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Abstract 
Uppsatsen undersöker varför unga kvinnor och män använder Instagram, hur de väljer 

att framställa sig där och om man kan se några likheter och/eller skillnader. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem kvinnor och fem män i åldern 23-30 år 

som alla är användare av Instagram. I uppsatsen har även informanternas tio senaste 

publicerade bilder tagits i beaktning som en kompletterande del till intervjuerna. För 

att genomföra undersökningen har vi använt oss av Uses and Gratifications och 

identitetsteorier. I relation till teorierna har det empiriska materialet tematiserats för 

att sedan analyseras. För att kunna se potentiella skillnader mellan de två könen 

används de som två variabler. Resultatet av studien visar på att både unga kvinnor och 

män i åldrarna 23-30 år använder Instagram för att hålla sig uppdaterade om vad 

andra människor gör och som ett tidsfördriv. Vi kunde även se vissa skillnader i hur 

kvinnorna respektive männen ville framstå på Instagram. Kvinnorna var mer måna 

om att framstå som trevliga och mysiga, och männen ville framställa sig själva som 

roliga. Genom informanternas tio senaste bilder kunde vi se att miljöbilder och bilder 

på personer var absolut vanligast bland både kvinnorna och männen att publicera. 
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1. Inledning 
Som människor är vi ständigt medvetna om likheter och skillnader mellan oss själva 

och andra, inte minst när vi sorterar intryck vi fått från våra medmänniskor och från 

medierna som idag är ständigt närvarande i våra liv. En konsekvens av detta som 

Gripsrud (2011) diskuterar är att människor runt omkring oss är medvetna om hur 

människor skiljer sig från varandra och behandlar oss på olika sätt på grund av det. 

Dagens användning av sociala medier är ett tydligt tecken på det behov av ett socialt 

liv som återfinns bland människor idag. En önskan och ett begär av att känna 

tillhörighet med ett större sammanhang är inte minst en konsekvens av de ökande 

sociala medierna och möjligheterna som frigör människan. Medierna öppnar upp för 

en helt ny typ av gemenskap som förekommer tillsammans med redan existerande och 

mer abstrakta gemenskaper som vi redan är en del av, till exempel en religion eller 

förening. 

 

Sociala medier är en grupp internetbaserade applikationer som har ideologiska och 

teknologiska grunder, och som ger möjlighet till skapande och utbyte av användar-

skapat innehåll. Inom sociala medier finns det flera olika grupper, men karakteristiskt 

för alla sociala medier är den sociala interaktiviteten. Inom social media finns det en 

dimension vilken till stor del innehåller självpresentation. Detta innebär att i all form 

av social interaktion finns det en önskan att kontrollera och påverka uppfattningar 

andra människor får av jaget. En stor anledning till varför människor väljer att skapa 

en bild av sig själv på internet via sociala medier är för att delge andra människor sin 

privata information, till exempel såsom känslor och tankar som stämmer överens med 

bilden av sig själv som man vill andra ska få (Kaplan, Haenlein 2010:61-62). Sociala 

medier har även fått en stor och självklar del av det vardagliga livet, det märks inte 

minst när människor idag väljer att istället för att i första hand hjälpa till, ta fram sina 

mobiltelefoner och filma till exempel en olycka för att lägga ut på en social plattform 

och dela med sina vänner.  

 

1.1 Instagram  
Det finns många sociala plattformar och det kommer ständigt nya. En plattform som 

har fått stor genomslagskraft är Instagram som lanserades hösten 2010. Instagram är 

ett socialt medium för delning av bilder och videos där interaktionen sker via likes 
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och kommentarer på varandras bilder. Varje dag delas 60 miljoner bilder av 300 

miljoner användare. Varje användare har tillgång till olika redigeringsverktyg, bland 

annat filter som gör att bilden kan få många olika utseenden. Användare på Instagram 

kan välja att följa andra användare vilket då resulterar i att deras bilder automatiskt 

hamnar i det personliga flödet (www.instagram.com 2015). På ett år fördubblades 

antalet svenskar som använder sig av Instagram, i oktober 2014 använde 28 % av 

Sveriges befolkning det sociala mediet. Enligt rapporten från Stiftelsen för 

internetinfrastruktur Svenskarna och Internet 2014 ökar intresset för mediet allt mer 

uppåt i åldrarna. 29 % av de kvinnliga användarna använder mediet varje dag, hos de 

manliga användarna är det endast 16 % som dagligen använder sig av mediet. 

Findahls rapport om svenskarnas internetanvändning visar på att kvinnor utgör en 

större del av användarna än män, i alla åldersgrupper (Findahl, 2014. 

https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf). 

 

1.1.1 Begreppsdefinitioner  
Här följer definitioner av begrepp vi kommer att använda som är kopplade till 

Instagram.  
 

Like: När någon gillar en publicerad bild genom ett knapptryck.   

Selfie: En bild på sig själv. 

Groupie: En bild på sig själv tillsammans med någon eller några andra personer.  

Filter: Ett verktyg för att redigera bilden.  

Följare: De personer som följer en själv och därigenom har tillgång till ens bilder.  

Kommentar: En kort text som kan skrivas till egna och andras bilder.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa varför unga kvinnor och män i åldrarna 23-30 

år använder Instagram och hur de väljer att framställa sig själva där, samt om man kan 

se några likheter och/eller skillnader mellan könen. Uppsatsen syftar även till att 

redogöra för hur informanterna upplever den bild av sig själva som de skapar på 

Instagram. Vi kommer att göra en kort genomgång av informanternas tio senaste 

uppladdade bilder som en komplettering till deras intervjusvar. 

Uppsatsens syfte har brutits ned i tre frågeställningar: 
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1)  Hur resonerar informanterna när de väljer bilder att publicera? Vilka 

skillnader kan man eventuellt se mellan unga kvinnor och män? 

2)  Hur viktigt är det för informanterna att få bekräftelse på bilderna de 

publicerar, i form av likes eller kommentarer? 

3)  Skiljer det sig mellan kvinnor och män vilken typ av bilder de faktiskt 

publicerar? 
 

1.3 Material och avgränsningar 
För att göra studien genomförbar har vi valt att jämföra fem unga kvinnor och fem 

unga mäns användande av Instagram i åldern 23-30 år. Genom att se till både kvinnor 

och mäns användande görs det möjligt att kunna redogöra för eventuella skillnader 

mellan könen när det kommer till användning av Instagram. Vi ämnar titta på varje 

informants tio senast uppladdade bilder för att se hur de framställer sig själva 

gentemot hur de själva uppger att de framställer sig. Tanken är att jämföra deras egen 

syn på sitt användande och hur deras bilder är utformade, vilken typ av bild det är och 

i vilken mån de överensstämmer med informanternas egna svar. Vi har delat in 

bilderna i följande bildkategorier; miljöbilder, umgänge, selfies och groupies. Således 

blir vårt huvudfokus informanternas egna utsagor och tankar kring användande av 

Instagram, där deras bilder kommer bli en kompletterande del av vårt empiriska 

material.  

 

Nedan följer kort information om våra informanter.  

Kvinna 1: 26 år, arbetar på restaurang och studerar på distans. Följer: 149, följare: 

178. 

Kvinna 2: 27 år, arbetar på krog och studerar på universitet. Följer: 427, följare: 709. 

Kvinna 3: 23 år, studerar på universitet. Följer: 94, följare: 69. 

Kvinna 4: 24 år, studerar på universitet. Följer: 108, följare: 84.  

Kvinna 5: 23 år, studerar på universitet. Följer: 139, följare: 191.  

 

Man 1: 24 år, arbetar kreativt med web och studerar på universitet. Följer: 128, 

följare: 143.  

Man 2: 28 år, arbetar med marknadsföring Följer: 280, följare: 350. 
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Man 3: 26 år, arbetar med projektledning. Följer: 209, följare: 129.  

Man 4: 23 år, arbetar med apputveckling. Följer: 86, följare: 85. 

Man 5: 30 år, arbetar som lärarvikarie. Följer: 429, följare: 334.  

 

2. Tidigare forskning 
Denna uppsats utgår från tidigare forskning inom ämnena sociala medier, identitet 

och användande. Vi vill i detta avsnitt visa vad som tidigare har gjorts för att på ett 

enkelt sätt redogöra för vår position samt varför det behövs mer forskning. 

 

2.1 Instagram 
Det finns en del forskning om Instagram idag, men förvånansvärt lite om anledningen 

till användningen av mediet. Mycket av forskningen handlar om hur många som 

använder Instagram och vilka som gör det. Duggan och Brenner (2013) visar till 

exempel på att unga vuxna är mer benägna att använda sig av sociala medier än äldre 

vuxna. Vidare menar de att i USA är afroamerikaner, latinamerikaner och storstadsbor 

mer benägna att använda Instagram än vita amerikaner. Många uppsatser på 

universitetsnivå handlar om Instagram i relation till marknadsföring, politiken, 

företag, unga kvinnors inställning till mediet och så vidare.  

 

Hochman och Schwartz (2012) har i sin undersökning försökt att analysera och 

upptäcka dolda sociokulturella särskiljande drag och tendenser i en allt mer växande 

ström av visuell information som finns tillgänglig på just Instagram. Från cirka 

550.000 bilder på Instagram från New York och Tokyo har de försökt urskilja globala 

och lokala produktionsmönster och visuella informationsflöden. Resultatet av studien 

har kunnat identifiera vissa återkommande “visuella rytmer” som ger en första inblick 

i hur kulturella praktiker på global och kulturell nivå kan skilja sig åt. Framförallt 

kunde man se skillnader i färganvändning i de två olika städerna, och en ökning av 

publicerade bilder på helger. Man kunde även se likheter i vilken typ av bilder som 

publicerades på olika tider på dygnet i båda städerna. Willim (2013) menar att det 

finns tydliga skillnader i hur användare av sociala medier som Instagram närmar sig 

tekniken och förhåller sig till den. Vissa användare är mycket negativt inställda, andra 

finner det roligt att använda och några använder tekniken som kreativ metod i 

skapelseprocesser. Användningen av media, gammal som ny, kan ta form av en 
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automatiserad rutin, men Willim argumenterar att denna användning absolut inte ska 

tas som automatiserad. Han menar att användningen av till exempel filter på 

Instagram kan liknas vid det tidiga användandet av glas och speglar för skapandet av 

effekter vid fotografering. Dock är det många som har en negativ inställning och 

menar att både den gamla och nya tekniken “förfalskar”, förstör och förnedrar 

fotografering som konstform. Känslor som uttrycks i förhållande till media och nya 

sätt att behandla bilder kan vara relaterade till ett historiskt återkommande tema som 

Willim kallar för normativ estetik. Han menar att det är ett slags försvar av hantverk 

och idéer om professionalism, och att det är en del av den sociala dynamiken som 

uppstår när ny teknik införs i olika metoder.  

 

2.2 Uppmärksamhetssamhället  
Gillberg diskuterar hur jaget hamnar i fokus och självpresentationen ges nya visuella 

plattformar i takt med den ökade digitaliseringen och medialiseringen, exempelvis 

Instagram, där livet blir en berättelse med jaget som huvudperson. Den ökade 

individualiseringen gör att berättelsen om jaget inte endast har betydelse för den egna 

uppfattningen och identiteten, den är också betydande för den självpresentation som 

ekonomisk och social framgång i allt högre grad bygger på (Gillberg 2014:86). Nanna 

Gillberg inleder sin bok med en händelse från en uteservering, där hon ser tre tjejer 

sitta vid ett bord och läsa i menyerna. Sedan ser hon en av tjejerna sträcka ut armen 

för att få kontakt med en servitör. När hon reser sig för att gå ser hon att hon 

missuppfattat hela händelsen, de har inte läst i menyer eller försökt beställa, de har 

suttit försjunkna i sina mobiltelefoner och sen har en av tjejerna tagit en selfie.  

 

Gillberg beskriver hur samhället har blivit mer individualiserat, medialiserat och 

digitaliserat och tillämpar ett socialkonstruktionistiskt synsätt i sin bok 

Uppmärksamhetssamhället (2014). Det betyder att fokus läggs på hur världen 

konstrueras både kulturellt och socialt genom människors handlande. Hon menar att 

uppmärksamheten är en central del av och vad som avgör vår framgång i samhället, 

hur vi hanterar och förstår den. Uppmärksamheten är både vårt medel och mål 

samtidigt som den är självlegitimerande. Nätverkande och personifiering är två 

aspekter som blir värdefulla i uppmärksamhetssamhället då den ena visar hur vi 

individer förstås i relation till de sammanhang vi figurerar i och vilka vi omger oss 
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med. Genom att visa vilka vi umgås med visas vilka man har i sin närhet och vad man 

är värd, människor blir till produkter och tjänster som marknadsförs och säljs. 

Konsumtionspreferenser används när vi avgör en annan människas värde och är 

grunden i vår egen identitetsframställning och självpresentation. Personifiering 

innebär att genom offentliggörande och nätverkande förväntas vi människor öka, 

förbättra och vara värdet av vårt personliga varumärke (Gillberg, 2014:19-20).  

 

Samspelet mellan självpresentation och identitet är återkommande i boken och 

Gillberg anser att självpresentationen både presenterar och konstruerar identiteten 

som ska stämma överens med sin egen självbild. Hon menar att självpresentationens 

roll blir till att återge den egna identiteten utifrån ens egen självbild. Gillberg menar 

alltså att självpresentationen blir synonym med identiteten. Hon utvecklar detta 

ytterligare i samma stycke och menar att identiteten tar ytterligare form när den utsätts 

för reaktioner av medmänniskor i sociala nätverk, som exempelvis Instagram, i form 

av likes eller kommentarer. Gillberg menar att identitetsskapandet i 

uppmärksamhetssamhället således följer samhället i övrigt. Det skapas i ett samspel 

mellan den självpresentation man själv skapar och de värderingar andra sätter vid den. 

Den reproduktion av självpresentationen som då skapas blir således den identitet man 

har som människa (Gillberg, 2014:87).  

 

2.3 Jagberättande på nätet 
Yvonne Andersson skriver i kapitlet Bloggarna och döden (2012) hur man på internet 

kan skapa sin egen livsberättelse. I hennes fall syftar hon på bloggar skrivna av 

cancersjuka men det går även att applicera på Instagram där du, likt bloggen, har makt 

över din berättelse. I dagens moderna informationssamhälle kan du välja själv att 

synas i offentligheten och skriva in dig i historien. Om du inte syns så finns du inte, 

men att då kunna lämna avtryck i det offentliga kan tillfredsställa våra behov vi har av 

att bli bekräftade och visa att man funnits. I och med att du själv bestämmer din 

livsberättelse genom att du själv väljer vad du delar med dig av kan man se det som 

att din identitet är under konstruktion.  

 

I dessa jagberättanden och livsberättelser kan man se en skillnad i hur kvinnor och 

män uttrycker sig eller återger händelser. Forskare har tidigare visat att kvinnor 
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tenderar att tala om relationer och människor jämfört med män som mer fokuserar på 

saker och händelser. Forskning har också gjorts om berättande där man kunde koppla 

en viss sorts berättande till ålder och kön. Vanligt hos kvinnor var det terapeutiska 

berättandet som innebär fokus på den egna personen och relationer till sin omgivning, 

självutlämnande och bearbetning av problem. Detta terapeutiska berättande återfanns 

bara hos kvinnorna, främst de yngre, som framställde sig som offer för olika 

omständigheter. Hos männen såg man hur de framställde sig som att de har kontroll 

på tillvaron, är aktiva och handlande personer. Hon kunde alltså se skillnad i hur 

kvinnor och män genom sitt berättande valde att framställa sig själva (Hirdman 

2012:196-197).  

 

2.4 Genuskoder i självporträtt  
I sin artikel diskuterar Hirdman användandet hos unga av visuell självpresentation i 

samspel med varandra på internet. Hon tittar närmare på sajten Snyggast.se där denna 

presentation används som ett redskap (Hirdman 2010). Hirdman har undersökt tjejer 

och killars självporträtt på sajten. Vidare diskuterar hon hur sanning och autenticitet 

blir tvetydigt i självporträtt. Vi väljer hur vi ska exponera oss själva och vilka aspekter 

vi vill visa. Vi använder oss av vissa beteenden och uttryck framför kameran som i 

normala situationer skulle verka överdrivna. När man publicerar bilder i 

offentligheten som man vet ska bedömas använder man sig av visuella strategier som 

grundar sig i sociala koder för vad som uppskattas eller inte och dessa kan skilja sig 

mellan könen (Hirdman 2010:4-5). Hirdman kunde se likheter mellan könen såsom en 

tom blick bort från kameran och stängd mun som ger intryck av ensamhet och olycka. 

Däremot fanns det skillnader mellan killar och tjejer i hur de väljer att porträttera sig 

själva. Tjejerna kombinerade den tomma blicken med fokus på överkoppen, 

framförallt bysten. Killarna försökte ofta se nonchalanta ut med närbilder på ansiktet. 

Detta följer det mönster i medier som man sett i tidigare forskning. Det benämns som 

face-ism och body-ism. 

 

Forsman har likt Hirdman gjort en studie om visuell självpresentation, 

Stoneface/Duckface - Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar 

och tjejer i årskurs 4 och 7, där han fokuserar på skolelevers användande av sociala 

medier med ett jämställdhetsperspektiv. Underlaget till studien bestod av 143 elever i 
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årskursen 4 till 7 i skolor med en demografisk spridning. Studien avser att undersöka 

barns perspektiv på sociala medier, digitala spel och bildkommunikation. En stor del 

av studien avhandlar deras sätt att se på egobilder, det vill säga bilder på dem själva 

(Forsman 2014:6). Resultatet visade att båda könen är överens om hur typiska 

egobilder eller selfies ska se ut, dock att det är skillnad på normen för hur en kill- och 

tjejselfie ska se ut. Killar ska se coola ut, inte visa några inställsamma miner, gärna ha 

ett stenansikte (stoneface), inte göra duckface, medan tjejerna inte ska lägga upp en 

bild där de ser fula ut, våga visa hud men vara försiktiga så att det inte blir för mycket 

och att göra duckface går bra, så länge man gör det på rätt sätt. Duckface innebär att 

man putar med munnen mot kameran. Studien visar i sitt resultat skillnad mellan 

könen och hur informanterna själva gör skillnad mellan killar och tjejer. De skapar 

med sina egna handlingar och föreställningar om genus sin identitet och 

grupptillhörighet genom att återkommande understryka skillnaden mellan killar och 

tjejer (Forsman 2014:9). Både Hirdman och Forsmans studier visar på att naturlighet 

är ideal för både tjejerna och killarnas självpresentation men det handlar om olika 

sorters naturlighet. För killarna är det naturlighet när det framstår som att de bara 

knäppt en bild utan planering och tanke, man ska framstå som likgiltig. Tjejernas 

bilder ska se naturliga ut men kräver mycket planering såsom bildvinklar, klädval, 

redigering av bilden och smink (Forsman 2014:10). Forsman kommer genom 

intervjuer fram till att det finns tydliga genuskoder för hur killar och tjejer “får” eller 

“ska” presentera sig själva genom bilder. Genom att titta på just bilder av killar och 

tjejer som ämnar till att presentera jaget kunde Hirdman se snarlika beteenden som 

tyder på dessa koder.  

 

Med utgångspunkt i den tidigare forskning presenterad i detta avsnitt ämnar vi i denna 

studie att undersöka unga kvinnor och mäns användande av Instagram. Vi vill 

framförallt se till varför unga vuxna använder Instagram och hur de väljer att 

framställa sig själva på mediet då vi anser att det saknas forskning kring just detta 

idag. En del av den forskning som presenterats i detta avsnitt visar på att kvinnor är 

större användare av Instagram än män och att deras bilder skiljer sig från varandra, 

vilket resulterar i att vi vill se om det finns någon skillnad i hur kvinnor och män 

använder Instagram och hur visuell presentation av jaget tar form på Instagram.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Vi har valt att använda oss av teorier som vi tror kan hjälpa oss att förstå varför man 

använder Instagram och vilka behov som uppfylls av användandet. Våra valda teorier 

behandlar temana användande, framställande och identitet. Vi har valt att inte 

använda oss av någon genusteori då denna uppsats inte syftar till att göra en 

genusgrundad undersökning där man tittar på hur femininitet och maskulinitet 

framställs. Kön används i denna studie snarare som variabler. 

 

3.1 Uses and Gratifications 
Uses and Gratifications, även kallad användarteorin, fokuserar på hur människor 

använder olika medier för att tillfredsställa sina behov. Teorin inriktar sig främst på 

individen men menar att medier fyller vissa sociala funktioner. Till skillnad från 

tidigare mediestudier anser teorin att publiken inte är passiv utan att publiken idag 

själva bestämmer hur deras användande av media ska gå till (Balnaves et al 2009:68). 

Inom teorin finns det tre olika uppfattningar. Den första är att publiken använder det 

medium som är mest användbart för dem, en annan är att de använder media för att de 

är motiverade till att göra så. Den tredje och sista uppfattningen är att de använder 

media som ett medel för att själva kontrollera vad de influeras av. Vad som är 

fundamentalt för hela teorin är att medieanvändandet är målinriktat. Det antas inom 

Uses and Gratifications att man använder media för att tillfredsställa vissa behov. 

Dessa behov bestäms utifrån vår sociala omgivning, till exempel ålder, kön, 

personlighet och så vidare (Balnaves et al 2009:69). Forskare inom Uses and 

Gratifications behandlar bland annat sociala och psykologiska orsaker till vissa behov. 

Olika mönster av medieexponering kan leda till att ens behov tillfredsställs. Det finns 

klassificeringar av behov, till exempel kognitiva behov såsom information, och 

affektiva behov såsom känslor och estetik. Detta leder till att människor tillfredsställs 

av olika saker (Balnaves et al 2009:69). 

 

3.2 Nya medier, nya behov?  
I Uses and Grats 2.0: New Gratifications for New Media (2013) utmanas den 

traditionella föreställningen om att all typ av tillfredsställelse grundar sig i medfödda 

behov, och det argumenteras istället att utvecklingen och kvalitén av nya medier och 

medieteknik kan forma våra behov. Detta leder till att nya och distinkta behov 
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skapas (Shyman, Limperos, 2013:504). Möjligheterna som kommer med de nya 

medierna idag har ökat utbudet och omfattningen av användarnas interaktion med 

medieinnehållet. Internetanvändare till exempel, kan idag bidra med eget 

medieinnehåll tack vare en ökad intensitet bland gränssnitt och olika applikationer 

med utgångspunkt i användargenererat innehåll. Uppfattningen om en aktiv publik har 

gått från ett antagande till ett faktum och vissa menar att kvalitén på digital teknik 

idag omvandlar den vanliga medieupplevelsen till att användarna nu får vara med och 

skapa media. Vi får idag på ett annat sätt engagera oss med innehåll på ett mer 

personligt sätt så att vi aktivt skapar mening (Shyman, Limperos, 2013:505). Shyman 

och Limperos menar att Uses and Gratifications-teorin inte tidigare undersökt hur 

teknologin kan påverka valet av media och vilka behov som kan tillfredsställas av att 

använda specifika medier. Vidare menar de att användare utvecklar vissa behov allt 

eftersom de använder olika medier. De diskuterar alltså att teorin idag borde överväga 

det faktum att även teknologi i sig skapar behov (Shyman, Limperos, 2013:510). 

Således argumenterar de att behov som skapas på grund av teknikutveckling har gått 

förlorad och inte blivit uttryckt i tidigare forskning kring Uses and Gratifications 

(Shyman, Limperos, 2013:517). Den otroliga framgång som sociala medier har haft 

talar förvisso för teknikens potential att skapa och tillfredsställa nya behov hos 

användarna (Shyman, Limperos, 2013:521). Samtidigt kan man fråga sig om den nya 

tekniken verkligen skapar nya behov, eller om det är redan existerande behov som tar 

ny form.  

 

3.3 Framställande av jaget 
Erving Goffmans (1922-1982) samhällssyn brukar ofta kallas för det dramaturgiska 

perspektivet. Han menar att vi alla spelar teater, och att människan ständigt strävar 

efter att göra intryck på andra människor, precis som en skådespelare ämnar göra på 

sin publik. Vi försöker alltså styra och kontrollera informationen som vi sprider 

omkring oss och som således ligger till grund för hur andra uppfattar oss och vilket 

intryck vi ger. Goffman (1959/2006) ämnar undersöka hur individen presenterar sig 

själv och sina handlingar i en vanlig situation inför andra och hur denne styr och 

kontrollerar hur andra människor uppfattar hen (Goffman, 1959/2006:9). För att 

beskriva när en individ visar en identitet som på något sätt gör ett intryck på publiken 

använder sig Goffman av uttrycket framträdande. Den del av individens framträdande 
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som på ett eller annat sätt är regelbundet eller fungerar på ett bestämt sätt i en given 

situation kallar Goffman för fasad. Fasaden är alltså någonting som individen kan 

plocka fram och använda sig av för att definiera i vilken situation individen gör ett 

framträdande (Goffman, 1959/2006:28). För att individen på ett meningsfullt och 

inflytelserikt sätt ska kunna påverka andra människor måste hen ta till vara på 

information från interaktion med andra så att hen uttrycker det som ska förmedlas 

(Goffman, 1959/2006:36). En individ kan alltså själv välja vilka sidor och aspekter av 

sig själv som hen vill betona eller dölja (Goffman, 1959/2006:64). En social 

inrättning är enligt Goffman en plats där perception och social aktivitet metodiskt 

äger rum (Goffman, 1959/2006:207). Sociala inrättningar kan vara livets alla 

situationer där människor agerar sinsemellan och motsvarar enligt Goffman en 

teaterscen. Det är på denna teaterscen som individer framställer “jaget” och det är från 

individers agerande som andra människor skapar en uppfattning om varandra.  

 

Instagram kan motsvara en social inrättning där alla individer har en egen scen att 

agera på, dock inte genom fysiska möten med sin publik. Alla användare av Instagram 

är således agerande individer med en egen personlig scen, men de är samtidigt också 

publik. När en individ återger en situation genom att ladda upp en bild på Instagram, 

gör hen ett framträdande för andra individer. I detta framträdande projiceras den 

definition av den upplevda situation som individen vill förmedla till sin publik. Jag-

uppfattningen som individen har spelar här en stor och viktig roll (Goffman, 

1959/2006:210). På Instagram finns det även stort utrymme för individen, precis som 

Goffman menar, att själv välja vilka sidor och egenskaper som ska förstärkas eller 

undangömmas. Sålunda kan en fasad upprätthållas genom att lägga upp en förskönad 

bild av verkligheten eller genom att ge en bild av sig själv som är bättre än den 

verkliga för att möta följarnas - publikens - förväntningar. Det är mycket vanligt att 

individer framställer händelser och situationer på ett förhärligande sätt (Goffman, 

1959/2006:39).  

 

3.4 Identitet och symbolisk interaktionism  
Vår identitet kan ses som ett lapptäcke av olika identiteter som tillsammans bildar den 

vi är. Gripsrud (2011) menar att det kan vara givande att prata om två olika 

identiteter. Den sociala eller kollektiva identiteten och den personliga identiteten. 
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Trots att dessa två är olika ligger de varandra nära till hands. Vår sociala identitet 

bildas utifrån andra människors uppfattning om oss och genom deltagande i kollektiva 

sammanhang, till exempel om vi är kvinna eller man, vilken stad vi växte upp i, ålder 

och så vidare. Vilka delar av oss själva som spelar roll i olika sammanhang varierar 

från situation till situation. Olika delar av vår identitet gör att vi kan känna gemenskap 

med olika människor (Gripsrud, 2011:22). Således kan vi leva oss in i andra 

människors situationer och identifiera oss med andra. Andras uppfattningar om oss 

blir en del av vår egen självbild och vår personliga identitet. Detta kallas symbolisk 

interaktionism och börjar redan i de identitetsskapande processer vi upplever i 

barndomen. Detta är en socialpsykologisk teori som menar att vi skapas som 

människor och vår bild av oss själva utvecklas när vi interagerar med andra, såsom 

våra föräldrar, syskon, vänner och så vidare. Hur vi upplever att andra uppfattar oss är 

inom denna teori mycket väsentligt då den menar att vi tar till oss andras perspektiv 

på oss själva och bedömer sedan om detta är någonting vi kan godta och finna oss i 

(Gripsrud, 2011:33).  

 

Gripsrud menar att sociala medier idag har blivit en beteckning på platser på nätet där 

människor möts och kommunicerar med varandra och utbyter information. Dessa 

platser var till en början mest använda av killar med intresse för datorer och science 

fiction etcetera. Då, precis som nu, gav internet en möjlighet att utbyta åsikter och 

kunskap om saker som intresserade dem med människor som bodde långt bort. 

Aktiviteten på de internetbaserade platserna resulterade i en känsla av gemenskap 

mellan användarna. De fick en gemensam identitet (Gripsrud, 2010:49). Det är inte 

bara identitetsskapande som kännetecknar de sociala medierna, de ger även upphov 

till en sfär som både är privat och offentlig. Här finns det utrymme för privata samtal 

som kan avlyssnas av vem som helst, när man på plattformar som Facebook, men 

även Instagram, har flera hundra vänner som man knappt känner eller har träffat 

(Gripsrud, 2011:50). En del av besökarens identitet på sociala medier knyts även till 

att man deltar i en nätbaserad gemenskap, där man samspelar med människor som 

befinner sig långt borta (Gripsrud, 2011:51).  

 

4. Metod  
4.1 Intervjumetod 
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Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att få en djupare 

förståelse och kunna se eventuella mönster för hur unga vuxna använder och väljer att 

framställa sig själva på Instagram. Det finns många olika typer av kvalitativa 

intervjuer som är mer eller mindre lika varandra, vi kommer att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som innebär att samma frågor ställs till samtliga 

informanter. Frågorna har utformats på så sätt att svaren blir öppna och ger 

informanterna en chans att yttra sina egna åsikter kring samma ämne. I och med detta 

ges det även utrymme till följdfrågor beroende på informanternas svar på 

utgångsfrågorna.  

 

När man genomför kvalitativa intervjuer använder man sig inte av något 

frågeformulär utan man ska i så stor mån som möjligt låta den intervjuade styra 

samtalet. Vi har valt att göra en intervjuguide med breda områden med några 

riktfrågor (Trost 2010:71). Vår intervjuguide har fem områden bestående av 

bakgrund, användande och behov, bild och bekräftelse, framställande av jaget och 

självbild och selfies. Samtliga områden har fyra till sex underfrågor som hjälpte oss 

som intervjuare att inte komma ifrån ämnet och göra förutsättningarna för 

intervjuerna så lika som möjligt för alla informanter då vi båda inte var närvarande. 

Att informanterna har fått någorlunda lika intervjusituation och frågor är en 

förutsättning för att vi som forskare ska kunna jämföra och analysera svaren.  

 

4.2 För- och nackdelar  
Intervjun är en av de mest effektiva metoderna inom kvalitativ forskning, ingen annan 

metod kan på samma sätt ge forskaren tillgång till informanternas mentala värld. 

Metoden ger oss alltså möjlighet att se till informanternas tankar, egna funderingar 

och uppleva den värld som de upplever (McCracken, 1988:9). Den kvalitativa 

forskningen kan vara begränsande om man är ute efter ett generaliserbart resultat, det 

kan vara svårt att dra stora slutsatser. Det som kan vara negativt med kvalitativa 

intervjuer, precis som med kvantitativa metoder, är att informanterna kanske inte 

alltid talar sanning. Därför är det viktigt att man som forskare/intervjuare får 

informanterna att känna sig så bekväma som möjligt samt att införliva något slags 

förtroende hos dem. Detta är även viktigt för att de intervjuade ska våga öppna sig 

och inte hålla tillbaka. Det finns alltid en risk att forskaren påverkar 
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informationsutbytet och att intervjuguiden formuleras på ett sådant sätt så att frågorna 

stödjer eventuella egna antaganden och intentioner (Flick, 2006:159). Det finns två 

generella principer man ska ha i åtanke när man planerar att utföra kvalitativa 

intervjuer. Det är av stor vikt att låta informanten berätta ”sin historia” på sina egna 

villkor utan att avbryta och ställa ledande frågor. Det är även viktigt att som 

intervjuare ge utrymme och möjlighet för informanterna att betänka och diskutera 

ämnen och företeelser som de inte tidigare resonerat kring eller som de inte direkt 

tänker på (McCracken, 1988:34-35).  

 

4.3 Urval 
Vi valde att intervjua fem unga kvinnor och fem unga män i åldrarna 23-30 år. Vi 

hade till en början ett brett spann om 20-30 år då vi resonerade kring “unga kvinnor 

och män”, men det kom sedan att preciseras till det slutgiltiga i takt med att vi 

genomförde våra intervjuer. Till en början använde vi oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi kontaktade informanter som låg oss nära till 

hands och som vi trodde skulle passa för vår undersökning. Vi utvecklade sedan 

bekvämlighetsurvalet till ett snöbollsurval då våra informanter fick rekommendera 

ytterligare potentiella informanter (Trost, 2010:140). Detta fungerade väldigt bra för 

oss då samtliga rekommendationer ledde till genomförda intervjuer. Det medförde 

dock att vårt urval är väldigt homogent när det kommer till etnicitet, klass, 

sysselsättning och så vidare. Detta är något vi kommer att diskutera längre ner i 

uppsatsen under diskussion och slutsats. 

 

4.4 Genomgång av informanternas bilder  
Vi har valt att titta på våra informanters tio senaste uppladdade bilder. Detta har vi 

valt att göra som en kompletterande del till våra intervjuer för att ta del av deras 

Instagram och för att lättare kunna se likheter och skillnader. Vi har gjort en bred och 

översiktlig genomgång och kategoriserat bilderna efter teman för att på ett enkelt sätt 

kunna se vilken typ av bilder våra informanter väljer att publicera. Dessa teman 

skapades induktivt under undersökningens gång då vi såg vilka bilder som var 

vanligast hos informanterna. I och med detta kommer vi på ett enkelt sätt kunna se 

likheter och/eller skillnader mellan de unga kvinnorna och männen. De kategorier vi 

delat in bilderna i är miljöbilder, umgänge, groupies och selfies. Under intervjun 
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frågade vi informanterna vilken deras mest gillade bild var och tittade och diskuterade 

den vid intervjutillfället. Efter alla avslutade intervjuer tittade vi tillsammans vid ett 

och samma tillfälle på samtliga informanters tio senaste publicerade bilder. Vi tittade 

inte på några av informanternas bilder som publicerats efter respektive 

intervjutillfälle. Detta för att bilderna som publicerats efter intervjuerna inte är av 

relevans eftersom de inte fanns vid intervjun. 

 

När vi går igenom våra informanters bilder skapar vi teman som på det sätt vi gjorde 

för intervjusvaren, där flera bilder av samma typ hamnar under en och samma 

kategori. Vi har medvetet inte genomfört en djupgående tolkning av bilderna utan 

endast väldigt övergripande kategoriserat dem utefter vad bilden föreställer. 

Miljöbilder är bilder där det kan förekomma någon person men fokus ligger på själva 

miljön och omgivningen, det kan vara både utomhus i en park till exempel eller 

inomhus på en talrik i en skolmatsal. Umgängesbilder är på andra personer än 

informanten själv. Groupies är bilder på informanten med en eller flera andra 

personer. Selfies är bilder där endast informanten är med.  

 

4.5 Tillvägagångssätt  
Arbetet med denna uppsats började med att ringa in det område vi ville undersöka; 

Instagram och användning. Därefter formulerade vi uppsatsens syfte och 

frågeställningar för att tydliggöra vad vi ville undersöka. Eftersom vi valde att 

genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer började vi utforma en 

intervjuguide med tydliga teman. I takt med det började vi läsa in oss på tidigare 

forskning för att få en tydligare bild av vad som hade gjorts inom området tidigare 

och för att precisera vår vinkel.  

 

Våra intervjuer genomfördes med våra informanter en och en, och då det var svårt att 

få ihop tiden och scheman deltog bara en av oss under varje intervju. Vi valde att 

genomföra fem intervjuer var med både kvinnor och män. Intervjuerna genomfördes 

under april månad i olika miljöer. Intervjupersonen fick bestämma var intervjun 

skulle hållas för att hen skulle känna sig så bekväm som möjligt. Vi valde att enbart 

spela in intervjuerna och inte föra några anteckningar för att vara så närvarande i 

samtalet som möjligt. Intervjuerna varade mellan 35 och 60 minuter.  
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4.6 Analysmetod - Tematisk analys 
I analysen av vårt insamlade empiriska material har vi valt att använda oss av 

tematisk analys. Att genomföra en tematisk analys innebär att man strukturerar och 

tematiserar materialet för att sedan sammanfatta och analysera materialet utifrån det. 

Vi har tematiserat vårt empiriska material för att kunna se samband och mönster våra 

informanter emellan. Analysen börjar med en öppen kodning av våra transkriberade 

intervjuer, vilket innebär att vi sammanfattar händelser och yttranden genom att dela 

in svaren i olika kategorier. Dessa kategorier ger vi olika färger för att lätt kunna se i 

intervjuerna vilka yttranden som är kodade under respektive tema. De teman som vi 

utgår från är grundade dels från vår intervjuguide och dels från vårt syfte och 

frågeställningar. Upprepande kategorier, till exempel ”självbild”, skapar teman som 

representerar underliggande strukturer i det insamlade materialet. När detta är gjort 

går vi vidare till en mer strukturerad tematisering av materialet, vilket innebär att vi 

gör en selektiv tematisering. Vi avgränsar datamängden till områden som är av störst 

betydelse för vår forskningsfråga (Flick, 1998:435) och lägger in det i ett avskilt 

dokument för att lättare kunna hantera det material som är av nytta för oss i denna 

studie.  I det avskilda dokumentet med det material som är relevant för oss, 

sammanfattar vi kort vad varje tema representerar bland våra informanter. Vad har 

sagts inom respektive tema från våra informanter som kan hjälpa oss att svara på våra 

frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte. Vi backar sedan upp detta med citat 

från våra informanter. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att man vid olika mätningar ska få samma 

resultat av det som undersöks. Problemet med detta är att det då förutsätts att 

förhållandena är statiska vilket är svårt att få när man genomför kvalitativa 

undersökningar. Om man utgår från symbolisk interaktionism handlar det istället för 

statiska förhållanden om deltagande i processer. Eftersom att vi är ute efter att 

undersöka hur våra informanter själva upplever sitt användande av Instagram kan det 

vara svårt att få samma resultat om vi skulle genomföra studien igen vid ett senare 

tillfälle då våra informanters tankar och funderingar kan ha förändrats (Trost 

2010:131). Eftersom att vi i denna studie samlat in data genom ett begränsat antal 

intervjuer för att analysera på ett djupare plan och för att se eventuella mönster av 
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unga kvinnor och mäns användande av Instagram, är resultaten inte generaliserbara. 

Det skulle behövas mer data från en större mängd personer och då resultaten inte är 

upprepningsbara är det svårt att kontrollera dess rimlighet. Validitet innebär att 

uppsatsen undersöker det den ämnar undersöka. Vid kvalitativa intervjuer vill man 

vanligtvis undersöka hur den intervjuade uppfattar en företeelse eller tänker kring 

denna. Att resultatet är trovärdigt kan vara ett av de större problemen inom kvalitativ 

forskning, man måste alltid visa trovärdigheten i det data som samlats in och att den 

är relevant för problemställningen i fråga (Trost 2010:133). 

 

4.8 Forskningsetiska principer 
De etiska aspekterna i en studie lik denna är mycket viktiga och bör övervägas både 

en och två gånger. De som blir intervjuade har rätt till integritet och sin personliga 

värdighet. Det är viktigt att ha detta i åtanke genom hela forskningsprocessen och 

därför är det viktigt att man som forskare tidigt informerar den som ska bli intervjuad 

i vilket syfte intervjun genomförs, hur informationen kommer att användas och så 

vidare. Inte minst är det viktigt att vara tydlig med tystnadsplikt och anonymitet. Det 

finns vissa krav och riktlinjer för informerat samtycke när man ska genomföra 

intervjuer av det slag vi planerat. Detta innebär att man som forskare måste informera 

de inblandade att det är frivilligt att delta, syftet med undersökningen och att 

informanterna har rätt att avböja eller avsluta en påbörjad intervju om den inte känner 

sig bekväm och/eller ångrar sig (Trost 2010:124).  

 

När vi tog kontakt med våra potentiella informanter var vi tydliga med i vilket syfte vi 

ville genomföra intervjuerna. Vi förklarade att det var till vår kandidatuppsats i Media 

och kommunikationsvetenskap, vilket ämne vi ville behandla, att de kunde vara 

anonyma samt att materialet skulle användas endast i detta syfte.  

 

5. Resultat och analys  
5.1 Informanternas bilder  
Nedan följer en kort översiktlig redovisning för varje informants tio senaste 

publicerade bilder och deras mest gillade bild (inte nödvändigtvis en av dessa tio). 

Det förekom bilder bland de tio senaste som inte föll inom ramen för våra fyra 
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kategorier, därför tog vi inte dem i beaktning i analysen. Då de inte var så pass vanligt 

förekommande var de inte heller relevanta för vår undersökning. Således kommer de 

inte redovisas under informanternas bilder och därför kan några av informanternas 

bilder vara färre än tio. 
 

Kvinna 1: Två miljöbilder, tre umgängesbilder, tre groupies, ingen selfie.  

Mest gillade bild: Groupie med sin pojkvän från London, 61 likes. 

Kvinna 2: Tre miljöbilder, en umgängesbild, två groupies, ingen selfie.  

Mest gillade bild: Selfie med en is-fackla i handen från Göteborg, 170 likes. 

Kvinna 3: Två miljöbilder, fyra umgänges bilder, en groupie, ingen selfie. 

Mest gillade bild: Snölandskap i skymning, 31 likes. 

Kvinna 4: Tre miljöbilder, fyra umgängesbilder, tre groupies, ingen selfie. 

Mest gillade bild: En bild på fyra vänner vid ett middagsbord, bokklubb, 34 likes. 

Kvinna 5: Tre miljöbilder, två umgängesbilder, ingen groupie, ingen selfie.   

Mest gillade bild: Selfie med sin hundvalp, 61 likes. 

 

Man 1: Ingen miljöbild, en umgängesbild, fyra groupies, två selfies.   

Mest gillade bild: Groupie med sin bror, 41 likes. 

Man 2: Tre miljöbilder, en umgängesbild, två groupies, en selfie.  

Mest gillade bild: En selfie med hans passérbricka, 75 likes. 

Man 3: En miljöbild, ingen umgängesbild, en groupie, tre selfies.   

Mest gillade bild: Groupie, 45 likes. 

Man 4: Sex miljöbilder, en umgängesbild, ingen groupie, två selfies.  

Mest gillade bild: Bild på lägenhetsköp, 24 likes. 

Man 5: Fem miljöbilder, tre umgängesbilder, ingen groupie, en selfie.  

Mest gillade bild: Selfie i snöoväder, 52 likes. 

 

Det vi kan se när vi tittar på våra intervjupersoners bilder är att det finns flera 

återkommande teman och bilderna är överlag lika varandra. Vi har delat in bilderna i 

olika kategorier varav en är miljöbilder, en är umgänge, groupies och selfies. Dessa 

fyra kategorier representerar vilka områden våra informanter publicerar flest bilder. 

Absolut vanligast är bilder på miljöer och personer.  
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När vi tittade på våra informanters bilder fann vi ett tydligt mönster bland både de 

unga kvinnorna och männen när det kommer till att publicera bilder på personer. Det 

varierade mellan informanterna hur många av de tio bilderna som var på människor. 

Det kunde vara allt mellan tre till åtta av tio bilder, vilket kan tyckas vara ett stort 

spann, men det är ändå vanligt förekommande. Vi kunde inte se någon större skillnad 

mellan könen då det varierade mellan individerna. Det var några av våra kvinnliga 

informanter som la upp färre bilder på personer och vice versa hos våra manliga 

informanter. Alla kvinnliga informanter hade minst två bilder på andra personer och 

fyra av fem hade bilder där de själva är med, i form av groupies. Ingen av de unga 

kvinnorna hade en selfie bland sina tio senaste publicerade bilder. Alla manliga 

informanter hade minst tre bilder på personer och fyra av fem hade minst två selfies. 

Således kan vi se att männen la upp fler selfies än kvinnorna. Detta betyder inte att 

kvinnorna inte la upp bilder på sig själva alls, de la upp bilder på sig själva med en 

annan person. Vem du umgås med säger mycket om dig själv, och Gillberg (2014) 

menar att nätverkande är en av de viktigaste aspekterna i dagens 

uppmärksamhetssamhälle. Genom att våra informanter lägger upp bilder på personer i 

sin närhet och på sig själv tillsammans med dem, stärks deras personifiering och de 

marknadsför sina liv. Genom att visa vilka du har i din närhet och vilka du umgås 

med skapar du ett eget värde, en typ av status samtidigt som du visar att du inte är 

ensam. 

 

Bilder på vackra utomhusmiljöer återfinns hos både de unga kvinnorna och männen, 

dock är det mer vanligt hos kvinnorna. Det var fyra av fem kvinnliga informanter som 

hade publicerat minst tre utomhusmiljöbilder av sina senaste tio. Av dessa miljöbilder 

kan det även förekomma personer på bilderna. Även majoriteten av männen la upp 

miljöbilder, men det skiljde sig i hur många av de tio bilderna som var miljöbilder. 

Enligt Goffmans (1959/2006) teori om framställande av jaget, kan Instagram ses som 

den scen där vi agerar och skapar vår identitet. Scenen tar olika form beroende på 

vilken storts bilder vi publicerar, scenens miljö är alltså oundvikligt varierande. 

Goffman (1959/2006) menar att individen kan välja vilka sidor av sig själv som ska 

förstärkas eller undangömmas och att individer ofta framställer händelser på ett 

förhärligande sätt. Vi kan se hur detta gestaltas hos våra informanter genom att de 

publicerar miljöbilder. Inga av de miljöbilder som våra informanter har publicerat är 
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med dåligt väder eller på en tråkig miljö, alla vill alltså visa en härlig bild av platsen 

de befinner sig på.  
 

5.2 Användande 
Genom våra intervjuer uppgav de kvinnliga likt de manliga informanterna att de 

använder Instagram för att det är roligt, det är ett tidsfördriv och för att se vad andra 

gör. Alla informanter uttryckte en nyfikenhet för andra människor och vad de gör. Vår 

kvinnliga informant 1 menar att man blir motiverad att själv lägga upp bilder på 

Instagram när man får någon typ av respons på bilden.  

 

“För att det är ju kul att när man kommer in i rätt mode att Instagramma själv. 

Just för att man får den responsen eller bekräftelsen eller vad det nu är.” 

 (Kvinna 1) 

 

På frågan om vem eller vilka de Instagrammar för svarade samtliga informanter att de 

Instagrammar för sina vänner och de som följer dem vilket inte alltid behöver gå hand 

i hand. Manlig informant 2, 3 och 5 sa även att de till viss del Instagrammade för sig 

själva. Dock gör de skillnad på att Instagramma när de själva publicerar bilder och när 

de tittar på andras bilder. Kvinnlig informant 3 och 5 menar att de kan publicera 

bilder som de tycker är fina men som inte är riktade till en viss person. Vidare 

resonerar de båda att det automatiskt blir för deras följare.  

Våra informanter gör skillnad på olika typer av användande. Dels finns det ett 

användande som innebär att de själva publicerar bilder på Instagram och ett annat när 

de går in för att titta på andras bilder. När våra informanter går in för att titta på 

andras bilder stillar de deras behov av att hålla sig uppdaterade om andra människor 

och tillfredsställer nyfikenheten som är en gemensam nämnare hos alla. En stor 

bidragande faktor till varför alla våra informanter använder Instagram är för att det är 

ett bra och lättillgängligt tidsfördriv. Precis som Uses and Gratifications-teorin menar 

fyller Instagram både individuella, men även sociala behov. Genom att följa de man 

vill hålla sig uppdaterad om kan användarna/publiken på Instagram i enlighet med 

teorin aktivt välja innehållet på mediet. Nyfikenheten våra informanter känner för 

andra människor kan på så sätt tillfredsställas mycket enkelt och tacksamt. Det 

användande som våra informanter kopplar till att själva publicera bilder gör att de blir 
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mer engagerade i medieinnehållet eftersom att det är personligt och skapat av 

användarna själva. Shyman och Limperos (2013) skriver att det är så vi aktivt skapar 

mening idag. Instagram, likt andra sociala medier, och tekniken den fötts ur har lett 

till att medieanvändare idag på ett helt annat sätt är med och skapar medieinnehållet, 

vilket i sig gör att nya behov uppkommer. Flera av våra informanter beskrev hur de 

kunde gå in på Instagram i en ren reflex, ibland flera gånger i timmen. Här kan vi se 

att till skillnad från Willims (2013) ståndpunkt, blir användandet av Instagram en 

automatiserad handling som sker utan större eftertanke. Instagram tillfredsställer inte 

bara behov, utan skapar också nya precis som Shyman och Limperos (2013) skriver. 

Den ökande teknikutvecklingen och medialiseringen av samhället som delvis lett till 

att vi enkelt kan få ta del av andras liv, skapar också en känsla av nyfikenhet och ett 

behov av att veta vad andra människor gör. Detta behöver dock nödvändigtvis inte 

vara ett helt nytt behov, det kan vara ett redan befintligt behov som tar ny form med 

de nya medierna. Behov som vi människor har haft sedan en längre tid tillbaka, men 

som inte alltid har kunnat tillfredsställas, får nu nytt utrymme att exponeras på och på 

så vis även nya möjligheter att tillgodoses. Med andra ord bidrar inte tekniken enbart 

till att nya behov uppstår, utan även att redan befintliga behov som inte tidigare har 

kunnat tillfredsställas nu kan det på ett nytt sätt.  

 

Alla våra informanter resonerade kring att de Instagrammade för sina vänner och/eller 

sina följare. Det verkar alltså finnas ett behov bland våra informanter att dela med sig 

av och visa vad man gör och vad som händer i ens liv för att styra och kontrollera hur 

bilden som andra människor har av en ser ut. Varje gång våra informanter använder 

Instagram för att publicera en bild och påverka hur hen uppfattas av andra, gör hen ett 

framträdande som enligt Goffman (1959/2006) kan förstärka eller dölja vissa sidor av 

dem själva.  

 

“Eller liksom för att det är ju som följer mig, jag vill ju att dom ska lägga upp 

saker som jag tycker är roliga då måste ju jag lägga upp saker som dom tycker är 

kul. Och det är klart att jag tycker att de är roliga också men jag lägger ju inte 

upp dom för min egen skull, då kan jag ju lika gärna göra ett fotoalbum och sitta 

och titta på i soffan.” (Kvinna 1)  
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5.3 Visuellt framställande  
Det visade sig vara mer vanligt bland männen att använda sig av filter för att försköna 

bilden, även om det var förekommande bland kvinnorna också. Kvinnorna kunde 

även eller endast redigera bilderna på andra sätt såsom att justera ljusstyrkan, öka 

kontrasten etcetera. Mer förekommande bland kvinnorna var det dock att komponera i 

bilden såsom att flytta runt saker lite för att bilden ska se trevligare, mysigare eller 

finare ut. Det är mer ovanligt bland männen att göra detta men det förekommer. 

Informanterna svarade på frågan om de planerar de inlägg de publicerar att det oftast 

sker i nuet och ofta är ögonblicksbilder.   

 

“Det är mest i nuet. Det är väldigt sällan jag planerar sånt som jag lägger upp.”  
(Kvinna 3) 

 

Även om bilderna oftast inte planeras i förväg finns det lite tankeverksamhet kring om 

bilden fyller det syfte som man hade med den. Till exempel att det man vill visa 

faktiskt kommer med i bild och att det roliga man vill förmedla går fram.  

 

Majoriteten av våra manliga informanter säger att utseendet inte var viktigt förutom 

informant 2 som säger: 

 

 “Extremt noggrann. Inga liksom saker får synas, eller om man har en finne eller  

rynka då använder man massa filter för att få bort dem. Haha så extremt  

noggrann.” (Man 2) 
 

Alla kvinnliga informanter säger att de inte skulle lägga ut en bild där de är fula, men 

att det inte heller är jätteviktigt att alltid vara supersnygg. De kan sitta och välja ut den 

bästa av flera likadana.  

 

En av applikationerna på Instagram är att man kan applicera ett filter på sin bild innan 

man publicerar den. Filtret påverkar bildens utseende och det användas ofta för att 

framhäva en viss känsla eller för att göra bilden mer estetiskt tilltalande. Enligt våra 

informanter verkar det vara vanligare bland männen att använda sig av filter. Det 

betyder inte att kvinnorna inte redigerar bilderna, men de använde oftare redskap för 
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att justera till exempel ljusstyrkan och kontrasten. Det var vanligt bland kvinnorna att 

komponera bilderna lite för att de ska bli trevligare, mysigare och finare genom att 

flytta omkring sakerna man skulle ta kort på. Dessa ordval förekom aldrig hos 

männen när de talade om sina bilder, de använde ord så som roliga och najs. Denna 

skillnad i hur våra kvinnliga och manliga informanter uttrycker sig är något som även 

Andersson (2012) med flera forskare har uppmärksammat när jagberättande och 

livshistorier på bloggar uttrycks.  

 

Genom att förändra bilden på ett eller annat vis, lägga på ett filter eller komponera 

den, kan man framställa händelser och situationer på ett visst, ofta förskönande, sätt. 

Detta sker ofta för att möta publikens förväntningar som har byggts upp sedan tidigare 

enligt Goffman (1959/2006). På Instagram finns det alltså utrymme för individen att 

välja vilka sidor hen ska visa. Det som Goffman (1959/2006) kallar för fasad kan då 

upprätthållas. Ett återkommande framträdande är alltså en fasad som individen vill 

förmedla. Ett tydligt exempel är våra manliga informanter som alla ville framstå som 

roliga, de vill alltså visa en fasad av att vara roliga. När vi ser till de manliga 

informanternas bilder speglas även det i dem, i form av en komisk eller ironisk bild 

eller kommentar. Men varför vill män framstå som roliga? Kan det bero på att humor 

är något som de allra flesta faller för, oberoende om det är på ett kärleksplan eller 

vänskapsplan eller finns det en stereotypisk bild av att män alltid är och ska vara “den 

roliga”? 

 

Både de kvinnliga och manliga informanterna kan ha en viss motsägelsefullhet i det 

de uttrycker kring sina bilder. De menar att de allra flesta av deras bilder är 

ögonblicksbilder och tagna i nuet, vilket kan tolkas som motsägande när de också 

berättar om hur de redigerar och komponerar sina bilder. Viktigt att ha i åtanke i 

relation till just detta är att man här kan ha åsyftat olika saker. Informanterna kan 

mena att de inte planerar bilderna de ska publicera i förväg men att de ändå kan 

redigera dem när de är tagna för att förtydliga vissa saker och aspekter. Det behöver 

inte betyda att bilden inte är en ögonblicksbild och i nuet. Vidare kan det diskuteras 

om inte nuet och ögonblickets “tidsram” har passerat och gått förlorad om bilden inte 

publiceras i samma ögonblick.  
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Hur noga våra informanter är med sitt utseende på bilderna de lägger upp varierar 

mellan kvinnorna och männen. Alla manliga informanter svarade att det inte var 

speciellt viktigt förutom en av dem. För de kvinnliga informanterna var det viktigt att 

inte se fula ut på bilderna, till exempel kan de ta flera av samma bild och välja ut den 

som de ser bäst ut på. Detta är något som även Hirdman (2010) och Forsman (2014) 

såg i sina studier om egobilder på nätet. Likt våra kvinnliga informanter redogör 

Forsman (2014) för tjejerna i hans studie som inte heller “ska” se fula ut på bild enligt 

dem själva. Det vi finner intressant är hur kvinnorna i vår studie och tjejerna i 

Forsmans uttrycker sig i “inte ful” istället för “vara snygg”. Det verkar ligga mer 

fokus på att inte vara ful än att vara snygg.  

 

5.4 Bekräftelse  
Uttalat ligger inte fokus på att få många likes men det framgår att det är mer eller 

mindre viktigt hos samtliga informanter. Det uppskattas och är roligt när man får 

respons på de bilder man publicerar. Viktigast verkar vara att få respons i form av 

likes av de som är berörda av bilden eller av ens närmsta vänner.  

 

 “Det absolut viktigaste är att jag får likes från folk som jag bryr mig om” 

 (Man 4) 

 

“Jag lägger ju inte upp en bild när jag gråter. Men det är ju också för att jag 

inte, det är ju inte för att jag inte vill visa den sidan utan det är mer för att det 

känns sjukt. Då känns det som att man letar efter asså såhär, det känns som att 

det är ett ännu större bekräftelsebehov om man lägger upp bilder där man är 

ledsen än vad det gör att man lägger upp en bild när man är glad.” (Kvinna 2) 

 

Manlig informant 5 och kvinnlig informant 1 vill ha likes på sådant som de själva 

tycker är roligt, de båda uttryckte vikten av att vara just rolig på Instagram. De vill ha 

bekräftelse på att det som de tycker är roligt tycker också andra är roligt. 

 

“Men jag blir ju sur om ingen förstår det roliga i mina bilder, haha!” (Man 5) 

 

“Eller såhär framförallt är det som sagt att jag vill vara rolig. Oftast i alla fall. 
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[...] Men oftast är det liksom att framstå som en rolig och skön person, oavsett om 

det är något som är ett skämt eller om det bara en fin bild i en trevlig miljö så det 

är ju klart.”  (Kvinna 1) 

 

Manlig informant 1 och kvinnlig informant 4 säger båda att man ibland kan lägga upp 

en bild som man vill ha respons på från en specifik person. De båda gav som exempel 

att denna speciella person är någon man är intresserad av.  

 

 “Har aldrig funderat på det, tror lite både och. Ibland kan man lägga upp en för 

 att bara få en liten boost när man får någon söt tjej som gillar eller så kanske 

 man fiskar efter en speciell like!” (Man 1) 

 

“Eller ibland om man kanske har någon som man är lite intresserad av på 

Instagram, då är man ju ganska mån om att lägga upp som sånt man får likes på 

från den personen kanske.” (Kvinna 4) 

 

Bekräftelse på bilderna i form av likes eller kommentarer är viktigt för alla 

informanter i en mer eller mindre utsträckning. Vi ser också gemensamt mellan könen 

att likes från nära vänner och människor som är berörda av bilden uppskattas mest. 

Uppmärksamheten som genereras från responsen i form av likes och kommentarer 

verkar ändå vara viktigt för våra informanter. Gillberg (2014) menar att det är 

uppmärksamheten vi får som driver oss framåt och ger den bekräftelse våra 

informanter verkar vilja ha. Flera av våra informanter har uttryckt att det är viktigt att 

framstå som rolig på Instagram, uppmärksamheten och bekräftelsen blir då målet de 

strävar efter. De vill ha bekräftelse på att det som de tycker är roligt tycker även andra 

är roligt. Bekräftelsen av det blir således även självlegitimerande för våra 

informanter.   

Goffman (1959/2006) menar att en individ kan styra vilka sidor av sig själv som hen 

ska visa för andra individer för att kontrollera hur andra uppfattar en och vilken bild 

av en andra får. Detta är något vi även kan se bland våra informanter. Två av dem, en 

kvinnlig och en manlig, poängterade att de kan lägga upp bilder som de vill ha 

respons på från en specifik person. Denna speciella person kan till exempel vara en 

person man är intresserad av och man kan då regissera sin scen på Instagram för att 

göra ett så bra intryck som möjligt. Framträdandet på scenen, via bilderna som 
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publiceras på Instagram, kan även anpassas efter den person man vill göra ett intryck 

på. Precis som Goffman (1959/2006) menar är det viktigt att ta tillvara på information 

man har om andra individer som man kan tillämpa i sitt framträdande, det vill säga att 

man lägger upp en bild på någonting som man vet att den personen gillar. Vår 

kvinnliga informant 4 illustrerade det tydligt när hon berättade att hon kunde vara 

mån om att lägga upp bilder som hon får likes på från just den personen. Detta visar 

även tydligt på ett behov som tillfredsställs genom att använda Instagram. Behovet av 

att göra ett intryck på en specifik person styr hur och varför man använder mediet. 

Här bildas även vår sociala identitet, som grundar sig i hur andra människor uppfattar 

oss. Vår egen självbild och personliga identitet grundar sig i andras uppfattningar om 

oss. Vår informant är ett tydligt exempel på hur man lättare tar till sig andras 

uppfattningar om sig själv om man har en bra relation till varandra till exempel. 

Tvärtom kan ens självbild och identitet också bildas som motsats till hur någon annan 

uppfattar en. Om en person som man har mindre bra kontakt med har en viss bild av 

en, väger dennes ord inte lika tungt som någon man bryr sig om, man accepterar inte 

dennes bild som en del av sin egen identitet, likt Gripsruds (2011) tankar. 

 

Då våra informanter lägger upp bilder från sin vardag och sitt liv, blir Instagram till 

en berättande plattform där livet blir en berättelse med jaget som huvudperson. Precis 

som Andersson (2012) och Gillberg (2014) skriver har jaget en betydelse för den egna 

uppfattningen, men också för självpresentationen som man genom berättelsen om sig 

själv delger andra. Att kunna lämna avtryck i det offentliga som man faktiskt gör på 

Instagram kan tillfredsställa behov av att få bekräftelse från omvärlden, att man finns 

för andra och har gjort ett intryck på någon.  

 

5.5 Självbild 

Vi frågade informanterna hur de upplever att den bild av sig själva de omedvetet eller 

medvetet skapar på sin Instagram stämmer överens med sin självbild. Alla kvinnor 

förutom en uppger att de inte medvetet väljer att framställa sig själva på ett visst sätt 

genom att lägga upp en viss typ av bilder.  

 

“Det är inget jag tänker på, men jag tänker väl att det är, majoriteten av mina 

bilder de senaste tre månaderna handlar ju om Ruth, för det är ju den personen 
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jag är... Och den jag själv identifierar mig med, jag gillar hundsport, jag gillar 

hundar och jag engagerar mig i hundlivet och liksom allt sånt där. Så jag tänker 

väl att, ja, jag kanske vill ge en bild av... av den hundmänniskan jag är.” (Kvinna 

5) 

 

Samtidigt resonerar flera av dem att man nog gör det omedvetet.  

 

“Men jag visar inte hela mig och jag visar inte alla sidor av mig, så det är ju 

också en falsk bild. För att den speglar ju bara en sida av mig.”  (Kvinna 2) 

 

”Om jag är ledsen över någonting, eller sur och irriterad på min mamma, då är 

det ju inte så att jag lägger ut en bild på henne och skriver att jag är så jävla 

irriterad på henne. […] Det är ingenting jag lägger ut på sociala medier, men då 

är det inte snarare heller att jag lägger ut en bild på min mamma och säger, 

ååååååh vad min mamma är världens bästa mamma. Alltså, jag förvränger inte 

bilden, jag kanske bara inte talar om den.” (Kvinna 5) 

 

Alla kvinnliga informanter resonerar kring att man ofta bara lägger ut “glada” bilder 

på Instagram och att det därför kan ge en förvrängd bild då man inte alltid är glad.  

 

Flera av männen tycker själva att de är roliga och vill framstå som roliga och därför 

försöker de förmedla en rolig och “skön” bild av dem själva även om det inte alltid är 

medvetet.  

 

“Inget jag tänkt på men ja alltså jag tycker ju mina bilder ofta är ganska kul…  

Haha och jag tycker att jag är ganska kul.”  (Man 3) 

Alla män tycker att deras bild av dem själva som de förmedlar via Instagram stämmer 

bra överens med hur de ser sig själva, ofta som roliga. Dock säger vår manliga 

informant 2 att det är omöjligt att förklara vem han är som person genom att bara se 

på hans Instagram.  

 

Gillberg (2014) beskriver hur självpresentationens roll, alltså den bild man återger av 

sig själv på Instagram, är att återge den egna identiteten utifrån sin självbild. 

Presentationen av jaget blir synonymt med identiteten som kan bestå av flera olika 
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delar. Tillsammans bildar dessa delar vår identitet. Våra informanter resonerade kring 

att de inte visar hela sin identitet, utan att det enbart blir vissa sidor eller aspekter av 

den, till exempel sa flera kvinnliga informanter att de publicerade mycket “glada” 

bilder men att de som personer inte alltid är glada. Även fast att de inte medvetet ger 

en falsk eller missvisande bild av dem själva, så återspeglas bara en viss del av deras 

identitet. En av våra kvinnliga informanter resonerar kring sin självbild och identitet 

och hur det återspeglas i hennes bilder. Den bild av sig själv som hon presenterar på 

Instagram är enligt henne själv synonym med hennes egen självbild och vad hon 

identifierar sig med. Hon vill ge en bild av den hundmänniska som själv känner att 

hon är.  

 

Alla våra manliga informanter såg sig själva som roliga och ville förmedla en rolig 

bild av sig själva på Instagram, vilket alla ansåg att de gjorde utom manlig informant 

2. När vi tittar på de manliga informanternas bilder på Instagram kunde vi se att 

många bilder var ämnade att underhålla och vara roliga. Det blir tydligt genom att titta 

på bilderna att de vill framstå som roliga och att det är viktigt för dem. Vi kan se ett 

samspel mellan hur andra människors uppfattningar om en själv kan bidra till att 

stärka ens självbild, exempelvis rolig. Genom att lägga upp roliga bilder och få 

respons på det bekräftas den självbild man har även av andra. Denna symboliska 

interaktionism är en socialpsykologisk teori som menar att vår självbild utvecklas när 

vi interagerar med andra.  

 

6. Diskussion och slutsats  
I denna uppsats ville vi undersöka varför unga kvinnor och män använder det sociala 

mediet Instagram, hur de väljer att framställa sig och om man kan se några 

likheter/skillnader mellan dem. För att kunna undersöka detta formulerade vi tre 

övergripande frågeställningar som vi utgick från.  

 

Hur vi nuförtiden ägnar oss åt att marknadsföra det privata jaget och hur vi styr bilden 

av oss själva samt att vi ser till att alltid vara i det offentliga rummet är något som 

Gillberg (2014) belyser och som vi tydligt kan se bland våra informanter. Vi såg 

skillnad i hur våra informanter tänker innan de publicerar en bild. Våra manliga 

informanter ville överlag framstå som roliga och försökte i och med detta styra bilden 
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av sig själva så att de ska uppfattas som roliga av andra människor. Varför ville våra 

manliga informanter i större utsträckning framstå som roliga, medan våra kvinnliga 

informanter snarare ville framstå som trevliga eller mysiga? Vi kunde se tydliga 

skillnader i hur kvinnorna och männen uttryckte sig i form av ordval. Kvinnorna 

beskrev att deras bilder skulle se trevliga och mysiga ut. Dessa ord användes aldrig av 

männen. Är dessa begrepp något som vi kan tillskriva respektive kvinnor och män, 

eller är det en tillfällighet att alla våra manliga informanter ville vara roliga? 

Skillnaden i hur våra kvinnliga och manliga informanter tänker när de ska publicera 

en bild ligger främst till hur de vill framstå. Vill man framstå som rolig finns det en 

skillnad i hur man resonerar kring sina bilder gentemot om man vill framstå som 

trevlig och mysig till exempel. Det är således viktigt att det man vill visa kommer 

med i bild eller att den känsla man vill förmedla går fram. Genom intervjuerna med 

våra informanter framkommer det att Instagram är en social plattform där alla bilder 

mer eller mindre planeras. Trots att flera av våra informanter påstår att deras bilder till 

största delen är ögonblicksbilder, finns det en tankeverksamhet innan ett filter väljs 

och appliceras på bilden eller så kan bilden komponeras.  

 

Gemensamt för samtliga informanter är att lägga upp bilder på andra människor i 

deras närhet. Dessa människor bildar deras personliga nätverk, vilket visar att man 

inte är ensam och att man genom att ha många härliga vänner är en lyckad person. 

Detta är ett behov som har funnits hos oss människor innan Instagrams genomslag, 

men som nu tar sig ny form genom att man kan publicera bilder på sina vänner och på 

sig själv med sina vänner, vilket har gett begreppet groupie en helt ny innebörd. Vi 

kunde inte se någon skillnad i hur kvinnorna och männen valde att framställa sig 

själva på bilder där de själva var med vilket ställer sig emot resultatet i Hirdman 

(2010) och Forsmans (2014) studier där det fanns tydliga normskillnader för hur 

kvinnor och män ska se ut på självporträtt och selfies. Det som skiljer vår studie och 

båda deras forskning åt är framförallt åldersskillnaden på de medverkande i studien, 

vilket kan ha bidragit till att vi fått olika resultat. I och med att åldersskillnaden är så 

pass stor är det flera saker som kan ha påverkats, till exempel normer i samhället, jag-

bilden, grupptillhörighet och så vidare.  

 

Överlag var bilderna som våra kvinnliga och manliga informanter publicerade relativt 
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lika, men ett något överraskande resultat av vår genomgång av informanternas tio 

senaste bilder var att de unga männen la upp fler selfies än vad kvinnorna gjorde. Alla 

män förutom en hade två eller fler selfies, men ingen av kvinnorna hade någon. Då vi 

hade ett omedvetet antagande om en bild av en ung kvinna som står med mobilen och 

tar ett kort på sig själv snarare än en man när vi tänkte på selfies, fann vi detta resultat 

överraskande. Det är möjligt att vi hade fått ett annat resultat om vi hade kollat på fler 

än tio av våra informanters bilder. Det är något som hade varit fruktbart att göra om 

man vill genomföra en större studie inom detta ämne då mer empiriskt material kan 

leda till en större reliabilitet.   

 

Så varför använder våra informanter Instagram? Våra informanter uppgav att det är 

ett lättillgängligt tidsfördriv där de framförallt går in och tittar på andra människors 

bilder för att hålla sig uppdaterade om andra människor och stilla sin nyfikenhet. 

Nyfikenheten våra informanter känner för andra människor kan ses som ett behov 

som tillfredsställs i enlighet med Uses and gratifications-teorin. Varje gång du öppnar 

Instagram-applikationen tillfredsställer du det behovet. Dessa redan existerande behov 

samspelar med nya behov som skapats och formats av tekniken (Shyman, Limperos, 

2013) som till exempel jagberättandet på nätet som vuxit fram i takt med att man som 

publik och användare allt mer kan vara med och skapa medieinnehållet. Det 

medieinnehåll användarna skapar uppger alla våra informanter att de vill ha respons 

på eftersom att Instagram bygger på en interaktion mellan användarna. I och med att 

andras uppfattningar om oss blir en del av vår egen självbild och personliga identitet 

blir bekräftelsen på publicerade bilder viktig eftersom att den grundar sig i en 

interaktion med andra människor. Vi kunde se från våra informanters mest gillade 

bilder att alla utom två var bilder på personer, i form av groupies, selfies eller bilder 

på personer i ens närhet. Bekräftelse i dagens uppmärksamhetssamhälle får en helt 

annan tyngd och utformning än tidigare, man blir idag mer sårbar när man alltid är 

synlig för andra och är under ständig bedömning. Den symboliska interaktionismen 

och hur vi upplever att andra uppfattar oss är således det som skapar vår identitet. Till 

skillnad från Shyman och Limperos (2013) som menar att nya behov skapas i takt 

med teknikutvecklingen, kan vi se enligt identitetsteorin att gamla behov, såsom 

interaktion med andra människor och bekräftelse tar nya former. Nu räcker det inte 

med att bara umgås med andra människor, vi behöver även få bekräftelse genom likes 
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och kommentarer på våra bilder på Instagram för att tillfredsställa behovet av att vår 

identitet och självbild legitimeras.  

 

Precis som Gripsrud (2011) menar att sociala medier har skapat en sfär där det privata 

och offentliga möts, kan vi se att våra informanters privata jag allt mer hamnar i det 

offentliga. Detta resulterar i att gränserna mellan det som är privat och offentligt 

suddas ut. Vi kan se hur privata företeelser, i form av till exempel egenskrivna dikter, 

bröllop, hemmakvällar och födelsedagsfirande, som i det fysiska endast är ämnade för 

en begränsad skara människor, nu även delas offentligt med sina följare på Instagram 

som nödvändigtvis inte endast består av vänner. Gränsen för vad som är privat har 

förskjutits och det som tidigare betraktats som privat gör inte längre det i samma 

utsträckning. Självbilden har blivit så intimt förknippad med att synas och andras 

uppfattning spelar så pass stor roll, att självbilden blir hotad om man inte befinner sig 

i det offentliga och visar vad man gör och vem man är. Det här är ett nytt behov som 

är skapat av den nya tekniken och uppmärksamhetssamhället, där Instagram är ett 

perfekt redskap för att tillfredsställa det behovet. Intressant i förhållande till detta är 

hur våra informanter verkar ha ett offentligt och ett privat jag, då de inte delar med sig 

av alla sidor av sig själva på Instagram. Det som de visar i det offentliga är endast en 

del av dem själva och det kan vara svårt att veta vem den privata personen är genom 

att endast se till den offentliga. Det offentliga jaget blir till en offentlig version av det 

privata jaget som i sig kan ha flera olika sidor. I den fysiska världen särskiljs hur man 

kommunicerar sitt jag till olika personer, till exempel sin partners föräldrar, sina 

vänner eller chef, som på Instagram inte kan åtskiljas på samma sätt (Gillberg, 

2014:84). Man kan på Instagram, i enlighet med Goffman (1959/2006), välja vilka 

sidor man ska visa, alltså kan man styra den offentliga bilden av jaget. Därför kan det 

vara svårt att anpassa bilden man visar upp beroende på vem eller vilka det är tänkt att 

kommunicera med eftersom alla tar del av den delade bilden, det offentliga jaget.  

 

Vi är medvetna om att vårt urval är homogent vad gäller etnicitet och klass etcetera då 

alla våra informanter tillhör samma samhällsgrupp. Detta kan resultera i att resultatet 

av vår undersökning inte är allmängiltigt eftersom att det endast är talande för en liten 

grupp människor. Sammanfattningsvis kan vi dock se att våra informanter använder 

Instagram dels som ett tidsfördriv och dels för att stilla sin nyfikenhet om andra 
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människor. Vi kunde se några skillnader mellan de unga kvinnorna och männen, 

bland annat att det var vanligare för våra manliga informanter att lägga upp selfies 

och att männen gärna framställde sig själva som roliga medan kvinnorna snarare 

framställde sig som trevliga och mysiga. Om studien hade varit större och innefattat 

fler informanter från flera olika samhällsgrupper hade resultatet kunnat bli mer 

generaliserbart och tillförlitligt.  
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8. Bilagor 
8.1 Intervjuguide  
Bakgrund 
• Vem är du?  
• Hur gammal är du?  
• Var bor du?  
• Hur ofta använder du Instagram? (hur ofta är du inne vs publicerar du bilder?) 
• Hur många följer du och hur många följare har du? 

 
Användande och behov  
• Vem instgrammar du för?  
• Finns det vissa saker du vill lägga upp på Instagram men som du väljer att låta 

bli? 
• Varför? Krock? 
• Finns det något du inte kan tänka dig att instagramma? 
• Hur tror du att andra uppfattar dig på instagram? 
• Varför använder du Instagram?  

 
Bild och bekräftelse  
• Komponerar du dina bilder? 
• Redigerar du dina bilder? 
• Hur mycket tankeverksamhet finns det bakom dina bilder? 
• Lägger du upp dina bilder spontant eller är de planerade? 
• Hur viktigt är det för dig med respons i form av likes eller kommentarer på dina    

bilder? (kan det hända att du tar bort en bild om den inte får tillräckligt med - 
likes?) 

• Vilken av dina bilder har du fått flest likes på? 
 
Framställande av jaget och självbild 
• Vill du genom dina bilder visa en viss bild av dig, om ja, isåfall hur/på vilket 

sätt?  
• Hur resonerar du kring helheten av ditt bildflöde?  
• Går du in och kollar på andra användares hela bildflöden? 
• Anser du att bilden av dig som du förmedlar via Instagram överensstämmer med 

den bild du har av dig själv?  
 
Selfies 
• I ditt flöde, är det många som lägger upp selfies? 
• Brukar du gilla deras selfies? Varför? Fin bild? Najs person? 
• Hur ofta lägger du upp selfies? 
• Av vilken anledning lägger du upp selfies? För dig själv eller för andra? 
• Hur noga är du med ditt utseende på bilderna du lägger upp? 
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8.2 Tematisering av intervjusvar från kvinnorna  
”För att det är ju kul att när man 
kommer in i rätt mode att instagramma 
själv. Just för att man får den 
responsen eller bekräftelsen eller vad 
det nu är.” - Kvinnlig informant 1.  
	  
”Mest det, men och dela med sig av 
vad man gör och så, jag tycker att det 
är roligt och se vad andra gör liksom.” 
– Kvinnlig informant 3. 
 
 
”Ja eller alltså framförallt mina 
närmsta kompisar, när jag lägger upp 
någonting som jag tycker är kul så vet 
jag att dem kommer tycka att det är 
kul.” – Kvinnlig informant 1. 
 
”Ibland är det typ att jag tar en riktigt 
fin bild som jag vill dela med mig av.” 
– Kvinnlig informant 5.  
 
 
 
 
”Värme brukar jag ta ibland.. ehm, 
kanske ljus..styrka och så. Men 
ljusstyrka tar jag ju om den är mörk 
eller om den är ljus.. jag tänker typ 
kontrast och så brukar jag inte hålla på 
med […] Men väldigt enkelt, men jag 
fokuserar mest på filter.” – Kvinnlig 
informant 4. 
 
”Men jag skulle nog aldrig, om man 
ska vara så ytlig nu, som man kanske 
inte vill vara som person men som man 
är, så skulle jag nog aldrig lägga upp 
en ful bild.” – Kvinnlig informant 2. 
 
”Det är mest i nuet. Det är väldigt 
sällan jag planerar sånt som jag lägger 
upp.” – Kvinnlig informant 3 
 
”Ofta har man ju typ 10 bilder och så 
väljer man ut den som är den bästa 
liksom.” – Kvinnlig informant 2.  
 

o Användande: Varför använder våra 
informanter Instagram? 

o Våra kvinnliga informanter använder 
Instagram föra att det är roligt, ett 
tidsfördriv och för att se vad andra 
gör. Bekräftelse var även vanligt att 
man uppgav som en anledning. 

 
 
 
 

o Användande: Vem Instagrammar du 
för? 

o Flera av våra kvinnliga informanter 
säger att de Instagrammar för sina 
nära vänner främst.  

o Flera informanterna säger att de 
ibland kan lägga upp bilder för att de 
var fina, som inte är riktade till någon 
specifik, men då blir det ju för deras 
följare.  

 
 
 

o Framställande av jaget (Hur väljer 
informanterna att framställa sig 
själva): Redigerar och/eller 
komponerar du dina bilder? 

o Alla våra informanter redigerar oftast 
sina bilder på ett eller annat sätt. 
Vissa använder filter, andra redigerar 
på annat vis och vissa både och.  

o Ingen av våra informanter 
komponerar ihop en helt ”ny” bild, 
men alla kan ändra lite så att det ser 
mysigt, trevligt, eller fint ut på 
bilden. 

o Våra informanter lägger upp bilder 
mest ”i nuet” dvs de har inte planerat 
att lägga upp en viss bild från en 
kommande händelse i förväg. Dock 
finns det lite tankeverksamhet kring 
om bilden fyller det syfte som man 
hade med bilden.  

o Alla våra informanter säger att de inte 
skulle lägga ut en bild där de är fula. 
Men det är inte jätteviktigt att 
ALLTID vara supersnygg.  
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”Det är väl klart, att om jag lägger 
upp någonting som jag tycker är 
roligt så är det klart att jag vill ha 
många likes.” 
 – Kvinnlig informant 1.  	  
 
”Eller ibland om man kanske har 
någon som man är lite intresserad 
av på Instagram, då är man ju 
ganska mån om att lägga upp som 
sånt man får likes på från den 
personen kanske.. Kan hända 
ibland.” – Kvinnlig informant 4. 
 
”Det absolut viktigaste är att jag får 
likes från folk som jag bryr mig 
om.” – Kvinnlig informant 4.  
	  
	  
	  
	  
”Alltså omedvetet gör man väl det.. 
Men.. det är inget som jag nej.. nej 
det gör jag inte. Jag lägger upp fina 
bilder eller på något jag tycker om 
eller så. Eller på folk jag tycker 
om. Alltså.. Jag strävar inte efter att 
vara på något visst sätt.”  
- Kvinnlig informant 3.  
 
”Men jag visar inte hela mig och 
jag visar inte alla sidor av mig, så 
det är ju också en falsk bild. För att 
den speglar ju bara en sida av mig.” 
– Kvinnlig informant 2. 
 
”Om jag är ledsen över någonting, 
eller sur och irriterad på min 
mamma, då är det ju inte så att jag 
lägger ut en bild på henne och 
skriver att jag är så jävla irriterad 
på henne. […] Det är ingenting jag 
lägger ut på sociala medier, men då 
är det inte snarare heller att jag 
lägger ut en bild på min mamma 
och säger, ååååååh vad min 
mamma är världens bästa mamma. 
Alltså, jag förvränger inte bilden, 
jag kanske bara inte talar om den.” 
– Kvinnlig informant 5. 

o Bekräftelse: Hur viktigt är det med 
bekräftelse på bilderna som 
publiceras? 

o Fokus ligger inte på att få många 
likes, men samtliga kvinnliga 
informanter uppger att det uppskattas 
när de får många likes och att det är 
kul. Även om inte alla uttalar det, 
ligger det lite i undertonen att det 
ändå är relativt viktigt. (analys?) 

o Det verkar vara viktigast att få likes 
från de som man har en nära relation 
med.  

 
 
 
 
 
 
 

o Självbild: Hur informanterna uppger 
att de upplever den bild av sig själva 
som de o/medvetet skapar på sin 
Instagram: 

o Alla kvinnliga informanter uppger att 
de inte medvetet väljer att framställa 
sig på ett visst sätt genom att lägga 
upp en viss typ av bilder. Men 
samtidigt resonerar flera att man nog 
gör det omedvetet ändå. Flera av dem 
vill också gärna framstå som rolig, 
trevligt, glad. Men de framställer sig 
inte på ett visst sätt aktivt medvetet.  

o Alla informanter resonerar kring att 
man oftast bara lägger ut ”glada” 
bilder på Instagram och att det därför 
kan ge en förvrängd bild av en då 
man inte alltid är glad.  
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8.4 Tematisering av intervjusvar från männen 
”Alltså i början, ja men i början var det 
ju så, alla hade det, liksom, så att man, 
plus att jag är alldeles nyfiken.” - 
Manlig informant 5. 
 
”Sen i mångt och mycket så är det ju 
ett tidsfördriv, vi har ju liksom hamnat 
i ett… Så fort man får en lugn stund, 
istället för att sitta med sina tankar så 
plockar vi ju upp mobilen, det är ju 
standard.” – Manlig informant 2. 
 
 
 
 
”Flödet blir ett sätt att visa omvärlden 
att man är upptagen och gör massa 
coola grejer. Så när det kommer till 
kritan är det väl egentligen på grund av 
image.” – Manlig informant 1.  
 
”Jag använder Instagram för min egen 
skull när jag scrollar igenom mitt flöde 
med alla bilder, det ger ju mig… ja 
någonting i alla fall. Men när jag 
lägger upp en bild är det väl mer för de 
som ska se den och få den i sitt eget 
flöde, så ja jag skulle säga mig själv 
och de andra.” – Manlig informant 3.  
 
 
 
”Eh, jag skjuter mest tror jag.. Det är 
liksom, det behöver inte vara, upplinat 
på något speciellt sätt. Det kan vara, 
det får bli som det blir. Det, det är inte 
så kinkigt för mig tror jag. Så länge allt 
kommer med som jag vill ha med.” – 
Manlig informant 5.  
 
”Jag har redan planerat att första 
gången jag spelar golf i år så ska jag 
lägga upp en bild på instagram. Det har 
jag liksom tänkt på redan nu men i typ 
4 sekunder. Sen när jag spelar golf 
kommer jag komma på det och ba juste 
det här skulle jag ju göra. Och tänker 
på det i 4 sekunder till och lägger ut en 

o Användande: Varför använder våra 
informanter Instagram? 

o Alla våra informanter säger att de 
använder Instagram för att ta del av 
vad andra gör och dela med sig av 
vad de gör. Det är roligt. Alla andra 
har det, då vill man också ha det.  

o Flera säger även att de har det för att 
det är ett lättillgängligt tidsfördriv. 

 
 
 
 
 

o Användande: Vem Instagrammar du 
för? 

o Alla killar resonerade kring att de 
Instagrammar för sina vänner eller 
för de som följer dem. Eftersom att 
de vill dela med sig av deras liv, 
instagrammar de för sina följare och 
vänner framförallt, men även viss del 
för sig själva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

o Framställande av jaget (Hur väljer 
informanterna att framställa sig 
själva): Redigerar och/eller 
komponerar du dina bilder? 

o Samtliga män använder sig av filter, 
men det är ovanligt att komponera 
bilderna. Det är mest 
ögonblicksbilder som tas i stunden 
utan att tänka på det. 
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bild.” – Manlig informant 2.  
”Äh! Inte, jag skulle säga inte 
viktigt. Men jag blir ju sur om 
ingen förstår det roliga i mina 
bilder, haha!” – Manlig informant 
5. 
 
”Viktigt! Eller alltså det är väl hela 
poängen med Instagram? Eller 
kanske inte hela poängen men man 
lägger ju upp bilder för att dela 
med sig, sjukt tråkigt om man inte 
får någon respons.” – Manlig 
informant 3.       
 
”Har aldrig funderat på det, tror lite 
både och. Ibland kan man lägga 
upp en för att bara få en liten boost 
när man får någon söt tjej som 
gillar eller så kanske man fiskar 
efter en speciell like!” – Manlig 
informant 1. 
 
 
 
 
 
”Nej för jag lägger inte ut så 
mycket personliga bilder. Så att det 
skulle vara omöjligt för någon att 
förklara vem jag är som person 
genom att läsa igenom min 
instagram.” Manlig informant 2.  
 
”Inget jag tänkt på men ja alltså jag 
tycker ju mina bilder ofta är ganska 
kul… Haha och jag tycker att jag är 
ganska kul.” – Manlig informant 3.   
 
”Ja! För att det är bara saker som 
jag gör, det jag får för mig att göra 
liksom. Typ som det här!” – 
Manlig informant 5.  
 
 
 
 
 
	  
	  

o Bekräftelse: Hur viktigt är det med 
bekräftelse på bilderna som 
publiceras? 

o Alla killar tycker att det är mer eller 
mindre viktigt med likes. De gillar att 
få respons på sina bilder. Vissa 
behöver inte få många likes, men 
ändå några, medan för andra det är  
viktigt med många likes. En av 
killarna skulle ta bort bilden om den 
inte fick tillräckligt många likes inom 
en viss tidsram.  

 
 
 
 
(Viktigt med bekrätftelse för egot från 
specifika personer. Finns även på tjej) -> 
 
 
 
 
 
 
 

o Självbild: Hur informanterna uppger 
att de upplever den bild av sig själva 
som de o/medvetet skapar på sin 
Instagram: 

o Alla killar tycker att deras bild av 
dem själva som de förmedlar via 
Instagram stämmer bra överens med 
hur de ser sig själva, ofta som roliga.  
Att vara rolig tror vissa är det enda 
som går att utläsa via Instagram. 
Informant 1 tycker dock att han kan 
framstå som coolare på Instagram än i 
verkligheten.  

o Flera av killarna tycker själva att de 
är roliga, eller vill framstå som roliga, 
och därför försöker de förmedla en 
rolig och ”skön” bild av dem själva, 
även om det inte är medvetet.  
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