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Abstract – One wants to get a wow - effect 
 
A focus group study of identity on Instagram 
 
 
This thesis examines Instagram users and how they create an identity, and their interaction 

with other users. The aim of this study is to understand what we do with Instagram and what 

Instagram does with us in our everyday lives, and what the effects of the medium entails. This 

thesis is based on theories of identity, hyper- reality and effects of the development of social 

media. The method used in this study is qualitative focus group interviews with five women 

and five men, where the answers are transcribed and analyzed to gain an understanding of the 

effects and the impact of Instagram in their lives. We chose to interview both men and 

women, and therefore we have also had the gender issue in mind, but it has not been the main 

focus of this study. The results we reached in this study is that Instagram is mainly used to 

keep updated and that the medium provides both positive and negative effects. We also 

discovered that individuals are not one hundred percent themselves on Instagram. The 

conclusion we can draw is that people play different roles on Instagram of different purposes, 

and that we live in a hyper- reality that brings both good and bad. We can also conclude that 

even though people today have the power to present themselves in the way they want to, we 

see tendencies that gender representation is present in a stereotypical way.  

 

Key concepts: Instagram, Identity, Focus group interviews, Hyper - reality, Goffman.  
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1. Inledning	

Vi lever idag i en postmodern tid som utvecklats från ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle. Internet och lättanvänd teknologi gör det möjligt för oss att ständigt 

vara uppdaterade både när det gäller nyheter och våra egna sociala relationer. Den franske 

filosofen Jean Baudrillard menar att den postmoderna människan befinner sig i en 

mediebubbla där hyperrealitet skapas, vilket innebär att gränser mellan tid och rum, verklighet 

och fiktion suddas ut och bildar nya sociala rum för oss att mötas i (Storey 2009, 409 - 413).  

 

Sociala medier, som är samlingsnamnet för de kommunikationskanaler där användare erbjuds 

möjlighet att kommunicera direkt med varandra genom text, ljud och bild, har blivit en 

samhällstrend som utgör en stor del av människors vardag. Genom sociala medier har makten 

flyttats från de traditionella mediernas redaktioner till den enskilda människan som nu själv 

kan bestämma vilket innehåll som ska publiceras och hur man vill framställa sig själv. Med 

sociala medier finns möjligheten att kunna visa upp hur man ser ut, vad man tycker, tänker 

och vilket liv man lever och med bara några knapptryckningar sprida det över världen. Med 

sociala medier finns också möjligheten att kunna ta del av andra människors livshändelser och 

åsikter trots att man inte känner dem eller befinner sig på samma del av jordklotet. Ur ett 

historiskt perspektiv är detta något helt nytt. Kanske reflekterar vi inte så mycket över varför 

vi gör det vi gör på Internet och hur vi påverkas av det.  

 

Sociologen Anthony Giddens menar att perfektion är något människor ständigt strävar efter 

(Giddens 1999, 105). Är det så att vi upplever ett ständigt krav att dela med oss av det 

perfekta jaget och bli en person som syns online genom gillningar och följare? I 

kvällstidningen Expressen kan vi läsa hur Constanze Leineweber, docent vid 

stressforskningsinstitutet, skriver att vi blir vi påverkade av att människor postar bilder på det 

perfekta livet som bygger upp förväntningar om hur livet ska vara, vilket blir svårt för 

mottagaren att leva upp till (Expressen, 2014). Använder vi sociala medier för att skapa en 

perfekt identitet online, eller är det bara ett roligt inslag i vår vardag som gör det lättare att 

hålla kontakt med vänner och bekanta?  
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Med tanke på hur utbrett användandet av Instagram är i Sverige tycker vi det är intressant att 

undersöka just detta medium lite närmare. Vi har valt att göra två fokusgruppsintervjuer med 

aktiva Instagramanvändare för att genom deras tankar och upplevelser få svar på våra frågor. 

Det är deras svar samt våra egna reflektioner, speglade i tidigare forskning och teorier, som vi 

vill presentera i denna C-uppsats.  
 

1.2 Syfte                                                                     
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad människor gör med Instagram och vad 

Instagram gör med oss människor i vår vardag. Vi vill undersöka hur mediet används, hur 

personer framställer sig själva och om det skiljer sig mellan män och kvinnor, samt vilka 

effekter användandet medför.  

 

1.3 Frågeställning 
1. Varför används Instagram? 

2. Vad är det som styr valet av identitet på Instagram?  

3. Vilka positiva och negativa effekter kan användandet av Instagram medföra?  

4. Vilka likheter och skillnader finns i hur kvinnor och män använder Instagram?  

 

1.4 Bakgrund 
Instagram är det sociala medium som ökar mest just nu. År 2013 använde 16 procent av 

Sveriges befolkning Instagram. År 2015 har det ökat till 40 procent (Soi, 2015). Instagram är 

en gratis mobilapplikation som lanserades 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger. Båda 

hade ett stort intresse för fotografering och när mobiltelefonerna började uppdateras med 

kameror ville de skapa en applikation som gjorde det möjligt för alla att ta bra och 

professionella bilder. Tanken var att människor på ett enkelt och smidigt sätt skulle kunna 

dela sina livshändelser och upplevelser med andra (Instagram, 2016). 

 

Med Instagram kan man: 

1. Snabbt ge sin bild ett professionellt utseende genom att välja mellan olika filter.   
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2. Genom en ”dela” knapp enkelt dela bilden med sina vänner på bara en sekund, inte 

bara på Instagram utan på andra sociala medier eftersom det är kopplat till Facebook, 

Twitter, Tumblr, Swarm och Flickr. 

3. ”Checka in” för att visa andra på vilken plats man befinner sig (ibid). 

 

Instagram har två typer av konton, privat eller öppet. Med ett privat konto kan endast de 

personer som användaren godkänner se de bilder som laddas upp. Ett öppet konto innebär att 

alla bilder som laddas upp är offentliga för allmänheten och att vem som helst kan följa 

användaren. Den 9 april 2012 köpte det sociala mediet Facebook upp Instagram för 8,4 

miljarder svenska kronor (Instagram, 2016). Statistik visar att Instagram idag har 400 

miljoner aktiva konton över hela världen (Statista, 2016).   

 

1.5 Begrepp 
Selfie - ett självporträtt som oftast är taget av personen själv med en mobiltelefon eller 

digitalkamera. 

Like - när någon trycker på en knapp på datorn/mobilen för att ”gilla” en persons bild. 

Följare - de personer som följer ett konto på Instagram och har tillgång till personens bilder. 

Posta - att lägga upp en bild på Instagram. 

Filter - redigeringsverktyg som finns på Instagram som till exempel kan ändra ljuset på 

bilden. 

Applikation (app) - en programvara som går att ladda ned och används i smartphones för 

olika syften. 

Tagga - en persons namn skrivs i kommentarsfältet på en bild på Instagram. 

Flöde - personens profil där alla bilder är samlade. 

Posera (posa) - man gör sig till inför kameran. 
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2. Tidigare forskning 
Här presenterar vi tidigare forskning som hjälpt oss i vår förståelse av hur våra informanter 

använder Instagram och vilken betydelse användandet har för dem. 
 

2.1 Sociala medier – nätverksindividualism 
Eftersom vi vill få en förståelse av hur Instagram integreras i våra informanters vardag och på 

vilket sätt de interagerar genom detta medium, anser vi att medieforskaren Nick Couldrys 

(2012) forskning om användandet av medier är intressant för vår studie. Speciellt intressant är 

Couldrys resonemang om hur vi gått från att vara passiva mottagare av media till att vara 

aktiva användare med möjlighet till ständig uppkoppling, och hur det han kallar för 

nätverksindividualismen är ett sätt för oss att ha gemenskap via våra mobiltelefoner. 

 

Couldry beskriver hur medielandskapet förändrats över tid. Tidigare hade människor en tydlig 

roll som publik där en föreställd gemenskap kunde upplevas. Till exempel genom att hela 

familjen satt framför TV:n och hejade fram Sveriges landslag i fotboll, samtidigt som många 

andra människor gjorde precis samma sak. Detta sker fortfarande, men parallellt fortsätter 

utvecklingen av nya medier mot något som Couldry kallar för nätverksindividualism. Där 

sker gemenskapen på helt andra grunder, där de egna handlingarna, genom till exempel en 

mobiltelefon har en central del (Couldry 2012, 14 - 15).  
 

Couldry menar att medier inte längre kan ses som något vi har på sidan om i våra liv utan att 

de är inbäddade i vår personliga vardag. Genom våra mobiler, laptops och surfplattor är vi 

ständigt uppdaterade vid alla tider och platser och han menar att det intressanta är vad vi gör 

med medierna i och genom vardagen, och vad medierna gör med vardagen. Couldrys 

perspektiv på medier är att de inte bara är kanaler med överföring av information utan att de 

förknippas med handling (Couldry 2012, 19, 53). Han skriver om ”showing and being 

shown”, där han förklarar att det är en vanlig handling att man laddar upp något och väntar på 

reaktioner. Han nämner också en handlingsform som han kallar för “presencing” som han 

förklarar som närvarogöra sig själv. Då talar han om rutiner och vanehandlingar där man har 

publiceringar och berättelser om det egna jaget, vardagen och livet som utgångspunkt. Det 

handlar om statusuppdateringar, bilder och blogginlägg för att skapa en identitet, upprätthålla 

närvaron och marknadsföra sig själv (Couldry 2012, 48 - 49). 
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2.2 Ansiktet engagerar 
Forskarna Saeideh Bakshi, David A. Shamma och Eric Gilberts analys av Instagrambilder 

känns mycket relevant för vår uppsats då den lyfter fram intressanta fakta om hur 

exponeringen av ett ansikte leder till mycket uppmärksamhet. Vi sätter detta i relation till våra 

informanters resonemang angående selfies och dess generering av likes.  

 

Bakshi, Shamma och Gilbert gjorde år 2014 en studie där de analyserade en miljon 

Instagrambilder. Studien visade bland annat att ålder och kön inte påverkar om en bild får 

många likes eller kommentarer, utan exponering av ett ansikte är det som avgör. Det visade 

sig att bilder med ansikten har 38 procent mer sannolikhet att få en like, och 32 procent mer 

sannolikhet att få en kommentar än en bild utan ett ansikte (Bakshi, Gilbert, Shamma, 2014). 

Studien visar alltså att ansiktet är ett centralt och kraftfullt verktyg i en ickeverbal 

kommunikation för att fånga betraktarens uppmärksamhet och uppskattning. Det finns även 

andra offlinestudier inom psykologi, marknadsföring och sociala beteenden som stöder detta 

resultat (Bakshi, Gilbert, Shamma, 2014). 

 

2.3 Fixering av selfies 
Vi har valt att använda oss av forskaren Brooke Wendts studie The allure of the selfie i vår 

uppsats eftersom den ger en djupare förståelse av fenomenet selfie.  
 

Brooke Wendt har 2014 gjort studien The allure of the selfie där hon analyserar selfies på 

Instagram. Hon jämför vår vilja att ta selfies med myten om Narcssus som var fixerad av sin 

egen spegelbild. Wendt menar att det inte bara var hans eget utseende han var förtjust i utan 

att hans spegelbild intresserade honom eftersom han inte kände igen sig själv. Instagram 

erbjuder olika filter som förstärker effekten och intresset av att iaktta en bild, man kan även 

ändra sina egna drag som till exempel hårfärg, vilket gör att man inte alltid känner igen sig. 

Wendt förklarar detta som en utomkroppslig upplevelse med hjälp av teknologi (Wendt 

2014). Hon menar att selfien är ett sätt att frigöra sig från verkligheten, eftersom när vi iakttar 

oss själva så tar vi en kortvarig paus från den. Wendt menar att vi använder oss av selfies för 

att skapa vår identitet. Det finns två typer av selfies på Instagram, där en version är att 

personen antingen tittar rakt in i kameran eller tar kort på sig själv i spegeln. Den andra 

versionen är den Wendt kallar för ”ofrivillig selfie”, ett självtaget porträtt där personen täcker 
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ansiktet med handen eller tittar åt ett annat håll. Detta förklarar Wendt som att personen 

känner att den bör lägga upp bilder på sig själv och uppdatera sitt flöde, trots att personen inte 

själv vill synas på sitt Instagramkonto (Wendt 2014). 

 

2.4 Identitet på nätet 
Fil. dr. Andrew L. Mendelson och professor Zizi Papacharissis forskning handlar om hur vi 

vill visa vår identitet på nätet. Den har varit till stor hjälp för oss i vår analys av våra 

informanters svar kring hur de vill framställa sig själva på Instagram.  

 

Mendelson och Papacharissi (2011) belyser i A networked self. Identity, community and 

culture on social network sites de möjligheter som sociala medier ger att framställa sig på 

flera olika sätt och att man kan göra det för människor som befinner sig på långt avstånd. På 

Instagram kan människor välja att publicera en noga utvald del av sig själva, en önskad image 

(Mendelson, Papacharissi, 252). Dessa uttryck kan både vara en vilja av att vara unik och att 

visa samhörighet med andra. Instagram blir en plattform för att etablera och presentera en 

identitet, som sedan styrks av kommentarer från andra användare. Bilderna man lägger upp 

blir bevis på att man upplever saker. Framför allt bilder på oss själva tillsammans med vänner 

och familj spelar en viktig roll för att visa upp våra relationer med andra människor. Vår 

identitet styrks också genom vilka vi väljer att följa, kommentera och gilla (Mendelson, 

Papacharissi 2011, 253). Något som gör det mer komplicerat att presentera sin identitet på 

sociala medier än i andra sammanhang, är att man samtidigt når flera olika grupper av 

människor, som man har olika sätt att relatera till. Privatliv och offentlighet blandas och även 

grupper av människor som man i det vanliga livet träffar separat. Då gäller det att kunna 

publicera en identitet som dessa olika grupper kan förhålla sig till, utan att man förlorar sin 

kontinuitet och uppfattas som olika personer (Papacharissi 2011, 304). 

 

2.5 Identitetsskapande i ett reflexivt samhälle 
Vi anser att sociologen Anthony Giddens forskning kring människans strävan efter 

perfektionism när hen skapar sin identitet på nätet är intressant för vår studie. Han resonerar 

även kring samspelet mellan individers självupplevda identitet och samhällets strukturer, 

vilket vi har haft stor nytta av när vi tolkat våra informanters livsvärld. 



	

	 10	

 

Giddens menar att ytliga saker som till exempel klädsel har stor betydelse för framställningen 

av individens självidentitet. Det fungerar som ledtrådar för hur personen uppfattas av andra 

(Giddens 1999, 122). Identiteter i en grupp och i ett samhälle påverkas av samspelet mellan 

individers självupplevda identitet och samhällets strukturer och kulturer. Identiteter förhåller 

sig till de sociala relationer och grupptillhörigheter de har och därför uttrycker sig samma 

person på olika sätt, vid olika tillfällen och sällskap (Giddens 1999, 22). Giddens nämner att 

det reflexiva samhället leder till att människor skapar en identitet genom att iaktta sig själva i 

förhållande till omvärlden och på så sätt förhåller sig till omvärldens krav (Giddens 1999, 25). 

Han förutspådde att i vårt globaliserade moderna samhälle, där nya sociala trender kommer 

och går, blir det en nödvändighet för individen att kontinuerligt hålla sig uppdaterad för att 

hänga med och vara en del av samhället (Giddens 1999, 101). Giddens ser identitetsskapandet 

och utseendet som något nära relaterat. Han anser att den postmoderna människan är en 

osäker och självupptagen person som ser sitt utseende som en central del av den perfektion 

som hen eftersträvar. Särskilt unga kvinnor ser denna väg till perfektionism som ett livslångt 

projekt (Giddens 1999, 105). 
 

2.6 Medier och genus 
Professor David Gauntletts (2008) forskning visar att stereotyper i media är något som 

förändrats och luckrats upp i takt med att medielandskapet förändrats. Vi ser detta som ett 

intressant perspektiv att ta med i vår studie.  

 

Enligt Gauntlett har medierna en position som styr vår förståelse av hur världen fungerar. 

Genom det sätt de väljer att presenterar bilder och budskap om kvinnors och mäns sexualitet, 

påverkar de vårt sätt att se på oss själva och våra identiteter. Han menar att det fortfarande 

presenteras stereotyper för hur män och kvinnor ska vara (Gauntlett 2008, 2 - 3). Stereotyper 

kan förklaras som schabloner där någon eller något framställs på ett klichéartat sätt och 

bygger på förutfattade meningar om hur till exempel en man eller kvinna är (Fagerström, 

Nilson 2008, 70). Men Gauntlett påstår att detta mer tillhör det förflutna och att det till största 

del förekommer i tryckta medier. I och med digitala medier och dess utveckling anser 

Gauntlett att i takt med att medielandskapet förändrats, har även människors attityder 

förändrats. Genom digitala medier har individen själv fått större makt över hur hen vill 

framställa sig själv och därför presenteras män och kvinnor, enligt Gauntlett inte lika 
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stereotypt längre. Han menar att det finns en så stor variation av hur människor framställer sig 

själva på Internet att det därför inte finns några tydliga mönster eller roller längre, gällande 

genus (Gauntlett 2008, 68, 72). 

 

2.7 Duckface versus Stoneface 
Docenten Michael Forsmans synvinkel på genuskoder i sociala medier är något vi vill ha med 

i analysen av vårt material eftersom hans forskning, till skillnad från Gauntletts, visar på 

fortsatta skillnader på hur män och kvinnor exponeras och bedöms i dessa sammanhang.  

 

Michael Forsman delar inte David Gauntletts uppfattning, utan skriver i sin studie 

Duckface/Stoneface 2014, att det finns tydliga genuskoder som påverkar hur kvinnor och män 

väljer att framställa sig själva på sociala medier. Där Gaunlett påstår att det inte finns tydliga 

stereotyper och att könsrepresentationen är mer neutral, i och med medias utveckling och 

stora variation, beskriver Forsman att isärhållandet av könen och bilden av den typiska 

överordnade mannen fortfarande förekommer. Forsmans slutsats är att det skapas genuskoder 

genom att användarnas egna bilder bedöms av andra användares uppskattning eller brist på 

uppskattning. Bilder där könen exponeras på ”rätt” sätt är också de bilder som accepteras och 

uppskattas och på så sätt bidrar till normen. Ett exempel på detta är hur männen ofta på bilder 

har ett så kallat ”stoneface” där de inte visar känslor, medan kvinnor ofta ler eller gör ett 

”duckface” där de plutar med läpparna för att få betraktarens uppmärksamhet och 

uppskattning (Forsman 2014). 

 

2.8 Selfies - the male gaze gone viral 
Laura Mulvey, professor i film och mediestudier, myntade begreppet “the male gaze” (den 

manliga blicken) vilket är något som professor Ben Agger forskat kring i en kontext av 

sociala medier. Eftersom han drar paralleller till selfies ser vi detta som ett mycket intressant 

perspektiv att ta med i vår studie.  

 

Mulvey är känd för begreppet “the male gaze”, vilket betyder att bilden betraktas ur ett 

manligt perspektiv, att det är män som är bärare av blicken (Fagerström, Nilson 2008, 69). 
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Ben Agger professor i sociology och humanities vid Texas universitet har skrivit 

Oversharing: Presentations of Self in the Internet Age, 2013. Där förklarar han begreppet 

selfie som “the male gaze gone viral.” Han menar att selfies har blivit ett sätt för kvinnor att 

synas och marknadsföra sig på sociala medier, där de vet att objektifiering leder till 

uppmärksamhet. Kvinnor känner till detta fenomen, och väljer att lägga upp selfies med 

utgångspunkt att det är en man som ska se dem och gilla dem. De väljer mer eller mindre att 

omedvetet upprätthålla “the male gaze” (Agger 2013).  
 

3. Teori 
Här presenterar vi teorier som vi anser bildar en viktig ram för vår tolkning av hur våra 

informanter använder sig av Instagram och vilken betydelse användandet har för dem. 

3.1 Den symboliska interaktionismen 
Eftersom Instagram är en plats för interaktion via bilder tycker vi att den symboliska 

interaktionismen är en viktig teori att förhålla oss till i vår analys. Den tydliggör hur man på 

Instagram använder sig av symboler och skapar sitt “jag” i relation till andra. 
 

Det finns olika perspektiv inom socialpsykologin som förklarar förhållandet mellan individ 

och samhälle. Ett av dessa perspektiv är den symboliska interaktionismen och det handlar 

precis som orden säger, om symboler och interaktion. Den ser människan som en 

symbolförmedlande varelse som skapar sin jaguppfattning i växelverkan med andra 

människor och i samspel med det omgivande samhället (Angelöw 2015, 38). Den symboliska 

interaktionismen fokuserar på hur vårt ”jag” ständigt utvecklas genom våra relationer med 

andra, genom att vi rättar oss efter hur vi uppfattar att andra uppfattar oss. Den menar att vi 

övertar andras perspektiv på oss själva och att det präglar vår syn på det egna ”jaget” 

(Gripsrud 2011, 33). Den symboliska interaktionismen betonar att handlingar och beteenden 

är symboliska vilket innebär att gester, rörelser och våra materiella saker syftar på något 

utöver sig själva. Den betonar också att människor står i ett ömsesidigt förhållande till 

varandra genom att tolka innebörden i olika symboler och genom detta läsa ut information om 

varandra (Angelöw 2015, 38).  
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3.2 Den dramaturgiska skolan 
Vi ser professor Erving Goffmans dramaturgiska skola som en viktig teori för att förklara 

sättet att tänka och agera vid användandet av Instagram. Goffman talade om att välja vad man 

vill visa upp och inte, och vilken roll man vill ha i förhållande till sin publik. Detta stämmer 

bra överens med hur man presenterar sig på Instagram och blir därför ett bärande teoretiskt 

ramverk i vår analys.  

 

En gren av den symboliska interaktionismen (se 3.1) är den dramaturgiska skolan, vars 

främste förespråkare var Goffman. Han använde sig av metaforer från teatervärlden för att 

beskriva vardagslivet. Han menade att precis som en skådespelare går in i en roll, uppträder 

på scen och blir observerad av publiken, fungerar samspelet mellan människorna i det 

verkliga livet. På en teater finns ett ställe för själva framträdandet, vilket Goffman kallar den 

främre regionen. Platsen där förberedelserna görs kallar han den bakre regionen. I den främre 

regionen sker framträdanden och i den bakre regionen kan vi bevara våra hemligheter om oss 

själva som vi inte vill att alla ska få ta del av. Enligt Goffman krävs det roller för att ett 

framträdande ska kunna äga rum (Goffman 2009, 25-26). Man interagerar med sin rollgestalt 

och håller den vid liv genom framträdandet. De intryck som rollerna visar blir individens 

”jag” och beroende på hur trovärdigt personen agerar desto starkare blir anknytningen till 

rollen (Goffman 2009, 218). Även om en individ själv tror på sin roll så gäller det att få andra 

att dela samma definition av verkligheten och få samma uppfattning om individen som den 

själv har. Detta kallade Goffman för intrycksstyrning. Begreppet intrycksstyrning beskriver 

hur individer försöker presentera en viss bild av sig själv och på så sätt styra vilka intryck som 

andra får av personen. Det handlar inte bara om att presentera sig själv i ett fördelaktigt ljus 

utan också att visa upp sig själv i linje med de normer och regler som är aktuella för den 

situation personen befinner sig i och den roll hen har valt. Det innebär att individer spelar 

olika roller beroende på vilken social situationen de befinner sig i (Goffman 2009, 25). 

Goffman talade om skådespeleri, teater och roller. På teater har vi scener och rekvisita, i livet 

har vi enligt Goffman fasader. Fasader är den utrustning som individen använder för att kunna 

uppträda i rollen, alltså en inramning av framträdandet. För att göra detta möjligt sker en 

idealisering och ett hemlighetsmakeri för att inte bli avslöjad. Individen kan välja att dölja 

handlingar som inte passar med rollen, och för att behaga övriga i den sociala miljön anpassar 

individen sitt uppträdande för att framhäva sig själv som intressant och betydelsefull 

(Goffman 2009, 35-39). 
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3.3 Bakre rummet som offentlig arena 
Professor Joshua Meyrowitz grundar sina teorier på Goffmans tankar om det bakre och främre 

rummet. Han anpassar detta till vår moderna tid vilket gör hans resonemang intressant för oss 

att applicera på användandet av Instagram.  

 

Meyrowitz skrev redan 1985 i sin bok No sense of place, The impact of electronic media on 

social behavior, att Erving Goffmans dramaturgiska skola inte längre räcker till för att 

beskriva det sociala beteende vi har idag. Meyrowitz menar att vårt samhälle förändrats så att 

det som Goffman kallar det bakre rummet mer och mer blivit en offentlig arena där vi visar 

upp oss på ett sådant sätt som tidigare generationer skulle hållit strikt privat (Meyrowitz 1985, 

2). Gränsen mellan privat och offentligt har luckrats upp och vi talar, beter oss och delar med 

oss av våra privatliv på ett sätt som skulle varit otänkbart för bara några årtioden sedan (ibid, 

2).	

	

3.4 Semiotik 
Semiotiken tydliggör hur bilder skapar mening i relation till andra tecken, människors känslor 

och föreställningar. Det ger oss en större förståelse varför en bild anses vara bra att lägga ut 

på Instagram. Semiotiken är både en teori och metod, och även om vi inte valt den som metod 

för att analysera vårt material är den ändå en viktig beståndsdel för att vi ska kunna tolka våra 

informanters livsvärldar.  

 

Semiotik är läran om hur betydelse skapas i världen genom att se allting som tecken. Det vi 

kan se tolkar vi som uttryck. Detta sker omedvetet, till exempel när vi ser en person med röda 

ögon tolkar vi det som att denna person har gråtit, eller när ser vi en skylt med cykel på, 

förstår vi att det är tillåtet att cykla där. Alla dessa tecken ingår i ett så kallat teckensystem, de 

får en betydelse genom kontrasten till andra tecken (Ekström, Larsson 2010, 234 - 235). 

Roland Barthes ses som den moderna semiotikens grundare och han använder sig av begrepp 

som denotation och konnotation, vilket är grundverktyg för semiotik. Med denotation menas 

att man bokstavligt beskriver det man ser, medan man på den konnotativa nivån tar hänsyn till 

känslor och kulturellt accepterade innebörder (Ekström 2008, 21). Man kan förklara 
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konnotation som en beskrivning av det samspel som uppstår när olika tecken möter 

åskådarens känslor, uppfattningar och kulturella värderingar (Fiske 1990, 118). Även 

lingvisten Ferdinand de Saussure förklarar med sin teori att språket inte bara är en reflektion 

av verkligheten utan att det fungerar i ett system som konstruerar betydelsen av det som sägs. 

Han menar att om man studerar tecken, till exempel tecknet för ordet råtta, ser man att den har 

en vidare betydelse än enbart ett fyrbent djur med svans. Saussure menar att ett tecken både 

består av själva ordet och en bild, som inte existerar var för sig utan endast skapar mening i 

relation med varandra (Storey 2012, 113). 
 

3.5 Hyperrealitet    
Den franske filosofen Jean Baudrillards teori om hyperrealitet ger ytterligare perspektiv på 

hur vi påverkas av att vi själva väljer vilka bilder vi vill förmedla och hur det leder till att 

verklighet och fiktion blandas ihop. Detta resonemang ser vi som något väldigt aktuellt att ta 

med i vårt uppsatsarbete eftersom det är denna verklighet som våra informanter beskriver.  

 

Baudrillard menar att de traditionella tecken och symboler som betecknar något specifikt inte 

längre finns i det postmoderna samhället, där sanningar ifrågasätts och där teknologin suddar 

ut begränsningarna av tid och rum. Han anser att vi har tappat kontakten med verkligheten 

och att tecken och symboler inte har sin grund i något reellt existerande, utan refererar till sig 

själva eller till andra tecken. Resultatet blir att vi lever i modeller av verkligheten, utan att 

veta om de finns i verkligheten, en "second-hand truth”. Detta kallar Baudrillard för 

hyperrealialitet och menar att verklighet och fiktion flyter ihop utan att vi kan urskilja vad 

som är vad. Baudrillard talar även om att vi kan skapa vår egen verklighet av bilder, där 

bilden kan vara en reflektion av verkligheten, men också något som maskerar eller perverterar 

verkligheten, eller döljer frånvaron av verklighet. Han menar att en bild i sig själv inte har 

någon relation till verkligheten utan att den bara visar den verklighet som fotografen valt att 

spegla (Storey 2009, 409 - 413). 
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4. Material och avgränsningar 
Vårt syfte är att undersöka vad människor gör med Instagram och vad Instagram gör med oss 

människor i vår vardag. Vi vill undersöka hur mediet används, hur personer framställer sig 

själva och om det skiljer sig mellan män och kvinnor samt vilka effekter användandet medför. 

Detta har varit avgörande för de urval och avgränsningar som vi gjort. Nedan presenteras och 

beskrivs dessa urval och avgränsningar samt vårt empiriska material som består av ett resultat 

av fokusgruppsintervjuer. (Se bilaga 1 för intervjuguide och bilaga 2 för transkriberade 

intervjuer).  

 

4.1 Urval 

Vi har valt att använda oss av målstyrda urval. Detta menar Alan Bryman är vanligt inom 

kvalitativ forskning. Ett målstyrt urval innebär att forskaren själv väljer individer eller enheter 

som besitter väsentlig information till de forskningsfrågor som utformats (Bryman 2011, 

350). Vårt val av informanter grundar sig i att vi vet att de är användare av Instagram 

eftersom vi haft kontakt med dem sedan tidigare. Våra informanter presenterade sedan fler 

potentiella deltagare som var relevanta för studien, ett så kallat kedjeurval (Bryman 2011, 

196). Samtliga informanter är i åldern 20-30 år, vilket inte är en avgränsning vi gjort, utan 

beror på att personerna vi kontaktat tagit med sig bekanta från sin vänkrets och därför föll det 

sig naturligt att de är i samma ålder. Några av informanterna är studenter och några arbetar, 

detta ser vi till vår fördel då vi vill få ett bredare perspektiv och tror att erfarenheter och 

användandet av Instagram kan variera beroende på livssituation. Bryman förklarar att 

relationen till informanterna ska vara tillitsfull och behaglig, men att man som forskare 

samtidigt se till att det inte blir för privat. Eftersom vi redan haft kontakt med de valda 

informanterna anser vi det lätt att skapa en tillfredställande relation (Bryman 2008, 473 - 

474). Eftersom vi söker att få förståelse för deras upplevelser och närma oss deras livsvärld 

får samtalet gärna bli djupt, men vi ser det som vårt etiska ansvar att styra samtalet så att 

informanterna inte känner sig allt för utelämnade.  
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4.2 Avgränsning 
Eftersom målet med studien är att få en mer ingående förståelse av informanternas upplevda 

verklighet och livsvärld, kan det empiriska materialet bli omfattande. Därav har vi begränsat 

oss till tio informanter. De informanter vi valt är fem kvinnor och fem män, som fick 

reflektera över sitt användande av Instagram och dess effekter. Vi skapade två fokusgrupper 

där vi delade upp männen i en grupp och kvinnorna i en annan. Detta på grund av att de 

kvinnliga och manliga informanterna inte känner varandra, och för att det i könsblandade 

grupper eventuellt finns en större risk att någon inte vågar tala fritt. Vi har valt att intervjua 

både kvinnor och män, främst för att få ett bredare perspektiv, men eftersom både kvinnor och 

män får komma till tals förstår vi att genusfrågor kommer att dyka upp. Detta har vi i åtanke 

när vi analyserar vårt empiriska material, men genus är inte i huvudfokus i denna studie.   
 

5. Metod 
Nedan presenteras den metod och de verktyg vi använt oss av. Vi redovisar hur vi har samlat 

in data, hur vi bearbetat den samt redogör för vår metods tillförlitlighet och trovärdighet.  

5.1 Metodbeskrivning 
Eftersom vi vill undersöka vilken betydelse användandet av Instagram har anser vi det 

fördelaktigt att tillämpa en hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutik är en tolkningslära 

som vid sidan om iakttagelser och logisk analys går ut på att förstå genom inkännande eller 

empati (Thurén 2007, 94). Filosofen Martin Heidegger (1889-1976) var den som förvandlade 

hermeneutiken från en metodlära till en existentiell filosofi, eftersom han menade att förstå 

inte bara kan vara en metod. Enligt Heidegger är alla människor meningssökande varelser och 

genom att flytta fokus från att något finns, till vad något innebär, kan vi förstå vad en viss 

företeelse betyder för en viss grupp människor (Heidegger 1993). Eftersom hermeneutiken 

syftar till att förstå och beskriva en individs eller en grupps livsvärld, genom att beskriva hur 

individerna uppfattar sin situation (Thurén 2007, 188) ser vi hermeneutiken som en bra 

utgångspunkt för analysen av vårt empiriska material.  
 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod. Den har sin teoretiska grund inom hermeneutiken 

och ger oss de precisa “regler” vi behöver för att kunna rättfärdiga en hermeneutisk tolkning 
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av vårt material. Den kvalitativa metoden består av ett antal steg som systematiskt leder fram 

till en teori som beskriver den livsvärld som våra informanter befinner sig i. Vi har valt att 

göra detta med hjälp av analytisk induktion, vilket innebär att man undviker teoretiserande 

medan man samlar in sitt material för att man inte medvetet eller omedvetet ska påverka de 

människor man intervjuar. Vi lade istället vårt fokus på att få ett trovärdigt svar på vår 

formulerade fråga (Hartman 2004, 275 - 278).  
 

Eftersom vi har som mål att förstå den värld som informanterna upplever och utveckla 

mening ur deras erfarenheter, har vi gjort kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014, 

17). Vi ansåg att fokusgruppsintervjuer passade vår hermeneutiska ansats bäst, eftersom dessa 

ger utrymme för öppna samtal. Vi valde att följa mallen för halvstrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att personen som blir intervjuad till viss del får vara med och påverka vad som 

tas upp i intervjun, samtidigt som intervjuaren ser till att samtalet håller sig till ämnet och 

frågeställningen (Kvale & Brinkmann 2009, 19).  
 
 

5.2 Insamling av data 
Med hjälp av analytisk induktion, vilket är ett traditionellt sätt att genomföra en kvalitativ 

undersökning, delade vi upp vår forskningsprocess i tre faser, utifrån ett linjärt arbetssätt. De 

tre faserna var: planerings- insamlings- och analysfasen (Hartman 2004, 277). Under 

planeringsfasen formulerade vi den fråga som undersökningen ska ge svar på, vilket i 

kvalitativa undersökningar ofta handlar om hur människor föreställer sig och förstår världen 

(Hartman 2004, 278). Nästa steg var att utforma vår undersökning, vilket innebar att 

bestämma vilka kunskapskällor vi skulle använda och på vilket sätt vi skulle samla in vårt 

material. Som vi tidigare nämnt valde vi att använda oss av fokusgrupper. Detta för att i 

största möjliga mån få reda på vad som karakteriserar en grupp individer, genom att låta dem 

till viss del få diskutera fritt och på så sätt automatiskt ta upp just de saker som de anser vara 

viktigast för dem (Hartman 2004, 281). Målet för en fokusgrupp är inte att bli överens om de 

frågor som diskuteras eller att hitta lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar 

(Kvale, Brinkman 2014, 191). Vi förberedde oss noga genom att sammanställa en 

intervjuguide så att informanterna inte skulle styra intervjun bort från de ämnen som är 

relevanta för vår problemställning. Vi hade tänkt igenom i vilken ordning intervjufrågorna 

skulle ställas eftersom det har stor vikt för slutresultatet. För att fastställa frågornas ordning 
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använde vi oss av trattekniken, vilket innebär att vi ställde allmänna frågor i början av 

intervjun för att få igång ett bra samtal bland informanterna. Eftersom vi ville att 

informanterna skulle känna sig bekväma och hemmastadda bestämde vi oss för att utföra båda 

fokusgruppsintervjuerna hemma hos en av oss (uppsatsförfattarna), där vi bjöd på fika och 

småpratade innan intervjun påbörjades. Fokusgruppsintervjun med männen pågick i cirka en 

och en halvtimme, medan det för kvinnorna höll på lite längre, ungefär i två timmar. När 

samtalet börjat ta fart, ställde vi mer precisa frågor med en mer avgörande betydelse för vår 

frågeställning. Hartman nämner att en intervjujournal är till fördel för att anteckna både det 

som sägs och minspel under samtalets gång (Hartman 2004, 281). Vi valde att anteckna det 

som sades men upplevde att gester och minspel var sparsmakade och inte ledde till någon 

avgörande betydelse för hur vi tolkade informanternas svar. Det kändes som ett naturligt val 

att dokumentera intervjuerna genom röstinspelning via våra Iphones och inte med 

videokamera, eftersom det viktigaste för oss var att informanterna kände sig trygga och 

bekväma under intervjun och på grund av det svara “ärligt” på våra frågor, vilket en 

videokamera kanske skulle motverka. Vi var också tydliga med att inspelningarna skulle 

raderas efter uppsatsens färdigställande och att informanternas identitet hålls anonym genom 

hela studien. 	
 

5.3 Bearbetning av intervjudata 
Vi har nu kommit till det som Hartman kallar analysfasen (Hartman 2004, 277). Analysen 

består av två steg: kodning och tolkning. Att koda innebär att forskaren går igenom sitt 

insamlade material och reducerar och organiserar textmassan för att sedan kategorisera 

relevanta avsnitt. Man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att sedan kunna 

dela in dem i olika kategorier. Målet är att kategorierna ska bli samlingsnamn för de begrepp 

som informanterna använt för att beskriva sin situation. Man jämför data, på jakt efter likheter 

och olikheter (Kvale & Brinkman 2014, 242).  
 

När vi gjorde vår kodning började vi med att dela in våra intervjufrågor i olika kategorier. 

Under varje kategori samlade vi sedan återkommande uttryck och beskrivningar hos 

informanterna. Genom detta kunde vi kartlägga vad informanterna ansåg vara det viktigaste 

och ställde sedan de olika begreppen i relation till varandra. När vi var klara med kodningen 

gjorde vi själva tolkningen. Vi utgick från de svar vi fått av våra informanter och bildade 

kategorierna: “Varför Instagram”, “Identitet på Instagram”, “Effekter av användandet av 
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Instagram” och “Genusroller på Instagram”. När vi satte dessa begrepp i relation till varandra 

fick vi en uppfattning om hur informanterna upplever sin situation och därigenom en ökad 

förståelse för deras livsvärld. På så sätt fick vi en bild av hur olika meningsbärande företeelser 

hänger ihop för den grupp individer som valt att undersöka (Hartman 2004, 288).  

 

5.4 Etik  
När det kommer till intervjuer är de etiska aspekterna viktiga att ta hänsyn till. Personen som 

blir intervjuad själv ska få bestämma om hen vill delta i forskningen eller inte, det finns 

även möjlighet att avbryta sitt deltagande mitt i intervjun. Detta är ett forskningskrav som 

kallas för samtyckeskravet (Dalén 2007, 21). En annan faktor som är obligatorisk vid 

intervjuer är att informera personerna att det som sägs under samtalet kommer dokumenteras 

och användas i forskningssyfte, detta kallas även för informationskravet (Ostbye et al. 2003, 

290).  
 

5.5 Metoddiskussion 
Den hermeneutiska tolkningsläran har varit till stor hjälp för oss i vår studie eftersom 

hermeneutik handlar om människors meningssökande. Vårt mål har varit att inte bara att få 

svar på frågor angående användandet av Instagram, utan att försöka sätt oss in i vad 

användandet innebär för informanterna i deras vardag. Genom att välja kvalitativa intervjuer 

har vi kunnat ställa öppna frågor vilket gett oss ett utförligt material som på ett nyanserat sätt 

besvarat våra frågeställningar. Att göra intervjuerna i fokusgrupper hade den effekt vi 

eftersträvade eftersom det ledde till intressanta diskussioner som gav flera olika perspektiv på 

våra frågor. Våra fokusgrupper innebar en trygg miljö för våra informanter eftersom 

grupperna var sammansatta av personer som kände varandra sedan tidigare. Detta ledde till en 

avslappnad och behaglig stämning vilket vi tror gav öppna och “ärliga” svar som resultat.   
 

Det fanns även nackdelar med den metod vi valt. I och med att hermeneutik handlar om 

tolkning är det oundvikligt att vårt empiriska material till viss del blir präglat av vår egen 

förförståelse av världen. Ytterligare en aspekt är att kvalitativa intervjuer innebär en viss 

begränsning av antalet informanter, eftersom materialet blir omfattande och därmed svårt att 

analysera i för stor mängd. Vi anser att utförliga svar har större betydelse för vår studie än ett 
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stort antal kortfattade svar som till exempel en kvantitativ metod kunnat ge, men vi är 

medvetna om att våra tio informanter endast ger en avgränsad bild av verkligheten. Att 

använda sig av fokusgrupper kan medföra den nackdelen att vissa människor tar större plats 

och pratar mer än andra. Trots att vi försökte styra intervjuerna så att alla fick komma till tals, 

upptäckte vi att vissa informanter valde att svara mer kortfattat än andra, vilket vi inte kunde 

påverka. Det positiva med fokusgrupper är att om någon börjar tala öppet om känsliga ämnen 

kan det leda till att andra i gruppen också vågar öppna sig på ett sätt som de kanske annars 

inte hade gjort. Men det kan också leda till motsatsen, att en fokusgrupp hämmar människor 

att dela med sig av sina innersta tankar. Trots vårt något begränsade empiriska material anser 

vi att vi sammanställt en studie som gett svar på många frågor som handlar om skapandet av 

identitet på Instagram.  

 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Att förståelsen för andra människors situation alltid färgas av vår egen bakgrund, är något vi 

måste ha i åtanke när vi analyserar vårt material. Enligt Hans-George Gadamer (1900-2002) 

präglas vår uppfattning om informanternas livsvärld av vår egen förståelse. Gadamar menar 

att slutresultatet blir en blandning av informanternas förståelse och vår egen, och kallar 

fenomenet för horisontsammansmältning. Det är denna sammansmältning som blir sanningen, 

även om det är en relativistisk sanning, präglad av vår egen sociala och historiska situation 

(Gadamer refererad i Hartman 2004, 189). Det vi kan göra är att observera vad informanterna 

säger och hur de interagerar med föremål i deras omgivning. Vår tolkning av detta kommer 

till viss del att präglas av vår förförståelse av världen, men blir ändå sann, relativt sin tid (ibid 

190, 191).    
 

De kvalitativa forskarna Lincoln och Guba har valt att använda vardagliga begrepp som 

tillförlitlighet och trovärdighet för att diskutera sanningsvärdet i sina resultat (Lincoln, Guba 

1985 refererad i Kvale, Brinkman 2014, 295). Det är en omformulering av de traditionella 

begreppen reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet (reliabilitet) beskriver forskningsresultatens 

tillförlitlighet i relation till resultatets möjlighet att reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter (Kvale, Brinkman 2014, 295). Trovärdighet (validitet) kan definieras genom 

frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? (Kerlinger 2000, 666). Det handlar om att använda 

rätt verktyg för att få fram just det man har för avsikt att undersöka (Kvale, Brinkman 2014, 
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295). För att underbygga tillförlitlighet och trovärdighet i vårt forskningsresultat gjorde vi en 

pilotstudie där vi innan de slutgiltiga intervjuerna ställde våra intervjufrågor till en 

utomstående person för att kunna finslipa intervjuguiden, pröva analysverktyg och reflektera 

över eventuella etiska aspekter. Vi har lagt stor vikt vid att inte ställa ledande frågor under 

våra intervjuer samt att kontinuerligt utvärdera vårt arbete under hela forskningsprocessen för 

att säkerställa att de frågor vi ställer är de som besvarar vårt syfte.    

 

6. Intervjuresultat 

Intervjuerna har gjorts med tio informanter, fem kvinnor respektive fem män. Namnen är 

fingerade för att informanterna ska få behålla sin anonymitet. När vi sammanställt vårt 

intervjuresultat har vi vid flera tillfällen valt att citera informanterna i talspråksform, för att 

inte förlora autenticiteten i deras svar. Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av varje 

informant:   

 

Simone 23 år, studerar på beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

Adriana 25 år, studerar på tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin  

Natalie 25 år, arbetar på äldreboende 

Alexandra 27 år, arbetar i matvaruaffär 

Terese 24 år, arbetar i klädbutik 

Anton 25 år, arbetar som kock   

Sune 25 år, arbetar som kock 

Linus 26 år, arbetar i serviceteam 

Jesper. 25 år, arbetar med IT – service 

Alfons 22 år, studerar på socionomprogrammet 

 
6.1 Varför Instagram 
På frågan om varför informanterna använder Instagram tyckte samtliga att det var ett enkelt 

sätt att ”hålla koll” på bekanta, hålla sig uppdaterad gällande olika samhällstrender och för att 

hämta inspiration. Männen var eniga om att Instagram för det mesta används för att dela med 

sig till vänner av roliga bilder/videoklipp, både sina egna men även andras. “Om det är en 
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rolig bild taggar man någon annan för att den ska se att den är rolig”, sa Alfons. Kvinnorna 

var överens om att Instagram mest används för att visa upp sin livsstil och personlighet. "Det 

är ett tillfälle att visa vem man är. Man får en chans att visa från sin egen sida, man kan ju 

verkligen välja exakt hur och när man vill att folk ska se en”, sa Simone.  
 

Vad gäller allmänna frågor om det finns skillnader mellan hur man vill upplevas på Instagram 

jämfört med andra sociala medium som Snapchat och Facebook var de flesta överens om att 

Instagram är ett “mitt emellan medium” där man kan vara privat men inte “för privat”. 

Facebook var däremot en plattform där de knappt var aktiva längre och där de kände att de 

borde framstå som mer ”seriösa” eftersom arbetsgivare har tillgång till deras profil. Instagram 

ansågs vara bättre eftersom man väljer sina följare om man har ett privat konto. Men 

Instagram är fortfarande inte lika privat som Snapchat. De flesta tyckte att Snapchat var ett 

medium där man kan ”fula sig” och att Instagram på något sätt presenterar ens ”bästa jag”. 

Informanterna hade skilda åsikter beroende på om de hade ett privat eller öppet konto. De 

med ett öppet konto (två kvinnor och tre män) ville bjuda på sig själva och inspirerande 

händelser, och tyckte att det inte spelade någon roll vilka de hade som följare. De andra (tre 

kvinnor och två män) ville veta vilka som har tillgång till deras bilder för att till viss del 

anpassa dem efter sina följare.  
 
 

6.2 Identitet på Instagram 
För att förstå hur människor bygger upp bilden av sig själva ställde vi en del frågor om 

informanternas åsikter om identitetsskapande på Instagram. Vi började med frågan: Vad är 

det som avgör vilka bilder ni lägger upp? Två män svarade att det handlar om att visa upp sig 

själv och att ladda upp en bild som kommer få många likes. “Man vill ju få lite wow-effekt, 

något som väcker intresse, något som folk ska säga nice”, säger Alfons. De två andra männen 

sa att om en bild är rolig så laddar de upp den. Sune var kluven, han förklarade att han i första 

hand tänker på om någon kommer att uppskatta bilden, kommer den få likes? Men han 

förklarade att det bara var en snabb tanke som man sedan inte bryr sig om utan laddar upp 

bilden för att man tycker den är rolig. Tre av kvinnorna var överens om att det allra viktigaste 

är att ge en rättvis bild av sig själv.  
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“Jag vill ändå lägga upp olika bilder, visa vad jag gör, vad jag tycker om, inte för 

mycket bilder på mig själv, utan mer, titta det här är mitt liv. Tanken av mitt flöde är att man 

ska förstå vem jag är och vad jag tycker om” (Simone).  
 

De andra två kvinnorna menar att de inte reflekterar över vilken bild de laddar upp, tycker de 

om bilden laddar de upp den. Vidare frågade vi samtliga informanter hur de vill bli uppfattade 

på Instagram, och vi upptäckte att det fanns lite varierande åsikter kring denna fråga. 

Simone och Natalie hade reflekterat över detta ett antal gånger. Simone ville uppfattas som en 

person som gör mycket aktiviteter, hon ville gärna visa upp olika saker så att följaren får 

känslan av mångfald. Även om det inte alltid, enligt henne, är sanningen. Natalie ville genom 

sina bilder visa upp sin personlighet och vad som är viktigt i hennes liv, så att följarna ”lär 

känna” henne genom hennes bilder. “Ja, det enda man ser på mitt flöde är typ bilder på min 

familj, jag vill ju framstå så också för jag är väldigt familjekär”, säger Natalie. Simone håller 

med och tycker det är intressant med valet av bilder och hur det påverkar följarna, hon 

förklarar: 

“Inom en ganska kort period la jag upp en bild på mamma, sen en text om 

mamma och då var det faktiskt en kompis som vid ett senare tillfälle sa: ‘Du har väl bra 

relation med din mamma?’ Mina följare uppfattade oss ha jättebra relation, av bara två 

bilder liksom” (Simone). 
 

Resterande tre kvinnor hade inte funderat på hur de ville bli uppfattade, men att de bilder de 

lägger upp ska stämma överens med dem själva och deras vardag. Vad gäller männen var tre 

överens om att det inte spelar någon roll och att det inte är något som de tänker på, medan de 

andra två berättade att de helst skulle vilja uppfattas som roliga. Alfons berättade att det var 

viktigt att hans flöde var roligt och sarkastiskt eftersom det speglar hans personlighet.   

Att arrangera bilder är något som samtliga informanter tycker att användare på Instagram gör 

och att det syns tydligt att bilden är tillgjord i olika flöden. Med att arrangera menar vi att man 

flyttar omkring saker för att få med allt det “fina” i bilden. Kvinnorna var eniga om att den 

yngre generationen lägger ned tid på att arrangera bilderna, men att det är något de själva inte 

gör. Simone berättade att om man till exempel dricker kaffe visar man koppen, men något 

större arrangemang görs inte. Männen hade helt andra svar. Alla informanter berättade att en 

arrangering av bild sker innan de postar bilden. Alfons förklarar: “Är det något man vill visa 

upp så vill man ju att det ska vara på bästa sätt”. Och Jesper svarar: “Jag håller med, man 

måste ju göra det annars får man inga likes”.  
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En annan fråga var ifall de brukar redigera bilder innan de lägger upp dem. På detta fick vi ett 

enigt ja från samtliga informanter och ställde därför en följdfråga: Är det med Instagrams 

filter eller Photoshop ni redigerar? Där var männen överens om att det fanns någon sorts skam 

över att redigera med Photoshop och att man på något sätt lurar följarna och presenterar en 

bild som inte är sann, men att Instagramfilter känns okej och används för att göra bilden 

bättre. Kvinnorna var däremot inte eniga. De förklarade att de redigerar bilderna, men bara 

två av kvinnorna (Adriana och Terese) använder Instagrams filter, resterande kvinnor 

använder andra redigeringsprogram för att förbättra bilden ”Jag använder mig av en app där 

man kan fixa med ljuset, bildstorlek, den gör det fint”, säger Simone.  
 

Ytterligare en fråga om identitetsskapande var om informanterna är sig själva på Instagram. 

Vi undrade om den bild de ger av sig själva på Instagram stämmer överens med deras egen 

självbild och om det är viktigt att den gör det. Där svarade samtliga informanter nej. Alla var 

överens om att man inte är sig själv till 100 procent utan presenterar sitt ”bästa jag” när man 

lägger upp bilder, men att det kändes naturligt för dem. Natalie berättade att hon inte skulle 

posta en bild då hon ligger hemma och är sjuk, utan hellre skulle visa upp en bild då hon ser 

bra ut eller gör något roligt. Alfons var inne på samma sak, men vill inte “Photoshoppa” eller 

lägga upp något som inte är sant. Man presenterar något man själv tycker är bra och ”coolt” 

för att det är så man vill bli uppfattad av sina följare.  
 

Då det kommer till om man tagit bort eller ångrat att man laddat upp en bild svarade samtliga 

kvinnor ja, förutom en. Simone förklarade att hon ville spara alla bilder för att det är som ett 

fotoalbum man kan gå tillbaka till och se vad man gjort. Hon förklarade att hon bara tagit bort 

två bilder som är relaterade till träning, eftersom hon är så less på träningstrenden som just nu 

pågår på Instagram och vill inte att hennes följare skulle tro att hon stödjer det. Adriana 

berättade att hon bara tagit bort en video. Den videon laddades bara upp på grund av att hon 

förlorat ett vad, annars tar hon inte bort något. Natalie förklarade att hon tar bort gamla bilder, 

det kan vara bilder på människor som hon inte umgås med längre eller om en bild känns 

obetydlig, till exempel på mat. Hon tar bort bilder som inte längre matchar den person hon är 

idag. Terese håller med Natalie. Alexandra svarade med ett snabbt nej, utan att förklara 

varför. Samtliga män svarade att de aldrig ångrat eller tagit bort en bild.  
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Informanterna fick två frågor om deras beteende vad gäller kommentarer och gillningar. Den 

första frågan var: Vad är det som avgör vilken bild man gillar/kommenterar. Alla kvinnliga 

informanter tyckte att en kommentar betyder mer än en like. Om man kommenterar är det för 

att man verkligen tycker att bilden är fin/rolig, medan en like handlar mer om ”stöd”. Fyra av 

kvinnorna gillade sina kompisars bilder oavsett vad som var på dem, men om det var en bild 

en bekant eller kändis lagt upp tryckte man endast på like om bilden var tilltalande eller rolig. 

Adriana nämnde att hon ofta glömmer att trycka på like eller kommentera en bild, men om 

hon kommenterar är det nästan alltid för att tagga en annan kompis på bilden eller 

videoklippet för att vännen ska se samma sak. För männen verkade humor vara den 

avgörande faktorn för vilken bild man gillar eller kommenterar. Samtliga nämnde att de 

lägger en “stödlike” på sina vänners bilder bara för att vara snäll. Två av männen berättade att 

när de väl kommenterar skriver de ofta lite sarkastiskt. Andra frågan var: Låter man bli att 

gilla en bild för att andra kan se vad man har gillat. Där brast männen i skratt och tittade på 

varandra. Alfons sa: “Ja, nog finns det bilder man låter bli att gilla, det kan vara 

kontroversiella bilder, eller en lättklädd modell”. Anton, Simon och Linus höll med. Då sa 

Jesper: ”Äh, jag gillar det jag gillar, tänker inte så mycket mer på det”. Kvinnornas svar var 

lite mer varierande, två stycken trodde att den yngre generationen kanske reflekterar mer över 

det, men att det inte är något som de själva gör. Adriana berättade att det är något hon på 

senare tid reflekterat mycket över, hon förklarade det såhär: 
 

"Jag känner många som tävlar i bikinifitness, därför lägger de upp mycket 

bilder som är relaterat till det, förr gillade jag bilderna just för att de är mina vänner, men nu 

gör jag inte det längre för att bikinifitness är ingenting jag vill stödja, och jag vill inte ge 

mina följare fel bild av vad jag stödjer och gillar” (Adriana).  

 

Vidare frågade vi om informanterna har lagt upp bilder för att imponera på någon, där 

kvinnorna var överens om att de lägger upp en bild när de gjort något extra kul och vill ha 

bekräftelse. Tre av kvinnorna tyckte att man lägger upp bilder för alla följare. Två av dem 

berättade att de lagt upp bilder och hoppats på att en kille de tycker om ska se bilden och 

framförallt gilla den. Samtliga kvinnor tyckte att imponera lät överdrivet, men att när man väl 

lägger upp en bild handlar det absolut om bekräftelse. Männen var eniga om att imponera 

definitivt är en anledning till varför man publicerar bilder, men att det sällan handlar om att 

imponera på bara en person, utan snarare alla sina följare. När vi ställde frågan vad det är som 

avgör vilka personer som informanterna följer, skilde sig svaren väldigt mycket åt. Tre av 
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kvinnorna följer inredningskonton för att hämta inspiration och även idrottspersoner för att 

följa deras karriär och privatliv. De andra två kvinnorna följer “youtubers” för att få 

inspiration om smink. De följer även offentliga personers privatliv. Det verkar som att den 

avgörande faktorn för det som kvinnorna följer är om det är inspirerande konton. Även 

männen såg inspiration som avgörande och skämtkonton var populärt för samtliga, samt att 

följa deras idolers vardag. Både männen och kvinnorna förklarade att majoriteten av konton 

de följer är bekanta och nära vänner. Kvinnorna nämner att de mest följer kvinnor, medan 

männen följer lika många kvinnor som män, förutom en man som följer flest män. 
 

 

6.3 Effekter av användandet av Instagram 
Att Instagram har positiva effekter är något som alla informanter är överens om. De ser 

Instagram som en bra kanal för att hålla kontakten med vänner och bekanta. En kvinna 

nämner att det känns bättre när man möter någon som man inte pratat med på ett tag, om man 

har haft Instagramkontakt och gillat varandras bilder. Informanterna är eniga om att Instagram 

är ett bra sätt att ha koll på vad andra gör, få en inblick i andras vardag och känna att man 

hänger med i det som händer. Två av kvinnorna lyfter också fram “att kunna visa vem man är 

och vad man gör” som en positiv effekt av Instagram. 

 

“Man kanske inte vill imponera, men det är ändå: ’Titta här, nu har jag lite roligt.’ 

Det har hänt att man har tänkt, hoppas den där personen ser det här” (Simone). 

 

“När jag var på gång att bli ihop med min kille, då tänkte jag: ’Hoppas han gillar’. 

Det är ju lite töntigt men man blir ju glad, det är som bekräftelse” (Alexandra).  
 

Både männen och kvinnorna tycker om att det finns mycket humor och underhållning på 

Instagram och att man får inspiration och tips om olika saker. Två av kvinnorna talar om 

Instagram som en bra kanal att marknadsföra något. “Om man jobbar med något och vill få in 

pengar, kan man få med folk på det sättet. Man kan nå ut till så mycket mer folk”, säger 

Natalie.  
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Likes är något som alla informanter säger att de blir glada av. Detta har stor betydelse för 

både männen och kvinnorna och i båda grupperna talas de om hur viktigt det är att få 

tvåsiffrigt antal likes. “Man får ju mer självförtroende av likes”, säger Alfons. Alla kvinnliga 

deltagare säger att de till viss del tänker på vilken tid de laddar upp en bild för att få mest 

likes, vilket ingen av männen säger att de gör. “Det är ju alltid trevligare att se att folk gillar 

en, än att ingen gillar. Får man inga likes börjar man tro att Instagram har hakat upp sig”, 

säger Natalie. Kvinnorna är överens om att det är viktigare att få likes om man har lagt ut en 

selfie. “Om man har försökt göra sig jättefin, då gör det skillnad om man får likes”, säger 

Natalie. Adriana håller med och säger: “Har jag lagt ut en bild på ett berg, då gör det inte 

lika mycket om ingen gillar, än om jag lagt upp en selfie”.  
 

På en direkt fråga om de upplever en stress över att visa upp en viss livsstil på Instagram 

svarar både männen och kvinnorna nej. Samtidigt indikerar deras svar på liknande frågor att 

det finns ett visst inslag av stress. Till exempel att de jämför sig med andra och funderar om 

de upplevs som tråkiga när de ser att andra lägger upp bilder när de är ute en fredagskväll 

eller är utomlands, och de själva är hemma. Detta beskriver både männen och kvinnorna. 

Natalie säger: “Man känner sig lite dålig”. Alfons säger: “Man jämför ju sig mycket på 

Instagram, om man ser någon göra nåt coolt tänker man att jag kanske också borde göra 

det”. Både männen och kvinnorna säger att de vill gilla sina vänners bilder. Man vill inte 

“dissa” dem utan har man missat en bild, gillar man den i efterhand. Adriana säger att om hon 

glömmer att gilla en kompis bild kanske den tycker att hon är dum.  
 

“Det tar mycket på självförtroendet om man inte får några likes” (Anton).  
 

Majoriteten av männen och kvinnorna tycker att den mest negativa effekten av Instagram är 

att inte få likes. Sune skiljer sig från mängden och säger att han är “totalt obrydd”. Han tycker 

istället att: “en negativ effekt av Instagram är att man egentligen skulle kunna göra något 

annat”.  
 

Jesper säger att en negativ effekt är att: “Man kan känna att man har en jättetråkig vardag 

när man jämför sig med andra”. Det säger även alla kvinnorna. Två av kvinnorna menar att 

det blir dålig stämning när någon avbryter för att ta bilder till Instagram, det kan kännas 

onaturligt.  
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6.4 Genusroller på Instagram  
På frågan om hur män och kvinnor hanterar Instagram på olika sätt, hade männen tydliga 

uppfattningar om att det var så. Sune säger: “Tjejer bry sig mer om vad andra gör. De jämför 

mer hur folk har det hemma, fast de inte vet om det faktiskt stämmer.” Linus säger: “Tjejer 

bry sig mer om utseende, killar bryr sig inte så mycket om utseende. Tjejer vill vara på ett 

visst sätt”. Alfons säger: “Om det är någon som ‘Photoshoppar’ så är det ju tjejer. Killar 

vågar mer bjuda på sig själva. Tjejer bry sig mer”. Kvinnorna var lite mer fundersamma. 

Simone säger: “Tjejer är mer brydd hur de ser ut och håller på med filter. ”Adriana håller 

med och säger: “Jag tror också så.” Men sedan fortsätter hon: “Killar kanske också är det, 

men de kanske gör det mer diskret. De vill visa upp en bild av att de är ‘obrydda’ fast de 

kanske inte är det”. Alexandra sa att hon tror att “männen inte lägger upp så mycket” och de 

andra kvinnorna höll med. Kvinnorna tyckte att det känns som att männen är aktiva på 

Instagram, men utan att agera så mycket eller lägga upp så många bilder. 

 

När vi ställde frågan om de brukar lägga upp selfies och hur de brukar se ut på dem, fick vi 

lite olika svar bland både männen och kvinnorna. Sune och Linus säger att de aldrig lägger 

upp selfies medan Jesper, Anton och Alfons nämner att de gör det. Jesper och Anton förklarar 

att det bara sker vid enstaka tillfällen och då lägger de inte ned tid på att få bilden att se 

“snygg” ut, de tar bara ett kort och så får det vara. Alfons däremot säger att han vill vara “fett 

snygg” på sina bilder. Gemensamt för männen är att de tycker att snygg är lika med cool, man 

kanske inte ska le på bilden. För kvinnorna ser det olika ut för hur de brukar lägga upp selfies. 

Terese postar ofta selfies där ett krav är att hon ska se “fin” ut på bilden. När vi frågade henne 

vad hon menade med fin, skrattade hon och sa: “Ja men, man vill ju ändå visa upp sig själv 

från sin bästa vinkel liksom, så det blir ju lite pose”. Natalie och Simone håller med Terese. 

Alexandra och Adriana berättar att de inte brukar lägga upp selfies. 

 

“Om det är en selfie lägger man väl upp den för att man tycker att man är snygg på 

bilden och vill ‘visa upp sig lite’. Klart man väljer när man tar bilder.  Jag tar oftast selfies 

när jag sminkat mig och känner mig fin. Inte typ hemma osminkad” (Natalie). 
 

“Det känns så poseigt och självklart vill man inte lägga ut någon där man känner sig 

ful, såvida det inte är på skoj alltså. Man vill ju lägga ut en som man tycker blev fin och sånt 

orkar jag inte med. Jag känner mig inte som en selfieperson” (Adriana).  



	

	 30	

 

Angående frågan om det finns gränser för hur man får bete sig på Instagram, och om det 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor, svarar Natalie: “Killar kan lägga upp bilder på bar 

överkropp och det är ingen big deal, men om en tjej gör det med sport-bh är är det inte lika 

okej”. Adriana säger: “Men det håller på att suddas ut, för om tjejer börjar puta med röven, 

då kallar man det för fitness-inspo, och då är det helt okej”.  
 

“En kille blir inte lika dömd som en tjej. Folk analyserar mer vad en tjej gör än vad 

en kille gör. Om en kille tar en nakenbild är det mer på skämt, medan en tjej anses vara en 

hora” (Simone).  

 

Männen är överens om att det inte är konstigt när män tränar och visar upp sig.  

“Om det är typ 1 bild, inte 90”, säger Jesper.  

“Ja, man behöver ju lite variation”, säger Linus. 

“Man kan ju ha en rolig bild”, säger Jesper. 

“En kille skulle ju aldrig lägga upp en djup text, men tjejer gör det hela tiden”, säger Anton. 

 

7. Analys 
Nedan presenteras analysen vi gjort av intervjuresultaten i koppling till tidigare forskning och 

teorier.  

7.1 Varför Instagram 
Att hålla sig uppdaterad var viktigt för samtliga informanter och de hävdade att den främsta 

anledningen till att de är aktiva på Instagram är för att ständigt kunna hänga med i vänner och 

bekantas liv, men också för att följa samhällstrender och få inspiration. Giddens förklarar att 

det är en nödvändighet att hålla sig uppdaterad för att vara en del i samhället (Giddens 1999, 

101). Couldry är inne på samma sak och menar att medier inte längre är något vi har på sidan 

om i våra liv, utan att vi ständigt använder dem för att kunna närvarogöra sig själva (Couldry 

2012, 48-49). Vi har kunnat konstatera att Instagram används för att visa upp sig själv. En av 

våra informanter förklarade att hon kunde välja exakt hur och när folk ska se henne. Genom 

sociala medier kan hon visa upp önskad image, precis som Mendelson och Papacharissi 
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belyser i "A networked self " (Mendelson, Papacharissi 2011, 252). Det är även detta fenomen 

Goffman benämner som intrycksstyrning, att individer presenterar en viss bild av sig själva 

och styr det intryck andra får (Goffman 2009, 25). Våra informanter förklarade att de väljer 

Instagram före Facebook eftersom de kan välja sina följare på Instagram. På Facebook 

däremot kan till exempel chefer och lärare se ens profil och det kan bli problematiskt att skilja 

på vad som passar på jobbet/skolan och vad som passar privat. Det är precis det här 

Papacharissi nämner som något komplicerat med sociala medier. Då privatliv och offentlighet 

blandas och även olika grupper av människor, gäller det att kunna publicera en bild av sig 

själv som passar alla dessa grupper, vilket är svårt. Risken är att man förlorar sin kontinuitet 

och uppfattas som olika personer (Papacharissi 2011, 304). Ännu en anledning till varför 

informanterna använder Instagram är för det ger tillgång till kändisars privatliv och detta är 

något som idag ofta förekommer. Här går att applicera Meyrowitz resonemang om att det 

bakre rummet idag blivit en offentlig arena. Han menar att vi delar med oss av våra privatliv 

på ett sätt som skulle varit otänkbart för bara några årtioden sedan (Meyrowitz 1985, 2). 

 

De informanter vi intervjuat upplever att de får tillgång till sina vänners liv genom de bilder 

de postar. Samtidigt som de förklarar att de själva väljer vad de visar upp och inte visar upp. 

Detta går hand i hand med Baudrillards resonemang om hyperralitet. Han förklarar det som 

att vi kan skapa vår egen verklighet med bilder, genom att lyfta fram det ena och maskera det 

andra. Detta är endast den verklighet fotografen valt att visa upp (Storey 2009, 409-413). 

	
 

7.2 Identitet på Instagram 
Vi kan konstatera att den generella inställningen hos informanterna vad gäller bilder de postar 

är att de ska stämma överens med deras verklighet, men att det är en förskönad bild som ska 

imponera och framhäva det positiva och de roliga aktiviteter de gör. Detta går att jämföra med 

Goffmans dramaturgiska skola, där samhället kan ses som en teaterscen som vi alla 

skådespelar på, i hopp om att göra ett gott intryck på vår publik (Goffman 2009, 25). 

Ett fenomen som syns tydligt är att våra informanter ständigt väljer vissa bilder och 

exkluderar andra, så att det stämmer överens med den roll de spelar. Detta beskriver Goffman 

som den främre regionen där själva framträdandet sker, och den bakre regionen där vi kan 

bevara våra hemligheter (Goffman 2009, 25, 26). Individen kan dölja det som inte går ihop 

med rollen och anpassa sitt uppträdande för att framhäva sig själv som intressant. Ett par av 
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våra informanter förklarade att arrangering av bilder förekommer innan de postar dem på 

Instagram. Det var viktigt för dem att bilden som läggs upp visas på bästa sätt. Vi kan även 

här dra paralleller till Goffmans dramaturgiska skola, där han menar att en fasad är den 

utrustning som individen använder för att kunna uppträda i sin roll. (Goffman 2009, 35-39). 

Med arrangering kan alltså informanterna medvetet välja vad de vill ta med som gör bilden 

bra, och plocka bort det som inte passar in som skulle avslöja rollen de spelar. Att redigera 

bilder var något som samtliga informanter berättade att de gör, för att försöka uppnå 

perfektion. Enligt Giddens är identitetsskapande och det ytliga nära relaterat, han menar att 

den postmoderna människan eftersträvar perfektion (Giddens 1999, 101). Informanterna 

berättar även att de funderar över om deras bilder kommer uppskattas av följarna och om de 

kommer få mycket likes. Här ser vi likheter med teorin om den symboliska interaktionismen, 

om hur vårt ”jag” skapas genom våra relationer med andra, genom att vi rättar oss efter hur vi 

uppfattar att andra uppfattar oss (Gripsrud 2011, 33). Det vill säga att våra informanter rättar 

sig efter vad de tror följarna vill se, och genom likes får de bekräftelse att de lyckats. Detta 

bekräftas även av Mendelsson och Papacharissi (2011, 253) som menar att identiteten styrks 

genom likes, kommentarer och följare.  
 

Något som en del informanter hade reflekterat över var hur deras bilder påverkar följarnas 

bild av dem. En informant berättade att hennes följare förstått att hon haft en väldigt nära 

relation med hennes mamma på grund av att hon på senare tid postat två bilder på de 

tillsammans. Att människor skapar en betydelse genom tecken, förklarar Barthes som 

semiotik. Han menar att vi omedvetet tolkar situationer i vår vardag för att skapa olika 

betydelser (Ekström, Larsson 2010, 234 - 235). Det är precis detta som våra informanter 

beskriver händer på Instagram. En bild på två kvinnor som ler tolkades och fick betydelsen att 

en mor och dotter har en bra och nära relation.  
 

Giddens menar att identiteter i en grupp och i ett samhälle påverkas av samspelet mellan 

individers självupplevda identitet och samhällets strukturer och kulturer (Giddens 1999, 22). 

Detta kan vi koppla till hur informanterna nämner att de tänker på är vad som är okej att gilla 

och inte. Informanterna förklarade att man helst håller sig borta från kontroversiella bilder, 

och sådant man inte står för, och istället gillar något som anses vara socialt accepterat.   
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7.3 Effekter av Instagram 
För våra informanter möjliggör Instagram en känsla av gemenskap genom att man kan gilla 

och kommentera andras bilder, tagga sådant som man vill att ens vänner ska se och 

naturligtvis posta egna bilder, utan att i något fall behöva ta hänsyn till tid och rum. Här 

känner vi igen det beteende som Couldry i sin tidigare forskning kallar för 

nätverksindividualism, där han menar att vi blir delaktiga i en gemenskap helt på våra egna 

villkor, vid den tidpunkt och på den plats som passar oss bäst (Couldry 2012, 14, 15).  
 

Våra informanter beskriver att de kan visa vad de gör, vad de gillar och vilka de umgås med 

som en positiv effekt av Instagram. Det vill kunna förmedla en bild av vilka de är. Couldry 

kallar detta för “presencing”, vilket betyder att man närvarogör sig själv genom publiceringar, 

just för att skapa en identitet, upprätthålla närvaron och marknadsföra sig själv (Couldry 

2012, 48-49). Mendelson och Papacharissi menar att bilderna man lägger upp på Instagram 

blir som bevis på att man upplever saker. Framför allt bilder på sig själv tillsammans med 

vänner och familj har en viktig roll för att visa upp våra relationer (Mendelson, Papacharissi 

2011, 253).  
 

Våra informanter säger inte rakt ut att de känner någon stress över vilken bild av sig själva de 

förmedlar på Instagram, men en viss stress skiner igenom när de berättar att de jämför sig 

med andra och funderar över om de till exempel kan uppfattas som tråkiga. Giddens pekar i 

sin forskning på att vi iakttar oss själva i förhållande till omvärlden vilket ställer höga krav på 

individen (Giddens 1999, 101). Detta känner vi igen från samtalen med våra informanter som 

menar att jämföra sig med andra är en negativ effekt av Instagram.  
 

Våra informanter berättar att de laddar upp bilder och sedan väntar på reaktioner, genom att 

till exempel räkna likes, vilket Couldrys forskning visar är ett vanligt förhållningssätt 

(Couldry 2012, 48 - 49). Informanterna tycker också att det är viktigt att gilla sina vänners 

bilder. Mendelson och Papacharissi menar att vår identitet på Instagram styrks av 

kommentarer från andra användare och genom vilka vi väljer att följa, kommentera och gilla 

(Mendelson, Papacharissi 2011, 253). Vi ser en tydlig koppling till detta resonemang med 

våra informanters beskrivning av hur man med likes, stödjer och får stöd av sin 

grupptillhörighet på Instagram. 
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Majoriteten av våra informanter tycker att den mest negativa konsekvensen med Instagram är 

om man inte får likes på sina bilder. Vi kan närma oss en förståelse av hur detta påverkar våra 

informanter, genom teorin om den symboliska interaktionismen, som förklarar att människan 

är en symbolförmedlande varelse som skapar sin jaguppfattning i växelverkan med andra 

människor och samhället (Angelöw 2015, 38). I våra informanters fall handlar det om hur de 

bilder som postas på Instagram tas emot, alltså de symboler som visar informanternas jag. 

Informanterna säger att det påverkar deras självförtroende att inte få likes på sina bilder. Detta 

resonemang kan vi känna igen i Giddens forskning, där han anser att den postmoderna 

människan är en osäker och självupptagen person (Giddens 1999, 105). Två av våra kvinnliga 

informanter tycker att en negativ effekt av Instagram är då stämningen blir onaturlig på grund 

av att någon avbryter för att ta bilder till Instagram. Detta för att man vill visa upp ett 

spännande, men tillrättalagt liv som ska ge bekräftelse genom likes. Eftersom man på 

Instagram kan visa upp ett liv som kanske inte stämmer överens med verkligheten, kan vi här 

dra paralleller till Baudrillards teori om hyperrealialitet. Han menar att vi inte ens kan veta att 

de tecken och symboler som förmedlas, finns i verkligheten (Storey 2009, 409 - 413).  
 

Den ende av våra informanter som inte tyckte att det spelar någon roll att få likes, var Sune. 

Han ansåg istället att den mest negativa effekten med Instagram är att det tar tid från något 

annat. Detta ser vi som ett resultat av att många människor känner en press att kontinuerligt 

hålla sig uppdaterade för att vara en del av samhället, vilket Giddens beskriver i sin forskning 

(1999, 22, 25). Att hålla uppe en viss image på Instagram kan vara ett tidskrävande arbete. 

Goffman talar i metaforer från teatervärlden om att vi människor går in i rollgestalter och att 

det krävs ett framträdande för att få andra att tro på rollen (Goffman 2009, 25, 26).  
 

7.4 Genusroller på Instagram 
Våra manliga informanter hade en tydlig bild av hur kvinnor är på Instagram. De beskrev att 

kvinnor bryr sig mycket om hur de ser ut, att de använder Photoshop för att förbättra sitt 

utseende och att de jämför sig, mer än männen gör. Här ser vi en tydlig koppling till 

stereotyper, vilket Gauntlett menar är det som presenteras i tryckt media och har stort 

inflytande på hur män och kvinnor ser på sin och det andra könets identitet. Men Gauntlett 

säger också att dessa stereotyper börjat luckras upp i och med digitala medier, eftersom 

individen har fått större makt att själv välja hur man vill presentera sig (Gauntlett 2008, 2, 3 

68, 72). Detta är något som kvinnornas berättelser bekräftar, eftersom de själva säger att de 
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väljer hur de vill presentera sig på Instagram och att en viktig del är att visa att de är aktiva 

och gör roliga saker, alltså inte bara hur de ser ut. En kvinnlig informant menade också att det 

är socialt accepterat för en kvinna att posera i sport-bh, eftersom det kan hamna i kategorin 

”fitness-inspiration”, det vill säga, för att inspirera andra till en sund livsstil och inte för att 

hon vill visa upp sin kropp för att behaga. Männen i vår undersökning visade, i motsats till 

Gauntletts resonemang, att de höll fast vid en stereotypisk beskrivning av kvinnor på 

Instagram.  
 

En av de manliga informanterna sade att han ville se snygg på sina bilder, men de övriga 

männen ansåg inte detta som viktigt. De kvinnliga informanterna funderade kring om män 

kanske vill visa upp en fasad av att de inte bryr sig så mycket om hur de ser ut på Instagram, 

men att de nog gör det ändå. När det gällde kvinnorna själva ansåg de att de brydde sig mer än 

männen om hur de ser ut och att de använder filter. Detta ser vi som att även kvinnorna 

bekräftande att stereotyper lever kvar på Instagram, i enlighet med Fagerströms och Nilssons 

beskrivning av begreppet (Fagerström, Nilsson 2008, 70). Gemensamt för männen var att de 

tyckte att en snygg selfie är lika med att se ”cool” ut, där man inte ler. Kvinnorna beskriver en 

fin på sig själva med att de gör en pose, visar sig från sin bästa vinkel och att de har valt att ta 

bilden i samband med att de sminkat sig och vill visa upp sig lite. När det gäller våra 

informanters inställningar till selfies kan vi dra tydliga paralleller till Forsmans studie 

Duckface/Stoneface 2014, där han menar att det fortfarande finns tydliga genuskoder som 

påverkar hur kvinnor och män väljer att framställa sig själva på sociala medier. Enligt 

Forsman är det de bilder där könen exponeras på ”rätt” sätt som uppskattas, det vill säga, som 

genererar likes (Forsman 2014). Här känner vi även igen Aggers forskning, som kallar 

begreppet selfie som “the male gaze gone viral” och menar att selfies är ett sätt för kvinnor att 

synas och marknadsföra sig på sociala medier, där de mer eller mindre omedvetet, väljer att 

upprätthålla Laura Mulvey’s begrepp “the male gaze”, där mannen är bärare av blicken 

(Agger 2013). I våra intervjuer framkom också att de kvinnliga informanterna tror att kvinnor 

lägger ut fler bilder än män, och att männen använder Instagram mer genom att titta, vilket vi 

också kan koppla till Aggers teori.  

 

Enligt Wendt är selfies ett sätt att skapa sin identitet. Hon menar att Instagrams olika 

funktioner för att förändra en bild kan bli ett sätt att frigöra sig från verkligheten (Wendt 

2014). Här ser vi återigen hur Instagram kan användas för att presentera det “jag” man själv 

väljer och inte nödvändigtvis det som speglar verkligheten, för att få många likes. I forskarna 



	

	 36	

Bakshi, Shamma och Gilberts analys av Instagrambilder visas intressanta fakta om hur 

exponeringen av ett ansikte är ett centralt och kraftfullt verktyg i en ickeverbal 

kommunikation, som generar ett betydligt större antal likes och kommentarer än en bild utan 

ett ansikte (Bakshi, Gilbert, Shamma, 2014). Ändå kunde vi konstatera att två av de fem 

männen och två av de fem kvinnorna i vår studie sade att inte brukar posta selfies. En 

kvinnlig informant uttryckte: “Man vill ju lägga ut en bild som man tycker blev fin, och sånt 

orkar jag inte med”. Att pressen på att se snygg ut gör att man avstår från att posta selfies, 

kan vi knyta an till Giddens resonemang att identitetsskapandet och utseendet är nära 

relaterat, och att särskilt unga kvinnor kämpar efter att uppnå perfektion på detta område 

(Giddens 1999, 105). 

På frågan om det finns olika gränser för vad män och kvinnor kan lägga ut på Instagram, 

framkom att kvinnor döms hårdare för sina bilder och att kvinnors bilder analyseras mer. Män 

kunde spela mer på att vara roliga. Kvinnorna uttryckte att om en man till exempel lägger ut 

en bild där han visar mycket naket, tolkas den lite på skämt, vilket den inte gör om en kvinna 

gör så. Däremot ansåg våra manliga informanter att det inte passar för en man att lägga ut en 

“djup text”, medan detta uppfattas som okej för en kvinna. Här ser vi återigen Forsmans 

resonemang om att det finns genuskoder på Instagram som upprätthålls genom att 

användarnas bilder bedöms av andra användares uppskattning eller brist på uppskattning 

(Forsman 2014).  

 

8. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad människor gör med Instagram och vad 

Instagram gör med oss människor i vår vardag. Vi har undersökt hur mediet används, hur 

personer framställer sig själva och om det skiljer sig mellan män och kvinnor samt vilka 

effekter användandet medför. Genom våra fokusgruppintervjuer med fem män respektive fem 

kvinnor har vi kunnat se tendenser och mönster som ökat vår förståelse för hur och varför 

Instagram används, och på vilket sätt det kan påverka människors liv. Vi har genomgående 

fått mycket bra kontakt med våra informanter vilket gett oss uttömmande svar på våra frågor, 

som i sin tur lett till att vi i ljuset av tidigare forskning och teorier kunnat göra en utförlig 

analys och därigenom dra de slutsatser vi presenterar nedan.  
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Våra informanter beskriver Instagram som ett roligt tidsfördriv och en möjlighet att visa upp 

sig på det sätt man själv önskar. Även om de säger att den identitet de visar upp inte stämmer 

till 100 procent med verkligheten, är ändå avsikten att presentera sig själv som den man är. Vi 

anser att det finns en positiv aspekt i att människor själva kan styra hur de vill uppfattas och 

även det faktum att det öppnar för lite verklighetsflykt kan kännas bra. Man behöver inte 

fokusera på tvätthögen, finnen i pannan eller att livet känns lite ensamt och trist just då. 

Istället kan man ta en bild från en bra vinkel, lägga på ett filter och skriva något trevligt i 

kommentarsfältet, då har man förhoppningsvis snart ett antal likes vilket får en att känna att 

det finns människor där ute som gillar en. Men att upprätthålla en tillrättalagd identitet kräver 

också sitt arbete. “Man vill ju få lite wow-effekt”, säger en av våra informanter när han talar 

om vilka bilder han väljer att posta. “Annars får man inga likes”. Likes är något som vi ser är 

en viktig del i användandet av Instagram. Det är något som höjer självförtroendet, ger 

bekräftelse och som används för att stärka grupptillhörigheten. En slutsats vi kan dra är att 

Instagram även befäster de roller vi har offline. Den som redan har många vänner (förutsatt att 

de är aktiva på Instagram) blir ytterligare bekräftad men den som inte har vänner offline kan 

däremot få sitt utanförskap ytterligare bekräftat, genom bara några få, eller inga likes. Att 

Instagram är en plats där man kan hitta nya vänner är naturligtvis en potentiell möjlighet, men 

det var inte något som våra informanter berörde. De talade om Instagram som ett bra sätt att 

ha kontakt med vänner och bekanta, eller för att följa kända personer, roliga eller inspirerande 

konton, där man inte förväntas ha en ömsesidig relation.  
 

Precis som att likes kan höja ens självförtroende kan vi se att det kan ge motsatt effekt och 

skapa en känsla av oduglighet, särskilt om det är en selfie man har lagt upp. Trots att våra 

informanter uttrycker att de jämför sig med andra och vill visa att de är aktiva och gör roliga 

saker, svarar samtliga att de inte upplever stress i koppling till användandet av Instagram. Här 

funderar vi på om de ändå känner en undermedveten stress som de själva inte sätter i samband 

med sitt Instagramanvändande, men som vi kunde läsa mellan raderna.   
 

Genusaspekten har inte varit huvudfokus i denna studie men den har kommit fram både när vi 

ställt direkta frågor angående detta, men även i andra sammanhang. Till exempel berättar 

Natalie att hon inte skulle posta en bild då hon ligger hemma och är sjuk, utan hellre skulle 

visa upp en bild då hon ser bra ut. Alfons säger däremot att han vill presentera något han själv 

tycker är ”coolt” för att det är så han vill bli uppfattad av sina följare. Detta ser vi som ett 

tydligt exempel på att stereotypa könsroller fortfarande lever kvar på Instagram, där kvinnor 
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strävar efter att se bra ut och männen fokuserar på att göra “coola” saker. Vi upplever detta 

som olyckligt, då Instagram är ett medium som unga människor använder, där vi hade 

hoppats att dessa normer inte längre skulle förekomma. Vi hade hellre sett att vi kunde hålla 

med Gauntletts resonemang om att det inte längre finns några tydliga roller gällande genus på 

digitala medier, men ser tyvärr att Forsmans studie om “Duckface/Stoneface” är mer aktuell.  
 

Att sträva efter perfektionism är något som genomsyrar användandet av Instagram för både 

män och kvinnor, men i synnerhet exponeringen av kvinnor. Vi kan uppfatta en 

utseendefixering som leder till att några kvinnliga informanter väljer att inte lägga upp bilder 

på sig själva, eftersom de känner en press att först behöva göra sig snygga och posera framför 

kameran för att framstå som attraktiva. När vi summerar våra informanters svar lägger vi 

märke till att männen vill uppfattas som roliga, nonchalanta och “obrydda”, medan det är 

viktigt för kvinnorna att se bra ut och visa upp sin livsstil. Här kan vi se att valet av identitet 

styrs av stereotypiska uppfattningar om hur man ska vara, men också av samhällets normer. 

Vi ser att skillnaderna för vad som är okej för män respektive kvinnor att ladda upp, till viss 

del suddats ut, men att det fortfarande är en lång bit kvar. Våra informanter beskriver till 

exempel att män kan ladda upp en nakenbild som hamnar under kategorin humor och då anses 

han vara någon som ”bjuder på sig själv”, men om en kvinna gör samma sak döms hon direkt 

ut som en hora. Gällande män och kvinnor på Instagram kan vi konstatera att kvinnors bilder 

bedöms hårdare och analyseras mer, medan männens bilder tolkas på ett mer lättsamt sätt. 

Denna slutsats tycker vi är tråkig och vi anser att den balansgång som kvinnor förväntas gå, 

där det å ena sidan handlar om att vara attraktiv i alla situationer, men att veta sin plats och 

förhålla sig till en noga avvägd anpassning mellan samhällets krav på vem hon ska vara och 

vad samhällets strukturer tillåter, borde tillhöra det förflutna.  

 

Vi har konstaterat att användandet av Instagram kan sammanfattas i Jean Baudrillards teori 

om hyperrealitet. På Instagram kan man både på gott och ont befinna sig i en bubbla som inte 

är beroende av tid och rum, eller av vad som är verkligt eller overkligt. Detta innebär enorma 

möjligheter att få tillgång till och även skapa den värld man vill ha, samtidigt som det innebär 

en press att jämföra sig med andra människor som visar upp sitt “bättre jag” och en 

tillrättalagd verklighet.  
 

Under arbetets gång har vi sett hur Instagram har makten att ge känslan av att inte duga, men 

vi har förstått att våra infomanter tycker att fördelarna med Instagram väger tyngre. Vi tycker 
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det skulle vara intressant att som vidare forskning, intervjua personer som valt att avsluta sina 

Instagramkonton, för att ta reda på varför de har gjort det. Är Baudrillards hyperrealitet något 

som de har uppfattat och inte vill vara del av? Eller är Giddens resonemang om perfektion och 

krav på att alltid vara uppdaterad något de anser vara för tidskrävande och därför för jobbigt? 

Finns det positiva effekter med Instagram som de saknar? Känner de sig exkluderade från 

samhället utan Instagram? Eller har de gått vidare till andra sociala kanaler som erbjuder nya, 

bättre möjligheter?  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  
 

Demografi 

1. Var bor du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Vad är din sysselsättning?  
 

4. Finns det någon skillnad på hur du vill uppfattas på de olika medierna? 

5. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan hur du ser på Facebook, Snapchat och 

Instagram?   

6. Hur gammal var du när du började med Instagram?   

7. Vad fick dig att skapa ett Instagramkonto? 

8. Vilka användare följer du?  

9. Är majoriteten killar eller tjejer? 

10. Är de flesta kompisar i så fall nära eller bekanta? Eller är det kändisar?  

11. Varför använder du Instagram? 

12. Vad är viktigast?  

13. Använder du Instagram mest för att hämta inspiration eller för att vara inspirerande? 

14. Vad är det som avgör vem du följer? 

15. Vad är det som avgör vilken bild du laddar upp? 

16. Vad är det som bestämmer om en bild är värd att lägga upp?  

17. Redigerar du dina bilder innan du lägger upp dem?  

18. I så fall varför? 

19. Vad är det som avgör vilken bild du kommenterar? 

20. Vilken betydelse har kommentarer, likes och följare för dig? 

21. Upplever du en stress att kunna visa upp en viss livsstil? 

22. Vilka negativa effekter anser du att Instagram har på dig? 

23. Vilka positiva effekter anser du att Instagram har på dig? 

24. Har du ett privat eller ett öppet konto, eller två olika? 
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25. Varför väljer du att ha ett öppet/privat konto? 

26. Vad tänker du när du ser andras bilder på Instagram?  

27. Tar du bort bilder som du har lagt ut? Varför då? 

28. Tänker du på att lägga ut bilder vid en viss tid? 

29. Är du eftertänksam med valet av bilder du gillar?  

30. Om ja, av vilka anledningar gillar eller undviker du att gilla andras bilder? 

31. Hur vill du helst bli uppfattad på Instagram?  

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

33. Arrangerar du bilder innan du laddar upp dem på Instagram?  

34. Brukar du publicera bilder för att imponera på någon?  

35. Anpassar du valet i att ladda upp en bild utefter vilka personer som följer dig?  

36. Tycker du att din självbild stämmer överens med bilden du ger av dig själv på Instagram? 

37. Är det viktigt att de stämmer överens med varandra?  

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

39. Har du ångrat uppladdning av en specifik bild på Instagram någon gång?  

40. I sådana fall, varför?  

41. Tycker du behöver vara aktivt och delta på Instagram för att du inte ska upplevas som 

exempelvis nonchalant av dina vänner?      

42. Känner du en stress över att jämföra dig med andra och att andra eventuellt jämför sig 

med dig?  

43. Anser du att man är ”sig själv” i sociala medier?  

44. Hur reagerar du om du upptäcker en markant skillnad mellan hur en person framställer sig 

själv i sociala medier jämfört med hur hen är i verkligheten? 

45. Upplever du att tjejer och killar hanterar sociala medier på olika sätt? 

46. Upplever du att det finns skillnader i vad killar och tjejer gör i olika sociala medier? 

47. Brukar ni lägga upp selfies? 

48. Hur brukar ni i så fall se ut på dem?   

49. Upplever du att det finns gränser för hur man får agera/bete sig i sociala medier? Skiljer 

sig dessa åt beroende på om man är kille eller tjej?  
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Bilaga 2  
Transkribering intervjuer 

 

Fokusgruppintervju män 2016-02-08 
 

Skillnader mellan Instagram och andra medier? 

Jesper – Man kan ju inte använda Snapchat som Facebook. Facebook är ju familjen liksom, 

man kollar bara klipp mest och chattar. 

Linus - Man vågar ju lägga upp mer på snapchat. 

Alfons – alltså man lägger ju aldrig upp bilder på Facebook längre. 

Anton - På Instagram kan man lägga upp mer, för då måste man ju följa. 

 

Varför skapade ni kontot? 

Anton - Jag skaffade det bara för att ändra filter, för att få coola bilder. Jag började använda 

det 2012.  

 

Har du öppet eller privat konto på Instagram? 

Jesper – Dom får bara se hundar eller så, så jag har öppet bara. 

Sune – Jag måste som vara schysst tillbaka, man blir som irriterad när någon är privat, man 

vill ju snoka. 

 

Ni som har privata konton, varför? Och ni som inte har det, varför? 

     Anton - Har privat mest för att ha koll på vilka som ser, jag bryr mig egentligen inte, man vill 

inte att någon random ska följa.  

Alfons - Jag har inget att dölja. 

Jesper - Jag vet som inte varför jag är privat. Jo jag är rätt lugn med vilka som följer mig. 

Mamma får till exempel inte följa mig. 

Sune – Två av dem har blivit rätt kommersiella. Scrollar man har dom reklam. Snapchat har 

reklam, Instagram har också reklam. Jag blir irriterad, dom snor min surf. 

Anton - Mest bara skillnaden. Man använder Facebook bara för att chatta. 
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Varför använder ni instagram? 

Anton – Man fyller ut tomrummet litegrann. Det är tidsfördriv. 

Alfons – Man följer strömmen lite, alla har ju som Instagram och man vill dela med sig av 

vad man gör. 

Sune – Det är tidsfördriv. Jag tycker inte att det är kul, men man vill bara att tiden ska gå. 

 

Är det viktigt att vara uppdaterad? 

Anton – Inte riktigt för mig. 

Linus – Jag är nog mest bara inne för tidsfördriv. 

 

Hur mycket är ni inne på Instagram? 

Alfons - Väldigt ofta, en gång varannan halvtimme. Så fort man är rastlös så tar man ju upp 

det och ser. 

Anton – Beror på om man jobbar eller inte. 

 

Vad är det viktigaste med att använda Instagram? 

Anton - Man vill ju inte missa något. Hålla sig uppdaterad. 

Alfons– Man vill inte vara den som inte kan relatera till trender liksom. Eller man vill hålla 

sig uppdaterad om vännerna. 

 

Använder ni Instagram för att hämta inspiration eller vara inspirerande? 

Anton - Det finns ju många modeller ändå, då kan man få inspiration från modeller med 

snygga kläder. Mest för att bli inspirerad. Lägger upp något för att sticka ut. 

Alfons - Både och. Mer kanske för vad kan få inspo av. Men kan få inspiration av de som gör 

roliga klipp för det gillar jag. Eller, jag vet inte vad jag ska göra för mat, då får man sin 

inspiratio av recept, eller kläder. Jo men när jag la upp min video, visa upp lite kolla vad jag 

gör. 

Jesper – Njae, men jag kollar typ mest på hundar. 

Sune – Kanske bli lite inspirerad, men ingenting jag tänker på kanske. 

 

Handlar det mycket om att visa upp något man gör? 

Alfons – Något man egentligen skryter om, vinner man guld då lägger man upp. 

Anton - Allting ska se bra ut. 

Jesper – Jag har typ varit full varje gång jag lagt upp. 
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Vilka följer ni? 

Linus – Jag följer bara dom jag umgås med för att se lite grann vad dom gjort. Man kollar för 

att bli lite gladare.   

Alfons – Samma här. Eller lite Real Madrid. 

Sune – Kompisar eller bekanta, någon rolig kändis. 

Anton - Skämtkonton och bekanta. 

Jesper - Man följer dom roliga grejerna mest, och bekanta. 

 

Vilka följer ni mest, kvinnor eller män? 

Anton - Jag följer nog mest killar. 

Alfons - Tror det är rätt 50/50. 

 

Är det mest bekanta, nära vänner?  

Linus – Nära vänner. 

Alfons – Bekanta. 

Sune – Bekanta. 

 

Vad är det som avgör varför man följer vissa? 

Alfons – Det är om man känner dom, man följer dom för det är ens kompis. 

Sune - Man följer Arsenalspelare för att se hur deras vardag ser ut, för de är idoler. 

 

Vad är det som avgör vilken bild man laddar upp? 

Alfons - Man vill ju få lite wow effekt, något som väcker intresse, något som folk ska säga 

nice. 

Simon – Kommer det här intressera andra? Sen skiter man i det ändå. Humor är något man 

siktar på. 

Anton- Ja det ska helst vara roligt. 

 

Finns det något specifikt som gör att man laddar upp? 

Alfons – Den här kommer säkert få många likes, då lägger man upp den. 

Sune - Bara för att det var roligt, då lägger jag upp den för det. Filmer eller bilder 

Anton – Jag kan inte ens se mig i spegeln, bild är mera okej. 

Linus – Nej inte bild. 
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Redigerar ni era bilder innan ni lägger upp de? 

Alfons – Filter, men aldrig photoshop. 

Anton – Ja filter. För att det ska se bättre ut. 

Resten håller med om filter.  

 

Varför kommenterar man eller gillar man en bild? 

Alfons - Om det är en rolig bild taggar man någon annan för att den ska se att den är rolig. 

Jesper – En stödlike typ. Med vissa är det så, men vissa lägger upp artistiska bilder som ingen 

bryr sig om då, gillar man ju såklart inte. 

Anton - Man kan kommentera lite sarkastiskt. Man gillar för att man är kompis med personen, 

har inte med bilden att göra egentligen. 

 

Finns det vissa bilder man låter bli att gilla? 

Alfons – Ja, nog finns det bilder man låter bli att gilla, det kan vara kontroversiella bilder, 

eller en lättklädd modell.  

Alla - Skratt!  

Anton – Ja.  

Sune – Ja. 

Linus – Äh, jag gillar det jag gillar, tänker inte så mycket mer på det. 

 

Hur vill du bli uppfattad på Instagram? 

Sune – På det sättet så bryr jag mig inte så mycket. 

Jesper – Jag lägger typ inte ut något. 

Alfons – Vill vara rolig, sarkastisk. 

Anton – Man vill vara rolig, vill visa upp sin personlighet. 

Linus - Ja jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. 

 

Anpassar ni det ni gillar efter folk som ni umgås med? 

Sune - När man kollar på vänbevakningen, om man ser folk man känner har gillat, då går man 

in och kollar på klippet. 

 

Arrangerar man bilder innan? 

Alfons - Är det något man vill visa upp så vill man ju att det ska vara på bästa sätt. 



	

	 49	

Jesper – Jag håller med, man måste ju göra det annars får man inga likes. 

Sune – Jo, få bilder blir helt spontana. 

Linus - Jo. 

  

Har ni publicerat bilder för att imponera på någon?  Eller gör man det hela tiden? 

Sune – Man gör ju det, man lägger ofta upp för att imponera på någon. 

Alfons – Jo men då är det mest allihopa, inte en specifik person. 

Anton - Njae. 

 

Anpassar ni valet av bilder som ni lägger upp, efter vilka ni vet följer er? 

Jesper – Vet inte riktigt, nu kan man ju skicka vad som helst till polarna på Snapchat. 

Instagram känns mer för att visa upp för bekanta. 

Alfons - Instagram är ju mer för allmänheten, man anpassar. 

 

Tycker du att din självbild stämmer överens med den bild du ger om dig själv, och är 

det viktigt att den gör det? 

Alfons – Man vill ju inte vara en annan på Instagram än vad man är i verkliga livet, man kan 

ju som inte Photoshoppa, och sen ser man inte ens ut så på riktigt. Så man vill ju ändå att 

bilden ska ge en rättvis bild av en själv. Man skryter litegrann, till exempel om man gör 

bungyjump. Men det betyder ju inte att jag är våghalsen, men det är lite både och.   

Jesper – Jag använde Instagram mer förut. Jag använder det inte så mycket nu,  men jag vill 

uppfattas som djup (skratt).  

 

Känner du att du lyckats att leverera en bild av er själva som ni strävar efter? 

Alfons – Jag känner ändå så. Nog finns det bilder på min kamerarulle som jag kanske inte 

visar. 

Anton – Inte direkt, dom är bara där. 

Sune – Eller att man är onykter. 

 

Vilken betydelse har kommenterar likes, följare? 

Sune - Totalt obrydd. 

Linus – Nej. 

Anton – Om ingen gillar, då tänker man ahapp då kan jag ju ta bort den. Ja man kollar ju hur 

många som gillar, typ ja tvåsiffrigt. 
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Alfons- Om ingen gillar, blir ju hemskt då. Man får ju mer självförtroende av likes. Jo, 

tvåsiffrigt. 

 

Har ni tagit bort en bild för att ni fått lite likes? 

Alla - Nej. 

 

Är det någon som upplever stress för att behöva visa upp en viss livsstil eller visa vad 

man gör? 

Alla - Absolut inte, faktiskt inte … 

 

Kan någon säga en negativ effekt som Instagram har på en personligen? 

Sune - En negativ effekt av Instagram är att man egentligen skulle kunna göra något annat. 

Jesper – Man kan känna att man har en jättetråkig vardag när man jämför sig med andra, typ 

om nån är utomlands.  

Alla - Håller med. 

Alfons – Det tar mycket på självförtroendet om man inte får den effekt man trodde, likes, 

kommentarer, på bilden. 

Anton – Det tar mycket på självförtroendet om man inte får några likes. 

 

Positiv effekt? 

Alfons – Humor, man får inspo, tips, man hänger med mer i vardagen.  

Anton – Inblick i folks vardag, nu har man ju koll på vad folk gör. 

Linus – Man ser vad folk gör. 

 

Vad tänker man när man ser andras bilder? 

Alfons - Man jämför ju sig mycket på Instagram, om man ser någon göra nåt coolt tänker man 

att jag kanske också borde göra det. 

 

Finns det någon bild ni ångrat att ni lagt upp ? 

Anton - Njae, onödig bild 

Jesper – Nej, men typ fyllebilder. Typ en bild på ett bord. 

Linus – Onödig bild. 
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Vad är en onödig bild? 

Alfons – Onödiga bilder, typ idag var jag ute och sprang. Man vill skryta, då är det en bra 

bild, något som är imponerande. 

 

Känner ni någon viss press att vara aktiva och inte vara nonchalanta på Instagram? 

Anton – Jag vill typ vara emot Instagram och då vill jag knappt använda det nå mer. 

Alfons – Njae, man känner ju att man vill vara aktiv tillbaka eftersom dom andra är det. 

Sune – Jag känner inte att jag behöver vara aktiv. Man gillar kanske bara för att det ens 

kompis, för att stödja. 

 

Kan ni känna en stress över att jämföra er med andra eller tvärtom? 

Jesper - Njae, faktiskt inte. 

Alfons – Mer stress över att jag jämför mig med andra än att de jämför sig med mig. 

Anton – Ja. 

 

Upplever ni att tjejer och killar hanterar Instagram på olika sätt och hur? 

Sune – Tjejer bry sig mer om vad andra gör. De jämför mer hur folk har det hemma, fast de 

inte vet om det faktiskt stämmer.  

Linus – Tjejer bryr sig mer om utseende, killar bryr sig inte så mycket om utseende, tjejer vill 

vara på ett visst sätt. 

Alfons – Om det är någon som Photoshoppar så är det ju tjejer, om man ska säga så. Killar 

vågar mer bjuda på sig själv på ett sätt. Tjejer bryr sig mer.  

 

Brukar ni lägga upp selfies, och hur brukar ni i så fall se ut på dem? 

Alfons - Ja det brukar jag, jag vill se fett snygg ut. 

Sune - Jag brukar aldrig lägga upp selfies. 

Linus - Inte jag heller.  

Anton - Ja alltså vid enstaka tillfällen, men det är inte så att jag lägger inte ner tid på det. 

Jesper - Typ nån gång. Inte som att man försöker le, man vill ändå se cool ut som.  

Alla - Håller med. 
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Finns det gränser för hur man ska vara på sociala medier, skiljer det sig om man är tjej 

eller kille? 

Jesper – Det beror ju på, är det någon som tränar om någon visar upp sig, är det inte 

konstigt.  Om Anton skulle bulka upp sig nu och väga 90 kg, då skulle jag gilla det. Om det är 

typ en bild, inte om det är typ 90 bilder. 

Alfons – Så länge man inte gör samma sak, man måste ha nytänk alltså, man kan inte samma 

sak, då dör det som ut. 

Linus – Ja man behöver lite variation. 

Jesper – Man kan ju ha en rolig bild.  

Anton – En kille skulle ju aldrig lägga upp en djup text, medan tjejer gör det hela tiden.  

 
 
Fokusgruppintervju kvinnor 2016-02-12 
 

Finns det skillnader på hur man vill upplevas på Instagram och andra medier? 

Natalie – Snapchat är där man kan fula sig, och Instagram är där man är finare, för 

allmänheten. Snapchat är för privata 

Simone – Jag är inte aktiv på Facebook, man vill verka mer professionell där. Om en 

arbetsgivare skulle se, man lägger inte upp en oseriös bild där. Jag tänker väldigt ofta hur jag 

framställs på olika medier, Instagam är lite mitt i mellan, dom i min närhet som följer mig får 

en bild av mig, vem jag är och så. 

 

Har du öppet eller privat konto på Instagram? 

Alexandra - Jag har öppet. 

Adriana – Jag har privat. 

Simone - Jag brukar variera, men tar bort vissa som jag inte vill ha. 

Terese – Jag har öppet tror jag, eller jag brukar variera. 

Natalie - Jag har öppet för att alla ska kunna se. Har med hur man känner att göra: nu är det 

för många som försöker följa en, då blockerar man om det är en kompis som man inte vill ha. 

Så man har det öppet bara för man inte orkar hålla koll. 

 

När öppnade ni era Instagramkonton? 

Simone – Det var ganska precis tre år sedan. 

Adriana - Tror jag öppnade tidigt, när det började. 
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Natalie - Samma här. 

Terese - Jag med. 

Alexandra - Jag var nog något år senare. 

 

Vad var det som fick er att göra det? 

Natalie – Det var nya Facebook, fast bara bilder. 

Simone - Det var en ny grej. Förut la man upp statusar och skrev, nu var det bilder och det var 

lite roligare. 

Terese - Dom som varit aktiva på Facebook gick över till Instagram, för att det är det nya så 

man var tvungen att förflytta sig dit för att folk var där 

Adriana - Facebook var mer formellt, och Instagram kändes mer privat för att man får följa 

och följare man kan som bestämma. 

Simone - Det är stor skillnad mellan vår generation och föräldrarna. Facebook är ju en hit där, 

men inte för oss. 

 

Varför använder ni Instagram? 

Adriana – Jag tror det började mest för att det var så lätt att följa bekanta, och se vad de följer 

och så vidare. Men varför jag fortsätter är för att man upptäcker att det finns så mycket mer. 

Jag tycker det är jättekul att se kändisars privata konton, att se vad de lägger upp på sin 

privata fritid. 

Alexandra – Det är mest för att se vad alla gör. 

Simone – Man följer upp kompisar från gymnasiet och så vidare, man ringer ju inte folk 

längre och frågar vad de gjort det senaste året. 

Natalie – Jag tycker det är lite synd, nu ringer man inte för att prata, för det ser man ju. 

 

Vad är det viktigaste med att använda Instagram? 

Simone – Bara att hålla sig uppdaterad, överlag. Alla som är bekanta, men även obekanta. 

Adriana – Mycket för att få inspiration, nu är jag ju inne på inredning, men mode också. 

Natalie - Jo det är sant. 

 

Använder du Instagram för att hämta inspiration eller för att inspirera? 

Terese - Jag hämtar. Lägger inte ut inspobilder. 

Adriana – Jag hämtar inspiration. 



	

	 54	

Simone - Man kan ha fina bilder i flödet när man ser utifrån. Mina bilder är fint enstaka, men 

inte jättefint tillsammans när man kollar flödet. 

Natalie – Om det inte passar in i mitt flöde så man lägger inte ut, för det passar inte in. Det 

måste se ut på ett visst sätt. 

Simone - Jag vill ju som visa upp vem jag är och inte vara ytlig. Det är ju så mycket jobb för 

att lägga på filter och så vidare. 

 

Vilka personer följer ni? 

Adriana – Mest egentligen vänner, men nu har jag börja följa mer inredningskonton, 

idrottspersoner, typ Susanna Kallur. 

Natalie - Mycket inredningskonton, youtubers, offentliga personer, smink, vänner, offentliga 

personer till exempel Khloe Kardashian, Kylie Jenner. 

Alexandra - Vänner och fotbollsvänner, fotbollslag, roliga klipp. 

Simone - Offentliga personer Calle Schulman, vänner och roliga klipp. 

 

Vilka är majoriteten ni följer? Killar eller tjejer? 

Simone- Majoriteten som följer mig är tjejer, det har jag räknat, så jag tror det är samma för 

de som jag följer. 

Adriana – Samma. 

Natalie - Samma. 

Alexandra - Samma. 

 

Vilka är flest av de ni följer? Nära, offentliga, bekanta? 

Natalie – Jag tycker om att kolla på bilder, så jag följer lite olika. Men jag tror att det är mest 

offentliga konton för mig. 

Simone – Jag tror det är mest vänner och bekanta, men mest bekanta. 

Alexandra – Vänner och bekanta. 

Adriana – Vänner och bekanta. 

Terese - För mig med. 

 

Är man sig själv på Instagram?  

Natalie – Nä inte till 100 procent. Man försöker ju hela tiden vara sitt bästa jag 

Adriana – Ja precis, och det är ju inte helt fel heller.  

Alexandra - Jag håller med. 
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Vad är det som avgör vilken bild man lägger upp? 

Natalie – Ibland är jag petig, men tycker jag den är fin så lägger jag upp den. Om den är bra 

lägger jag upp den. Att jag ser bra ut på bilden. Jag skulle aldrig lägga upp en bild när jag inte 

är i mina bästa dagar. Att man tycker att man är fin och är nöjd. 

Simone - Jag vill ändå lägga upp olika bilder, visa vad jag gör, vad jag tycker om, inte för 

mycket bilder på mig själv, utan mer, titta det här är mitt liv. Tanken av mitt flöde är att man 

ska förstå vem jag är och vad jag tycker om. Inte bara jag i olika poser.  

Natalie – Jag är också så. Man lägger upp videor när man skämtar, och bilder på familjen och 

så vidare. 

 

Tänker ni mycket innan ni lägger upp en bild? 

Simone- Jag är olika, ibland tänker jag på hur mycket likes jag får, ibland skiter jag i det och 

bara lägger upp den jag vill. Man delar ju inte med sig av allt. 

Alexandra – Jag är inte lika djup, när jag lägger upp, jag lägger upp på saker jag gör eller 

hundarna och fotboll. Om jag tycker att bilden är fin så lägger jag upp den. Jag tänker inte så 

mycket på det, jag har inte så mycket följare så jag får inte så många likes ändå. 

 

Redigerar ni bilderna? 

Alexandra – Ja det behövs. Med dom funktionerna i Instagram. Jag har en app också, men 

ibland räcker det med Instagram. 

Adriana – Jag har bara en app som jag tagit hem, Instacollage, bara för att jag ska kunna ha 

flera bilder i samma, men annars bara filter. 

Natalie – Jag var seriös förut och tog hem appar och fixade med ljuset. Nu har jag bara så att 

jag kan ha en vit ram eller så. 

Simone – Jag använder mig av en app där man kan fixa ljus, bildstorlek, den gör det fint. 

Terese - Jag redigerar ibland, bara med Instagramfilter. 

 

Varför redigerar man en bild? 

Simone – För att det ska vara lite finare. Det kan göra ganska mycket med ljuset om man 

redigerar litegrann. 

Natalie - Om man redigerar bilden för att få den att se lite ”varmare” ut kan det göra det bra. 
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Vad är det som avgör vilken bild ni kommenterar eller gillar? 

Natalie – Jag är så snäll så jag gillar den. Om det är folk jag inte känner då likar jag bara om 

jag tycker om det, men är det för att det är min vän, då gillar jag den för det är min vän. 

Adriana – Om jag kommenterar så är det mest om jag taggar någon för jag sett något 

roligt och vill att den ska se samma. Men likes har jag tänkt mer på nu. 

Terese – Då är det för att vara snäll när man likar, men kommenterar man måste man lägga 

ner mer effort. 

Simone- Likes är mer en i mängden, men kommenterar man betyder det mer. 

 

Tänker man sig för innan man kommenterar, att andra ser vad man tyckt om och så 

vidare? 

Natalie – Kanske för dom som är yngre, men inte i vår ålder. 

Adriana – Jag känner många som tävlar i bikinifitness, därför lägger de upp mycket bilder 

som är relaterat till det, förr gillade jag bilderna just för att de är mina vänner, men nu gör jag 

inte det längre för att bikinifitness är ingenting jag vill stödja, och jag vill inte ge mina följare 

fel bild av vad jag stödjer och gillar. 

Alexandra – Håller med. 

 

Vad är det som avgör vilka ni följer? 

Terese – Jag följer inte dom som jag tycker: Jag är inte intresserad av ditt liv, som lägger upp 

bilder på något jag inte är intresserad, för det ger mig ingenting. 

Natalie - Smink och inspiration. Jag följer ju folk som har sminkkanlar, för jag gillar det för 

att hämta inspiration. Jag följer youtuers för jag själv håller på med det. Vänner, som jag 

känner. Det blir opersonligt om man bara följer bekanta. 

Simone – Jag följer mest bara vänner, jag tänker att jag vill veta vad dom håller på med. Man 

kan ju knyta lite kontakter, om man är på en fest och taggar varandra, så börjar man följa på 

Instagram, man blir lite kompisar genom Instagram. 

Alexandra – Jag håller med. 

Adriana – Jag håller med. 

 

Tänker ni på att det syns vilka ni följer och vem som följer er? 

Simone – Jag tänker inte på vad andra tänker på. Jag tänker inte på att den här personen följer 

jag inte för andra kan se. Men om man ser att någon som följer en som är lite cool då är det 

genast att man ba oj vad nice.  
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Terese – Har inte tänkt på det så mycket, det är skönt att kunna se vilka som följer. 

Adriana – Inte jag heller riktigt. Jag har ju många som gillar bikinifitness och av någon 

anledning kom jag åt värsta muskelkontot, då står det ju Adriana följer muskelkonto. Då tror 

ju folk att jag skulle börja följa det så jag var som tvungen att ta bort det, för det var 

jättepinsamt. 

Natalie - Adriana kanske följer folk som vi gått i skola tillsammans med, så då kan jag ju gå 

in och följa den personen också för jag såg den på kontot. 

 

Brukar ni arrangera bilder? 

Natalie – Nja, det gör jag faktiskt inte. Tror det är mer dom som är yngre, allting ska se 

perfekt ut. Man ställer till det litegranna ändå, så det blir fint. 

Simone - Dom har en annan bild på det hela, det ska se mer artistiskt ut. Jag kan arrangera en 

bild om vi ska dricka kaffe, titta ner i koppen typ. Man tar två bilder, men jag lägger inte ner 

jättemycket energi på det. 

Adriana – Nej det är oattraktivt. 

Terese - Jag brukar inte arrangera. 

 

Hur vill du helst bli uppfattad på Instagram? 

Simone - Jag tänker på det mycket men exakt hur, är ju svårare. Men jag tänker att jag ska 

vara en person som gör olika grejer och inte bara sitter och pluggar, visar mångfald på vad 

man gör. Inom en ganska kort period la jag upp en bild på mamma, sen en text om mamma 

och då var det faktiskt en kompis som vid ett senare tillfälle sa: ‘Du har väl bra relation med 

din mamma?’ Mina följare uppfattade oss ha jättebra relation, av bara två bilder liksom 

Natalie - Ja, det enda man ser på mitt flöde är typ bilder på min familj, jag vill ju framstå så 

också för jag är väldigt familjekär. Och någon gång kan jag marknadsföra min youtubekanal. 

Adriana – Jag har aldrig riktigt reflektera över hur det ser ut. 

Alexandra – Jag tänker inte alls på hur jag uppfattas. 

 

Tar du bort bilder som du lagt ut? Varför? 

Natalie – Ja, det kan vara gamla bilder, om jag känner att jag har mycket bilder så tar jag bort 

dem. Och gamla bilder och med folk jag inte umgås med längre tar jag bort och byter ut dom 

med nya bilder. Om den är onödig, typ när man just börjat med Instagram, på mat. Då tog jag 

bort den direkt för den är obetydlig. Man uppdaterar beroende på vem man är idag. 

Alexandra – Nä, det har jag inte gjort. 
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Terese - Jag tar bort obetydliga bilder. 

Simone – Jag sparat alla bilder förutom två, man vill ändå kunna gå tillbaka och se vad man 

gjort förut. Jag har tagit bort två bilder, det var sådant träningshets på flödet och jag var less 

så jag tog bort mina träningsbilder, för jag ville som inte stödja det.  

Adriana – Jag har bara tagit bort en video. När jag förlorade ett vad var jag tvungen att lägga 

upp en video, så jag tog bort den. 

 

Brukar du publicera bilder för att imponera på någon? 

Simone – Man kanske inte vill imponera, men det är ändå: ’Titta här, nu har jag lite roligt.’ 

Det har hänt att man har tänkt, hoppas den där personen ser det här. Då jag hade på g med en 

kille, då var vi ute och reste, och då när han gillade då var det som lite flörta på Instagram 

även fast vi inte pratade. Det blev som en kommunikation med likes. Jag ville ju att han skulle 

gilla, få bekräftelse. 

Alexandra – Jo men samma här. När jag var på gång att bli ihop med min kille, då tänkte jag: 

’Hoppas han gillar’. Det är ju lite töntigt men man blir j u glad, det är som bekräftelse. 

Adriana – Nä, inte imponera, men om man har gjort något extra kul, då lägger man upp det. 

Terese - Ja precis. Man lägger ju upp bilder när man har kul. 

Natalie – Undermedvetet att visa upp något coolt.  

 

Betydelser av kommentarer likes följare, hur pass viktigt är det? 

Simone - Jag är ändå ganska aktiv och får mycket likes. Det var jättekul när jag tänkte vara 

med några och alla sa nej. Då tänkte jag, när ingen ändå vill umgås, men ändå gillar, det har 

egentligen ingen betydelse då. Men för stunden är det ju nice. Man blir glad. 

Natalie – Det är ju alltid trevligare att se att folk gillar en, än att ingen gillar. Får man inga 

likes börjar man tro att Instagram har hakat upp sig. Man blir ju glad om man får likes. 

Terese - Likes betyder ju ändå någonting. Man blir ju som glad. 

Adriana – Jag är ju inte jätteaktiv, men det är ju alltid kul att se vilka av dom jag följer som 

gillar. Sen är det också viktigt, det är alltid kul att komma över tvåsiffrigt. 

Simone - Fler än 11 personer måste ha gillat dina bilder. 

Alexandra – Jag håller med. 

 

Kan det vara så att man likar generöst, för då får man tillbaka? 

Alexandra – Det har jag gjort. Någon gång. 

Terese - Nä inte riktigt. 
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Simone - Jag vill att dom känner lite uppskattning om jag gillar. Några måste man ju gilla, typ 

familj, pojkvän. Men bekanta ska förtjäna den.  

Natalie - Jag är generös men jag tänker inte så där. 

Simone - Någon av ens vänner som inte är så aktiv, då lägger man en like. 

Adriana - Har jag någon som har fått jättemycket likes då behöver jag inte lika för då känner 

man att den personen klarar sig. Jag gillar med en stödlike på den som har mindre likes. 

 

Upplever ni en stress av att visa upp en viss livsstil på Instagram? 

Alexandra – Nä, inte så insatt så. 

Simone – Jag vill ändå ge en rättvis bild, men man vill ju visa det bra, men jag tänker inte att 

jag måste lägga upp en bild för jag måste liksom. 

Natalie - Man lägger ju inte upp för att fejka.  Jag försöker lägga ut det jag gör just då. Men 

blandat. 

Adriana – Jag har aldrig upplevt stress, men att folk måste tycka jag är tråkig, för jag lägger 

inte upp något, att folk kommer sluta följa mig för att jag inte lägger upp. Ofta glömmer jag 

uppdatera när jag gör något, men jag påminner mig själv att: äh, orka bry. Men visst att det är 

lite tråkigt att jag inte postar något. 

Terese – Jag känner aldrig så faktiskt. 

 

Kan ni känna negativa effekter av Instagram? 

Natalie – Att man inte får likes, då känns det som att ingen gillar en. Likes är så viktigt 

men det är ju verkligen inte det. Man kan ju må dåligt av det och det är lite tråkigt. 

Simone - Jag kan känna så här: jag ska vara hemma en fredag, så ser man alla andra är ute och 

gör en massa aktiviteter, och jämför sig själv, och känner press för att alla har så kul, och man 

själv sitter hemma och känner sig dålig. Fast det kanske var mer förut, men fortfarande 

litegrann. 

Natalie - Man känner sig lite dålig. 

Adriana – Jag håller med på den. Som student hinner man ju inte göra så mycket, och ser 

andra som gör asmycket och reser hela tiden, så blir man irriterad och att det känns jobbigt. 

Man ser saker som man själv önskar man kunde göra men inte kan. 

Simone - Om man känner att man gör något roligt, och så ska någon få till en bild, så blir det 

dålig stämning för att de pausar och ska göra det onaturligt. 
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Terese – Snapchat kan vara roligt på det sättet för det är live. Jag hade en kompis som skulle 

ta bild på allt för att få en bild på Instagram, sånt är så irriterande för man orkar inte umgås 

med någon som hela tiden håller på. 

 

Om ni lägger ut selfies, gör det en skillnad på om ni får likes? 

Simone – Oftast gillar man något som någon kan relatera till. En bild på mig är något som 

folk kan relatera till. Om jag dricker kaffe kanske dom som inte gillar kaffe, så gillar dom inte 

det. Varför ska man gilla något man inte kan relatera till? Man kan ju förvänta sig mindre 

likes beroende på bild. 

Natalie – Om man har försökt göra sig jättefin, då gör det skillnad om man får likes 

Adriana – Har jag lagt ut en bild på ett berg, då gör det inte lika mycket om ingen gillar, än 

om jag lagt upp en selfie. 

 

Vad tänker ni om dom som man uppenbart ser att dom arrangerar? 

Natalie – Visst kan det vara roligt, när dom försöker få det att framstå på ett sätt när man vet 

att det inte är så. Dom försöker som inspirera. 

Adriana – Det här är någon som vill framstå som värsta inspirationen. 

Simone – Man måste vara uppmärksam. 

 

Vad tänker när du ser andras bilder på Instagram? 

Adriana – Jag följer inte så många som gör så. När Natalie lägger upp bilder så tycker jag det 

är kul för att jag vet att hon gör det. Eftersom att man följer flera, och alla har uppfattningen 

att lägga upp på något som är värsta grejen, då blir det ju ett extremt flöde med folk som gör 

jättemycket aktiviteter. Om det blir en viss person som gör samma sak hela tiden, typ 

Angelica Blick, då blir det så mycket: jag gör det här och reser och så vidare, det går som inte 

att relatera till. Jag får som inget av det. Men om någon åker litegranna och så kan jag tycka 

att det är kul att se, få inspiration, relatera. 

Natalie – Man jämför sig litegrann ändå, även fast man inte tänker på det.  

Simone – Omedvetet gör man ju det. 

 

Positiva effekter med Instagram? 

Alexandra – Att man blir glad av likes, man blir glad av att se att sina vänner är glada. 
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Simone – Ett tillfälle att visa vem man är. Man får en chans att visa från sin egen sida, man 

kan ju verkligen välja exakt hur och när man vill att folk ska se en. Och att hålla koll på 

vänner och hålla kontakten med folk, även fast man inte riktigt pratar. 

Natalie – Man känner sig engagerad, alltså det känns som bättre, om man inte har pratat på ett 

tag och likar en bild, känns det bättre när man träffas för man haft instagramkontakt. 

Adriana – Att man kan använda det på olika sätt. Det kan vara underhållning, det kan vara 

inspiration, hålla kontakt, om du ska på en resa, visa vad man gör, hur man lever. 

Natalie - Om man jobbar med något och vill få in pengar, kan man få med folk på det sättet. 

Man kan nå ut till så mycket mer folk.  

Simone - Vi spelar i samma fotbollslag och gjorde ett Instagramkonto till alla i laget. Då 

presenterade man nya spelare i en liten intervju, och skrev ett litet minireportage. Man kan 

visa upp spelare, man marknadsför laget litegranna för andra lag och föräldrar. Jättebra 

tillfälle att marknadsföra. Gratis info. 

 

Tänker på att lägga ut en vild på en viss tid? 

Simone - söndag på eftermiddagen får man mest likes, för att folket är hemma och uppdaterar. 

Inget jag tänker på men jag vet att det är så. 

Alexandra – Samma. 

Natalie – Tänkte ändå på att jag la upp en bild, att det var så sent och jag tänkte ingen 

kommer att se den, jag får inga likes och sen ba äh, skitsamma, tänk inte så. 

Adriana – Man vill ju som inte komma och lägga upp en bild som inte är så aktuell. Men man 

kanske övertänker, för man känner att man inte vill lägga upp någon bild på det man gjorde 

för en vecka sedan. 

 

Tycker ni att det är viktigt att visa att man är aktiv och delta och inte uppfattas som 

nonchalant? 

Adriana – Jag känner mig som en hycklare, för jag tycker det är tråkigt när det inte finns 

något att titta på, men jag lägger ju inte upp själv. Om jag glömmer att lika en kompis bild, 

men fan vad tråkigt, nu kanske dom tycker att man är dum. 

Alexandra – Jag tycker om att titta på andras bilder. 

Natalie – Näe, inte riktigt. 

Simone - Man gillar ju i efterhand. Man vill ju inte dissa sina nära vänner. 

Terese - Man vill ju stödja sina kompisar, därför likar man. 
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Är det någon som ångrat att man la upp en bild? 

Alexandra – Jag har inte det. 

Natalie – Inte vad jag kan komma på. 

Simone – En gång förra sommaren la jag upp en bild från tisdagsrex. Jag drack bara lite och 

gick hem tidigt, för jag skulle upp och jobba. Jag försov mig och vaknade av att 

chefen ringde. Och min mamma hade sett min bild och ifrågasatte ba vad tänkte du, och gav 

mig skuldkänslor. Då kände man ju kanske att man ångrade det.  

 

Uppelever ni att tjejer och killar använder Instagram på olika sätt? 

Simone - Tjejer är mer brydd hur de ser ut och håller på med filter. 

Adriana – Jag tror också så, killar kanske gör det mer diskret, och de vill visa upp en bild av 

att dom är obrydda även fast de kanske inte är det. 

 

Tror ni de använder Instagram olika?  

Alexandra – Dom lägger inte upp så mycket. 

Simone - Samma här. Man kan ju vara aktiv utan att agera och vara aktiv och lägga upp. 

Terese - Känns som att killar är så. 

Natalie – Det tror jag också. 

 

Brukar ni lägga upp selfies, och hur brukar ni i så fall se ut på dem? 

Terese - Jag postar ofta selfies. Men den måste va fin. Ja men, man vill ju ändå visa upp sig 

själv från sin bästa vinkel liksom, så det blir ju lite pose. 

Natalie - Jag håller med. Om det är en selfie lägger man väl upp den för att man tycker att 

man är snygg på bilden och vill ‘visa upp sig lite’. Klart man väljer när man tar bilder.  Jag tar 

oftast selfies när jag sminkat mig och känner mig fin. Inte typ hemma osminkad.  

Simone - Ja men precis.  

Alexandra - Alltså jag brukar inte posta selfies 

Adriana - Inte jag heller. Det känns så poseigt och självklart vill man inte lägga ut någon där 

man känner sig ful, såvida det inte är på skoj alltså. Man vill ju lägga ut en som man tycker 

blev fin och sånt orkar jag inte med. Jag känner mig inte som en selfieperson. 
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Uppelver ni om det finns gränser på hur man får bete sig, och skiljer det sig åt för tjejer 

och killar? 

Natalie – Killar kan lägga upp bilder på bar överkropp, det är inte är någon big deal, men om 

en tjej gör det med sport-bh, så är det inte lika okej. 

Adriana – Men det håller på att suddas ut, för att tjejer om börjar puta med röven, då kallar 

man det för fitness-inspo, och då är det okej. 

Simone - En kille blir inte lika mycket dömd som en tjej. Folk analyserar mer vad en tjej gör 

än vad en kille gör. Helt andra regler för tjejer. Om en kille tar en nakenbild är det mer på 

skämt, medan en tjej anses vara en hora. 

Adriana – Det är ju för att man är mer van att se killar med bar överkropp, och tjejer är bara 

det på typ stranden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
	


