig själv 

och sitt liv på Instagram. Utifrån denna undersökning innebär det möjligtvis att inte enbart 

kvinnor eller ungdomar söker sig till sociala nätverk för att presentera en annan identitet. 

Således förekommer begränsningar i det verkliga livet även för män, vilket innebär att de 

eventuellt söker sig till sociala nätverk för att presentera en annan bild av sig själv. Men 
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eftersom vi lever i ett patriarkalt samhälle där män, i större utsträckning än kvinnor, kan visa 

upp sig själv och sin personlighet tror jag att fler kvinnor är benägna att söka sig till Instagram 

för att nå ut till andra människor och visa upp vem man är, som tidigare nämnts, möjligen är 

en begränsning för dem i andra miljöer. Liknande resonemang kan således förklara varför 

ungdomar söker till sociala nätverk. Många ungdomar upplever möjligen det problematiskt att 

fysiskt presentera sitt riktiga jag eller är helt enkelt osäkra om vem man är och söker sig till 

sociala nätverk, i det här fallet Instagram, för att presentera en identitet i en miljö de upplever 

en känsla av samhörighet. Instagram som ett identitetsskapande verktyg kan resoneras och 

förstås utifrån olika perspektiv. Med stöd av undersökningens resultat är det möjligt att 

”identitetsskapande” har en annan innebörd. Det kanske handlar om att individer söker sig till 

nätverk som Instagram för att utveckla deras befintliga identitet i relation med människor de 

upplever en likhet med (Alexandersson 2011:238), mer än att fly en verklighet och omskapa 

en identitet vilken avviker från ens verkliga. Men det har betonats ett flertal gånger att 

betydelsen av Instagram som ett identitetsskapande verktyg är relativt obetydlig för 

informanterna i denna undersökning. En anledning till det uppvisade resultatet kan bero på att 

”identitetsskapande” möjligen är en omedveten process. Det innebär med andra ord att 

individer vilka delar bilder på Instagram möjligen är relativt omedvetna om att en identitet 

skapas eller konstrueras. Det kan i sådana fall förklara varför respondenterna, med hjälp av 

Instagram, i synnerhet är mer intresserade av att fortsätta en vardaglig kontakt med sin 

omgivning. Att upprätthålla en kontakt med sin sociala omgivning, via Instagram, är möjligen 

med andra ord en mer medveten handling än vad identitetsskapande är. Eftersom Instagram i 

grunden är en fotodelningsapplikation har fotograferingen fortfarande en relevans men 

fotograferingen har tagit en annan form till förmån för den sociala kommunikationen. Enligt 

den nuvarande undersökningen kan det tolkas som att Instagram som endast en 

fotograferingsapplikation inte är i fokus, det vill säga att fotografera ”bara för att” eller för att 

uttrycka sig konstnärligt är en mindre vanlig företeelse. Intentionen är snarare, via bilder, 

fortsätta en vardaglig kontakt med sin sociala omgivning. Utifrån denna studie är därmed 

själva fotografiet endast ett hjälpmedel för att nå det ändamålet. Jag tror däremot inte 

Instagram hade expanderat något enormt på endast fyra år om det inte vore för att 

applikationen faktiskt är ett socialt nätverk där individer kommunicerar via bilder. Bilder som 

delas i samma sekund skapar en känsla av direkt närvaro mellan individer (Ito 2005:1), som är 

en givande och tacksam företeelse för individer att kunna ta vid en kommunikation med 

närstående i andra länder. Det kan eventuellt förklara Instagrams popularitet eftersom 

applikationen tillhandahåller den möjligheten. Det innebär att dela bilder direkt med varandra, 
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oberoende av tid och rum (Van Dijck 2008:2) är således ett fenomen som möjligen tilltalar 

individer mer än att endast kommunicera via ord.   

 

Slutligen menar jag att vi i dagsläget lever i ett samhälle där människor vill uppvisa en 

individualitet – det vill säga att människor vill klara sig på egen hand. Instagram är till en viss 

grad individualistiskt i och med att applikationen tillåter människor att skapa ett eget innehåll 

samt praktisera en kreativitet de möjligen inte använt tidigare.  Men det finns en anledning till 

att applikationen har över 300 miljoner användare (http://blog.instagram.com/) som inte 

endast är en konsekvens för att användarna kan skapa eget innehåll. Abram de Swaan (2003: 

9) menar att människor på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Vi balanserar mellan 

att framstå som självständiga samtidigt som det finns ett behov av att vara i samma rum som 

ens sociala omgivning. Vi söker med andra ord efter en gemenskap. Forskare menar att 

gemenskap skapas i relation till att människor delar ett likartat intresse där tankar och idéer 

utbyts. Vilket kan förklara varför den övervägande delen av informanterna i denna 

undersökning betraktar Instagram som ett betydelsefullt kommunicerande nätverk. Dessutom 

ansåg majoriteten av informanterna att de använder Instagram för att alla andra gör det. Även 

i den öppna frågan där de själva fick beskriva vad Instagram betyder för dem, var det ett 

flertal som menade på att applikationen inte betyder något speciellt men att de använder den 

för att alla andra gör det. Med andra ord kan det tolkas som att människor har ett behov av att 

känna tillhörighet (Stenberg 2011: 10), men även en känsla av gemenskap. Det är två 

mänskliga behov som bland annat kan förklara Instagrams höga användarantal samt varför 

applikationen expanderat något enormt, på endast fyra år.  
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7. Bilaga 1. 
 
                                Tabell 1. Kön 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Tabell 3. Fråga 3. Hur ofta går du in på ditt Instagramkonto? 

 Kvinna Man Total 

Antal 22 11 33 
Flera gånger i timmen 

% inom Kön 23,7% 12,5% 18,2% 

Antal 62 55 117 
Flera gånger per dag 

% inom Kön 66,7% 62,5% 64,6% 

Antal 7 14 21 
Flera gånger i veckan 

% inom Kön 7,5 % 15,9% 11,6% 

Antal 2 4 6 
Mer sällan 

% inom Kön 2,2 % 4,5 % 3,3 % 

Antal 0 4 4 

 

Aldrig 
% inom Kön 0,0 % 4,5 % 2,2 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                 Cramer’s V=0,246 p=0,027 
 
     
 
                                    Tabell 4. Fråga 4. Hur ofta delar du bilder på Instagram? 

 Kvinna Man Total 

Antal 0 1 1 
Flera gånger i timmen 

% inom Kön 0,0 % 1,1 % 0,6 % 

Antal 1 1 2 
Flera gånger per dag 

% inom Kön 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Antal 33 11 44 
Flera gånger i veckan 

%inom Kön 35,5% 12,5% 24,3% 

Antal 57 67 124 
Mer sällan 

% inom Kön 61,3% 76,1% 68,5% 

Antal 2 8 10 

 

Aldrig 
% inom Kön 2,2 % 9,1 % 5,5 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                Cramer’s V=0,300 p=0,003 
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         Tabell 6. Fråga 5. Det första jag gör när jag vaknar på morgonen är att kolla Instagram  

 Ungdom  

13-20 år 

Vuxna  

21-30 år 
Total 

Antal 67 63 130 
Instämmer helt/delvis 

% inom Ålder 84,8 % 61,7% 71,8% 

Antal 11 39 50 
Instämmer inte/inte alls  

% inom Ålder 13,9% 38.3% 27,6% 

Antal 1 0 1 

 

Vet ej 
% inom Ålder 1,3 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 79 102 181 
 Total 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V=0,293 p=0,004 

 

                                          
         Tabell 8. Fråga 6 Instagram är en viktig del av mitt liv  

 Ungdom  

13-20 år 

Vuxna  

21-30 år 
Total 

Antal 44 32 77 
Instämmer helt/delvis 

% inom Ålder 56,7 % 31,4  % 42,0 % 

Antal 35 69 104 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Ålder 44,3% 67,6% 57,4 % 

Antal 0 1 1 

 

 Vet ej 
% inom Ålder 0,0 % 1,0 % 0,6 % 

Antal 79 102 181 
  Total 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                Cramer’s V=0,296 p=0,003 

 

                                               Tabell 10. Fråga 7 Instagram är en stor del av mitt liv  

 

Ungdom  

13-20 år 

Vuxna  

21-30 år Total 

Antal 51 36 87 Instämmer helt/delvis 

% inom Ålder 64,6 % 35,3 % 48,1 % 

Count 28 66 94 

 

Instämmer inte/inte alls 

% inom Ålder 35,4% 64,7 % 51,9% 

Count 79 102 181  Total 

% inom Ålder 100,0% 100,0% 100,0% 
                                          Cramer’s V=0,333 p=0,000 
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         Tabell 11. Fråga 8. Jag skulle kunna tänka mig ett liv utan Instagram 

 Kvinna Man Total 

Antal 76 82 158 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 81,7 % 93,2 % 87,3 % 

Antal 16 6 22 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 17,2 % 6,8 %  12,1 % 

Antal 1 0  1 

 

 Vet ej 
% inom Kön 1,1 % 0,0 % 0,6 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                 Cramer’s V=0,220 p=0,068 

 
                                                
                                               Tabell 12. Fråga 9. Instagram hjälper mig att upprätthålla mina sociala relationer (familj/vänner etc). 

 Kvinna Man Total 

Antal 65 47 112 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 69,9 % 53,4 % 61,9 % 

Antal 26 39 65 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 27,9 % 44,3 % 35,9 % 

Antal 2 2 4 

 

 Vet ej 
% inom Kön 2,2 % 2,3 % 2,2 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                Cramer’s V= 0,221 p=0,066 

 
          
         Tabell 14. Fråga 10. Instagram hjälper mig att förstärka mina sociala relationer (familj/vänner etc) 

 Kvinna Man Total 

Antal 56 42 98 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 60,2 % 47,7 % 54,1 % 

Antal 36 43 79 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 38,7 % 48,9 % 43,7 % 

Antal 1 3 4 

 

Vet ej 
% inom Kön 1,1 % 3,4 % 2,2 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
        Cramer’s V=0,157 p=0,344 
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         Tabell 17. Fråga 12. Jag använder Instagram för att alla andra gör det 

 Kvinna Man Total 

Antal 65 53 118 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 69,9 % 60,2 % 65,2 % 

Antal 28 34 62 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 30,1 % 38,7 % 34,2 % 

Antal 0 1 1 

 

Vet ej 
% inom Kön 0,0 % 1,1 % 0,6 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                          Cramer’s V=0,146  p=0,424 

 
                                               

          Tabell 18. Fråga 13. Vilken bild delar du främst på Instagram?  

 Kvinna Man Total 

Antal 41 36 77 1. Bilder på 

vänner/familj/partner % inom Kön 44,1 % 40,9 % 42,5 % 

Antal 31 24 55 
2. Bilder på mig själv 

% inom Kön 33,3 % 27,3 % 30,4 % 

Antal 5 4 9 
3. Övrigt 

% inom Kön 5,4 % 4,5 % 5,0 % 

Antal 4 4 8 4. Bilder när jag är i 

festsammanhang % inom Kön 4,3 % 4,5 % 4,4 % 

Antal 3 5 8 5. Bilder när jag är på 

events (konserter, teater, bio 

etc) 
% inom Kön 3,2 % 5,7 % 4,4 % 

Antal 1 5 6 
6. Bilder när jag reser 

% inom Kön 1,1 % 5,7 % 3,3 % 

Antal 0 6 6 
7. Har aldrig delat en bild  

% inom Kön 0,0 % 6,8 % 3,3 % 

Antal 4 1 5 
8. Bilder på mat 

% inom Kön 4,3 % 1,1 % 2,8 % 

Antal 4 0 4 9. Bilder på mitt djur eller 

djur överlag % inom Kön 4,3 % 0,0 % 2,2 % 

Antal 0 3 3 

 

10. Bilder när jag är på 

jobbet % inom Kön 0,0 % 3,4 % 1,7 % 

Antal 93 88 181 
Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V= 0,325 p= 0,024 
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           Tabell 20. Fråga 14 Min självbild stämmer överens med bilden jag ger av mig och mitt liv på Instagram 
 

                                 Ungdom= Cramer’s V: 0,275 p= 0,202, Vuxna= Cramer’s V: 0,318 p=0,036, Total = Cramer’s V= 0,217 p=0,075   

 
                                               

         Tabell 22. Fråga 16. Jag förskönar/idealiserar en bild av mig själv och mitt liv på Instagram 

 Kvinna Man Total 

Antal 43 38 81 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 46,2 % 43,2 % 44,7 % 

Antal 44 47 91 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 47,3 % 53,4 % 50,3 % 

Antal 6 3 9 

 

Vet ej 
% inom Kön 6,5 % 3,4 % 5,0 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                           Cramer’s V= 0,189 p=0,166 

 
                                                
                        Tabell 23. Fråga 17 Jag arrangerar bilder innan jag delar de på Instagram (det vill säga: 
                                               använder du filter, specifik vinkel, rekvisita etc 

 Kvinna Man Total 

Antal 67 54 121 Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 72,0 % 61,4 % 66,9 % 

Antal 24 30 54 Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 25,8 % 34,1 % 29,8 % 

Antal 2 4 6 

 

Vet ej 

% inom Kön 2,2 % 4,5 % 3,3 % 

Antal 93 88 181  Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                                     Cramer’s V= 0,178 p=0,222 

     

 Kvinna Man Total 

Antal 31 27 58 
Instämmer helt/ delvis 

% inom Kön 77,5 % 69,3 % 73,4 % 

Antal 5 10 15 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 12,5 % 25,6 % 19 % 

Antal 4 2 6 

Ungdom  

(13-20 år) 

Vet ej 
% inom Kön 10,0% 5,1 % 7,6 % 

Antal 40 39 79 

 

Total 
% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Antal 47 33 80 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 88,7 % 67,3 % 78,4 % 

Antal 2 9 11 
Instämmer inte/ inte alls 

% inom Kön 3,8 % 18,4 % 10,8 % 

Antal 4 7 11 

Vuxna  

(21-30 år) 

Vet ej 
% inom Kön 7,5 % 14,3% 10,8% 

Antal 53 49 102 
Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Antal 93 88 181 

 

Total 
% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
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            Tabell 25. Fråga 19 Jag har fått ett större intresse för fotografering efter Instagrams uppkomst  

 Kvinna Man Total 

Antal 43 40 83 
Instämmer helt/delvis 

% inom Kön 46,2 % 45,4 % 45, 8 % 

Antal 47 48 95 
Instämmer inte/inte alls 

% inom Kön 50,6 % 54,6 % 52,5 % 

Antal 3 0 3 

 

Vet ej 
% inom Kön 3,2 % 0,0 % 1,7 % 

Antal 93 88 181 
 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                               Cramer’s V= 0,155 p=0,360 
    
                                              
                                            

         Tabell 27. Fråga 21 Vad skulle du, med egna ord, säga att Instagram betyder för dig? 

 Kvinna Man Total 

Antal 17 19 36  1. ”Hålla koll”/följa vänner      
och familj  

% inom Kön 18,3 % 21,6 % 19,9 % 

Antal 22 13 35 
2. Interna Bortfall 

% inom Kön 23,7 % 14,8 % 19,3 % 

Antal 13 13 26 
3. Tidsfördriv 

% inom Kön 14,0 % 14,7 % 14,4 % 

Antal 11 15 26 4. Använder det för att 

vänner gör det – men 

betyder ingenting 
% inom Kön 11,9 % 17,0 % 14,4 % 

Antal 4 12 16 
5. Kul applikation 

% inom Kön 4,3 % 13,6 % 8,8 % 

Antal 8 4 12 6. Upprätthålla kontakt med 

vänner och familj % inom Kön 8,6 % 4,5 % 6,6 % 

Antal 1 5 6 7. Bekräftelse och 

identitetskapande  % inom Kön 1,1 % 5,7 % 3,3 % 

Antal 4 2 6 
8. Vana och beroende  

% inom Kön 4,3 % 2,3 % 3,3 % 

Antal 5 1 6 
9. Bevara minnen 

% inom Kön 5,4 % 1,1 % 3,3 % 

Antal 2 1 3 
10. Gemenskap 

% inom Kön 2,2 % 1,1 % 1,7 % 

Antal 2 1 3 
11. Inspiration 

% inom Kön 2,2 % 1,1 % 1,7 % 

Antal 2 1 3 
12. Betyder mycket 

% inom Kön 2,2 % 1,1 % 1,7 % 

Antal 1 1 2 

 

13. Bevaka ett intresse 
% inom Kön 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Antal 93 88 181 
Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 
                                              Cramer’s V=0,308 p=0,306 
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8. Bilaga 2 

Det här är en undersökning om Instagram och är ämnad för min kommande kandidatuppsats. 

Undersökningen gäller endast den privata användningen av Instagram!  

Enkäten tar max 5 minuter! Välj det alternativ som passar bäst och det är viktigt att försöka 

svara på alla frågor.  
 
1. Är du:  
Kvinna 
Man 
 
2. Hur gammal är du? 
 
 
3. Hur ofta går du in på ditt Instagramkonto?  
 Flera gånger i timmen 
 Flera gånger per dag 
 Flera gånger i veckan 
 Mer sällan 
 Aldrig 
 Har inget Instagramkonto 
 
 Om du svarat ”Har inget Instagramkonto” behöver du inte fortsätta svara på enkäten. Men skicka gärna in 
den!  
 
 4. Hur ofta delar du bilder på Instagram?  
 Flera gånger i timmen 
 Flera gånger per dag 
 Flera gånger i veckan 
 Mer sällan 
 Aldrig 
 
 5. Det första jag gör när jag vaknar på morgonen är att kolla Instagram  
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
6. Instagram är en viktig del av mitt liv 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 7. Instagram är en stor del av mitt liv  
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 8. Jag skulle kunna tänka mig ett liv utan Instagram 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
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 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 
9. Instagram hjälper mig att upprätthålla mina sociala relationer (familj/vänner etc) 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 10. Instagram hjälper mig att förstärka mina sociala relationer (familj/vänner etc). 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
  
 11. Jag har en mer aktiv kontakt med min omgivning efter Instagrams uppkomst  
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
  
12. Jag använder Instagram för att alla andra gör det 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 
13. Vilken typ av bild/bilder delar du främst på Instagram? 
Bilder på mig själv 
Bilder på mina vänner/familj/ partner 
Bilder på mitt djur eller djur överlag 
Bilder när jag är i festsammanhang 
Bilder när jag är på events (konserter, teater, bio etc) 
Bilder när jag tränar 
Bilder på mat 
Bilder när jag är på jobbet  
Bilder när jag reser 
Annat 
 
 
14. Min självbild stämmer överens med bilden jag ger av mig och mitt liv på Instagram 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls  
 Vet ej  
 
15 Det är viktigt för mig att visa upp mig själv och mitt liv på Instagram  
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
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 Vet ej  
 
 
 16. Jag förskönar/idealiserar en bild av mig själv och mitt liv på Instagram  
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 

17. Jag arrangerar bilder innan jag delar de på Instagram (dvs använder du filter, en 
specifik vinkel, rekvisita etc)  

Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer inte 
Instämmer inte alls 
Vet ej 
 
 
18. Jag använder Instagram för att jag har ett intresse för fotografering 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 19. Jag har fått ett större intresse för fotografering efter Instagrams uppkomst 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
 20. Jag fotograferar utanför Instagram exempelvis med system, digital eller analogkamera 
 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Instämmer inte 
 Instämmer inte alls 
 Vet ej  
 
  
 21. Vad skulle du, med egna ord, säga att Instagram betyder för dig?  
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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