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ABSTRACT 

 
Titel: ”Instagram, vår scen för framträdande”. En kvalitativ studie i ungdomars 
inställning och användande av fotoapplikationen Instagram 

 
Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap  

 
Författare: Hannah Olsson 
 
Handledare: Anna Edin 
 
Datum: Juni 2014 
 
Seminarium:  

Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse och insikt i ungdomars 
användande av fotoapplikationen Instagram. För att få svar på mina frågor använder jag 
mig av några huvudfrågor vilka är:  

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tjejer och killars sätt att se på sin 
egen användning av Instagram?  

• Vilka bakomliggande intentioner finns när användarna laddar upp en bild? 
• Vilka bilder och texter är okej att publicera och vilka är inte det? Varför är det 

så? 
• Vilken roll har Instagrams två kontotyper för vad dessa ungdomar väljer att 

publicera?  
 

 
Metod: Kvalitativa intervjuer. Insamling av data har skett genom personliga intervjuer 
med elva utvalda respondenter. Sex kvinnliga och fem manliga respondenter. 
Intervjuerna pågick mellan ca 15-20 minuter. Analysen utgick ifrån fyra kategorier vilka 
var skillnader mellan killar och tjejer, ”okej” material att publicera, bakomliggande 
intentioner och privat- och öppet konto. Utifrån dessa fyra kategorier kunde jag sedan 
plocka ut de svar som kändes relevanta och som gav svar på mina frågor.  
 

 
Resultat & slutsats: En markant skillnad mellan tjejer- och killar var att tjejer bryr 
sig till stor del om hur viktigt det är att få så många ”likes” som möjligt. I valet 
mellan privat konto och öppet konto handlade det för de med privat konto om att man 
vill ha koll på vilka som kan följa sitt konto och ta del av publicerat material. De med 
öppet konto hade en mer avslappnad inställning till användandet av Instagram.  
  
Förslag till fortsatt forskning: Intervjua fler personer. Jämföra en stor stad med en 
mindre stad i Sverige. Göra en studie ur ett föräldraperspektiv. Studera hur föräldrar 
och målsmän ser på sina barns användning av Instagram.  

 
Uppsatsens bidrag: Ge information om ett relativt nytt medium som saknar 
forskning.  

 
Nyckelord: Instagram, sociala medier, fasad, foton, bekräftelse, ungdomar 



 

 

 
ABSTRACT 
 
Title: " Instagram, our stage of appearance”. A qualitative study of young people's 
attitudes and usage of the photo app Instagram. 
 
Level: Bachelor's thesis in Media and Communication Studies 
 
Author: Hannah Olsson 
 
Mentor: Anna Edin 
 
Date: June 2014 
 
Seminar:  
 
Purpose: The purpose of this study is to gain understanding and insight into young 
people's use of the photo app Instagram. To get answers to my questions, I use a few 
main questions which are: 
• What are the differences and similarities between girls 'and boys' way of looking at 
their own use of Instagram? 
• What underlying intentions do the youth have when they upload a photo? 
• What images and texts are okay to post and what is not? Why is it so? 
• What importance do the two account types on Instagram have for what these youths 
choose to publish? 
 
 
Method: Qualitative interviews. Data collection took place through personal interviews 
with eleven selected respondents. Six female and five male respondents. The interviews 
lasted between 15-20 minutes. The analysis was based on four categories that were: 
differences between boys and girls, “okay” material to publish, underlying intentions 
and private and open account. Based on these four categories, I could then pick out the 
answers that felt relevant and that gave answers to my questions. 
 
 
Results & conclusions: A significant difference between girls and boys was that girls 
care a lot about how important it is to get as many " likes " as possible. In the choice 
between private account and open account, it was for those with private account that 
you want to keep track of which ones to follow their account and take note of published 
material. Those with open account had a more relaxed approach to the use of Instagram. 
  
Suggestions for future research: Interviewing more people. Comparing a large city 
with a small town in Sweden. Do a study from a parental perspective and study how 
parents and guardians look at their children's use of Instagram. 
 
Essay Submissions: Providing information about a relatively new medium that lacks 
research. 
 
Keywords: Instagram, social media, facade, photos, confirmation, youth.  
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1. Inledning 
 
1.2 Bakgrund 
 
Att sociala medier har vuxit sig större och större under de senaste åren är ingenting vi 

kan se förbi. Vi har någon gång kommit i kontakt med eller hört talas om medier som 

till exempel Facebook, Twitter eller Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En infografik från www.internetstatistik.se 

 

I genomsnitt ägnar vi drygt tre timmar i veckan åt olika sociala medier. Tittar man på 

åldersgruppen 12-25 år är siffran 6,6 timmar vilket är en tredjedel av all den fritid de 
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tillbringar på internet. 1 

 

I statistik från punktSE har användningen av Instagram ökat det senaste året och då 

främst bland ungdomar i åldrarna 12-15 år. Instagram domineras numer av 

ungdomarna.2 Totalt i befolkningen sett så har 15 % någon gång använt Instagram. 5 % 

använder det dagligen.3 

 

Idén till denna studie framkom under ett samtal mellan en grupp tjejer som jag lyssnade 

på. Samtalsämnet var Instagram och tonen på deras röster avslöjade att det handlade om 

något de var upprörda över. De diskuterade hur en annan tjej hade publicerat en bild på 

sig själv där mycket hud visades och alla i gruppen var överens om att bilden inte var 

okej att publicera. Men vad är då okej att publicera och vad är inte det? Jag frågade om 

det var okej om till exempel en kille hade publicerat samma bild, var det mer okej? 

Svaren jag fick var lite tvetydiga men ändå framkom det att de tyckte det var mer okej. 

Där någonstans började idén om denna studie växa fram.  

 

Eftersom Instagram är ett relativt nytt medium (lanserades 2010) så finns det inte allt 

för mycket forskning kring det. Detta har gjort denna studie väldigt intressant samt det 

att jag själv är en aktiv användare.  

 
1.3 ”Instahetsen” 
 
Under tre dagar i september 2013 publicerade nyheter24 en artikelserie i tre delar med 

namnet ”instahetsen”.4 Artikelserien diskuterade ungdomars användande av instagram 

och deras jakt på ”likes”. Om vilka konsekvenser detta kan leda till och hur de kan bli 

mer medvetna i sitt användande. Nyheter24 har pratat med Christina Stielle som 

föreläser om sociala medier och ungdomars vanor på nätet. Hon säger såhär:  

“– Vi lever i en slags omröstningskultur som vi har varit med om och 

skapat själva. Nu har vi plattformar för att "rösta" och Instagram är 

kanalen för den bekräftelsen. Vi blir lätt beroende av uppmärksamheten 

                                                
1 https://www.iis.se/docs/soi2013_sociala_medier_infografik.png. 
2 https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf 
3 http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-twitter-och-
instagram-knappar-in/ 
4 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/752515-likes-laker-inte-en-trasig-sjalvkansla-om-de-ungas-jakt-pa-
likes 
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om vi inte är trygga i oss själva. Allt går ut på att bli mest populär för det 

är synonymt med framgång för många ungdomar.”5 

 

Detta beteende gör en applikation som Instagram väldigt användbar för många 

ungdomar. Genom applikationen får de den bekräftelse de behöver för stunden.  

 
1.4 Definitioner 
 
1.5 Sociala medier 
 
Lena Carlsson beskriver sociala medier som webbrelaterade tjänster där man kan 

konversera, ta del av och utbyta information. Ofta är innehållet skapat av användarna till 

skillnad från traditionella medier där innehållet är skapat av journalister och skribenter.6 

”Blogopedia” beskrev sociala medier såhär:  

 

”Sociala medier är: mer än medier, tillgängligt för alla och inte bara 

makten, en förhållandevis ny företeelse och vetenskap, inga massmedier, 

redskap för relationsmarknadsföring, kraftfullt marknadsföringsverktyg, 

inte helt okomplicerat, det största som hänt sen Gutenberg, Sveriges 

framtid, forum av sin tid, till för att bygga relationer och använda 

relationernas samlade kunskaper, fantastiska för att bygga lojalitet, här för 

att stanna, inte teknik, den nya djungeltelegrafen, ännu bara i sin linda och 

den fulla effekten kommer vi inte att se förrän om ett par år, tjänster på 

nätet som möjliggör kunskapsutbyte och dialog mellan människor, i första 

hand ett kommunikationsverktyg och inte en traditionell reklamkanal…” 7 

 

1.6 Instagram 
 

”Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through 

a series of pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a 

filter to transform the image into a memory to keep around forever. We're 

                                                
5 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/752515-likes-laker-inte-en-trasig-sjalvkansla-om-de-ungas-jakt-pa-
likes 
6 Leigert, Lena, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare 
varumärke, ökad försäljning :-), Kreafon, Göteborg, 2009, sid 10 
7 Ibid, 11.  
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building Instagram to allow you to experience moments in your friends' 

lives through pictures as they happen. We imagine a world more 

connected through photos.”8 

 

Instagram är en mobilapplikation grundad år 2010 av Kevin Systrom och Mike 

Krieger.9 Applikationen Instagram är till för publicering och delning av foton i sociala 

medier.10 I april 2012 meddelade Facebook att de köper applikationen och den ägs nu av 

Facebook.11 I mars 2014 meddelade företaget Instagram på sin blogg att det nu är över 

200 miljoner användare av Instagram.12 Som användare av Instagram skapar man sig ett 

konto med ett användarnamn och kan sedan ”följa” andra användare av applikationen. 

Det går att välja om du vill ha ett öppet konto, där alla kan se dina publicerade bilder, 

eller ett privat konto där endast följare du själv godkänt kan se dina bilder. På samma 

sätt som andra kan följa dig kan du också välja vilka du själv vill följa. Instagram blir 

till ett socialt nätverk med fotografier i fokus. Applikationen tillåter publicering av 

bilder och bildtexter. Inuti applikationen går det att göra enklare retuschering av 

bilderna genom att lägga på olika filter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 http://instagram.com/about/faq/) 
9 http://instagram.com/about/us/ 
10 http://ne.se/instagram 
11 http://www.mobil.se/nyheter/d-rf-r-k-per-facebook-instagram 
12 http://blog.instagram.com/post/80721172292/200m 
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1.7 Definitioner tekniska begrepp 
 

Applikation: Nedladdningsbar programvara som används på smartmobiler i olika. 

syften. Förkortas ”app”.  

 

Filter: Ett redigeringsverktyg som hjälper till att ändra ljusstyrka eller färger på en bild.  
 

Följare: De personer som följer någon annan person och har tillgång till dennes 

uppladdade material.  

 

Hashtag: Använder man symbolen # framför ett ord (till exempel #frukost) går det 

sedan att hitta bilder som hör till samma kategori.  

 

Likes: Ett tryck som innebär att man gillar någons uppladdade bild. Från engelskan 

översatt till svenska: ”gillar”.  

 

Selfie: En bild man tagit på sig själv.  

 

 

2. Tidigare forskning 
 

Just specifik forskning om applikationen Instagram finns det inte mycket av då 

Instagram är ett relativt nytt medium. Forskning om sociala medier finns det desto mer 

kring.  

 

”Ditt liv genom andras ögon – en kvalitativ studie om personlig integritet på internet” är 

en uppsats skriven på Södertörns Högskola. Den handlar om hur unga kvinnor tänker 

kring publicering av material på Instagram.13 ”Människan bakom filtret – en kvalitativ 

inställning till Instagram.” är skriven på Högskolan i Jönköping och den handlar om 

Instagram-användares inställning till eget och andras användande.14 Dessa båda 

uppsatser behandlar samma ämne, Instagram. Skillnaden mellan de uppsatserna och 

denna är att denna studie riktar sig till ungdomar, 14-15 åringar, medan de två ovan 

nämnda uppsatserna har riktat in sig på 20-30 åringar.  
                                                
13 http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:689471/FULLTEXT01.pdf 
14 http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:690679/FULLTEXT01.pdf 
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Det finns en del rapporter som svenskarnas internet- och medieanvändning. I Olle 

Findahls rapport om internetanvändning framkom det att en stor del av ungdomars 

internettid upptas av Facebook och andra sociala nätverk. Av den tid de ägnar åt internet 

i hemmet och andra platser än på skolan upptar tiden på sociala nätverk ungefär en 

tredjedel, 33 % i åldrarna 12-25 år. I Olle Findahls rapport ”Svenskarna och internet” 

skriver Olle att de unga driver på i användningen av medier. Av ungdomar mellan 12-15 

år använder 78 % dagligen en smartmobil. Anmärkningsvärt är att för bara två år sedan 

låg den siffran på 5 %.15 

 

 
 

Figur 2. Diagram som visar andel av olika åldersgrupper som med olika frekvens använder 

Instagram. 

 

Diagrammet ovan är hämtat från hemsidan soi2013.se. Det är en rapport som årligen 

utförs och handlar om svenskar och internet.  Där har det gjorts en studie som visar att 

det är ungdomar som ”dominerar” på Instagram. Mest aktiva är flickorna och ju yngre 

man är desto mer aktiv är man. 71 % av flickorna mellan 12-15 år är där jämfört med 41 

% av pojkar i samma ålder. Genomgående i denna analys är att andelen 

                                                
15 https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf 
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instagramanvändare är dubbelt så stor bland flickor. 39 % av de unga flickorna (12–15 

år) är dagliga användare jämfört med 18 % av pojkarna.16 

 

 
Figur 3. Andel av pojkar och flickor 12-15 år som med olika frekvens gör olika saker på 

internet. 

 

Ungdomar i åldern 12-15 år beskrivs i studien om svenskars internetvanor som den 

”tredje fasen”.  I den här åldern blir användningen av internet mer frekvent och pojkars 

och flickors användning börjar skilja sig åt. I studien framkom det att i denna fas börjar 

flickorna intressera sig mer för de sociala nätverken och bloggar medan pojkarna spelar 

spel eller ser på video.17 

 

Alice E Marwick och Danah Boyd har studerat Twitteranvändare med syftet att försöka 

utläsa hur dessa användare arbetar och agerar gentemot sin ”publik” på Twitter. 

Marwick och Boyd menar att användarna har en känsla av att de har en publik i alla 

medierade samtal men att publiken ofta är påhittad för att användaren ska kunna 

presentera sig själv på rätt sätt.18 

I en studie som gjorts på Göteborgs universitet undersöker författaren vad unga kvinnor 

har för uppfattningar om identitetsskapande i sociala medier. Författaren kom fram till 

att unga kvinnor uttrycker att sociala medier är en stor informationskälla där de tar del 

av den mesta informationen, både om vänner och andra nyheter. De insåg vikten av att 

                                                
16 http://www.soi2013.se/5-sociala-natverk/instagram-domineras-av-de-unga/ 
17 http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/ 
18 http://www.tiara.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/marwick_boyd_twitter_nms.pdf 
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själva kommunicera via sociala medier men inte att detta sker utan vissa villkor. Bilder 

via sociala medier kan ses som en grund till hur unga kvinnor jämför sig med andra. 

Och med bilder följer även press och oro kring hur de ska uttrycka sig. Via sociala 

medier visar de ett avskalat ”jag” som bara fokuserar på de bra sidorna hos personen. 

Författaren menar att de unga kvinnorna känner att livet i sociala medier blir som en 

tävling där den som är snyggast eller har roligast liv ”vinner”. Författaren skriver att det 

är svårt att dra en slutsats om varför dessa unga kvinnor uppfattar sociala medier som en 

tävling. Författaren menar att det verkar röra sig om hur unga kvinnor sätter press på 

varandra, snarare än att andra grupper i samhället, exempelvis män, gör det.19 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få ökad förståelse och insikt i ungdomars användande av 

fotoapplikationen Instagram. Jag ville med min studie klargöra hur de tänker kring 

publiceringen av material och hur de förhåller sig till sitt eget och andras användande av 

Instagram. Samt vilken inställning de har kring de risker som medföljer ett publicerande 

av material i sociala medier. Jag har även studerat om det finns skillnader mellan tjejer 

och killars användning av Instagram.  

För att få svar på mina frågor använde jag mig av några huvudfrågor vilka är:  

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tjejer och killars sätt att se på sin 

egen användning av Instagram?  

 

• Vilka bakomliggande intentioner finns när användarna laddar upp en bild? 

 

• Vilka bilder och texter är okej att publicera och vilka är inte det?  

 

• Vilken roll har Instagrams två kontotyper för vad dessa ungdomar väljer att 

publicera?  

 

4. Teori 
 

                                                
19 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34055/1/gupea_2077_34055_1.pdf 
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4.1 Det dramaturgiska perspektivet 
 

Erwing Goffman (1922-1982) var en amerikansk professor i sociologi samt författare. 

Min studie utgår från Erving Goffman’s teori om samhällsynen. Goffman’s samhällssyn 

brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet. Han menar att vi alla spelar teater och 

likt skådespelare vill vi göra intryck på vår ”publik”. När vi presenterar oss själva och 

vårt agerande inför andra människor försöker vi därför kontrollera och styra den 

information vi överför och som ligger till grund för de andras intryck av oss. Goffman’s 

teori handlar mer djupgående om hur vi bygger upp och befäster våra ”jag”.20 Goffman 

använder begrepp som är hämtade ur teaterföreställningens perspektiv och är av 

dramaturgisk art. Goffman undersöker i sin bok ”Jaget och Maskerna” hur individen 

presenterar sig själv och sin aktivitet. Hur man kan styra och kontrollera den 

uppfattning som andra bildar sig om en individ.21 Instagram är för oss likt en scen där vi 

kan publicera och visa upp en bild av oss själva. En individ som befinner sig i en social 

situation tenderar till att betona vissa egenskaper och dölja andra.22 För att tilltala övriga 

i den sociala miljön måste individen anpassa sitt uppträdande för att det som personen i 

fråga vill uttrycka ska framstå̊ som intressant och betydelsefullt.23 Vi kan välja vad vi 

vill att andra ska se och inte se. Detta kan, precis som Goffman gör, jämföras med 

teaterns scen där vi spelar en roll.  

 

Goffman använder sig av termen framträdande för att referera till all den aktivitet som 

en individ visa upp under en period. Instagram är likt en scen där vi framträder och all 

aktivitet på instagram kan liknas med det Goffman betecknar som framträdande. 

Goffman betecknar den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett 

allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar 

framträdandet som fasad. Fasaden är alltså den expressiva utrustning av standardtyp 

som avsiktligt eller omedvetet används av individen under dennes framträdande.24 

Omedvetet eller inte så upprätthåller vi en fasad. Människor runt omkring oss har sin 

egen uppfattning om oss som person. Denna uppfattning stärks eller ändras genom de 

bilder och texter vi publicerar på Instagram. Vi kan som användare själva styra vilken 

                                                
20 Goffman, Erving (1998). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 4. uppl. Stockholm: 
Prisma 
21 Ibid, 9 
22 Ibid, 64 
23 Ibid, 35 
24 Ibid, 28 
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fasad av oss själva vi vill visa upp utåt sett för våra följare för att möta deras 

förväntningar och uppfattningar.  

Ofta handlar det om att en individ vill se bättre ut eller utåt sett få sig själv att framstå 

som en mycket mer spännande person.25 Det är ingen hemlighet att vi som människor 

och egna individer någon gång söker bekräftelse. Bekräftelsebehovet är större hos vissa 

individer och mindre hos andra. Bekräftelsebehovet har blivit som en norm i vår 

samtids samhälle. Goffman skriver att i den mån som ett framträdande framhäver de 

allmänt vedertagna, officiella värdena i det samhälle där det förekommer kan vi betrakta 

det som en ceremoni – som en expressiv förnyelse och bekräftelse av samhällets 

moraliska värden. Han skriver också att innan framträdandet har oftast fel och misstag 

rättats till. Saker har förskönats och tagits bort.26 Detta på samma sätt som när bilder 

publiceras på instagram så oftast någon del skurits bort och filter har lagts till för att 

göra bilden mer tilltalande.  

 

 
4.2 Sociala medier 
 
Förenklat kan man säga att sociala medier är som plattformar för användargenrerat 

innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor.27 Sociala medier har blivit en 

beteckning på platser där användarna levererar innehållet och kommunicerar med 

varandra. Redan innan world wibe web 1991 fanns det mötesplatser likt dagens sociala 

medier.28 Människor har konverserat med varandra i alla tider. Tack vare den nya 

tekniken har människors kontaktnät och aktivitet blivit betydligt mer omfattande.29 När 

”nätet” uppfanns gav detta en möjlighet att utbyta kunskap och åsikter även med 

människor som befanns sig på en helt annan plats i världen. Denna aktivitet skapade en 

gemenskap, en gemensam identitet.30 Vid sidan av identitetsskapandet finns det två drag 

som kännetecknar de sociala medierna. De skapar som en halvoffentlig sfär där samtal 

kan avlyssnas, bilder visas och texter kan läsas av nästan vem som helst. På Instagram 

kan man ha hundratals ”följare” där man knappt vet vilka hälften är. Bilder och texter 

kan spridas helt okontrollerat. Detta påminner mycket om samtal på kaféer, barer och i 
                                                
25 Ibid, 39 
26 Ibid, 45 
27 Leigert, Lena, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare 
varumärke, ökad försäljning :-), Kreafon, Göteborg, 2009, sid 10 
28 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, sid 49 
29 Leigert, Lena, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare 
varumärke, ökad försäljning :-), Kreafon, Göteborg, 2009, sid 8 
30 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, sid 49 
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restauranger där någon kan råka höra ett samtal och sedan sprida det vidare. Den här 

halvoffentligheten kräver sin egen känslighet för var gränsen går mellan det man visar 

och inte visar upp.31 I min studie framkom det ganska väl vad som är okej att publicera 

och vad som inte är det. Det framkom tydligt att det finns en del oskrivna regler om 

användningen av Instagram.  

 
 
4.3 Medier och identitet 
 

Att medierna har stor betydelse för vårt identitetsskapande är man inom forskningen 

tämligen överens om. Inom forskningstraditionen politisk ekonomi menar man att de 

globala medierna är ett uttryck för västerländsk imperialism.32 Detta anser de resulterar i 

en homogeniserad, amerikaniserad global kultur. En standardiserad västerländsk 

identitet. Inom kulturstudietraditionen hävdar man att spridningen av elektroniska 

medier snarare leder till oförutsägbara och nyskapande identitetskonstruktioner. 

Kulturstudietraditionen ser på relationen mellan de globala medierna och 

identitetsskapandet som komplex och att den kan ge upphov till en mängd olika typer av 

identitetspositioner. Via medierna erbjuds tillträde rakt in i hjärtat av det lokala, det vill 

säga hemmet.33 Vi lever, vid sidan av vårt lokala liv, i en virtuell och geografiskt 

obunden tillvaro, de teknologiska nätverkens.  Detta behöver inte betyda att våra lokala 

och nationella identiteter upphör att existera utan att de transformeras till och att nya 

identitetspositioner skapas.34 Medierna tillhandahåller en identitetsposition som går 

bortom de lokala eller nationella. De gränsöverskridande kommunikationsteknologierna 

(sociala medier bland annat) underlättar ett identitetsskapande som inte nödvändigtvis är 

bundet till specifika nationalstater utan snarare till de platser där vänner eller familj 

befinner sig för stunden. Medierna används istället för att skapa nya, geografiskt 

obundna, gemenskaper och kan på så sätt betraktas som kulturella resurser.35 Medierna 

kan på så sätt ses som en del, eller hjälpmedel, i vårt identitetsskapande.  

 

                                                
31 Ibid, 50 
32 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.), Mediesamhället: centrala begrepp, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009, sid 144 
33 Ibid, 145 
34 Ibid, 146 
35 Ibid, 147 
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4.4 Medier och genus 
 

Gunilla Jarlbro är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon skriver i 

boken ”Medier, genus och makt” om hur genusrepresentationerna i nyhetsmedier ser 

ut.36 Medierna är en del av vår symboliska omgivning och ingår i våra dagliga 

referensramar när det gäller våra uppfattningar om omvärlden. Det vill säga vad vi 

tycker är intressant och viktigt. Medieinnehållet är också ett viktigt inslag i alla de 

samtal vi människor för. Om det är så att medieinnehållet till stor del handlar om mäns 

göranden och tyckande så finns det en risk att våra referensramar när vi ska tolka och ta 

ställning till olika skeenden i omvärlden huvudsakligen kommer att ske via ett manligt 

perspektiv menar Jarlbro. Om män framställs mer i medier blir den ”allmänna 

opinionen” istället den ”manliga opinionen”. I min studie framgick det att bekräftelse 

var viktigare hos tjejer än killar. Kanske för att frågan om jämställdhet mellan kvinnor 

och män redan märks av lägre ner i åldrarna. Kvinnliga ungdomar lyssnar på sina 

föräldrar och läser om hur män har det lättare i arbetslivet. Redan i unga år söker tjejer 

bekräftelse för att synas. Allmänheten består av både kvinnor och män, och därför är det 

viktigt att medierna även gestaltar den så.37 

 

4.5 Sociala medier: identitet, iscensättning och genus  
 
Goffman använder sig av termen framträdande för att beskriva den aktivitet som en 

individ visar upp under en period.38 Vi kan säga att sociala medierna är vår scen där vi 

framträder. Som Carlsson menar består sociala medier av olika plattformar och vi kan 

välja den ”scen” som passar bäst för vårt framträdande. På scenen där vi väljer att 

framträda börjar de unga killarna och tjejernas identitetsskapande. Vilken sida av oss 

själva vill vi visa upp i vårt framträdande och hur mycket av de kvinnliga respektive 

manliga får störst plats i de sociala medierna?  

 

5. Metod 
 

                                                
36 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006 
37 Ibid, 8 
38 Goffman, Erving (1998). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 4. uppl. Stockholm: 
Prisma, 28 
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Under detta kapitel redogörs det för vilket metodval och det tillvägagångssätt jag valde 

för insamlingen av det empiriska materialet och analysen av det.  

 

5.1 Kvalitativa- och semistrukturerade intervjuer  
 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 

som svar på dessa får man oftast mer komplexa och innehållsrika svar. Efter 

intervjuerna tillhandahåller man då ett mycket rikt material där man kan finna många 

olika åsikter och mönster.39 Kvalitativa intervjuer används vanligtvis för att analysera 

produktion och reception av medietexter eller medieaktörers verksamhet. Kvalitativa 

intervjuer har fått en central roll i publikforskningen.40 Kvalitativa intervjuer kan ha 

flera fördelar med rätta förutsättningar. Genom kvalitativa intervjuer kan vi få 

information som det annars kan vara svårt att få tillgång till. Under intervjuns gång kan 

vi prova andra hypoteser och vi kan samtidigt få tillgång till respondenternas samtalssätt 

och kroppsspråk.41 Vill man undersöka och ta reda på vilka betydelser olika slags 

medietexter har för en publik så är kvalitativa intervjuer en relevant metod. Kvalitativa 

intervjuer som metod är relevant om man vill analysera data som är knutna till 

människors värderingar, uppfattningar och handlingar.42  

 

Det finns en rad olika slags kvalitativa intervjuer. Den typ av intervjuform jag valde för 

denna studie är semistrukturerade intervjuer. Vid sådana har man på förhand definierat 

de teman som utfrågningen gäller. Jag hade på förhand skrivit frågor som skulle leda 

mig till svaren på mina frågeställningar. Vid denna intervjuform har man stor flexibilitet 

eftersom det är möjligt att under intervjuns gång ställa till exempel följd- och/eller 

motfrågor. Jag intervjuade fem killar och sex tjejer för att få svar på mina frågor i denna 

undersökning och jag eftersträvade ett ”naturligt samtal” och en öppen diskussion där 

svarsalternativen var öppna vilket jag tycker att det blev. Intervjuerna tog mellan 15-20 

minuter att genomföra. Platserna för dessa varierade men det var ställen där 

respondenterna hade varit på förut som till exempel ett klassrum på deras skola och i en 

samlingslokal i en träningshall där flera av de intervjuade tränar och känner sig trygga.   

 

                                                
39 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 25 
40 Ibid, 100 
41 Ibid, 101 
42 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 99 
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5.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Kvalitativ innehållsanalys syftar på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Ibland 

betraktas analyser där mer komplicerade tolkningar måste göras, som mer kvalitativa än 

analyser där bedömningen är enklare.43 Materialet för en innehållsanalys kan analyseras 

manuellt, det vill säga av människor, eller med datorns hjälp. En fördel med manuella 

analyser är att mer komplicerande bedömningar och tolkningar kan göras.44 Denna 

analysinriktning används inom både samhällsvetenskap och humanioran, inte minst i 

masskommunikationsforskning.45  Varje undersökning man gör genom en 

innehållsanalys kräver sina egna motiveringar.46 Innehållsanalys kan man använda för 

att komma åt allmänna värderingar i ett samhälle.47 Generellt sätt ligger 

innehållsanalysens styrka i att skapa överblick över större material och i att kunna ge 

underlag för jämförelse.48 Den kvalitativa innehållsanalysen framställdes som en metod 

ägnad att fånga eller förstå medietexternas bakomliggande innebörd. Inom 

medievetenskapen har den kvalitativa innehållsanalysen sin bakgrund i europeiska 

teoritraditioner.49 Idealiskt sett är det problemställningen och de forskningsmässiga 

möjligheterna som bestämmer om vi samlar in data med kvalitativa eller kvantitativa 

egenskaper.50 Då jag gjort en studie i instagramanvändares perspektiv och tänk kring 

mediet var detta en lämplig metod för att kunna få svar på de frågor jag undersökt.  

 

5.3 Metodkritik 
 

Jag har spelat in, ”bandat”, alla intervjuer och sedan transkriberat materialet. Risken 

med det är ju att tekniken kan strula. I boken ”Metoder för medievetenskap” står det att 

det kan bli mycket för intervjuaren att hålla reda på, till exempel lyssna samtidigt som 

man ska läsa av kroppsspråk.51 Då jag endast ville höra svaren på mina frågor blev inte 

detta som ett problem. Personerna jag intervjuade var inte helt främmande för mig då 

                                                
43 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, 44 
44 Ibid, 44-45 
45 Ibid, 45 
46 Ibid, 46 
47 Ibid, 47 
48 Ibid, 48 
49  Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 64 
50 Ibid, 100 
51 Ibid 46 
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det är ungdomar jag träffar flera gånger i veckan vilket bidrar till att de personerna 

känner sig mer trygga.  

 

5.4 Urval och målgrupp 
 
I samband med kvalitativa studier är det vanligen helt ointressant med i statistisk 

mening representativa urval. I de flesta fall ska urvalet vara heterogent inom en given 

ram. Det skall finnas någon slags variation men inte så att någon är mer ”extrem” eller 

”avvikande”.52  

 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval. Varför jag valde just den metoden var för att det 

kändes mest praktiskt för mig i denna studie. Det är en vanlig metod att använda sig av 

för att få strategiskt urval.53 Det innebär att man tar vad man råkar finna. Man fyller på 

allt eftersom man finner sådana personer som tycks passa. 

 

Målgruppen till denna studie är elva stycken instagramanvändare i fjorton-femton års 

ålder från två olika högstadieskolor. Både killar och tjejer som veckovis använder och 

tar del av instagram samt publicerar egna bilder.  

 

5.5 Etik 
 

Rent allmänt ska de etiska aspekterna övervägas noggrant. Personerna som intervjuas 

har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Detta gäller under hela förloppet. 

Vid första kontakten, vid själva intervjuerna och vid förvaringen av materialet. Enligt 

Trost ska man ha förälders tillstånd om den intervjuade personen är minderårig.54 

 

I denna studie kommer de intervjuade personerna vara helt anonyma. Men för att vara 

korrekt skrev jag ett mail till de intervjuades föräldrar eller målsmän där det för deras 

information framgick detta:  

 

• För vem och syftet med intervjuerna.  

• Att de intervjuade har rätt att dra sig ur intervjun. 

                                                
52 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 137 
53 Ibid, 140 
54 Ibid, 124 
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• Att de intervjuade kommer att vara helt anonyma i uppsatsen.  

• Hur resultatet av studien eventuellt kan spridas.  

 

6. Analys 
 
Under detta kapitel presenteras respondenterna och resultatet samt tolkningen av 

resultatet. Resultatet är uppdelat i fyra kategorier baserade på mina frågeställningar. 

Dessa är: skillnader mellan tjejer och killar, bakomliggande intentioner, ”okej” material 

att publicera, privat och öppet konto.  

 

6.1 Genomförandet 
 
Jag hade på förhand skrivit en intervjumall med frågor jag ställde för att lättare få igång 

samtalet och för att hela tiden hålla igång det samt för att jag inte helt plötsligt skulle ha 

något att säga. Fem av de sex kvinnliga respondenterna är tjejer jag känner sedan 

tidigare. Jag tyckte att de skulle passa in som respondenter därför blev valet som sådant. 

Den sjätte kvinnliga respondenten var en kompis till en av de tidigare intervjuade 

tjejerna och hon passade in som respondent. Alla intervjuer utfördes enskilt med varje 

person på platser där respondenterna kände sig trygga. Platserna för intervjuerna var på 

deras skolor och i träningshallen där fyra av de sex kvinnliga respondenterna tränar. Två 

av intervjuerna genomfördes hemma hos mig. Intervjuerna tog mellan femton och tjugo 

minuter och intervjuerna spelades in via min smartmobil. Jag transkriberade alla 

intervjuer efter att de hade genomförts.  

 

Jag läste igenom alla intervjuer flera gånger för att få mig en uppfattning om hur svaren 

såg ut. Sen skrev jag ner fyra kategorier utifrån mina frågeställningar. Dessa blev:  

 

Skillnader mellan killar och tjejer 

”Okej” material att publicera 

Bakomliggande intentioner 

Privat- och öppet konto 

 

Utifrån dessa fyra kategorier kunde jag sedan plocka ut de svar som kändes relevanta 

och som gav svar på mina frågor.  
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6.2 Presentation av respondenter 

I citat från respondenterna förekommer det grammatiska fel och talspråk. Jag har valt att 

inte skriva om eller censurera något då intervjuerna inte blir återgivna på rätt sätt. Alla 

respondenter har angett att de använder Instagram någon- till flera gånger om dagen.  

 

Tjej ”L” 15 år, studerande. 711 följare, 14 publicerade bilder. Privat konto.  

 

”L ” publicerar bilder för sin egen- och andras skull. Hon använder instagram för att 

dela med sig av sin vardag till vänner och bekanta. Bilderna hon lägger upp är oftast 

”vardagsbilder” och bilder på henne själv.  

 

 

Tjej ”A” 14 år, studerande. 287 följare, 22 publicerade bilder. Privat konto.  

 

”A” använder instagram för att det är roligt att se vad andra gör och hon hoppas att 

andra även ska tycka det är roligt att se vad hon gör. Hon publicerar bilder för andras 

skull då hon tror att många är intresserade av att se vad hon gör om dagarna.  

 

 

Tjej ”L” 15 år, studerande. 682 följare, 34 publicerade bilder. Privat konto.  

 

”L” använder instagram som ett roligt tidsfördriv. Hon tycker att det är intressant att se 

vad andra fotar och vad de gör om dagarna. De bilderna hon publicerar är oftast på 

henne själv och kompisar.  

 

 

Tjej ”A” 15 år, studerande. 720 följare, 252 publicerade bilder. Öppet 

konto.  

 

”A” berättar att hon använder instagram betydligt mindre nuförtiden så just nu används 

det mest som tidsfördriv och för att se vad andra gör om dagarna. Hon tror att hon 
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publicerar bilder för sin egen skull men också för hennes vänners skull. Oftast 

publicerar hon bilder på sig själv, vänner och från hennes träningar.  

 

 

Tjej ”C” 15 år, studerande. 59 följare, 189 publicerade bilder. Öppet konto.  

 

”C” använder instagram som ett roligt tidsfördriv. För att hon ska kunna se vad andra 

gör och dela med sig av sin vardag genom bilder och korta texter.  

 

 

Tjej ”E” 15 år, studerande. 254 följare, 40 publicerade bilder. Privat konto.  

 

”E” använder instagram för att de flesta av hennes vänner gör det. Hon tycker det är kul 

att deras bilder och hon vill genom bilder också visa vad hon gör.  

 

 

Kille ”A” 15 år, studerande. 334 följare, 255 publicerade bilder. Privat 

konto.  

 

”A” publicerar bilder endast för sin egen skull så att han har bilder sparade på något 

ställe utifall om de någon gång skulle försvinna. Han använder appen instagram som ett 

roligt tidsfördriv och för att se vad andra gör om dagarna.  

 

 

Kille ”M” 15 år, studerande. 264 följare, 32 publicerade bilder. Öppet 

konto.  

 

”M” publicerar bilder för sin egen skull och hoppas att de som följer honom tycker det 

är intressant. Han använder instagram för att det är roligt att ”kika” vad andra har för sig 

och dela med sig av sin egen vardag.  

 

 

Kille ”S” 15 år, studerande. 30 följare, 37 publicerade bilder. Öppet konto.  

”S” använder mest instagram för att det är roligt att se kompisarnas bilder och 
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vad de gör om dagarna.  

 

 

Kille ”R” 15 år, studerande. 901 följare, 162 publicerade bilder. Privat 

konto.  

 

”R” använder instagram för att ta del av andras vardag genom bilder och för att han vill 

visa andra hur hans egen vardag ser ut.  

 

 

Kille ”R” 15 år, studerande. 403 följare, 88 publicerade bilder. Privat konto.  

 

Anledningen till att ”R” väljer att ha och använda instagram är för att det är roligt att se 

vad andra gör om dagarna. Han publicerar bilder för allas skull.  

 

6.3 Skillnader mellan tjejer och killar 
 
I min studie uppkom det att det finns några markanta skillnader i användandet av 

instagram mellan tjejer och killar. Det var bland annat hur viktigt det med ”likes”, 

anledningen till varför man valt att ha ett privat konto och vilka bakomliggande 

intentioner som fanns i publiceringen av material.  

 

Tjej ”L”: ”Det är kul att många gillar det man lägger upp. Kul att få bekräftelse. Om jag 

inte får många likes så tar jag bort den bilden.” 

Jag: ”Varför gör du det?” 

Tjej ”L”: ”För att jag måste ha varit ful då.” 

Jag: ”Så du tror att det är dig det hänger på då alltså?  

Tjej ”L: ”Ja det är nog så” 

Jag: ”Men om det inte är en bild på dig och du får några likes, tar du bort den också 

då?”  

Tjej ”L”: ”Nej det är skillnad på att lägga upp en bild på sig själv och få några likes än 

att lägga upp en bild på till exempel chokladbollar och få några likes.” 
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Särskilt i frågor där det handlar om att få bekräftelse var klyftan mellan de kvinnliga 

respondenterna respektive de manliga stor.  De kvinnliga respondenterna tänkte mycket 

mer i publiceringen av bilder på instagram. Där fanns det en rad olika strategier. Till 

exempel att fyra av de sex kvinnliga respondenterna inte skulle publicera material på 

nätterna eller lägga upp mer än en bild samma dag.  

”Jag vill inte att det ska vara en bild som kan typ tolkas på fel sätt på nåt vis. Och jag 

lägger inte upp på kvällarna för jag gör inte så mycket intressant då.” 

Kille ”A” 15 år i frågan om han har någon ”strategi” när han publicerar en bild på 

instagram.  

Av de manliga respondenterna svarade alla fem av fem att de inte tänkte särskilt mycket 

i publiceringen av material. De publicerar bilder när och hur de vill. Respondenten som 

är citerad här ovan svarade också att han inte tänkte speciellt mycket men om han någon 

gång tänkte över det han skulle publicera så var det att bilden inte skulle kunna tolkas 

fel.  

Jag ställde frågan om det var bilden eller texten som var viktigast. Här svarade alla tjejer 

att det var bilden som var viktigast. Av de manliga respondenterna svarade tre av fem 

att bilden i kombination med en text gjorde bilden bättre. Detta verkar vara något de 

kvinnliga respondenterna inte tänkte på utan för de handlade om att bilden var viktigast.  

När det gäller publiceringen av ”selfies”, en bild man tagit på sig själv, var synen lite 

olika. Tre av de fem manliga respondenterna tyckte att killar inte skulle publicera 

”selfies”. En av de manliga respondenterna svarade att det var mer naturligt att tjejer 

publicerade sådana och att killar inte borde göra det.  

Tjej ”A”: ”Om man har haft typ 100 likes på dom senaste fem bilderna också får jag typ 

bara 40 likes på en bild då känns det så himla dumt och då tar man kanske nästan bort 

den. För då kanske man tydligen är skitful eller så är det något konstigt.” 

Jag: ”Du tror att det beror på dig då att du inte får så många likes? Det kan inte vara så 

att det inte är så många som sett bilden bara?” 

Tjej ”A”: ”Om det handlar om 10-15 stycken så är det nog inte det men om det handlar 

om 60 stycken så är det nog mig det beror på. Ju mer likes desto bättre tycker jag.”  
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6.4 Bakomliggande intentioner 

”Till exempel om jag lägger upp en bild på mig själv så kan jag inte lägga upp en till 

sån direkt efter utan då måste jag lägga upp någon annan bild emellan. Annars kanske 

folk tror att jag bara använder instagram för att lägga upp bilder på mig själv. Jag brukar 

heller inte lägga upp bilder för sent på kvällen och inte för tidigt för då får man inga 

likes.” 

Tjej ”A” 14 år.  

”Jag lägger inte upp bilder som med flit ska ge mig bekräftelse.” 

Kille ”A” 15 år.  

Det som var intressant i frågorna om bakomliggande intentioner var att det i slutänden 

bottnade i huruvida man fick ”likes” och inte. Frågan jag ställde var om de hade någon 

särskild strategi när de publicerar bilder. Här svarade alla de kvinnliga respondenterna 

att de inte publicerade bilder för tidigt på morgonen, för sent på kvällen eller på natten. 

Jag ställde motfrågan ”Varför?” och alla de kvinnliga respondenterna gav ungefär 

samma svar; man får inte så många ”likes”/”gillningar”. Detta märktes bara hos de 

kvinnliga respondenterna.  

”Publicerar bilder med lite jämna mellanrum och inte mitt i natten. Jag lägger inte upp 

bilder på natten för då är det ingen som kollar instagram typ. Och jag lägger inte upp 

flera bilder på samma dag för då känner man sig tjatig. Folk tycker nog det är jobbigt.” 

”L” 15 år  

De manliga respondenterna tycktes inte bry sig om tidpunkter eller något annat särskilt 

när det väljer att publicera bilder.  

Kille ”M” 15 år: ”Nej jag skiter i antal likes.” 

Jag: ”Varför gör du det?” 

Kille ”M”: ”Jag orkar bara inte bry mig om det.” 

För de manliga respondenterna var det inte heller särskilt viktigt att få många likes så 

därför brydde de sig heller inte om något när de publicerar bilder.  
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6.5 ”Okej” material att publicera 

”Typ rasistiska saker. Nakenbilder på sig själv är äckligt. Eller nakenbilder på andra ska 

man absolut inte lägga upp. Elaka saker som andra människor är inte okej.” 

Tjej ”A” 15 år. 

”Tycker inte det är okej att lägga upp bilder på andra om man inte frågat de. Dom 

kanske inte vill vara med på bild. Man måste kolla att det är okej först. Nakenbilder är 

inte heller okej. Det är lite äckligt.” 

Tjej ”L” 14 år. 

”Bilder på andra som man inte frågat tycker jag inte att man borde publicera.” 

Kille ”M” 15 år. 

I frågan om vad som inte var okej att publicera på instagram upptäckte jag att den 

generella inställningen var lika hos både tjejerna som killarna. Alla respondenterna 

svarade ganska lika varandra. Den typ av bild som flest svarade att inte var okej att 

publicera var ”nakenbilder”. För vissa av respondenterna (6 av 11) var det ganska 

”okej” med bikinibilder, men då endast på sommaren och om man är utomlands. Bilder 

på andra personer tyckte respondenterna inte att man skulle publicera utan att fråga om 

lov först. Två av de manliga respondenterna tyckte att man inte skulle publicera för 

mycket bilder på barn. Dels för att de inte har något att säga till om och att det kan bli 

jobbigt för att andra att titta på. Tre av de fem manliga respondenterna tyckte att tjejer 

publicerade alldeles för många bilder på sig själv där de inte såg ut som de gör i 

verkligheten. Då utgick dessa personer från de tjejer de känner och träffar veckovis. De 

kvinnliga respondenterna hade inga problem med ”selfies” (bilder på sig själva). Det 

tycker de bara är roligt.  

”Jag tycker det bara är roligt med bilder på sig själv. För jag kan liksom inte säga att jag 

inte tycker om selfies för jag brukar ju själv lägga upp såna bilder liksom.” 

Tjej ”L” 15 år.  
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Överlag tyckte de manliga respondenterna att killar inte skulle publicera ”selfies”. De 

uttryckte sig att det var ”töntigt”.  

6.6 Privat och öppet konto   
 
En valmöjlighet man har när man använder sig av instagram är om man vill ha ett öppet 

konto där vem som helst kan se ens publicerade bilder eller om man vill ha ett privat 

konto där endast personer man godkänt kan se de publicerade bilderna. Här fick 

respondenterna svara på om de hade öppet- eller privat konto och de fick sedan förklara 

varför de hade valt som de gjort. Alla respondenterna (7 av 11) som svarade att de har 

ett privat konto angav generellt sett likadant svar i frågan. De vill ha koll på vilka som 

följer och kan ta del av deras publicerade bilder. De respondenter som har valt att ha ett 

öppet konto svarade med att de inte riktigt tänkt på varför de har ett öppet konto. Mest 

att det bara blivit så. En av de kvinnliga respondenterna svarade att hon inte ”orkar hålla 

på och godkänna” alla som vill följa henne så för henne handlade valet om vad som var 

mest praktiskt.  

”För att jag vill kunna se vilka som vill följa mig. Vill inte att nå femtioåriga gubbar ska 

kunna följa mig och se mina bilder. Bara såna jag känner eller vet vilka det är.” 

Tjej ”L” 15 år.  

Generellt sett över de kvinnliga respondenterna som hade privat konto svarade tre av 

fyra ganska lika i frågan om varför de hade ett privat konto. De var rädd att ”gamla 

gubbar” skulle kunna se och ta del av deras publicerade foton.  

De manliga respondenterna hade en lite ”slappare” inställning till valet av privat- eller 

öppet konto.  

 

”Vet inte varför, det bara blev så och jag har inte orkat ändra.” 

Kille ”M” 15 år.  

 

Hos tre av de fem manliga respondenterna handlade valet mest om vad som var mest 

praktiskt.  
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Jag frågade om valet av konto påverkade i valet av de publicerar för bilder men där 

svarade alla att de inte lägger upp bilder de inte skulle kunna visa ”offentligt” så det var 

ingenting som avgjorde i frågan om kontotyper.  

 

”Jag lägger bara upp bilder jag vet att det inte skulle göra något om dom spreds. Jag kan 

stå för alla bilder mina bilder liksom.” 

Tjej ”E” 15 år.  
 

7. Slutsats och diskussion  
 

I slutsatsen och diskussionen utgår jag från mitt syfte, mina frågeställningar och 

kopplingar till teorierna.  

 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tjejer och killars sätt att se 

på sin egen användning av Instagram?  

Likheterna mellan tjejer och killars användande var medvetenheten och på något sätt en 

”sund” attityd kring användandet. En annan av likheterna var anledningen av valet att ha 

ett privat konto. Det vill säga att de som hade privat konto vill ha koll på vilka som vill 

följa deras Instagram-konto. Goffman menar att man kan styra och kontrollera den 

uppfattning som andra bildar sig om en individ.55 Genom att välja kontotypen ”privat” 

styr användaren vilka denne vill att ska kunna ta del av sitt publicerade material. 

Samtidigt som man som användare genom sina publicerade bilder stur hur man vill att 

sina följare ska uppfatta sig själv som person. De tjejer och killar som har valt att ha 

öppet konto svarade ungefär lika i frågan om varför de hade valt att ha ett öppet konto. 

Svaren där handlade om vad som var mest praktiskt. De hade heller inga problem med 

att vem som helst följer deras Instagram-konton.  

Den stora skillnaden var ”jakten” på flest ”likes”. Det var den stora frågan hos de 

kvinnliga respondenterna. Hur de skulle kunna få flest likes. Mycket spelade in när det 

gäller att publicera en bild. De kvinnliga respondenterna, oavsett kontotyp, har en 

genomtänkt strategi när de publicerar bilder. Vilken tidpunkt på dagen var ett 

                                                
55 Goffman, Erving, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 4. uppl., Prisma, Stockholm, 
1998, 9.  
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återkommande svar. De publicerar inte bilder på natten eller för tidigt på morgonen för 

det är det inte många som ”kollar” Instagram. Vilket medföljer att det inte ger 

tillräckligt många ”likes”. De manliga respondenterna hade en mer avslappnad 

inställning i frågan om ”likes”. De brydde sig inte alls lika mycket som de kvinnliga 

respondenterna. 

 

• Vilka bakomliggande intentioner finns när användarna laddar upp en bild? 

 

I denna fråga märktes det tydligt bland de kvinnliga respondenterna att det fanns mycket 

tanke på bakom publicering av material. Främst handlade det om huruvida man fick 

flest ”likes”, vilket var mycket viktigt bland de kvinnliga respondenterna. I denna fråga 

spelade tidpunkten för publiceringen av en bild stor roll. Det var viktigt att bilden 

publicerades på den tidpunkt då instagramanvändare är som mest aktiva vilket i sin tur 

ger flest ”likes”. Bland de kvinnliga respondenterna användes även en del lättare 

”retuschering” innan bilderna publicerades. Goffman menar att en individ som befinner 

sig i en social situation tenderar till att betona vissa egenskaper och dölja andra.56 

Genom Instagrams olika retuscheringsredskap (filter) kan man som användare 

”försköna” bilder genom att lägga på ett filter. Bilder kan ljusas upp och tenderar att se 

bättre ut. Bland killarna var det inte så mycket tänk bakom. Vare sig man ett hade 

öppet- eller ett privat konto. En av killarna svarade att han publicerar bilder för att han 

hoppas på att någon kanske ser den och tycker om den. Sen om man skulle få ganska 

många ”likes” så var det bara som en bonus.  

 

• Vilka bilder och texter är okej att publicera och vilka är inte det?  

 

Denna fråga var väldigt intressant då detta är något jag själv tänkt på. Samt det att det 

var ungdomar det handlade om och jag hade ingen aning om hur de tänkte i en sån här 

fråga. Här svarade nästan alla ”nakenbilder”, ”lättklädda bilder” och ”bikinibilder”. 

Både tjejer som killar klargjorde att sådant lägger man inte upp. Ett svar som kom från 

flera av respondenterna var att man heller inte skulle publicera bilder på andra 

människor som man inte hade frågat om det var okej innan. Även bilder som var riktade 

mot en specifik person i den mening att göra denne illa var ett svar som återkom bland 

                                                
56 Ibid, 64 
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flera. Svar som ”rastiska bilder”, ”nazistiska bilder” och inte för mycket bilder på barn 

kom upp som svar.  

 

 

• Vilken roll har Instagrams två kontotyper för vad dessa ungdomar väljer 

att publicera?  

 

Valet av Instagrams två kontotyper, privat eller öppet, var inget som avgjorde i frågan 

om det hade någon roll i vad de väljer att publicera. Trots det att majoriteten av 

respondenterna hade ett privat konto för att veta vilka som följer fanns det trots det 

många de inte kände igen. Så valet av materialet var ingenting som kontotyperna 

avgjorde. Det som avgjorde i valet av kontotyp var det att respondenterna med privat 

konto vill ha mer koll och var mer noggranna än de respondenter med öppet konto. De 

med privat konto kände att de ville mer koll på vilka som följer de. De respondenterna 

ville känna att de bestämde över sitt eget konto. Att inte vilka personer som helst kunde 

gå in på deras konto och ta del av deras publicerade material. De med ett öppet konto 

hade en lite mer avslappnad inställning till applikationen och för de handlade det om 

vad som var mest praktiskt och minst tidskrävande. Dessa personer var inte rädda för att 

folk de inte känner hade möjligheten att komma åt deras publicerade material då det var 

noga med vad för slags bilder de publicerade.  

 

7.1 Instagram som framträdande 
 

För att återgå till Goffmans samhällssyn om att vi vill göra intryck på vår publik så är 

Instagram vårat redskap för att komma åt vår publik. Goffman skriver att när vi möter 

personer i vår omgivning måste vi göra klart för varandra vilka vi är. Detta gör vi med 

gester eller med icke-verbala uttrycksmedel.57 På samma sätt som vi dagligen möter och 

träffar människor i det riktiga livet har vi samtidigt Instagram som vårt redskap för att 

möta vänner och bekanta på nätet.  

 

För att knyta an till Goffmans teori om att referera all den aktivitet en individ en person 

visar upp under en period till ett framträdande så har vi Instagram som vår scen där vi 

                                                
57 Goffman, Erving, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 4. uppl., Prisma, Stockholm, 
1998 
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framträder. Här visar vi upp oss dagligen genom bilder och texter. Dessa noggrant 

utvalda för att skapa den identitet vi vill visa upp utåt. I boken Mediesamhället – 

Centrala begrepp skriver Ulrika Olausson att kulturstudietraditionen ser på relationen 

mellan de globala medierna och identitetsskapandet som komplex och att den kan ge 

upphov till en mängd olika typer av identitetspositioner. Via medierna erbjuds det 

tillträde rakt in i hjärtat av det lokala, det vill säga hemmet.58 Genom publiceringen av 

bilder via Instagram öppnar vi dörren in till det lokala, vårt hem. Personer vi kanske 

aldrig träffat får via Instagram tillträde direkt hem till oss. Instagram låter användarna ta 

del av frukostbilder, bilder på våra familjer och vänner.  

 

Goffman betecknar den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett 

allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar 

framträdandet som fasad. Fasaden är alltså den expressiva utrustning av standardtyp 

som avsiktligt eller omedvetet används av individen under dennes framträdande.59 

Följare av en användare på Instagram kan aldrig veta med säkerhet om den publicerade 

bilden visat upp det rätta. Personen i fråga kan ha satt upp en fasad. ”Skönhetsfel” kan 

ha rättats till, delar har valts bort och skrivna texter kan vara osanna och vilseledande.  

 

 

8. Förslag på forsatt forskning 
 

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund har skrivit en gudie till föräldrar och pedagoger 

som handlar om ungas integritet på nätet.60Som förslag på forsatt forskning skulle vara 

att göra en större studie där man även intervjuar föräldrar/målsmän och andra vuxna till 

Instagramanvändande ungdomar för att få deras uppfattningar om ungas användande. 

Det skulle också vara intressant att se detta ur en förälders perspektiv. Har de någon koll 

överhuvudtaget om hur deras barn agerar på nätet? Någon form av bildanalys skulle 

vara intressant eftersom det de facto är en bildapplikation.  

 

 

                                                
58 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.), Mediesamhället: centrala begrepp, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009, 145 
59 Goffman, Erving, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 4. uppl., Prisma, Stockholm, 
1998, 28 
60 https://www.iis.se/docs/Ungas_integritet_Ver2_webb.pdf 
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9.5 Bilaga 
 

INTERVJUMALL.  
(Intervjun spelas in och alla respondenter är anonyma) 
 
Plats för intervjun 

Ålder 
 
Kön 
 
Sysselsättning (Student, arbetar, annat?) 

Hur många följare har du?  

Hur många följer du?  

Hur många bilder har du publicerat?  
 
Har du öppen eller privat profil? 
 
Om öppen profil, varför har du valt att ha det?   
 
Om privat profil, varför har du valt att ha det?  

 
Eget användande 

Kan du berätta varför du använder instagram?  

Hur länge har du använt instagram?  

Hur gammal var du när du började använda appen? 

För vem publicerar du bilder? För din egen skull, vänner eller andras skull?  
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Har du någon strategi när du publicerar bilder? T.ex. om du publicerar en bild en 
särskild tidpunkt på dygnet? Om svar ja, varför?  

Är det bilden eller texten som är viktigast?  

Brukar du ”göra om” (t.ex. lägga till ett filter, beskära, lägga till en ram osv) innan du 
lägger upp en bild? Om svar ja, varför?  

Är det viktigt att få många ”likes”? Om svar ja, varför tycker du att det är så?  

Har du någon gång publicerat en bild och sedan ångrat dig? Om ja, berätta lite kring 
bilden och varför du ångrade dig.  

Vilka slags bilder är inte okej att lägga upp? Berätta lite kring hur du tänker.  

Får vem som helst följa dig? Om nej, berätta kring hur tänker. Tänker du på̊ vilka som 
följer dig? Påverkar det vilka bilder du väljer att lägga upp? 

Tenderar du att framhäva somliga sidor hos dig själv genom de bilder du publicerar? 
Väljer du t.ex. bort att visa vissa delar av kroppen, vissa delar av ditt hem? Berätta.  

 
Finns det vissa bilder du undviker att ladda upp? Om ja, vilken typ av bilder? 

Skulle du kunna publicera en annan typ av bilder om du hade privat konto?  
 
Finns det bilder du inte skulle publicera om du hade ett öppet konto?  

 

Gillande av bilder och andras användande 

Tänker du efter innan du väljer att följa någon eller följer du vilka du vill?  

Tänker du efter innan du gillar någon annans bild? Om svar ja, varför?  
Blir du inspirerad av andras bilder?  

Anpassar du de bilder du gillar efter vilka sidor hos dig själv som du vill framhäva?  

Känner du att du måste följa dina kompisar på instagram? Berätta lite kring hur du 
tänker.  

 

Reaktioner och känslor  
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Vilken typ av bilder ger dig positiva känslor? 

Vilken typ av bilder ger dig negativa känslor?  

Har du någon reagerat över en bild och tyckt att den person som publicerat bilden inte 
borde ha gjort det? Om ja, berätta lite kring det.  

Har du någon gång känt dig provocerad av en bild? Om ja, varför?  

Har du någon blivit sårad av en bild du sett på̊ Instagram? 

Har någon annan någon gång publicerat en bild på dig utan din vetskap? Om ja, hur 
kände du då? 
 
Känner du någon form av press på̊ att “leverera” bilder till dina följare? 
 
Har du någon gång känt dig irriterad över någon annan användares aktivitet på̊ 
Instagram?  

Konsekvenser 

Funderar du någon gång över eventuella konsekvenser (längsiktigt/kortsiktigt) som ditt 
publicerade material kan få? Te.x att dina bilder kan hamna i orätta händer, att någon 
uppger sig för att vara Du, ”fel personer” (te.x arbetsgivare eller föräldrar) kan se dom? 
Känner du till ”Skolupploppet i Göteborg”? Där tonåriga tjejer hängdes ut på instagram 

och det skrevs sexuella och nedsättande kommentarer om de. Har du någon kommentar 

om det? 


