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Förord  

 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna, det var väldigt intressant att ta del av era personliga 

erfarenheter av självpresentation på Instagram och utan er hade inte denna uppsats varit möjlig! 

Vi vill även tacka vår handledare Rickard Danell som varit generös med sin tid och kunskap, 

och som väglett oss genom arbetet. Vi är även tacksamma för den värdefulla feedback vi fick 

av Monica Näslund på språkverkstaden som hjälpte oss höja den språkliga nivån på denna 

uppsats. Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete och intressanta diskussioner.  

  



 

 

 

  

Abstract  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur unga vuxna skapar sin självpresentation på Instagram. 

För att uppfylla syftet studerades insamlat intervjumaterial med hjälp av tematisk analys. 

Resultatet visar att unga vuxna skapar sin självpresentation på Instagram genom noggrant 

utvalda bilder och bildtexter i syfte att framställa sig själva som positiva, framgångsrika, och 

attraktiva. Det är även viktigt för målgruppen att vara trovärdig i sin självpresentation. Vidare 

framkommer att självpresentationen huvudsakligen skapas genom förberedande och 

upprätthållande åtgärder, samt att unga vuxna är väl medvetna om publikens närvaro och 

anpassar sin publicering för att inte skapa spänningar i offline-baserade relationer. 
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1.0 Inledning  

Oavsett vart vi människor befinner oss och vad vi gör ägnar vi oss åt självpresentation. Vi väljer 

våra kläder och ord med omsorg och vi anpassar vårt kroppsspråk för att passa in i 

sammanhanget. Vissa är mer medvetna om denna process än andra, men klart är att vi tolkar 

och bedömer varandra utifrån resultatet av den. Tidigare var självpresentationen bunden till tid 

och rum, men i och med den tekniska utvecklingen har allt större del av självpresentationen 

flyttats online. Denna uppsats fokuserar på hur denna självpresentation praktiseras på den 

sociala medieplattformen Instagram.  

 

Sociala medier har börjat förändra existerande strukturer gällande integritet och 

identitetsskapande, utöver hur vi interagerar med varandra i vardagen (Papacharissi 2011:147). 

Den genomsnittliga storleken på individers kontaktnät har även utökats såväl som antalet 

individer vi regelbundet interagerar med (Papacharissi 2011:253). I Sverige är användandet av 

sociala medier utbrett. I en rapport från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) gällande svenskarnas 

internetvanor framgår det att fyra av fem svenskar använder sig av sociala medier. Facebook är 

ännu den vanligaste plattformen bland svenskar, men under 2016 ökade antalet svenska 

användare på Instagram mest i jämförelse med övriga sociala medieplattformar. Antalet 

användare ökade med hela 20%, vilket betyder att minst varannan svensk 2016 använde sig av 

Instagram (IIS 2017).  

 

Tidigare forskning om självpresentation på sociala medier har främst fokuserat på de sociala 

mediejättarna Facebook och Twitter. Dessa skiljer sig dock väsentligt från Instagram i 

avseendet att det på Facebook, såväl som Twitter är möjligt att publicera material både med och 

utan bild. Instagram fokuserar däremot på bilder och användaren kan inte publicera inlägg 

endast bestående av text. Självpresentationen på Instagram kan alltså antas skilja sig åt från 

självpresentation på andra plattformar. Det höga antalet användare och snabba tillväxten till 

trots finns väldigt lite forskning om hur individer arbetar med sin självpresentation på 

Instagram. Bristen på studier om självpresentation på Instagram och skillnaderna i uppbyggnad 

mellan Instagram och de tidigare studerade plattformarna bildar därmed en kunskapslucka vad 

gäller hur individer skapar sin självpresentation på Instagram. Förhoppningen är att denna 

uppsats ska bidra till att fylla denna kunskapslucka. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att sätta Instagram på kartan i forskning om självpresentation på sociala 

medier genom att undersöka hur unga vuxna skapar sin självpresentation på Instagram.  

För att uppfylla syftet har uppsatsen tre frågeställningar: 

 

● Vad vill målgruppen förmedla i sin självpresentation? 

● Genom vilka praktiker skapar målgruppen sin självpresentation på Instagram? 

● Vilken betydelse har publiken i målgruppens självpresentation på Instagram?  
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1.2 Begrepp 

Vissa av dessa begrepp har svenska motsvarigheter. Dock används de engelska begreppen 

generellt i vardagligt tal och även respondenterna för denna uppsats. Därför har ett avvägande 

gjorts att endast använda oss av de engelska orden för att undvika förvirring i texten. 

 

Community - En grupp individer som delar intresse, åsikt eller på annat sätt länkas samman, i 

detta fall genom sociala medieplattfomar.  

 

Filter - En redigeringsfunktion på Instagram. Ett filter ändrar utseendet på en bild och det finns 

en rad olika filter med olika prägel vad gäller ljus, mättnad och värme. 

 

Feed - Ett flöde av bilder publicerade av användare på Instagram.  

 

Följare - De individer som prenumererar på ett visst kontos publiceringar. 

 

Like - En interaktion med ett inlägg på Instagram. Alla likes ett inlägg får listas under själva 

inlägget som en slags signal på uppskattning från följare eller andra som besökt ett konto. 

 

Pose - Att anta eller hålla en fysisk position för ett konstnärligt ändamål, exempelvis inför att 

ta en selfie. 

 

Selfie - Ett självporträtt taget av individen själv, i detta fall ofta med kameran på mobiltelefonen. 

 

Självpresentation - De åtgärder en individ vidtar för att framställa sig på ett, utifrån 

sammanhanget, önskvärt sätt. 

 

Tagg - En funktion på sociala medieplattformar som ger en användare möjlighet att tala om 

vilken annan användare som figurerar på bilden. En tagg visas både på bilden i fråga och under 

en särskild del av den taggade användarens profil.  
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1.3 Instagram och självpresentation 

Instagram är idag ett av de största sociala medierna med 500 miljoner aktiva användare dagligen 

(Aslam 2018). Individen skapar ett konto, som antingen är kopplat till sitt Facebook-konto eller 

via en mejladress. Idag används appen primärt som ett medel för delning av bilder och filmklipp. 

Innan en bild publiceras måste olika steg passeras där individen får möjligheten att redigera 

bilden direkt i appen genom att beskära, ändra ljusstyrka, kontraster och mättnad, eller applicera 

ett färdigt filter. Ytterligare kan text läggas till som komplement till bilden och tagga andra 

användare som finns med på bilden. När bilden är publicerad kan andra användare interagera 

med inlägget. Detta görs genom att ge likes på bilder eller att kommentera den, vilket visas 

under inlägget. Vilka som ges möjlighet att interagera med inläggen beror på kontoinställningar, 

det står individen fritt att välja om hens konto ska vara öppet, vilket innebär att vem som helst 

kan börja följa kontot och interagera med inläggen. Det andra alternativet är att ha ett privat 

konto, vilket innebär att individen måste godkänna nya följare och att endast följarna kan 

interagera med inläggen.  

 

På Instagram finns tre huvudsakliga feed och det är genom dessa självpresentationen skapas. 

Det första feedet presenterar de bilder och filmer som publiceras av användare du följer och 

ordningen baseras på vilka inlägg som attraherar flest interaktioner. Det andra feedet presenterar 

information om aktiviteten bland de användare du följer. Du får där se vilka bilder användarna 

du följer har likeat, kommenterat, eller taggats i. Det tredje feedet är kontoinnehavarens eget. 

Där presenteras information om antal bilder, följare och konton individen själv följer. Därefter 

presenteras användarens publicerade bilder och filmer i kronologisk ordning. 

Självpresentationen på Instagram sker därmed delvis genom det samlade feedet på individens 

profil och delvis genom de enskilda publiceringarna som visas i följarnas feed. 

 

Fokus i denna uppsats kommer vara på den samlade självpresentation som sker via individens 

feed av publicerade bilder och filmer. Det material som publicerats under funktionen händelser, 

kommer således inte räknas in i självpresentationen i denna uppsats. 

 

https://www.omnicoreagency.com/author/sam/
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2.0 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska grunden till studier om självpresentation i olika avseenden är ofta satt i relation 

till det dramaturgiska perspektivet (Goffman 1969). Denna teoretiska modell beskriver det 

mänskliga beteendet från utgångspunkten att individer agerar för att upprätthålla en bild av sig 

själva utåt. För att beskriva hur detta sker använde sig Goffman (1969) av en teaterscen som 

metafor, där individer gör framträdanden i olika roller där syftet beror på sammanhanget 

(1969:32). En central del i detta framträdande är självpresentation. Självpresentation innefattar 

alla åtgärder en individ vidtar för att trovärdigt spela en roll i den givna kontexten och detta kan 

exempelvis utgöras av kläder, kroppsspråk eller hur en talar och kan vara mer eller mindre 

medvetet. När det kommer till individens framträdande finns två extremer, det cyniska och det 

äkta. En individ är sällan endast den ena av de två, utan dessa kan sägas befinna sig på en skala 

där individen står närmare den ena än den andra. Hur cynisk eller äkta en individs framträdande 

verkar kan även vara plats eller situationsbundet (Goffman 1969:30–31). Ett cynisk 

framträdande är då individen inte tror på sin egen roll och dess framträdande, det vill säga att 

det finns en diskrepans mellan individens identitet och den roll hen intar (Goffman 1969:28). 

Ett cyniskt framträdande i relation till sociala medieplattformen Instagram kan vara när den 

individ man porträtterar på Instagram inte är den individen känner sig vara i verkligheten och 

att hen därmed har distans till sin roll på Instagram. En äkta aktör eller ett äkta framträdande är 

då individen anser att deras framträdande bygger på deras identitet (Goffman 1969:28).  

 

För framträdandet är två platser särskilt viktiga, den främre regionen och den bakre regionen. 

Den främre regionen är där framträdandet äger rum och med detta avses alla situationer där 

individer befinner sig i andras närvaro. Den bakre regionen är där framträdandet förbereds och 

individen inte ännu intagit en viss roll (Goffman 1969:10–14). Förutom dessa två regioner 

nämns även begreppet inramning, vilket beskriver de objekt som bygger upp den aktuella 

scenen vad gäller dess fysiska layout, tillhörande rekvisita och dekor. Detta är enligt Goffmans 

mening geografiskt platsbundet (1969:32–33).  

 

Appliceringen av Goffmans dramaturgiska perspektiv (1969) på sociala interaktioner har 

förändrats då allt fler av dessa sker online. Tillsammans med ny forskning används modellen 

trots detta i hög utsträckning som grund för studier av självpresentation på sociala medier idag 
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(Sezer, Gino & Norton 2018, Dayong, Xu & Pu 2018, Yang & Bradford Brown 2016, van Dijck 

2013, Hetsroni & Guldin 2017). En diskussion kan dock föras om det dramaturgiska 

perspektivets relevans för applicering på forskning om sociala medier. Det råder ingen tvekan 

om att det dramaturgiska perspektivet är applicerbart, frågan är om det är givande för en analys 

av självpresentationen på sociala medier. Det dramaturgiska perspektivet är användbart för att 

få en överblick i hur individer presenterar sig i sociala sammanhang. Dock finns skäl att 

ifrågasätta användbarheten av Goffmans begrepp och perspektiv i detta område då mycket 

forskning rörande självpresentation online finns och att ett stort antal nya begrepp, bättre 

relaterade till sociala medier, har vuxit fram. Goffmans perspektiv hör till en tid där sociala 

interaktioner var bundna till tid och rum, till skillnad från dagens samhälle där individen till stor 

del av tiden är sammanlänkad till andra genom sociala medier. I analysen av det empiriska 

materialet för denna uppsats visade sig begreppen från den tidigare forskningen mer relevant. 

Detta kan bero på att Goffmans perspektiv ger en helhetsbild och förklarar hur individer agerar, 

fokus i denna uppsats ligger mer på hur vi agerar och varför. Det dramaturgiska perspektivet 

kan erbjuda insikt i breda strukturer vad gäller sociala interaktioner, men inte enskilt användas 

för att analysera uppsatsens syfte. Exempelvis ger det dramaturgiska perspektivet oss 

antagandet om att individer agerar och presenterar sig olika beroende på situation, men erbjuder 

inte analysverktyg att djupare förstå denna självpresentation och hur individer upplever den i 

dagens samhälle.  

 

2.1 Självpresentation på sociala medier 

Den höga grad av kontroll individen erhåller över den information de delger andra användare, 

både vad gäller bilder och text är det som tillsammans skapar självpresentationen på sociala 

medier. Den sammantagna bilden av en individ som presenteras på sociala medier är därmed en 

noggrant utvald version av jaget (Papacharissi 2011:252). En annan del av denna kontroll är att 

de publicerade bilderna främst är personliga bilder tagna av individen själv, familjemedlemmar 

eller vänner. De är alltså i regel inte tagna av en professionell fotograf som själv har åsikter om 

bildens sammansättning. Detta underlättar presentationen av den bild individen strävar efter att 

framställa och genom detta styra hur våra liv kommer bli ihågkomna. Individer kan alltså agera 

medvetet och omedvetet för att skapa sin självpresentation med hjälp av kameror, genom vilka 

de porträtterar sig själva som de önskar vara och önskas kommas ihåg av andra (Papacharissi, 

2011:254–255). Detta kan även sättas i relation till Goffmans (1969) begrepp framträdande, i 
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avseendet att individen framträder när hen blir fotograferad av andra eller sig själva där hen 

agerar utifrån en föreställd allmänhet och publik, som i slutändan kommer att se fotot. När en 

individ producerar en bild tas därmed hänsyn till vilka som kommer att se denna bild, oavsett 

om planen är att publicera bilden på sociala medier eller ej och därför porträtterar individen sig 

själv utifrån hur hen vill ses av andra. I och med detta kan individens personliga profil betraktas 

som ett “noggrant kontrollerat framträdande genom vilket självpresentation skapas under 

optimala förhållanden” (Papacharissi, 2002:644).  

 

2.1.1 Profilarbete 

Hur profilarbete1 påverkas av tekniska såväl som sociokulturella mönster specifika för 

plattformarna Facebook och Last.fm är vad Lampinen och Uski undersöker i sin studie från 

2016. I studien lyfts profilarbete som ett viktigt begrepp i ledet att göra självpresentation på 

sociala medier (Lampinen & Uski 2016:450). Inom begreppet profilarbete ryms fyra 

dimensioner: den första är ens profil som produkt i likhet med ett CV, visitkort eller andra 

beskrivande alster. Den andra dimensionen innebär att det finns en cykel av tolkningar inom 

profilarbete i meningen att individer riktar sitt beteende mot förväntningar av hur det delade 

materialet kommer tolkas av andra. På samma sätt tolkar och utvärderar individer även andras 

beteende genom deras profiler. Den tredje dimensionen av profilarbete är motstridiga mål, i 

avseendet att både bibehålla en självpresentation som är av relevans för sammanhanget och att 

skapa en självpresentation som möter personliga mål och intressen. Sist nämns profilreglering, 

de faktiska åtgärder individen vidtar för att reglera sina profiler, exempelvis att lägga till 

beskrivningar och bilder, eller att ta bort information som inte ligger i linje med den önskade 

självpresentationen. Med profilreglering avses även de handlingar som inte äger rum inom de 

teknologiska plattformarna men som ändå syftar till att reglera aspekter av ens profil på sociala 

medier (Lampinen & Uski 2016:450–451). Den första av de sociala medieplattformarna som 

studerades, Last.fm, är en plattform som fokuserar på musik där användarna kan skapa 

spellistor, få tips om musik och interagera med andra musikintresserade (Last.fm 2018). Den 

andra studerade plattformen är mer allmänt kända Facebook, som har till syfte att föra världen 

samman och skapa communities på ett mer allmänt plan (Facebook 2018). 

 

                                                
1 Översättning: Profile work  
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Bland respondenterna som aktivt använder Facebook beskrivs profilarbetet genom termer av 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. Kvalitativa överväganden gäller innehållet i inlägg som delas 

och kvantitativa överväganden gäller mängden som delas. Hur mycket material som kan delas 

innan beteendet övergår i vad respondenterna kallar överdriven delning2 definieras dock aldrig 

klart. Tydligt är däremot att respondenterna noggrant överväger varje inläggs värde i de två 

kategorierna innan inlägget delas på den sociala medieplattformen. På grund av de många krav 

som hänger samman med vad som anses vara ett värdigt inlägg att dela, beskriver 

respondenterna att de minimerar delningen. Ett vanligt motiv till att dela material är att 

kompensera för material som andra taggat dem i. Detta görs för att ta makt över och skapa en 

balans mellan verkligheten och de egenskaper individerna vill lyfta i självpresentationen 

(Lampinen & Uski 2016:458). Bland respondenterna som aktivt använder Last.fm beskrivs 

profilarbetet framför allt genom profilreglering som på olika sätt anses mindre önskvärda. De 

tre återkommande fallen som presenteras gäller att individen ger en missvisande bild av sin 

musiksmak, den andra gäller en missvisande bild av sitt musiklyssnande och den tredje gäller 

trångsynthet i sin musiksmak. De två första aspekterna rör således äktheten i 

självpresentationen, medan den tredje aspekten fångar en uppfattad omognad hos 

kontoinnehavaren (Lampinen & Uski, 2016:455–456). Studiens huvudsakliga fynd är således 

att tekniska möjligheter och begränsningar, såväl som kulturella mönster för respektive 

plattform, spelar roll för delandet av material. Trots dessa olikheter finns även ett gemensamt 

mål för respondenterna för båda plattformarna i att presentera en autentisk bild av sig själva 

(Lampinen & Uski 2016:457). 

 

2.1.2 Strategier för självpresentation 

Självpresentationen på sociala medier sker inte utan syfte och sammantaget visar forskningen 

inom området att individer är både medvetna och beräknande i skapandet av den.  De personliga 

motiven till detta är olika, medan vissa söker och tävlar om uppmärksamhet strävar många efter 

social acceptans. Rui och Stefanone (2013) valde i sin studie om självpresentation på sociala 

medier en infallsvinkel med fokus på individens nätverk och CSWs3 påverkan på 

självpresentation. Vad gäller CSW görs antagandet att individers självförtroende påverkas 

                                                
2 Översättning: Excessive sharing 

 
3 Översättning: Contingencies of self-worth. Definition: Ett mått på självförtroende utvecklat av 
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starkast av antingen interna eller externa faktorer. De interna faktorerna avser privata 

dimensioner, som exempelvis livsåskådning och familj. De externa faktorerna avser exempelvis 

utseende och utomståendes utvärdering. (Rui & Stefanone 2013:1289–1289). Rui och 

Stefanone (2013:6–8) presenterar sedan ett antal hypoteser angående nätverkens 

sammansättning, CSW och dess koppling till individens strategi för självpresentation på sociala 

medier.  

 

De två huvudstrategierna som presenteras är förnekande4 och subtraktiva5  åtgärder. Den 

förstnämnda avser åtgärder som kompenserar för eller framhäver vissa karaktärsdrag på 

bekostnad av andra. Den sistnämnda strategin, subtraktiva åtgärder, syftar på avlägsnande av 

information eller material på sociala medieplattformar som inte stämmer överens med den 

ideala självpresentationen, till exempel att ta bort en taggning från en bild. Dessa två förstås 

som olika sätt att göra skyddande självpresentation, vilken bör ses i relation till Higgins 

(1987:320–321) teori om de tre versionerna av jaget; det faktiska jaget6, ideal jaget7  och borde 

jaget8. Skyddande självpresentation innebär att individen i de fall där diskrepansen mellan det 

faktiska jaget och någon av de eftersträvade jagen är för stor avstår från att avslöja personliga 

detaljer som påvisar denna diskrepans (Rui & Stefanone 2013:1290–1291). Rui och Stefanone 

(2013:1293) fann att mångfald i individens nätverk hänger samman med förekomsten av 

skyddande självpresentation och att individer vars CSW hänförs till externa faktorer i större 

utsträckning ägnar sig åt skyddande självpresentation än de individer vars självförtroende 

hänförs till de interna faktorerna. Studien drar slutsatsen att bibehållandet och skapandet av 

självförtroende är en viktig motivation till användningen av sociala medier för dessa individer 

(Rui & Stefanone 2013:1299). Viktigt att poängtera för denna studie är att fokus inte läggs vid 

någon specifik social medieplattform, utan samlingsbegreppet SNS som innefattar en 

uppsättning egenskaper de flesta sociala medieplattformar idag delar. Några av dessa är 

möjlighet att skapa nätverk tillsammans med andra användare av plattformen, att på olika sätt 

interagera med dessa och att dela olika typer av material inom plattformens ramar (boyd & 

Ellison 2014:116).  

 

                                                
4 Översättning: repudiative strategies 
5 Översättning: subtractive strategies 
6 Översättning: Actual-self 
7 Översättning: Ideal-self  
8 Översättning: Ideal-self 
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2.1.3 Publikens betydelse för självpresentationen 

För att förstå hur självpresentation sker på sociala medier måste en förståelse finnas för vem 

som är mottagare för de olika inläggen. Denna förståelse är nödvändig för att veta vilka sociala 

regler en ska rätta sig efter, vilket konstrueras genom att individen analyserar information i 

omgivningen på den sociala medieplattformen. Detta gäller oavsett vilken kommunikation en 

individ engagerar sig och den föreställda mottagaren kan stämma överens med verkligheten, 

men måste inte nödvändigtvis göra det. Det är till exempel inte säkert att alla som bevakar ett 

visst feed tar del av alla inlägg på grund av algoritmer som styr vad som ska visas och i vilken 

ordning för var och en av följarna (boyd & Marwick 2010:115).  

 

Något som skiljer självpresentation online från den offline är kännedomen om vem som är 

publik. I sociala interaktioner offline är det lättare att se vilka andra som befinner sig i närheten 

och sedan uppföra sig därefter. På sociala medier använder sig individer av fantasin för att göra 

samma sak och det finns möjlighet att närvara utan att synas. Denna möjlighet är dock inte 

obegränsad om familjemedlemmar, grannar, kollegor och andra individen även interagerar med 

offline, ser individens självpresentation online. Zhao (2005) kallar dessa, offline-baserade 

online-relationer, förankrade relationer9. En individs självpresentation online måste således 

hålla sig inom vissa ramar för att inte verka oäkta inför de förankrade relationerna, även om 

andra följare på det sociala mediet inte skulle ana oråd.  

 

Boyd och Marwick (2010) undersökte Twitteranvändares syn på sin föreställda publik och hur 

denna påverkar användarnas publicering. Detta motiveras genom resonemanget att individer 

presenterar sig olika beroende på vem hen interagerar med, men att sociala medier ofta innebär 

en plats där olika publiker som annars inte möts sammanfogas till en.  Detta kan innebära 

svårigheter att framställa en sammantagen bild som både utstrålar äkthet och inte skickar 

olämpliga intryck till de olika publikerna. När dessa olika publiker sammanfogas uppstår vad 

författarna kallar kontextkollaps (boyd & Marwick 2010:122) och det är hanteringen av detta 

studien behandlar. Forskarna samlade respondenter genom att twittra frågor om föreställda 

publiker, vilka de potentiella respondenterna adresserar sina inlägg, vad de potentiella 

respondenterna inte skulle twittra om och vad som får en individ att utstråla äkthet på Twitter. 

Till en början nåddes främst forskarnas egna följare, vilka i sin tur delade inläggen vidare. Hur 

många individer som faktiskt nåddes av frågorna går således inte att slutgiltigt avgöra, men 226 

                                                
9 Översättning: Anchored relationships 
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svar från totalt 181 respondenter samlades in (boyd & Marwick 2010:118). Respondenterna 

utgjorde en heterogen grupp, med stora spridningar i antal följare, ålder och ämnesområde inom 

vilket de twittrade. Trots detta kunde två huvudsakliga drag urskiljas i respondenternas 

hantering av kontextkollaps (boyd & Marwick 2010:124). Den första utggör en 

självcensurering, vilken går ut på att aktivt avstå från att uttala sig om ämnen som skulle kunna 

skapa motsättning i publiken på Twitter. Den andra hanteringsstrategin går ut på att balansera 

publiceringar mellan den personliga äktheten och publikens förväntningar. Denna strategi 

förekommer dock främst bland de respondenter med större konton som twittrar för att öka sin 

publik och spridning. Respondenterna i deras undersökning uppgav också att viss information 

är mer lämpad för vissa plattformar än andra, oavsett vilken den föreställda publiken är. En 

respondent talade till exempel om att Twitter inte är en lämplig plattform för att uttala sig om 

problem med ett förhållande, eller inom familjen, men att Facebook däremot är det (boyd & 

Marwick 2010:125–126). 

 

3.0 Metod 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod  

För att samla in det empiriska materialet användes halvstrukturerade intervjuer, för att sedan 

med hjälp av tematisk analys bearbeta materialet för att sedan besvara forskningsfrågorna. Valet 

av halvstrukturerade intervjuer baserades på intervju upplägget. Halvstrukturerade intervjuer är 

lämpliga för de studier där intervjun ska ha fasta frågeområden i en bestämd följd (och inom 

dessa följdfrågor), en kombination av öppna och fasta svar och att respondenten ger sin syn på 

det som intervjuaren finner meningsfullt. Detta för att ge intervjuaren en uppfattning om 

frågornas meningsfullhet för respondenten (Lantz 2013:47). 

 

Tematisk analys som analysmetod är ämnad att identifiera, analysera och hitta mönster och 

teman, i materialet och erbjuder flexibilitet (Braun & Clarke 2006:78–79). Denna flexibilitet 

gör metoden lättillgänglig för forskare som är nya inom kvalitativ forskning. Tematisk analys 

är inte heller bunden till ett existerande teoretiskt ramverk och därför är användningsområdet 

mycket brett (Braun & Clarke 2006:80–81). Dessa egenskaper gör metoden lämplig för denna 

uppsats, både genom den flexibilitet tematisk analys erbjuder, dess användbarhet i att finna 

mönster och dess breda användningsområde. Detta passar väl för uppsatsens syfte att identifiera 
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mönster och analysera upplevelser av, och mönster i materialet gällande självpresentation på 

Instagram. 

3.2 Urval 

Innan insamlingen av respondenter påbörjades valdes en rad kriterier som individen skulle 

uppfylla för att vara lämplig för denna uppsats: 

 

● Individen måste innan mötet bevilja tillgång till deras publicerade bilder på Instagram. 

● Individen måste ha publicerat ca 12 bilder eller filmer under de senaste 12 månaderna. 

● Individen måste vara aktiv i sitt följande (besöka appen varje dag/varannan dag).  

● Individen måste vara boende i Umeå eller kunna vara tillgänglig för intervju i Umeå. 

● Individen måste vara mellan 20 - 25 år gammal.  

 

För att säkerställa att den potentiella respondenten uppfyllde dessa kriterier ombads dessa ge 

oss möjlighet att granska deras Instagramkonto. Detta för att bedöma om de är tillräckligt aktiva 

i deras publicering för att kunna bidra med efterfrågad information om hens självpresentation. 

En avvägning gjordes gällande aktivitetsgraden, där antagandet var att ju mer aktiv en individ 

är på Instagram desto mer har de konfronterats med tankar om självpresentation både medvetet 

och omedvetet. I och med det begränsade antal respondenter som kunde erbjudas att delta i 

undersökningen var kriteriet gällande aktivitetsgraden på plattformen av störst vikt. Det fjärde 

kriteriet ansågs vara viktigt då fysiska intervjuer bidrar med en djupare förståelse och lättare 

öppna upp en möjlighet för anpassade följdfrågor. Gällande ålder valdes gruppen 20–25, unga 

vuxna, då det är denna grupp som var tonåringar när sociala medier, specifikt Instagram, 

grundades 2010 (Omnicore 2018). Detta är således den första vuxna generationen av inarbetade 

användare.  

 

Om individen uppfyllde kriterierna valdes ett antal bilder ut från hens feed på Instagram: en bild 

som visar individen själv (till exempel en selfie), en bild som kan antas spegla individens 

vardagsliv, en bild som kan antas visa individens relationer, till exempel en bild på, eller 

tillsammans med vänner eller familj och sist en bild som kan antas spegla deras fritidsintressen. 

Dessa valdes ut för att ha konkreta exempel för intervjupersonerna att samtala kring för att få 

en förståelse i den process de går igenom när de publicerar olika delar av deras liv på Instagram.  
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3.2.1 Insamling av intervjupersoner  

För att finna respondenter användes ett snöbollsurval. Målsättningen var att finna respondenter 

endast genom snöbollsurval i form av delning av en inbjudan (se bilaga 1) på uppsatsförfattarnas 

privata Facebook- och Instagramkonton. Trots att inlägget även delades ytterligare gånger av 

kontakter på de sociala medie-plattformarna var responsen svag och genererade endast två 

respondenter. Detta ansågs inte kunna generera tillräckligt med empiriskt material för uppsatsen 

och andra metoder att samla in respondenter fick därmed tillämpas. För att samla in resterande 

respondenter kontaktades individer i uppsatsförfattarnas privata kontaktnät, som i sin tur 

rekommenderade potentiella respondenter, ett så kallat snöbollsurval (Ahrne & Svensson 

2013:43). Detta genererade två respondenter. Totalt fyra respondenter bedömdes fortfarande 

vara alltför tunt underlag och därmed tillfrågades även två respondenter direkt. Anledningen till 

att dessa två respondenter tillfrågades att delta var att de är bekanta med uppsatsförfattarna 

sedan tidigare. Totalt samlades sex respondenter för intervjuer, respondenterna har 

anonymiserats genom att döpas om, dessa presenteras i tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Intervjupersoner  
 

Intervjuperson  Ålder Öppet/stängt konto Kön (Kvinna = K, Man = M)  

Sara 25 Stängt K 

Fabian 23 Stängt M 

Rosa 24 Stängt K 

Wolter 24 Öppet M 

Tina 23 Öppet K 

Astrid 22 Öppet K 

 

 3.2.2 Presentation av intervjupersoner 

Sara är en 25 årig social kvinna vars Instagram till stor del består av bilder på kompisar. Hennes 

konto är privat, det vill säga att om användare vill följa hennes konto behöver Sara godkänna 

dem först. Sara har ungefär 300 följare på hennes konto och till största del är dessa vänner och 

bekanta, “Jag skulle nog ändå hälsa på alla på stan. Det tror jag.” 
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Fabian är en 23 årig man med ett privat konto på Instagram. Hans feed innehåller bilder på 

stunder han finner minnesvärda. Ibland kryddas det till med lite extra lyx, som när han tar en 

bild hemma säger han, “Ja om jag lägger upp en bild på min lägenhet kan jag tända ljus, eller 

ställa fram en dyr flaska champagne”. Störst fokus lägger han på bildtexten som han beskriver 

kan ta flera timmar och ett antal rådfrågningar innan den publiceras. Fabian har strax över 300 

följare, även han beskriver sina följare som största del vänner och bekanta.  

 

Rosa är en 24 årig kvinna vars största intresse på Instagram är att publicera bilder på stränder. 

Rosa har två konton till skillnad från de andra deltagarna, de båda kontona är privata. Hon har 

valt att ha två konton då den ena har fokus på hennes utveckling inom sporten hon utövar och 

det andra hennes vardag. Under intervjun låg fokuset på kontot där hon publicerar bilder från 

hennes vardag. Hennes konto har ungefär 250 följare vilket hon beskriver till största del som 

vänner och familj men även okända då det är “kul med mer followers”. 

 

Wolter är en 24 årig sportutövande man, vars konto är öppet. Wolter har ett stort intresse för 

att testa nya sporter och utmaningar och han publicerar mycket bilder där man får följa hans 

utveckling inom allt från gymnastik till surfing. Wolter gillar att motbevisa sina följares 

fördomar genom att publicera hans framgång, “när alla är på stranden, eller på en gräsplan 

någonstans och flexar sina chins, då vill jag ba check this out och göra en backflip ba, in your 

face”. Wolter har ungefär 150 följare på sitt konto, han beskriver dessa som kompisar, men 

också andra ”idrottsfanatiker”.   

 

Tina är en 23 årig kvinna med en passion för fotboll och hon tycker det är viktigt att vara en 

förebild till yngre fotbollsspelare, vilket påverkar hennes publicering. Även då hennes vardag 

till stor del består av sporten publicerar hon inte så många bilder som påvisar det, “det kanske 

mest är för att jag typ vill lägga ut fina bilder och det känns typ som att man inte får fina bilder 

av fotboll”. Tina har ett öppet konto och publicerar allt från selfies till lagbilder, samt många 

bilder med vänner. Hennes konto har ungefär 1000 följare hon beskriver som en blandad grupp 

av vänner, bekanta och främlingar.  

 

Astrid är en 22 årig kvinnlig ”selfiedrottning”, vars feed till största del består av selfies med 

någon enstaka miljöbild här och där. Astrid har ett öppet konto då hon säger, “jag själv blir 

irriterad när jag vill kolla in en profil och så är den privat”. Astrid är en frekvent instagrammare 
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och har ungefär 650 följare som hon beskriver är allt från kompisar till bekanta men även för 

henne okända användare och företag.  

 

3.3 Datainsamling och etik  

I detta avsnitt kommer processen gällande datainsamlingen presenteras, samt hur 

förberedelserna inför intervjuerna gick till.  

3.3.1 Intervjuguide  

I tidigare forskning och teori kring ämnet urskildes fyra teman, jaget, självpresentation, 

strategier och äkthet. Dessa teman låg sedan till grund för intervjuguiden (se bilaga 2) och 

utformandet av frågorna till denna. Även om den tidigare forskningen och teorierna låg till 

grund för intervjuguiden och utformningen av intervjufrågorna behövde även ta hänsyn tas till 

den valda intervjuformen. Detta då det i halvstrukturerade intervjuer är viktigt att förtydliga 

teoretiska begrepp (operationalisering). Intervjuformen baserades till stor grad på teoretisk 

förförståelse och relevanta begrepp (Lantz 2013:64).  

 3.3.2 Intervjutillfällena  

Alla sex intervjuer ägde rum under samma vecka och delades upp mellan de båda 

uppsatsförfattarna. Intervjuerna började med att respondenten fick ta del av de forskningsetiska 

principerna och hur dessa tillämpas i denna uppsats (detta kommer presenteras mer ingående i 

nästa avsnitt). När respondenten hade förstått sina rättigheter vid intervjutillfället så började 

inspelningen. Under intervjun, kunde längre svar sammanfattas av intervjuaren för att minska 

missförstånd mellan respondenten och intervjuaren. Intervjun bestod av två delar där den första 

delen handlade om respondentens allmänna användande av Instagram, för att i andra delen gå 

in mer konkret på respondentens konto för att samtala kring de bilder som tidigare valts ut (se 

4.2 Urval). Valet av dessa två delar var för att få bredare svar. Den första delen skulle besvara 

frågor om användandet och de strategier individen använde sig av i sin självpresentation och 

den andra delen syftade till att genom att samtala om respondentens bilder underlätta 

besvarandet av frågorna för respondenten. Under vissa intervjuer behövde respondenten styras 

mer med hjälp av följdfrågor medan andra styrdes självmant av respondenten själv. Varje 

intervju avslutades med att fråga respondenten om hen hade något att tillägga, eller som hen 

ville utveckla.  
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3.3.3 Forskningsetiska principer 

I början av intervjun informerades respondenten om de forskningsetiska principerna för att efter 

godkännande av villkoren påbörja intervjun. Dessa etiska principer inom samhällsvetenskaplig 

forskning bygger på fyra huvudkrav som tas upp av Vetenskapsrådet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (2002:7–12). Informationskravet och 

samtyckeskravet uppfylldes i och med att respondenterna vid inbjudan att delta, såväl som vid 

intervjutillfället, delgavs information om intervjuns syfte och de villkor respondenten deltog 

under. Konfidentialitetskravet uppfylls i och med att respondenterna förblir anonyma för 

varandra, såväl som läsaren av denna uppsats. Uppsatsförfattarna förbinder sig även att inte 

sälja eller på annat sätt använda det insamlade datamaterialet för andra syften än denna uppsats. 

3.4 Analysprocessen och bearbetning av materialet  

För att analysera datamaterialet användes teoretisk tematisk analys. Detta innebär att analysen 

är driven utifrån teori och att materialet kodas utifrån specifika forskningsfrågor. Den bidrar 

även med en rik analys inom vissa specifika aspekter utifrån ens data (Braun & Clarke 2006:83–

84). Ett annat val uppsatsen stod inför var att välja mellan en semantisk eller latent nivå när det 

kom till utformandet av teman. Valet blev en semantisk nivå då, som Braun och Clarke 

(2006:84–85) förklarar det, uppsatsen vill undersöka på fenomenets form och mening och inte 

identifiera hur fenomenet formades och gavs den meningen, det vill säga dess bakomliggande 

och latenta aspekter.  

 

När det kommer det till faktiska analysarbetet nämner Braun och Clarke (2006) en steg-för-

stegguide i sex delar: Bekanta sig väl med materialet, initial kodning, identifiera teman, granska 

teman, definiera och namnge teman och slutligen att producera rapporten. Under 

analysprocessen och bearbetningen av materialet rörde sig arbetet konstant fram och tillbaka 

mellan dessa steg, det vill säga att processen ej är linjär. Dessa steg är endast riktlinjer och inte 

regler för hur en tematisk analys bör gå till utan lämnar plats för att anpassas till ens specifika 

forskningsfrågor och data (Braun & Clarke 2006:86).  
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Steg ett i Braun och Clarkes analysmodell, är att läsa de transkriberade intervjuerna för att bli 

bekant med materialet. Under kodningen användes programmet Maxqda för att underlätta 

kodningsprocessen. Detta gav möjlighet att i ett och samma dokument på ett systematiskt sätt 

överblicka materialet, koderna och deras relation till varandra. Under den initiala fasen av 

kodningen låg fokus nära materialet och genomarbetades utan att söka samband eller 

underliggande meningar (se tabell 2).  

 
Tabell 2. Exempel på initial kodning 
 

Citat Koder 

Jag tror att Instagram är såhär att man visa 

sin bästa sida och att ingen   

har nog en jätte-ärlig Instagram. Min 

Instagram är bara att jag visar dom bästa 

sidorna av livet för det finns ju typ sex av 

sju dagar när man inte ser ut sådär. Så jag 

brukar oftast inte tänka att nu lägger jag ut 

den här bilden för att den inte reflekterar 

min vardag eller liksom ja. Man lägger 

typ bara ut dom bra bilderna och sen 

tänker jag att alla andra får tänka själva att 

hennes vardag kanske inte är riktigt sådär. 
 

Positiv självpresentation 
 

Autenticitet 

 

 

I nästa steg sorterades de initiala koderna i kategorier och teman identifieras. Koderna skrevs 

på pappersbitar för att enkelt kunna flyttas runt mellan olika kategorier och teman och 

därigenom underlätta bearbetningen av materialet. De tidigare koderna sammanfattades till sex 

teman (se tabell 3): känd publik, föreställd publik, eftersträvade inlägg, icke-eftersträvade 

inlägg, strategier för självpresentation och respons. Detta bör även ses som ett första steg i själva 

analysen av materialet, då det är i detta skede avgöranden av vad som är intressant respektive 

ointressant för denna uppsats och antaganden om hur de intressanta aspekterna förhåller sig till 

varandra görs (Braun & Clarke 2006:88).   
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Tabell 3. Identifiera teman  
 

Teman Koder 

Känd publik Vänner, bekanta, släkt, “alla måste vara nöjda”  

Föreställd publik  Framtida arbetsgivare, “crush”, andra 

idrottsfanatiker, vänner, bekanta 

Eftersträvade inlägg  Bild och captions hänger ihop, visuellt 

tilltalande bild, “händelse”, positiv 

självpresentation, trovärdig/äkta 

Icke eftersträvade inlägg  Text utan mening, bild utan mening, psykisk 

ohälsa, politik, religion, ljug.  

Respons 
 

Likes, kommentarer 

Strategier för självpresentation  Fokus på den egna profilen, snyggt feed, 

försköning, ta bort egna bilder, ta bort taggar, 

öppet/stängt konto, bildredigering, följa 

plattformens normer, inte följa vissa  

 

Nästa steg, att granska teman och skapa subkategorier, resulterade i att de sex första teman som 

identifierats istället sammanfogades till tre övergripande teman. Detta då två rörde inlägg och 

publik. Att ha separata teman för dessa ansågs således onödigt såväl som förvirrande. Inga 

aspekter sorterades bort, utan placerades snarare på ett mer meningsfullt sätt. De tre 

övergripande teman som identifierats i detta steg är publik, inlägg och strategier för 

självpresentation (se tabell 4). Dessa teman skiljer sig tydligt från varandra och subkategorier 

och koder tillhörande temat hänger tydligt samman på ett sätt som beskriver fenomenet (Braun 

& Clarke 2006:91). Gällande temat i tabell 3, strategier för självpresentation, behölls den som 

tema i tabell 4 och nya subkategorier skapades för att bryta ner temat ytterligare. 
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Tabell 4.0 Kodningsmodell 

 

Teman  Subkategorier Koder 

 Publik Föreställd publik 

Känd publik 

Framtida arbetsgivare, “crush”, 

andra idrottsfanatiker, Vänner, 

bekanta, släkt, “alla måste vara 

nöjda” 

Publicering på 

Instagram 

Eftersträvade inlägg 

Icke eftersträvade inlägg 

Respons på inlägg 

Bild och captions hänger ihop, 

visuellt snygg bild, “händelse”, 

positiv självpresentation, 

trovärdig, äkta, text utan mening, 

bild utan mening, psykisk ohälsa, 

politik, religion, ljug, likes, 

kommentarer 

Strategier för 

självpresentation  

Förberedelser 

Skyddande självpresentation  

Subtraktiva åtgärder 

Självcensurering 
 

Egna profilen, snyggt feed,  

försköning, ta bort egna bilder, ta 

bort taggar, öppet/stängt konto, 

redigera bilder, följa plattformens 

former, inte följa vissa  

 

Steg fem och sex i Braun och Clarkes modell (2006) presenteras under nästa kapitel där 

materialets centrala teman och dess innehåll närmare analyseras.  

 

4.0 Analys av teman 

Genom hela kapitlet kommer en analys av uppsatsens insamlade data presenteras i separata 

tema-avsnitt. För att illustrera och styrka analysen kommer utdrag ur intervjuerna, och tidigare 

forskning användas. 

4.1 Publik   

När respondenterna frågades om sin publik och vilka de trodde att den bestod av beskrevs den 

initialt som vänner och bekanta. Denna grupp definierades dock i regel tydligare under 

intervjuns gång och slutligen framträdde en bild av vilka grupper som respondenterna kände 

till, eller gissade bevakade deras konto. Rosa berättar om vilka hennes publik består av:  

 

Mina kompisar… Men också personer jag tror är kompisars kompisar, för jag tror det 

är nyfikna på vem jag är, eller som har nån typ av kontakt. Det kan vara min syrras 

kompisar som följer mig, vi vet vilka varandra är, får ögonkontakt på stan, vi kanske 
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nickar men inte alla gånger, lite sådär. Kanske vissa randoms också som jag någon 

gång har accepterat för att jag tänker: "kul med mer followers" 

 

Hon börjar med att definiera sin publik som kompisar, men resonerar sedan vidare och landar i 

att den även består av vad hon tror är sina vänners vänner och okända (dvs. individer 

respondenten inte känner, som till synes slumpmässigt börjat följa henne). En betydligt bredare 

publik än den grupp kompisar hon först uppgav. 

 

Förutom de initiala föreställda publiker som uppgavs, vänner och bekanta framträdde en bild 

av att flera av respondenterna även föreställde sig eventuella framtida arbetsgivares närvaro. 

Detta anses vara en anledning till vaksamhet gällande materialet som publiceras för att inte 

sända olämpliga signaler. En respondent berättade även att hon kan publicera material särskilt 

för att en individ av romantiskt intresse ska se. En annan talade om att vilja vara en god förebild 

för yngre utövare inom samma idrott som hon själv och en tredje talade om individer med 

gemensamma intressen som kan hitta respondentens konto genom hans användning av hashtags. 

Respondenterna agerar som om dessa är publik för materialet, trots att de inte visste om så är 

fallet. Bilden av hur respondenterna föreställer sig sin publik och hur de förhåller sig till den är 

således långt mer detaljerad än de först gav sken av.  

 

Hälften av respondenterna har stängda konton och i och med detta större kännedom om vilka 

som har tillgång till deras feed. En av respondenterna, Fabian, med stängt konto gjorde dock 

skillnad på olika grupper i publiken. De närmast stående betonades som den huvudsakliga 

publiken i meningen att de är dessa han förhåller sig till i sin publicering, samt att de är 

intresserade av honom och inte bara materialet han laddar upp. Fabian berättar om hans publik:  

 

Det är mycket andra som följer också, folk man träffat, de man känner lite. Men framförallt 

är min publik de jag håller nära, de som är intresserade av mig som person mer än innehållet.  

 

Publik för denna respondent verkar ha en djupare mening än den sammantagna gruppen följare 

de andra respondenterna talar om. I detta fall ges intrycket att de mer ytliga kontakterna i skaran 

av följare inte utgör en publik respondenten förhåller sig till i sin publicering, utan snarare att 

de existerar i periferin. Rosa och Fabian beskriver liknande sammansättningar i den faktiska 

publiken, men i sin självpresentation på Instagram väljer Fabian alltså att i första hand förhålla 

sig till en viss del av publiken, snarare än hela den kända publiken. Astrid och Tina beskrev en 

liknande sida av fenomenet. Båda respondenterna är trespråkiga, vilket påverkar hur de förhåller 
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sig till sin publik. Inlägg riktas av dem till specifika målgrupper genom att skriva bildtexten på 

olika språk, de kan därigenom styra vem som blir mottagaren av inlägget.  

4.2 Publicering på Instagram 

Självpresentationen på Instagram sker genom publicering av inlägg i form av bild eller video, 

med tillhörande text. När respondenternas feed granskades framgick att livsstil och smak 

påverkar vilka inlägg som publiceras då tydliga mönster inom varje respondents personliga feed 

fanns. Genom intervjuerna framträdde en bild av respondenternas tankemönster kring 

publicering på Instagram. Det framgick att de har tydliga förhållningsregler för vad som bör 

publiceras, hur bilder bör redigeras och vad som bör utelämnas från deras feed på Instagram. 

 

En del av det grundläggande ramverket för publicering på Instagram var att hålla balans på så 

vis att de vill visa en bättre version av sig själv, men att det samtidigt är väldigt viktigt för dem 

att vara autentiska i sitt framträdande. Det finns alltså en fin gräns mellan den bästa och den 

autentiska versionen av sig själv, Astrid talar om detta: 

 

Jag vill inte visa en väldigt osannolik och felaktig bild av mig själv. Jag försöker hålla 

det real men samtidigt vill man ju på ett sätt visa en bättre bild av sig själv.  

 

Det är alltså viktig för respondenten att deras självpresentation är ärlig. En anledning till detta 

skulle kunna vara risken att de förankrade relationerna skulle genomskåda självpresentationen 

och resultera i ett misslyckat framträdande. Astrid berättar om oron att självpresentationen 

genomskådas av andra: 

 

Om man möter mig på gatan och jag har lagt upp en sån sensuell bild, skulle folk säga 

att det är två helt olika människor, jag försöker hålla det så real som möjligt. Om folk 

ser på mig på gatan så vill jag inte att de ska tänka "hon ser ju ut sådär på Instagram, 

men som en svamp i verkligheten" 

 

Hon vill undvika att förmedla ett intryck av sig själv på Instagram som inte också speglar henne 

offline. Fokus ligger alltså inte på de förankrade relationerna, utan även på folk hon möter på 

gatan. Astrid talar även om att eftersträva att lägga fokus på händelser, snarare än hon själv och 

hennes utseende, vilket är gemensamt för alla respondenter. Hur de porträtterar dessa händelser 

är olika, medan vissa till stor del använder sig av selfies anser andra att den tillhörande 

bildtexten är avgörande. Trots olikheter i hur detta praktiseras i självpresentationen är den 

bakomliggande motivationen att visa minnesvärda tillfällen ett gemensamt drag i publiceringen. 
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En ytterligare aspekt av ett eftersträvat inlägg för respondenterna är att det bör finnas en mening 

bakom bilden, eller att den bör kompletteras med tillhörande text om bildens mening är otydlig. 

Fabian förklarar: 

 

Bilden är ju ändå det viktigaste för det är ju ändå en bildapp, en plattform för att lägga 

upp bilder och redigera bilder på. Är bilden tillräcklig, eller begriplig är det ju lugnt 

om det inte står något till den. 

 

Det är alltså inte accepterat att lägga ut vad som helst på Instagram, utan det finns en norm att 

följa. Andra respondenter tog också upp vikten av att publicera en bild eller en händelse som 

representerar något utöver det vanliga. Vardagliga bestyr som att titta på tv, eller äta frukost var 

exempel på händelser som de inte skulle publicera på Instagram. Respondenterna lyfter vikten 

av att presentera sig autentiskt, vilket även återfinns i tidigare forskning. Lampinen och Uski 

(2013) lyfter i sin studie viljan hos respondenterna att presentera en autentisk bild av jaget 

oavsett social medieplattform. Detta ligger även i linje med fynden från denna uppsats där 

respondenterna i stora drag är överens om vikten av att presentera en autentisk bild av sig själva. 

Mönster som kan utläsas från uppsatsens empiriska material påvisar att ett skäl att presentera 

sig autentiskt är risken att bli avslöjad av såväl förankrade relationer, som främlingar. 

 

Respondenterna talade upprepande gånger om att publiceringsnormer skiljer sig mellan 

Instagram och det sociala mediet Snapchat. Tina och Astrid berättar sina upplevelser av detta: 

 

[...] Snapchat för mig den ärliga, att det är mer vardagsgrejer och videos och grejer. 

Alltså Instagram är mer att vara såhär, kollage av bra stunder i livet eller typ fina 

stunder typ.  Sen är Snapchat mer såhär ärligt liksom. 

 

Jag skulle nog mer säga att det är bara bästa bilderna av dagarna. Finns ju andra sidan 

då man inte skulle ta en bild när man är asbakis och äter pizza, det tar man ju inte, 

eller menar att det lägger man inte. Tror att det finns en annan plattform för sånt, typ 

Snapchat är ju för mig lägger upp de där fula bilderna där, där väljer jag själv vilka 

jag skickar bilden till. Men här på Instagram är det mer redigerat 

 

Detta påvisar ett tydligt mönster genom intervjuerna för vad respondenterna anser lämpligt att 

publicera på Instagram, och att det material som inte uppfyller kraven istället kan publiceras på 

Snapchat. Detta illustrerar tydligt att självpresentationen skiljer sig åt mellan de olika 

bildfokuserade plattformarna, vilket understryker de normer som finns på Instagram. Seriositet 

och strävan att upprätthålla den ideala självpresentationen kan ses som kärnan i 

publiceringsnormerna på Instagram. Lampinen och Uski (2013) såväl som boyd och Marwick 

(2010) fann i likhet med denna uppsats att vilket material som anses lämpligt att dela skiljer sig 
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åt mellan olika sociala medieplattformar. Exempelvis beskrev en respondent att romantiska 

problem var olämpliga att dela på Twitter, medan hen inte skulle ha problem med att publicera 

sådan information på Facebook (boyd & Marwick 2010). Denna typ av skillnad mellan kulturer 

av delning på olika sociala medieplattformar lyfts även av flera av respondenterna i denna 

uppsats. Instagram anses respondenterna för denna uppsats vara lämpligast för de mer 

tillrättalagda och speciella tillfällena, medan Snapchat fungerar som ett komplement där 

respondenten kan dela mer vardagliga och ofiltrerade bilder och filmer. Detta kan ses som ett 

uttryck för de kvalitativa och kvantitativa avvägningar individen gör i sin publicering. Eftersom 

att relativt få ögonblick från vardagen anses tillräckligt bra för Instagram blir också antalet 

publiceringarna färre. Betydelsen av det kvalitativa övervägandet är således av större vikt för 

publiceringen på Instagram, jämfört med Snapchat. En anledning till detta kan vara att bilder 

på Snapchat inte är synliga längre än 24 timmar för att sedan försvinna. Material som publicerats 

på Snapchat utgör därmed inte en samlad självpresentation på samma sätt som på Instagram. 

Detta kan vara en anledning till att respondenterna beskriver Snapchat som mer avslappnat. 

Snapchat låter inte heller användarna interagera med inläggen i form av likes eller kommentarer 

på samma sätt som på Instagram, utan det enda sättet att interagera med en publicering på 

Snapchat är att skicka ett svar vilket endast är synligt för den som publicerade inlägget. 

Eftersom respondenterna beskriver respons som en betydelsefull del för publicerandet kan 

eventuellt begränsade möjligheter till respons bidra till ett klimat där respondenterna inte är lika 

medvetna om publikens reaktion och därigenom publicerar friare.  

 

På samma sätt som det finns inlägg med eftersträvansvärda egenskaper, finns även icke 

eftersträvat innehåll som respondenterna undviker att dela. Dessa inlägg talar respondenterna 

om som onödiga, eller att det skulle orsaka spänningar i det sociala livet offline. Fabian ger ett 

exempel på inlägg han inte skulle publicera, eller vilja bli taggad i: 

 
Jag gillar ju att hålla en, man kan väl kalla det fasad. Jag skulle inte vilja lägga ut en 

bild, när jag är utan kontroll, till exempel på fyllan, om jag är helt borta. Jag har ju 

haft festbilder men jag har inte lagt upp bilder när jag är påverkad av något, mer än att 

man kan anta [...] då en arbetsgivare, kollega skulle kunna komma in på mitt konto 

och tänka, "Han dricker varje helg och han tar inte hand om sig själv" sånt undviker 

jag.  

 

Att inte vilja publicera inlägg relaterade till alkohol är vanligt bland respondenterna i denna 

uppsats. De menar att det, som ovan, signalerar att personen inte tog hand om sig själv, att 

personen framstår som mindre målmedveten och att det ansågs oanständigt, att det minskar 
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respondentens trovärdighet som förebild samt att det sänder olämpliga signaler till framtida 

arbetsgivare. Detta kan sättas i relation till den första dimensionen i profilarbetet (Lampinen & 

Uski, 2013) vilken innefattar att profilen (i detta fall respondentens feed på Instagram) ses som 

sitt som ett slags cv, eller beskrivande alster. Detta framgick klart och tydligt då respondenter i 

flera fall nämner att de i sin självpresentation undviker att inkludera material som kan uppfattas 

som olämpligt av potentiella arbetsgivare. 

 

4.2.1 Respons på inlägg 

I intervjuguiden fanns ingen egen fråga som behandlade respons på inlägg i form av likes och 

kommentarer. Trots detta var ämnet ofta närvarande i intervjuerna och bedömdes i vissa fall 

intressant att följa upp. Ett mönster kan återfinnas gällande att responsen spelar roll för 

respondenternas självpresentation, både vad gällde kommande publicering och upplevelsen av 

en lyckad självpresentation. Observera dock att respons i detta avsnitt avser positiv respons i 

form av kommentarer och likes. Ingen respondent talade om trakasserier eller hot under 

intervjun.  

 

Flera respondenter jämför likes mellan sina bilder. Om en nyligen publicerad bild inte får lika 

bra respons som tidigare publicerade bilder börjar individen ifrågasätta bilden. Rosa berättar:  

 
Kanske lite, det är ju såklart kul om många gillar ens bild... Jag tror ändå jag skulle bli 

besviken om jag fick färre likes än vad jag brukar få, skulle undra vad som är 

annorlunda med den bilden.  

 

Hur individen agerar efter ifrågasättandet av bilden som fått färre likes är olika hos 

respondenterna. Vissa undrar varför och börjar ifrågasätta varför bilden inte fick lika många 

likes, men låter det stanna där. Andra överväger att ta bort bilden från sitt feed. Astrid talar om 

hur hon skulle agera om en nyligen publicerad bild ej uppnådde standarden:  

 

De flesta bilderna har fått 150 likes. Så om jag bara skulle få 80 likes på en selfie när 

jag brukar få 150, då blir man ju lite va?! Man är ju van att få mer. “Vad är det för fel 

på den bilden?”  

 

Skulle du överväga du att ta bort bilden för att den har färre likes än vad du brukar få? 

 

Jo, om det på riktigt hade blivit 80 likes när jag är van 150. Då blir 

man ju lite, “oj folk gillar inte bilden”. 
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För Astrid är helheten på hennes feed väldigt viktig för henne själv, men det går även att utläsa 

att responsen av andra väger tungt. Då hennes bilder är noga utvalda i förväg för att passa in i 

helheten är inte publiceringen slumpmässig, utan noga genomtänkt. En publicerad bild är en del 

av självpresentationen och när bilden inte får tillräcklig respons infinner sig en känsla av 

misslyckande. En annan respondent berättar att hon avstår från att publicera bilder som 

troligtvis inte skulle få önskad respons, detta skulle kunna ses som en förebyggande åtgärd för 

att minimera känslan av misslyckande. 

 

En respondent berättar om den hetsiga jakt på likes han upplevde när Instagram lanserades. 

Likes var något hans klasskompisar skyltade med och sågs som något eftersträvansvärt. Denna 

hets han upplevde bland individer i hans omgivning resulterade i skapandet av ett konto där så 

kallade ”fake-följare”10 hjälpte honom uppnå högre antal likes än kamraterna för att skapa 

avundsjuka. Fabian berättade: 

 
Det var ren och skär hets, Instagram var rätt nytt då. Kommer ihåg att folk fick notiser 

och på iphone blinkade det när de fick 10 likes och då skrek dem. Då ville jag hitta 

något sätt att jävlas med dem, hittade då ett sätt så jag fick 100 likes på en bild. Då låg 

min telefon och blinkade, "vadå får bara likes på insta"  

 

Trots att samtliga respondenter har reflekterat över responsens betydelse, stack en av 

respondenterna ut med att reflektera över hur respons kan tolkas olika av olika personer. För 

respondenten själv är inte likes en viktig del för publicerandet av bilder, men han berättar att 

han varit i situationer där hans och andras uppfattning om responsens betydelse kolliderat och 

hur han ser på det. Fabian berättar: 

 

Alltså en like betyder ju ingenting för mig, medan jag vet att för många är liken 

jätteviktig. Typ “varför likear du den här tjejens bild” om man är i en relation. 

[...] men om jag likear en bikinitjej betyder inte det att jag tycker att hon är sexig, 

bilden i sig är snygg och det är det man få stå till svars för ibland [...] alla har olika 

tolkningar av vad liken innebär och det är spännande, men min är rätt vag. 
 

Sammanfattningsvis är respondenterna mycket medvetna om antalet likes, vilka inlägg som 

genererar likes och betydelsen av dem. Respons ses som en stor del av Instagramkulturen, och 

individer jämför och utvärderar sina inlägg utifrån responsen från andra användare. Om bilden 

avviker från standarden kan det medföra avvägande om bilden bör vara en del av individens 

                                                
10 “Fake Instagram followers are accounts that have been created using fictitious email addresses and sold to real 

Instagrammers as a way to exaggerate a social media influencer’s or celebrity's popularity and social reach.” 

(Mediakix)  
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självpresentation. Även indikationer på att likes kan uppfattas på olika sätt och därmed skapa 

motsättningar lyfts av en respondent.  

 

4.3 Strategier för självpresentation  

Både tidigare forskning och intervjuerna i denna uppsats talar för att individer har strategier vad 

gäller hur individen upprätthåller den önskade självpresentationen. Under de olika 

intervjutillfällena presenterade respondenterna ett flertal olika strategier de tog till i sitt 

profilarbete, av vilka många visat sig förekomma även på andra sociala medieplattformar 

genom tidigare forskning på området. Som nämnt under avsnitt 2.1 skrev Papacharissi (2011) 

att den bild en individ presenterar på sociala medier är en selektiv version av sig själv och att 

individen har kontroll över hur hen presenterar sig själv och styr därigenom även vad som ska 

kommas ihåg i framtiden. Astrid talar om hur andra, allt från framtida arbetsgivare till kompisar, 

ser hennes konto och att det kan vara ett sorts första intryck. Hon är medveten om att det hon 

publicerar på Instagram kan avgöra hur andra ser henne och använder detta för att själv påverka 

andras bemötande och tankar kring henne. Citerar Astrid:  

 

Jag kan själv påverka, nu har man ju uppfattat att man kan påverka genom Instagrambilder, 

hur folk bemöter och liksom tänker kring mig. 

 

Via Instagram försöker hon alltså styra över det första intrycket andra får och vill att det blir en 

reflexion av hur hon ser sig själv. Förutsättningarna för detta online skiljer sig från 

förutsättningarna offline. I fysiska interaktioner skapas intrycket mer löpande där individen inte 

på samma sätt kan styra sina reaktioner och därmed inte styra intrycket i lika stor grad. I 

självpresentationen på Instagram är förutsättningarna till stor del styrda av de tekniska 

möjligheter och begränsningar som råder på plattformen, medan självpresentationen offline 

påverkas av varje enskild situation och hur individen reagerar på denna. Offline har individer 

inte möjligheten att lägga filter på och välja ögonblick eller egenskaper de vill framhäva eller 

nedtona utan måste kontinuerligt kontrollera och utvärdera sitt beteende. Ett betydligt mer 

krävande arbete för individen än att låta ögonblicksbilder skapa självpresentationen. 

 

Lampinen och Uski (2013) menar att profilarbete består av fyra dimensioner och två av dessa 

gjordes tydliga av respondenterna vad gäller strategier för självpresentation. Cykeln av tolkning 

görs tydlig genom respondenternas medvetenhet om att deras publicering på Instagram påverkar 
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hur de uppfattas av andra, och att de styr den därefter. Även den tredje dimensionen av 

profilarbete, motstridiga mål, förekommer bland respondenterna för denna uppsats. Hur denna 

dimension tar sig uttryck kan illustreras genom exemplet när Rosa, vars konto är stängt, fick 

frågan om vilka hennes publik består av började med att räkna upp vänner och familj. Vid 

närmare eftertanke breddar hon sedan bilden genom att berätta att hon även accepterar 

främlingar eftersom hon vill ha fler följare.  

 

4.3.1 Förberedelser 

En tydlig skillnad mellan de tidigare studierna och denna uppsats är att respondenterna för 

denna uppsats lägger stor vikt vid förberedelse av materialet som ska publiceras och därmed 

ingå i självpresentationen. I de fall respondenterna tar bilder särskilt för att publicera på 

Instagram börjar tankarna på självpresentation redan innan bilden tas. Det visar sig att 

respondenterna kan undvika behovet av subtraktiva åtgärder genom att innan publiceringen 

genomgå en process där vad som ska publiceras noga väljs ut. När Astrid fick frågan om hon 

brukade ta bort bilder från sitt feed inledde hon med att svara: 

 

Det händer inte ofta, för ofta har jag ändå kollat det innan, om den kommer passa in 

på mitt feed.  

 

Respondenten har alltså redan innan hon publicerar genomgått en process där hon noggrant 

övervägt hur det enskilda inlägget bidrar till självpresentationen som helhet. För Rosa står 

däremot den enskilda bilden i fokus. Hon berättar här om processen i att ta en selfie: 

 

Här har jag precis kommit från frisören då jag kände: nu är mitt hår on fleek! Då tog 

jag kanske 30 bilder, innan jag la upp den här bilden [...] det händer inte så ofta så 

jag frågade min lillasyster som är bättre på selfies om hon har några knep, vad man 

ska tänka på och bollade lite med henne, tog några bilder och frågade henne vilken 

som såg bra ut.  

 

Här har Rosa noggrant analyserat och bearbetat vad hon anser en selfie bör uppnå för att 

publiceras. Hon berättar även att hon inte publicerar selfies ofta, delvis på grund av att hon 

upplever att nästa selfie måste vara bättre än den förra och att detta blir allt svårare att uppnå. 

För att lyckas tar hon hjälp från sin syster i denna process.  

 

En annan förberedande åtgärd som sker innan bilden tas är att omgivningen eller bildmotivet 

manipuleras för att bilden ska bli mer estetiskt tilltalande. Sara berättar: 
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Jaa det gör man ju, det är klart man gör med de flesta bilderna utom typ 

utsiktsbilder [...] Men annars om det är en bild på mig själv eller sak som jag faktiskt 

kan ordna till så bilden blir mer estetiskt tilltalande så skulle jag göra det. 

 

 

Förutom att förbereda omgivningen eller bildmotivet är redigering av bilden ett vanligt sätt att 

förbereda ett inlägg. Samtliga respondenter redigerar på något sätt bilderna innan publicering. 

Alla respondenter utom en använder sig av Instagrams egna redigeringsverktyg och trots att 

rutinerna för bildredigering skiljer sig åt finns tydliga likheter i vilken redigering de undviker. 

Detta rör mer avancerad redigering, exempelvis att manipulera bilden för att ta bort objekt som 

finns i bilden, ta bort rynkor i ansiktet, eller lägga till muskler på magen. Tina resonerar kring 

bildredigering: 

 

Jag tycker att det är kul att redigera bilder så det är typ oftast därför jag gör det och 

att det blir visuellt fint, men jag skulle inte photoshoppa för att göra mig själv 

smalare. Det skulle jag aldrig göra. Men typ kontrast och färg och såhär. 
 

Sammanfattningsvis gällande förberedelser görs det tydligt att respondenterna noggrant 

förbereder omgivning och inlägg innan publiceringen, men även att finns det gränser för hur 

långt bildredigeringen får gå. Respondenterna tar även till strategier för att upprätthålla sin 

självpresentation genom att ta bort äldre bilder och taggade bilder de anser inte representerar 

dem på ett optimalt sätt.  

 

4.3.2 Skyddande självpresentation 

Skyddande självpresentation innebär att individen i de fall där diskrepansen mellan det faktiska 

jaget och någon av de eftersträvade jagen är för stor avstår från att avslöja personliga detaljer 

som påvisar denna diskrepans (Rui & Stefanone 2013). Denna strategi för självpresentation 

förekom tydligt i det insamlade datamaterialet för denna uppsats och kan illustreras genom 

dessa citat från intervjuerna med Sara och Rosa: 

 
Det är klart att jag väljer ju det jag lägger upp och det jag tänker att jag lägger upp är 

ju sånt som är positivt. Så min feed är ju på den positiva delen av mitt liv. Jag lägger 

inte upp ”aah feeling so sad right now”. Så det är bara det som är bra och kul.  
 

[...] Jag skulle inte vara bekväm med att lägga upp "idag har jag haft en skitdag". Jag 

tycker det är modigt med dem som gör det, jättemodigt. Det är lite för min egen skull 

och för att inte behöva besvära andra. Jag vill vara en person som är positiv och så. 

Det är jättesvårt. 
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Detta kan tolkas som att de anser att diskrepansen mellan det faktiska jaget och det eftersträvade 

jaget är för stor. De avstår då från att avslöja personliga detaljer som påvisar denna diskrepans 

mellan det faktiska känsloläget och det önskade, för att upprätthålla vad vi i kodningen valt att 

kalla positiv självpresentation. De segment som kodats med positiv självpresentation innebär 

åtgärder som får respondenten att framstå som framgångsrik, bekymmerslös eller attraktiv.  

 

Av strategierna för skyddande självpresentation, förnekande och subtraktiva åtgärder återfanns 

i datamaterialet för denna uppsats endast tydliga exempel på subtraktiva åtgärder. Det är dock 

fullt möjligt att respondenterna ägnar sig åt förnekande åtgärder utan att det framkom vid 

intervjun, exempelvis på grund av intervjuguidens utformning. 

 

 4.3.2.1 Subtraktiva åtgärder 

Att mångfald i individens nätverk har betydelse för individers delning på sociala medier påvisas 

av både Rui och Stefanone (2013) och boyd och Marwick (2010). Rui och Stefanone (2013) 

påvisar i sin studie att mångfald i individens nätverk har betydelse för förekomsten av 

skyddande självpresentation, samt att individer med extern CSW i större utsträckning använder 

sig av skyddande självpresentation än övriga individer. Utifrån denna uppsats kan inte slutsatser 

om CSW dras, däremot kan det konstateras att sammansättningen i publiken påverkar 

användandet av skyddande självpresentation. En aspekt av skyddande självpresentation är 

subtraktiva åtgärder, vilka syftar på avlägsnandet av information eller material på sociala 

medieplattformar som inte stämmer överens med den ideala självpresentationen. Detta kan till 

exempel vara att ta bort en taggning, bild eller text. Detta är en strategi samtliga respondenter i 

denna uppsats någon gång ägnat sig åt, eller skulle kunna tänka sig att ägna sig åt. Fabian 

berättar: 

 

Det är ju ändå så att jag är ju en universitetsstudent med mål i livet, men jag har ju 

också en fritid med min egna livsstil [...] vi kan ha en jättebra grillkväll men halv tre 

på natten kanske inte det ser lika bra ut i en nykter persons ögon, då vill inte jag inte 

att andra ska se det. Typ om jag står och fylle-sjunger. Då skulle jag ta bort en tagg 

om det kom upp en sån bild. 
 

Även Wolter har reflekterat kring subtraktiva åtgärder relaterat till situationer som involverar 

alkohol. Detta är svaret på frågan om han någon gång tagit bort en taggning: 

 

Ja. Jag var helt galet stupfull. Galet. Jag tror jag spydde eller nåt sånt. Jag tror jag var 

delvis naken också, “det här ska bort”. 
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Sammantaget är respondenterna negativa till att publicera bilder eller aktiviteter som involverar 

alkohol, eller bilder där de är synligt berusade. Om någon annan publicerar bilder på 

respondenten av detta slag skulle de flesta ta bort taggen, eller be personen ta bort bilden helt. 

Ett annat tillfälle där subtraktiva åtgärder används bland respondenterna är då en äldre 

publicerad bild inte längre passar in i feedet då den självpresentation individen vill upprätthålla 

förändrats. Astrid talar om detta: 

 

Jag har tagit bort bilder från 2014 eller nånting, för att jag tyckt att de inte passar in på 

min feed. Sen har man ju tagit bort alla bilder på sina ex. efter man gjort slut.  

 

Att ta bort bilder av en före detta partner förekommer även i andra respondenternas berättelser 

och har två huvudsakliga syften, att hindra framtida partners från att se att respondenten varit 

involverad med personen i fråga och att följare inte ska tro att respondenten inte gått vidare. En 

respondent berättar även att hon tagit bort vissa mer intima bilder på hennes ex, medan andra 

lämnas kvar och att anledningen till detta är att hennes mående påverkas negativt av att se dessa 

bilder.  

 

4.3.3 Självcensurering 

Självcensurering avser val att undvika att publicera vissa typer av inlägg på grund av 

kontextkollaps i publiken och har vissa likheter med Rui & Stefanones (2013) begrepp 

skyddande självpresentation. Båda innefattar åtgärder som syftar till undanhållande av viss 

information för att upprätthålla sin självpresentation, men skiljer sig åt i och med att skyddande 

självpresentation hänför sig till respondentens uppfattning om sitt jag. Wolter beskrev ett tydligt 

fall av självcensurering i samband med att familjemedlemmar reagerat på en publicering av vad 

han kallar en ”partybild”: 

 

Det var en partybild någon gång, dom ba “ta bort den där” och så hackade dom på mig 

i flera veckor, tillslut orkade jag inte ha dom över mig. Jag tycker det var en ganska kul 

bild men dom var på mig oändligt mycket. Familj och släktingar, morsan, kusiner "ta 

bort den där" 

 

Wolter publicerade bilden på eget initiativ med motivationen att den var rolig, men tog sedan 

bort den då familjemedlemmar upprepade gånger uttryckt missnöje över publiceringen. Det 

fanns uppenbarligen en publik respondenten trodde skulle uppskatta bilden, men det fanns också 

en grupp tillhörande ett annat sammanhang som såg negativt på inlägget, vilka han inte förrän 

i efterhand tog hänsyn till. Wolter talade om att han inte vill uttala sig om ämnen förknippade 
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med starka känslor eller åsikter, exempelvis politik och religion. Han menar att det är lätt att få 

ovänner genom att uttala sig om denna typ av ämnen, men också att det finns en dimension av 

ansvar i att vara ordentligt påläst om ämnet i fråga. Även Sara lät bli att ta ställning i politiska 

frågor eftersom hon ville hålla fokus på sitt eget liv i sin självpresentation.  

 

5.0 Besvarande av forskningsfrågor 

I detta kapitel kommer uppsatsens syfte uppfyllas genom besvarandet av frågeställningarna. 

Dessa svar kommer presenteras i separata avsnitt. Kapitlet kommer även innehålla en diskussion 

av uppsatsens begränsningar och slutligen kommer rekommendationer för framtida forskning 

ges. 

5.1 Vad vill målgruppen förmedla i sin självpresentation? 

Genomgående vill respondenterna forma sin självpresentation på ett sätt som får dem att verka 

glada, attraktiva, framgångsrika och anständiga, samtidigt som de vill framställa sig själva på 

ett sätt som av publiken uppfattas som äkta och trovärdigt. Att kombinera dessa mål visar sig 

emellertid inte vara helt enkelt. Respondenterna verkar även främst intresserade av att låta 

självpresentationen spegla händelser i deras liv och låta bli att offentligt ta ställning i frågor som 

rör politik, religion eller andra samhällsfrågor. Respondenterna vill således förmedla en så pass 

neutral självpresentation som möjligt i detta avseende för att undvika att skapa debatt. Genom 

att framställa sig själva på dessa sätt signaleras att de målmedvetna, goda förebilder för yngre 

och goda kollegor och anställda.  

 

Bland respondenterna finns många olika tankemönster och motiv till varför de publicerar som 

de gör, men sammantaget visar sig äkthet och positivitet vara en viktig kärna för 

självpresentationen. Alla respondenterna påvisar tydliga mål med sin självpresentation och lät 

den inte lämnas till slumpen oavsett motiv.  

5.2 Genom vilka praktiker skapar målgruppen sin självpresentation på 

Instagram? 

På Instagram skapas självpresentationen genom ett feed av publicerade bilder och filmer. 

Respondenterna beskrev en rad olika faktorer av vikt för sammansättningen av feedet för att 

uppnå sina mål med självpresentationen. Dessa kan delas in i två huvudkategorier, de 
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förberedande åtgärderna, det vill säga de åtgärder som vidtas innan bilden publiceras och de 

upprätthållande åtgärderna, vilket innefattar de åtgärder som vidtas efter bilden publicerats. 

 

Den första kategorin, förberedande åtgärder, innefattar de beslut individen fattar innan 

publicering. Dessa åtgärder kan vara bland annat redigering, bildtext och ta flera bilder innan 

ett beslut om publicering tas. Respondenterna i denna uppsats har visat på förberedande åtgärder 

genom att på olika sätt, om det är möjligt, manipulera bildmotivet genom att exempelvis flytta 

objekt, eller byta pose. När bilden är tagen redigeras den (oftast genom Instagrams eget 

redigeringsverktyg) på ett sätt som inte förändrar innehållet, men gör det mer visuellt tilltalande, 

exempelvis genom att beskära bilden, ändra kontraster, eller applicera ett färdigt filter. En annan 

förberedelse är att skriva en passande text till bilden. Hur viktig bildtexten är anses bero på vad 

bilden föreställer och hur talande den är. Om händelsen och sammanhanget i bilden framgår 

tydligt av bilden är inte bildtexten lika viktig, som om den går att tolka på flera olika sätt. Vad 

som anses tillräckligt tydligt, eller otydligt vad gäller bildens sammanhang framgår dock ej 

klart. Om text finns ska den dock tydligt höra samman med bilden. En respondent vill även se 

till att bilden matchar resten av hennes feed innan publiceringen. 

 

Den andra kategorin innefattar, till skillnad från den första, de åtgärder individen tar till för att 

rädda eller upprätthålla sin självpresentation. Åtgärder som respondenterna i denna uppsats tar 

till för att rädda sin självpresentation är subtraktiva åtgärder. Subtraktiva åtgärdet syftar 

avlägsnande av material på sociala medieplattformar som inte stämmer överens med den ideala 

självpresentationen. Alla respondenter i denna uppsats har någon gång avlägsnat en bild från 

deras feed eller taggning-feed om de innehöll material de ansåg vara opassande. En annan åtgärd 

respondenterna i denna uppsats använder sig av är självcensurering och detta avser då individen 

väljer att avstå från att att publicera inlägg på grund av kontextkollaps i publiken.  

 

5.3 Vilken betydelse har publiken i målgruppens självpresentation på 

Instagram?  

Självcensurering, som nämns i avsnitt 5.2 talar om då individen avstår från att publicera visst 

innehåll på grund av kontextkollaps inom publiken. I denna uppsats framgick det tydligt att 

respondenterna har en föreställning om vilka deras publik innefattade. Denna föreställning 

stämmer inte överens med den faktiska publiken individen har. Flera respondenter gör dock 
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skillnad på grupper i publiken. Två respondenter, Astrid och Tina, anpassar vilket språk de 

väljer att skriva bildtexten på och väljer i och med det vem mottagaren är. Fabian refererade till 

sin publik som den del av hans följare som interagerar med hans inlägg och på Instagram och 

dessutom bryr sig om honom även offline. Resterande följare är inte en lika viktig publik. Detta 

kan vara en anledning till förekomsten av kontextkollaps, individen har en föreställning om 

vilka de publicerar för, men genom att utelämna andra grupper kan en spänning skapas. Ett 

exempel på detta är då en respondent, Wolter, publicerade en bild som vi tolkar var riktad till 

hans kompisar. Wolters familj var även en del av hans följare och de hade en negativ inställning 

till den valda publicerade bilden, vilket skapade sociala spänningar som slutligen resulterade i 

att Wolter tog bort bilden från sitt feed. Detta för att återigen anpassa sin självpresentation inför 

alla som följer hans konto på Instagram.  

 

Ett sätt för publiken att visa sin närvaro är att interagera med inlägg i form av likes och 

kommentarer. Respondenter i denna uppsats talar om respons som något som påverkar 

tillfredsställelsen över ett inlägg och att de uppfattar respons som ett sätt för publiken att visa 

uppskattning gentemot kontoinnehavaren eller händelsen. Om en bild innan publicering inte 

bedöms kunna uppnå önskad respons kan detta leda till att individen inte publicerar bilden, då 

utebliven respons medför en känsla av misslyckande. På samma sätt kan en publicerad bild som 

inte får önskad respons avlägsnas från feedet. Publiken har således en viktig roll i att bekräfta 

individens självpresentation.  

 

5.4 Begränsningar 

Uppsatsens resultat kan anses begränsat på grund av en rad olika orsaker. En aspekt att ta hänsyn 

till är den eventuella påverkan på objektivitet som kan uppstå då respondenterna alla på något 

sätt ingick i författarnas privata nätverk. Detta hanterades genom att författarna intervjuade de 

respondenter de inte kände privat, vilket löste risken att intervjutillfällena färgades av relationen 

mellan intervjuare och respondent. Analysen kan dock fortfarande ha färgats av detta i och med 

det låga antalet respondenter och därmed bristande möjlighet för författarna att anonymisera 

materialet för varandra. 

 

Något som uppmärksammades under intervjuerna var att respondenterna hade stort fokus på att 

leverera de svar de trodde att intervjuaren önskade. Detta kan ha att göra med att begrepp som 
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till exempel publik inte på förhand definierats klart författarna emellan och därmed gjort frågan 

abstrakt och svår för respondenten att besvara. Det finns i och med detta även en risk att 

författarna kan ha uppfattat eller beskrivit begreppet olika, vilket i sin tur kan ha fått 

respondenter att uppfatta frågan annorlunda. Dessa typer av begränsningar är svåra att eliminera 

i uppsatsen där båda uppsatsförfattarna intervjuar respondenterna, men är trots detta viktiga att 

uppmärksamma. 

 

5.5 Framtida forskning  

Genom denna uppsats har ett antal nya frågor väckts, vilka bör undersökas vidare i framtida 

forskning. I denna uppsats valdes åldersgrupp baserat på att dessa haft tillgång till Instagram 

från tonår upp till vuxen ålder och därmed är erfarna användare av det sociala mediet. Det vore 

dock intressant att ta reda på hur andra åldersgrupper skapar sin självpresentation på Instagram 

och hur viktig denna är. I och med diskussionen om sociala mediers påverkan på psykisk hälsa 

vore det även intressant att undersöka hur just Instagram påverkar individers mående då det i 

denna uppsats gjorts tydligt att Instagram kan utgöra källa till konflikter i förhållanden, orsak 

till besvikelse över utebliven bekräftelse och svårigheter i att hålla balans mellan att presentera 

sig själv ärligt och idealt.  

 

För framtida forskning om individers användning av Instagram finns även intressanta 

metodologiska möjligheter. Något vi finner hade varit väldigt intressant är att se användande av 

grounded theory, då det finns en avsaknad av mer omfattande teoretiska modeller gällande 

självpresentation på sociala medier. Denna uppsats kan då ligga till grund för att fortsätta 

studera fenomenet och därigenom skapa en teoretisk modell. Det hade även varit intressant att 

se en kvantitativ studie gällande självpresentation på Instagram, för att undersöka huruvida 

resultat i denna uppsats är slumpmässiga eller om det är möjligt att generalisera till målgruppens 

skapande av självpresentation på Instagram. Ett exempel på en enkätfråga skulle kunna vara, 

hur individen ställer sig till publiceringen av politiska inlägg på Instagram, Med svarsalternativ 

som, jag skulle publicera: 10, Skulle aldrig publicera: 0. Detta skulle bidra med en 

generaliserande bild om hur individer ställer sig till en viss typ av publicering på Instagram och 

få fram om det finns en norm av vad som är accepterat att publicera, samt det som individer inte 

vill publicera även i bredare drag, såväl som ge möjlighet att se eventuella likheter eller 

skillnader mellan ålderskategorier och kön.  



 

 

 

35 

 

 

 

  



 

 

 

36 

 

6.0 Referenslista 

Ahrne & Svensson. 2013. Handbok I Kvalitativa Metoder. Stockholm: Liber AB 

 

Aslam, S. 2018. Instagram By The Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Omnicore.  

Https://www.Omnicoreagency.Com/Instagram-Statistics/ (Hämtad 2018-04-05) 

 

boyd, d. & Ellison, N. 2007. Social Network Sites: Definition, History, And Scholarship. 

Journal Of Computer-Mediated Communication 13(1): 210–230. 

 

Braun, V. & Clarke, V. 2006. Using Thematic Analysis In Psychology. Qualitative 

Research In Psychology 3(2): 77–101. 

 

Dayong, Z, Xu, F & Pu, C. 2018. Examining Microbloggers Individual Differences In 

Motivation For Social Media Use. Social Behavior & Personality: An International Journal 

46(4): 667–682. 

 

Desreumaux, G. 2014. The Complete History Of Instagram. Wersm.  

Https://Wersm.Com/The-Complete-History-Of-Instagram/ (Hämtad 2018-04-05) 

 

Facebook. Company Info. 

Https://Newsroom.Fb.Com/Company-Info/ (Hämtad 2018-04-11) 

 

Goffman, E. 1969. The Presentation Of Self In Everyday Life. London: Penguin Books 

 

Hetsroni, A & Guldin, D. 2017. Revealing Images As Facebook Profile Pictures: Influences 

Of Demographics And Relationship Status. Social Behavior & Personality: An 

International Journal 45(6): 987–997. 

 

Higgins, T.E. 1987. Self-Discrepancy: A Theory Relating Self And Affect. Psychological 

Review 94(3): 319–340 

 

Internetstiftelsen I Sverige. 2017. Svenskarnas Internetvanor I Rapporten Svenskarna Och 

Internet 2017. 

https://www.omnicoreagency.com/author/sam/
https://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/
https://newsroom.fb.com/company-info/


 

 

 

37 

 

 Https://www.Iis.Se/Press/Pressmeddelanden/Svenskarnas-Internetvanor-I-Rapporten-

Svenskarna-Och-Internet-2017/ (Hämtad 2018-04-07) 

 

Lantz, A. 2013. Intervjumetodik. 3. Lund: Studentlitteratur 

 

Last.Fm. About Last.Fm. 

Https://www.Last.Fm/About (Hämtad 2018-04-11) 

 

Marwick, A, & Boyd, D. 2011. I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, 

Context Collapse, And The Imagined Audience. New Media & Society 13(1): 114–133. 

 

Mediakix. How To Spot Fake Followers. Http://Mediakix.Com/2016/03/Fake-Followers-

On-Instagram/#Gs.WLG6eeI (Hämtad 2018-05-09) 

 

Papacharissi, Z. 2002. The Presentation Of Self In Virtual Life: Characteristics Of Personal 

Home Pages. Journalism And Mass Communication Quarterly 79(3): 643–60 

 

Papacharissi, Z. 2011. A Networked Self - Identity, Community, And Culture On Social 

Network Sites. New York: Routledge 

 

Rui, J.R & Stefanone, M. 2013. Strategic Image Management Online. Information, 

Communication & Society 16(8): 1286–1305 

 

Sezer, O, Gino, F & Norton, M. 2018. Humblebragging: A Distinct And Ineffective Self-

Presentation Strategy. Journal Of Personality & Social Psychology 114(1): 52–74. 

 

Uski, S, & Lampinen, A. 2016. Social Norms And Self-Presentation On Social Network 

Sites: Profile Work In Action. New Media & Society 18(3): 447–464. 

 

Van Dijck, J. 2013. You Have One Identity: Performing The Self On Facebook And 

Linkedin. Media, Culture & Society 35(2):199–215. 

 

Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska Principer Inom Humanistisk-

Samhällsvetenskaplig Forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.iis.se/Press/Pressmeddelanden/Svenskarnas-Internetvanor-I-Rapporten-Svenskarna-Och-Internet-2017/
https://www.iis.se/Press/Pressmeddelanden/Svenskarnas-Internetvanor-I-Rapporten-Svenskarna-Och-Internet-2017/
https://www.last.fm/About
http://mediakix.com/2016/03/fake-followers-on-instagram/#gs.WLG6eeI
http://mediakix.com/2016/03/fake-followers-on-instagram/#gs.WLG6eeI


 

 

 

38 

 

 

Yang, C, & Bradford Brown, B. 2016. Online Self-Presentation On Facebook And Self 

Development During The College Transition. Journal Of Youth & Adolescence 45(2): 402–

416. 

 

Zhao, S. 2005. The Digital Self: Through The Looking Glass Of Telecopresent Others. 

Symbolic Interaction 28(3):387–405      

 

 

  



 

 

 

39 

 

Bilaga 1 - Inbjudan 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Är ditt instagram-konto öppet eller stängt?  

- Varför?  

 

Är ditt instagram-konto kopplat till någon annan sida eller app?  

- berätta/varför? 

 

Vilka tror du är din publik på instagram?  

- Känner du din publik i verkligheten? (eller är det mest okända/online personer som följer 

och interagerar med dina bilder 

 

Har du flera konton på Instagram? 

- Om ja, vilka tror du är din publik på ditt andra konto? 

 

Vilka följer du? 

- Personer du känner i verkligheten eller mest folk du inte känner i verkligheten? 

- Finns det profiler du går in och tittar på men inte följer?  

- Berätta/varför? 

 

Redigerar du dina bilder innan du lägger upp dom?  

- Hur?  

 

Vilka kriterier måste en bild uppfylla för att publiceras på instagram? Vad är viktigt?  

- Brukar du mest lägga upp spontana bilder eller planerar du, sparar bilder för att sedan 

lägga upp vid ett bra tillfälle? Ex. stagea selfies 

- Berätta om en typ av inlägg du aldrig skulle lägga upp? 

- Finns det krav på variation, att ex. Inte lägga upp flera av samma typ av bild, landskap, 

selfies, fest etc.  

 

Har du arkiverat ett inlägg någon gång?  

- berätta! 
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Har du tagit bort ett inlägg någon gång?  

- berätta! 

 

Har det hänt att du tagit bort taggar på dig själv någon gång? berätta! 

- Du är taggad i den här bilden, hur känns det? berätta!  

 

Brukar du använda hashtags?  

- Berätta! 

Vad skriver du till dina bilder? Lägger du vikt vid detta?  

- Berätta! Exempel från personens konto? Kanske två ganska olika captions? mycket vs 

lite text. 

- Vad tror du att det säger om dig?  

 

Har din publicering av bilder förändrats de senaste två åren/sen du började använda instagram?  

 

Nu kollar vi på respondents konto: 

Vad står i din bio? Det här står i din bio, vad vill du uttrycka med detta?  

Vilken bild av dig själv vill du visa med de bilder du publicerar på Instagram? - 

- På vilket sätt tycker du att din instagram speglar dig? 

- Din vardag?  

- Dina relationer?  

- Din fritid?  

 

Tycker du att det är viktigt att vara sanningsenlig när det kommer till att publicera bilder eller 

brukar du försköna dig själv/vad du gör i vardagen? 

 

Ta fram bilder personen lagt upp (utifrån de fyra punkterna ovan) och prata om hur processen 

gick till när de la upp den och i vilket syfte de valde just den bilden och texten. (välj dessa bilder 

i förväg)  

 

Låt individen visa en bild på sitt konto som de är extra nöjd med och låt dem förklara vad med 

bilden de är nöjda med. Likes, hur bilden såg ut etc.  

- Om det är ok att försköna, hur långt är okej att gå?  
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- Tycker du att man kan märka på andra om de förskönar? (har detta på påverkan om du 

förskönar eller ej?) 

 

Sista frågan:  

Har den deltagande några frågor om intervjun eller något ytterligare hen skulle vilja ta upp? 

 

 

 

 


