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ABSTRAKT 

Titel:  Att följa eller att följas- en kvalitativ studie om Instagrams funktioner 

för trettonåriga tjejer 

 

Författare:  Elisabeth Garpenskog & Maria Terling 

 

Handledare:  Martin Danielsson 

 

Examinator:  Ebba Sundin 

 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap 

 

Tidpunkt:   Höstterminen 2014  

 

Antal ord:   12 129 ord inklusive bilagor  

10 820 ord exklusive titelblad, förord, innehållsförteckning, abstract, 

referenser och bilagor 

 

Antal sidor:   32 sidor inklusive bilagor 

 

Syfte och frågeställning:  Syftet med denna undersökning är att få en förståelse kring hur 

trettonåriga tjejer använder det sociala mediet Instagram. Studien 

ämnar svara på vilka funktioner Instagram fyller för trettonåriga 

tjejer samt vilken betydelse detta sociala medium har i deras 

vardagliga liv. 

 

 

Metod och material:  Semistrukturerade gruppintervjuer och individuella  

intervjuer. Två gruppintervjuer och fyra individuella intervjuer med 

tjejer, på 13 år, som är aktiva användare på Instagram. 

 

Huvudresultat: I denna studie visar det sig att en viktig funktion med Instagram är 

att socialt interagera med andra människor. Deltagarna ser 

Instagram som en digital värld och att man besitter två olika jag, ett 

i ”verkligheten” och ett på Instagram. Det visar sig att jaget på 

Instagram tar sig större friheter och vågar uttrycka sig mer fritt än i 

”verkligheten”. Detta medför både positiva och negativa 

konsekvenser men trots de negativa konsekvenserna, så som näthat 

och mobbing, väljer ändå deltagarna att vara aktiva på Instagram.  

 

Nyckelord:  Goffman, Instagram, interaktion, funktioner, socialamedier.
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1. Inledning 

Idag har det blivit en stor del i många människors vardag att ta bilder på sig själv. Detta kallas 

idag för att ta en selfie. Kändisar tar den, andra i omgivningen, till och med en själv tar snabbt 

upp mobilen ibland för att puta med läpparna till den perfekta selfien. En anledning till detta 

kan vara dagens mobiltelefoner, de finns alltid till hands och används dagligen för kontakt med 

andra. Förr var mobiltelefonen till för att ringa och prata med andra eller bara skicka ett enkelt 

sms. Idag kan du använda mobiltelefonen för att fotografera, föra över pengar, hitta en plats 

man ska till eller till och med betala i kassan på Ica. Denna utveckling har delvis att göra med 

att internet blivit mer tillgängligt genom de nya tekniskt avancerade telefonerna och den nu så 

kända surfplattan (Findahl, 2014:11).  

 

För cirka tjugo år sedan introducerades internet (Findahl, 2013:4) och idag används det av 

ungefär 90 procent av Sveriges befolkning. Sverige är således ett av de länderna i världen som 

har högst internetanvändning tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna och Island 

(Findahl, 2014:9). Mobilt internet som introducerades 2002 hade dock en svår start eftersom 

det var både dyrt och komplicerat. Först runt 2011 ökade användningen av mobilt internet bland 

ungdomar radikalt. Detta tros bero på den så kallade smarta mobiltelefonen som har gjort det 

lättare att navigera på internet i mobiltelefonen (Findahl, 2013:14). Dessutom är det möjligt att 

genom internet i mobilen få tillgång till tusentals olika applikationer som hjälper människor i 

det vardagliga livet. Bland annat finns möjligheten att se var andra är och berätta vart man själv 

är. Hela 66 procent av Sveriges unga tjejer använder idag denna funktion dagligen, många med 

hjälp av applikationen Instagram (Findahl, 2013:14).   

 

Instagram lanserades år 2010 (Findahl, 2013:37), nu fyra år senare har det över 300 miljoner 

aktiva användare runt om i världen och 70 miljoner bilder delas varje dag (Instagram 1). Men 

idag råder det brist på forskning kring Instagram och en förklaring till detta kan beskrivas med 

hjälp av mediesociologen John Thompson. Han menar att teoretiker generellt är mer 

intresserade av att studera utdragna samhälleliga förändringsprocesser. I kontrast till detta, 

anses medierna framstå som de ytligas och flyktigast sfär, där det inte går att få fram så mycket 

substantiellt (Thompson, 2001:11). En kombination av denna mentalitet bland forskare och 

faktumet att Instagram är ett nytt fenomen i samhället, kan vara två bidragande orsaker till att 

det inte finns så mycket forskning kring detta sociala medium idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse kring hur trettonåriga tjejer använder det 

sociala mediet Instagram. Valet av just trettonåriga tjejer beror bland annat på att det är i denna 

ålder som frågor uppstår kring jaget och den personliga identiteteten (Cervin & Engqvist, 

2010:19f). Det finns även krav från Instagram att man ska ha fyllt tretton år för att skapa sig ett 

konto (Instagram 2). Här bör även klargöras att vi som forskare har en förförståelse kring 

Instagram och trettonåringars användning av detta medium. Dels för att vi själva är aktiva 

användare men också för att vi har trettonåringar i vår omgivning som använder sig av 

Instagram. 
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Den forskning som finns och som valts att utgå från, beskriver Instagram idag som “de unga 

kvinnornas nätverk” (Findahl, 2014:30). Det har visat sig att flickor är mer aktiva, de är också 

den grupp som publicerar flest foton samt med hjälp av mobilen skriver ut var de befinner sig 

(Findahl, 2012:20). Genom dessa medier kan de enkelt och snabbt bygga upp en ”perfekt” bild 

av sin tillvaro. Denna tillvaro kommunicera de sedan ut om sig själva, då den största delen av 

sociala medier bygger på att producenten målar upp en värld av noggrant utvalda bilder och ord 

(Deuze, 2011:137f). En förutsättning för att uppnå förståelse kring användandet av Instagram 

och orsaken till denna ökning, är att ett djupare forskningsprojekt fokuserar på saken.  

För att bedriva vidare forskning kring Instagram kommer denna studie att fokusera på två 

forskningsfrågor: 

Vilka funktioner fyller Instagram för trettonåriga tjejer? 

Att undersöka på vilka sätt dessa ungdomar använder Instagram innebär att se över varför de 

använder detta sociala medium. Studien kommer undersöka om det finns behov som kan tänkas 

fyllas av att använda Instagram och vilka dessa i så fall är. 

 

Vilken betydelse har Instagram i deras dagliga liv? 

Betydelsen av hur de använder Instagram kan i studien ge en bild av hur stor del av deras liv 

detta sociala medium är och varför det på så sätt är viktigt att forska vidare kring. Med hjälp av 

denna frågeställning kan en inblick skapas kring något som skulle kunna vara en stor del av 

deras vardag. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet utgår från att först ge en bild av hur tidigare forskning kring Instagram ser ut idag. Detta 

för att ge en förståelse för hur tidigare forskare resonerar kring ämnet. Utgångspunkter och 

antaganden som studien grundar sig i kommer sedan klargöras i teoriavsnittet för att sedan i 

analysen knytas samman med resultatet. Slutligen kommer en diskussion kring hur resultatet 

av denna studie kan användas för framtida forskning samt en diskussion kring genomförandet 

av arbetet. 
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 2. Tidigare forskning 

Idag använder 94 procent av Sveriges trettonåringar internet varje dag, och en tredjedel av tiden 

på internet spenderas i sociala medier (Forsman, 2014:20). Forskare menar att vår sociala värld 

håller på att bli digital (Kozinets, 2011:9). Internetforskaren Sherry Turkle talade förr om datorn 

som ett andra jag, men menar nu istället att det är ett nätverk som kopplar samman människor 

och förändrar sättet att tänka. Vi talar med människor online varje dag, även fast vi kanske 

aldrig träffat dessa offline. Turkle menar att människor har förändrat sitt sätt att se på mänsklig 

identitet och genom denna virtuella värld kan de skapa sig själva (Turkle, 1997:11f). Ungdomar 

kan således genom sociala medier själva välja vilken “värld” och bild de vill visa i sociala 

medier (Deuze, 2012: x). I undersökningen Svenskarna och internet framgår det att människor 

idag använder sociala medier dels för att skriva om sig själva, men främst för att läsa om andra 

(Findahl, 2013:36).  

 

I en studie gjord av medieforskaren Michael Forsman, Stoneface/ Duckface, undersöks sociala 

medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i åldrarna tio till tretton 

(Forsman, 2014:0). I denna undersökning kan man se att det är en stor skillnad i hur killar och 

tjejer använder sig av bilder på sig själva, så kallade “egobilder”. För tjejer var det viktigt att 

inte lägga upp ”egobilder” där man ser ful ut eller är osminkad. Det var även viktigt att ta många 

bilder tills man får fram en bra, vilket olika bildfilter kan hjälpa till med. I dessa bilder kan det 

vara positivt att visa upp sig i nyinköpta kläder, men även att visa hud, dock inte för mycket 

(Forsman, 2014:9). Generellt sätt delar människor med sig av allt mer privat och känslig 

information i sociala medier, en anledning till detta kan vara att användare inom sociala medier 

upplever sig mer fria “online” än i sitt fysiska liv menar bland annat internetforskaren Sherry 

Turkle, som kommer tas upp mer om senare i denna text (Forsman, 2014:25). Danah Boyd 

menar att då människor inte har möjlighet i samma utsträckning att vara sociala i verkliga livet 

hittar de andra sätt att integrera med människor. Detta beror på att samhället har expanderats 

och cykel och gå avstånd inte längre är aktuella. Idag integrerar man i större grad utanför dessa 

gränser, alltså med människor som inte är tillgängliga för ansikte mot ansikte kontakt. (Boyd, 

2014:84f). Hon menar dock att teknologin inte förändrat något viktigt i samhället. Vi söker 

samma integration online som i verkliga livet (Boyd, 2014:1). 

 

Studien, Facebook psychology: Popular questions answered by research (2012), som 

genomfördes av Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan & Woodnutt visade att människor som 

besitter en låg självkänsla, i större utsträckning har ett behov att uppnå en högre status och därav 

delar de med sig av känslig information inom sociala medier. I själva verket spelar det inte 

någon större roll vem som ger respons eller feedback till personer med låg självkänsla, bara de 

i någon mån upplever att de får utomstående bekräftelse. Till skillnad från människor med låg 

självkänsla, har de med hög självkänsla ett större behov att skapa sig popularitet inom sin 

närmsta bekantskapskrets. Det framgick även i studien att personer med låg självkänsla tenderar 

att spendera mer tid inom social medier än de personer som besitter en högre självkänsla. En 

förklaring till detta är att personer med låg självkänsla använder sig av sociala medier som ett 

substitut för fysisk interaktion med människor. En annan förklaring är också att sociala medier 
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fungerar som ett verktyg för dessa människor att distrahera sig ifrån den verkliga fysiska 

världen. De kom även fram till att positiv feedback och respons inom sociala medier också har 

en positiv inverkan på människors självkänsla, likaså påverkar negativ feedback och negativ 

respons självkänslan negativt. Många personer känner en social tillhörighet när de använder sig 

av sociala medier medan andra kan känna en isolering från andra människor i den verkliga 

fysiska världen menar dessa forskare (Anderson, 2012:23ff). 

 

Som Forsman skriver i Stoneface/Duckface har Sherry Turkle gjort mycket forskning kring de 

två olika världarna, den fysiska offline-världen och den virtuella online-världen. Hon menar, 

som nämnts tidigare, att man tar sig större friheter online än offline. Dock har de två världarna 

enligt Turkle mer och mer närmat sig varandra, genom att jaget numera befinner sig i båda 

världarna samtidigt. Människor är enligt henne ständigt uppkopplade och deras fokus ligger 

inte endast i en värld, utan fördelas numera lika i båda. På så sätt blir deras sociala liv uppdelat 

och det som sker online är lika verkligt som det som sker offline (Forsman, 2014:25). 

Interaktionen i de båda världarna mellan människor kan enkelt förklaras men är svårare att 

förstå. För att skapa en förståelse kring hur människor interagerar med varandra, både i den 

virtuella online-världen och i offline-världen, beskrivs det i följande kapitel hur människor 

interagerar i medier och vidare en förståelse kring detta.   
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3. Teori  

Den teoretiska utgångspunkten i studien är hämtad från Uses and gratification (på svenska 

”användarteorin”), där människan uppfattas som en aktiv medieanvändare. Vad publiken gör 

med mediet och vilken funktion det fyller för dem, är antagandet, istället för hur mediet 

påverkar publiken (Severin, 1997: 332f). Sociologen Goffmans (2004) begreppsapparat kring 

hur människan aktivt väljer vad man vill visa och dölja kommer användas som teoretisk 

utgångspunkt för att analysera det insamlade empiriska intervjumaterialet. Detta utifrån av 

vilken ”samhällsscen” man intar, alltså den roll man väljer att tar på sig i olika sociala 

sammanhang. Med hjälp av medieforskaren Thompson (2001) kommer en förståelse skapas 

kring vilken roll medierna har i det moderna samhället och vilken effekt denna har på 

människan. Både Goffman och Thompson talar om interaktion mellan människor, men 

Thompson sätter interaktionen mellan människor i en mediekontext. 

3.1 Människan som en aktiv medieanvändare 

Uses and gratification har en lång tradition inom medieforskningen och mycket av forskningen 

har varit kvantitativ med fokus på statistiska undersökningar. Kring år 1970 började allt fler 

forskare utveckla denna tradition där de istället för att genomföra kvantitativa undersökningar 

började använda sig av etnografiska studier med kvalitativa metoder. En av dessa personer var 

medieforskaren James Lull, som gjort ett flertal behavioristiska undersökningar som ligger till 

grund för dagens forskning (Sullivan, 2013:123). Idag anser många forskare att dessa två 

traditioner smälter ihop allt mer i dagens digitaliserade mediesamhälle (Sullivan, 2013:123ff ). 

Därför är detta sätt att tillämpa Uses and gratification i denna undersökning ett legitimt 

tillvägagångssätt för att få svar på studiens forskningsfrågor. Denna studie har således en 

metodologisk utgångspunkt som är kvalitativ i sin karaktär, där intervjuer och gruppintervjuer 

genomförs istället för enkäter som tidigare använts inom Uses and gratification. 

Studien utgår även från ett Uses and gratifications-perspektiv där människan anses vara en aktiv 

medieanvändare. Medier anses då användas som ett medel för att tillfredsställa vissa behov 

(McQuail, 1984:156). Många medieforskare har undersökt och forskat kring vad medier gör 

med publiken. Den tidigare medieforskningen byggde på att forskare ansåg att medierna hade 

en omedelbar inverkan på människan. Människan ansågs vara passiv och därav lätt att influera, 

samt att hon var inkapabel till att skapa sig sin egen uppfattning (Quan & Young, 2010:351). 

Vad som separerar Uses and gratifications från den tidigare medieforskningen är att publiken 

istället karakteriseras som aktiv och motiverade i sitt medieanvändande (Quan & Young, 

2010:351). De centrala frågorna inom Uses and gratifications är varför människor använder 

medier och vad de använder dem till (McQuail, 2010:423). Dessa två frågor är anledningen till 

att Uses and gratifications valts som teori, då de liknar de frågor som ställts i denna studie. Uses 

and gratification teorin är också lämplig att använda när studier bedrivs kring internet och nya 

medier (McQuail, 2010:426). Genom att tillämpa denna teori har man som forskare en 

publikcentrerad syn på masskommunikation där man anser att publiken gör medvetna och 

motiverade val (Severin, 1997: 332f). 
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Uses and gratification diskuterar hur medierna aktivt används för att mätta människors sociala 

eller psykologiska behov. Dessa upplevs som ett problem, där medierna används som 

problemlösare för att tillfredsställa dessa behov.  Behoven har kartlagts och strukturerats upp i 

en användarmodell som McQuail med flera har utvecklat (McQuail, 1984: 156).  

 

Denna modell kommer vara en utgångspunkt i analysen av deltagarnas behov av att använda 

sig av Instagram.  

 

Fig.1 Behovsmodell 

Information 

 

 få upplysningar om relevanta händelser 

och tillstånd i den direkta omgivningen, 

samhället och världen 

 söka råd i praktiska frågor, välja frågor 

och beslut 

 tillfredsställa nyfikenhet och allmänt 

intresse 

 inlärning, självstudier 

 skaffa en känsla av säkerhet genom 

kunskap 

 

 Integration och social interaktion 

 

 få insikt om andras förhållanden: social 

inlevelse 

 vinna identifikation med andra och en 

känsla av tillhörighet 

 vinna en bas för konversation och 

social interaktion  

 få ett substitut för verkligt sällskap 

 hjälp att utföra sociala roller 

 möjlighet till förbindelser med familj, 

vänner och samhälle 

 

Personlig identitet 

 

 finna stöd i sina personliga värderingar 

 finna beteendemodeller 

 identifikation med andra man värderar 

högt (i medierna) 

 få insikt om det egna jaget 

 

Underhållning 

 

 undfly eller skingra tankar på problem 

 avkoppling 

 få viktiga kulturella eller estetiska 

njutningar 

 tidsfördriv 

 emotionell avspänning 

 sexuell upphetsning 

 

Källa: McQuail, 1984:78 

 

I vilken utsträckning publiken styrs av specifika och medvetna motiv har alltid varit omtvistat 

(McQuail, 2010: 426). En anledning till detta är att det idag saknas bevis på att 

medieanvändning sker utifrån medvetna eller omedvetna motiv, vilket är en förutsättning för 

att kunna påstå att publiken är “aktiv”. Detta påstås dock vara omöjligt att komma fram till, då 

det förekommer “brus” i systemet, så som att allt för stor grad av medieanvändningen är 

tillfällig och omotiverad (McQuail, 1984:157). Kritiker menar även att teorin inte frambringar 

data som går att säga något om en större population, utan visar bara individers personliga behov 

och åsikter (McQuail, 2010:425). Det går inte att påstå i något fall, att medierna till hundra 

procent kan betraktas som den enda eller ofrånkomliga orsaken till en viss given social effekt. 

Men samhällsforskare och den stora allmänheten har visat stor fascination för medieeffekter 

trots att de inte kan bevisas några slutsatser. Det finns idag få människor som inte kan härleda 

ett stycke information eller en åsikt till ett ursprung i medierna. Hade man inte trott att 
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massmedierna inte har så stora och långvariga effekter på människan, så hade inte så mycket 

arbete som läggs ner på att studera dem förekommit (McQuail, 1984: 166-167). 

3.2  Jagets olika skepnader 

I Erving Goffmans verk (1959) Jaget och maskerna introduceras tanken om att vi i den sociala 

interaktionen antingen sänder ut (give expressions) eller överför (give off expressions) uttryck. 

Goffmans teori, give expressions, kommer i denna studie att behandlas för att skapa en 

förståelse kring varför tjejer använder sig av Instagram.  

 

“[...] individen gör sitt framträdande och spelar sitt spel till förmån för andra människor”. Det är således 

kommunikationen mellan individer och hur de ”spelar sina spel” som är i fokus  

(Goffman, 2004:25) 

 

Goffman ser interaktionen mellan människor ur ett dramaturgiskt perspektiv där han jämför 

vardagslivet med en teaterscen.  Han talar om en främre- (frontstage) och bakre region 

(backstage) där vi tar på oss roller som skiljer sig på och bakom scen.  

 

När individer framträder i sociala medier gör de detta i den främre regionen.  Den främre 

regionen är den region som visas utåt, medan den bakre regionen är stängd för publiken. Med 

publik menas de som observerar och tolkar individens handlingar. Det krävs således en publik 

och en individs handlande för att uppnå interaktion (Goffman, 2004:25). I sociala medier kan 

den bakre regionen döljas eftersom den avskiljs från främre regionen genom en “skiljevägg”, 

alltså att interaktion inte sker ansikte mot ansikte. Denna ”skiljevägg” är i sociala medier 

nästintill omöjlig att se förbi. Turkle påstår att: “där vi kliver igenom skärmen in i virtuella 

gemenskaper omformar vi våra identiteter på andra sidan spegelglaset “ (Turkle, 1997: 217).  

I den bakre regionen menar Goffman att man kan gömma fasaddetaljer och på så sätt avskiljas 

från sitt framträdande, på så sätt kan inte publiken jämföra individens främre och bakre region. 

Publiken kan på grund av förvrängningar bli vilseledd till att tro på ett attribut individen kan ha 

som egentligen inte existerar. Individen kan förvränga fakta på grund av att denne har något att 

dölja, så som exempelvis skuldkänslor.  

 

När Goffman talar om interaktionen mellan individer använder han ofta begreppet fasad, som 

är en del av den främre regionen. Begreppet talar om vad man väljer att visa och vad man väljer 

att dölja. En förvrängning av individens fasad kallas oftast för en “falsk fasad”, eftersom den 

inte stämmer med individens verkliga attribut. Publiken observerar denne individ och tolkar 

hur individen agerar i olika situationer (Goffman, 2004:28). Individen kan själv försöka påverka 

sin fasad men endast de kontrollerbara aspekterna av ens handlande är möjliga att påverka. 

Goffman beskriver detta som en dramaturgisk disciplin, där man har möjlighet att hålla tillbaka 

på de känslomässiga impulser som inte alltid är accepterade i sociala sammanhang. Inom 

sociala medier kan det tänkas vara svårare för observatörerna att “avslöja” individen med hjälp 

av de okontrollerbara aspekterna av ens handlande. Individens agerande i sociala medier 

kommer således bli den syn av individen observatörerna får. Hur observatörerna ser en påverkar 

även hur individen anpassar sig för att passa in, alltså skapar man sig den bild man vill visa utåt 

(Goffman, 2004:25). Thompson menar att nya former av interaktion har vuxit fram genom 
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sociala medier som har blivit en del av vår vardag. Denna medierade interaktion begränsas av 

de visuella intryck som annars kan tydas ansikte mot ansikte. Genom sociala medier sker en 

medierad interaktion där individerna kan kommunicera utan visuella intryck och man har då 

makten att påverka intrycket (Thompson, 2001:22). Vad Thompson menar är att genom sociala 

medier kan de visuella intrycken kontrolleras och precis som Goffman menar kan de formas 

efter de förutsättningar och förväntningar som finns i samhället. 

 

Det är ett sätt på vilket ett framträdande socialiseras, formas och omformas för att passa in förutsättningar 

och förväntningar som finns i samhället i vilket det framförs. 

(Goffman, 2004:3)  

 

Goffman menar att alla individer har en tendens att förefalla lite bättre än vad de anser sig vara, 

individen har en tendens att visa upp en bättre och idealiserad bild av sig själv. Goffman 

beskriver samhället som ett stratifieringssystem där det finns en strävan för de i de lägre 

samhällsskikten att klättra upp i samhällsstegen (Goffman, 2004:39). Vad som avgör vilken 

statusgrad man har, i detta stratifierade samhälle, är attribut så som ålder, kön, klass och 

etnicitet. Individer blir således uppfattade på ett visst sätt och agerar utefter sina attribut. På 

grund av detta, anpassar sig individen efter de förväntningar andra individer har på en i sociala 

sammanhang. Goffman menar att det är just den sociala omgivningen som påverkar rollen 

(Goffman, 1983:14). Även sociologen Beverly Skeggs, menar att det är omgivningen som sätter 

värdet på en individ och att kvinnor anses bli mer bedömda och påverkas mer av hur andra ser 

dem. Denna bedömning kan bero på flera olika attribut så som bland annat klass (Skeggs, 

2000:12f).  

Människor påverkas således av hur andra ser en själv men även hur medierna påverkar andra. 

Sociologen W.Phillips Davison formade en hypotes kring hur individer förhåller sig själva och 

andra till påverkan av medier, ‘The third person effect hypothesis’. Han menar att människor 

tror att medier kommer ha en större effekt på andra än på dem själva. På grund av detta kan de 

agera utifrån hur de tror att andra kommer att reagera, de kommer alltså ändra sina åsikter på 

grund av vad de tror att alla andra tycker och tänker. Davison testade under flera år sin hypotes 

och alla undersökningar han gjort tyder på att människor anser att andra blir mer påverkade av 

massmedier än vad de själva blir (Davison, 1983:1ff).  

 

The third person effect som så mycket annat är en del av hur vi människor skapar vår identitet. 

Thompsons (2001) identitetsaspekt inom traditionens natur förklarar identitetsbildningens 

process och att den aldrig kan börja från ingenting utan skapas med hjälp av de traditioner som 

går i arv. Där förklaras hur självidentiteten och den kollektiva identiteten påverkas av 

beteendemönster, uppfattningar och åsikter som formar individen. Thompson menar att 

självidentitet syftar på: “den föreställning man har om sig själv som en individ med vissa 

egenskaper och möjligheter, en individ placerad i en viss livsbana”. Den kollektiva identiteten 

syftar istället på jagets roll i den sociala gruppen och i kollektivet där fokus ligger på känslan 

av tillhörighet, där det är viktigt att vara en del av en grupp med en egen historia och en kollektiv 

framtid. Både självidentiteten och den kollektiva identiteten påverkas av de föreställningar och 

antaganden som man bär med sig från det förflutna (Thompson, 2001:233).  Då en hänsyn har 

tagits kring deltagarnas bakgrund, socioekonomisk och etnisk, behövs en förståelse skapas 
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kring hur detta påverkar individerna. Denna förståelse kan skapas genom att ta hänsyn till denna 

identitetsaspekt och hur olika traditioner skapar vår självidentitet och kollektiva identitet. 

 

Uses and gratifications, Goffman och Thompson har som funktion att skapa struktur och 

förståelse i det empiriska materialet. Teorierna kommer att användas i analysdelen, där 

resultatet redogörs och tolkas med hjälp av dessa. 
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4. Metod  

All typ av forskning som syftar att skapa djupare förståelse kring orsak och motiv, samt varför 

något ser ut som det gör, förutsätter ett kvalitativt metodval (Aspers, 2011:14).  Syftet med 

studien är att skapa förståelse för vilken funktion Instagram fyller för trettonåriga tjejer, samt 

vilken betydelse detta medium har i deras vardagliga liv. Därför kommer intresset ligga i bland 

annat att studera faktorer så som tjejernas erfarenheter, tankar, tolkningar, intentioner och 

handlingar med fokus på att uttolka mönster, skillnader och likheter.  

 

Projektets kvalitativa ansats utgick från ett subjektivt perspektiv, då trettonåringarnas 

uppfattningar var avgörande för att förstå motiv och handlingar med Instagram (Aspers, 

2011:29). För att kunna besvara forskningsfrågan krävdes ett empiriskt material. Därför bygger 

studien på material insamlat från fyra semistrukturerade individuella intervjuer, med Sara, Elin, 

Anna och Hanna, och två gruppintervjuer om fyra personer i vardera grupp. Semistrukturerade 

individuella intervjuer innebär strukturerade frågor som dock kan väljas att diskuteras fritt. De 

individuella intervjuerna genomfördes för att skapa förutsättningen att förstå vad 

trettonåringarna på en personlig nivå tycker och tänker kring funktionen av Instagram. Detta 

kompletterades samtidigt med gruppintervjuer, som ofta leder till att en bredare skala av 

gemensamma idéer kommer fram lättare, då deltagarna gemensamt diskutera fram åsikter och 

idéer (Wibeck, 2010:52). 

4.1 Urval  

För att kunna genomföra en kvalitativ studie behövs relevanta deltagare rekryteras. Ett 

informationsbrev skickades ut till ansvariga rektorer för årskurs sju på olika högstadieskolor i 

Halmstad. Dessa rektorer fick sedan ansvaret att kontakta elever i årskurs sju för att se ifall det 

fanns intresserade deltagare. Rektorerna återkopplade sedan till oss för att bestämma tid och 

dag, men främst informera om att de fått tag i deltagare. De utvalda deltagarna var Sara, Elin, 

Felicia och Karin från Wrangledsskolan och Hanna, Lovisa, Anna och Daniella från 

Ektorpskolan. Både namnen på skolorna och tjejernas namn är fiktiva eftersom att målet är att 

hålla anonymitet.  

Det framgick även i informationsbrevet att deltagarna skulle vara tjejer på tretton år och aktiva 

på Instagram. Studien utgick endast från skolor i Halmstad. Skolorna valdes medvetet utifrån 

olika socioekonomiska och etniska förhållanden, för att få en spridning i hur olika förhållanden 

påverkar användandet av Instagram. I Sverige existerar ett fritt skolval men det är rimligt att 

anta att föräldrar vanligtvis sätter sina barn i den skola som ligger närmst familjens bostad. De 

två skolorna valdes därmed utifrån två olika områden. Dessa två områden skiljer sig på så sätt 

att det ena, Wrangled, är överrepresenterat av höginkomsttagare. Det andra området är Ektorp 

som ligger en bit utanför Halmstad och representerar människor med en lägre inkomst. Detta 

är viktigt att klargöra för att se om de socioekonomiska förhållandena har någon betydelse för 

hur deltagarna väljer att använda sig av Instagram. 

 

Anledningen till att studien fokuserar på trettonåriga tjejer är bland annat att det är i denna ålder 

det inleds en strävan efter att finna svar på frågor som vem man är, hur man framstår och vart 
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man är på väg i livet. Samtidigt som en kroppslig och psykisk utveckling tar plats, där 

utmaningen att medvetet forma sin personliga identitet också påbörjas (Cervin & Engqvist, 

2010:19–20). I trettonårsåldern har även sociala förhållanden en väldigt stor påverkan på 

identiteten (Eriksson, 1988:110ff). Det visar sig även statistiskt sätt att det är unga tjejer som är 

mest framträdande på Instagram (Findahl, 2012:20). Med detta som bakgrund och att kravet är 

att man måste ha fyllt tretton år (Instagram 2), för att skapa sig ett konto på Instagram, är 

anledningen till att studien fokuserar kring trettonåriga tjejer. 

4.2 Intervjuerna 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna var både 

individuella och i grupp. De frågor som formulerats till dessa intervjuer hade som funktionen 

att stimulera olika diskussioner för att få en ökad förståelse kring ämnet (Aspers, 2011:133). 

Aspers menar att: “Samtal är förmodligen den vanligaste formen för att förstå vad som sker och 

för att förstå varför andra handlar, tycker och tänker som de gör” (Aspers, 2011:135). Genom 

semistrukturerade intervjuer var det möjligt att uppnå just detta, att få igång ett samtal som ger 

förståelse kring deltagarnas handlande. Intervjuerna ägde rum i en trygg miljö, som i detta fall 

innebar deras skola.  

 

Först hölls de individuella intervjuer med två av deltagarna per skola, sammanlagt fyra 

individuella intervjuer, eftersom gruppintervjuerna annars kunde påverkat svaren i de 

individuella intervjuerna. Individuella intervjuer är med fördel att använda i studien eftersom 

en djupare förståelse för varför just de personligen använder Instagram, är syftet. Att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer innebär också att man kan följa upp svar och få en öppen 

fråga-svarsdialog (Aspers, 2011:143).  I gruppintervjuerna diskuterades Instagram öppet, där 

frågorna som formulerats i förväg endast användes som en mall för att inte diskussionen skulle 

styras av oss som forskare. Mer konkret var de individuella intervjuerna cirka en kvart långa 

och gruppintervjuerna cirka en halvtimme långa. Gruppintervjuerna inleddes med en öppen 

diskussion och avslutades med påståenden kring Instagram som deltagarna diskuterade. 

Inledningsvis hade frågorna som ställdes avsikten att få fram mer generell kunskap om 

deltagarna, så som var de bor, och vad deras föräldrar jobbar med. Denna kunskap användes 

för att analysera ifall den socioekonomiska och den etiska bakgrunden eventuellt har någon 

effekt på deltagarnas användning av Instagram. Därefter fokuserade frågorna kring Instagram. 

Det bestämdes inte ett exakt antal intervjuer som skulle genomföras. Detta föll sig naturligt då 

vi lät analyserar materialet under undersökningens gång och på så sätt framgick det när 

materialet uppnådde en så kallad mättnad (Ahrne & Svensson, 2011:44).  Denna mättnad 

uppnåddes när två gruppintervjuer, med fyra deltagare i varje grupp, och fyra stycken 

individuella intervjuer genomförts.  

 

Inom kvalitativ metod är det viktigt att de intervjuer som genomförs spelas in, då de 

intervjuades egna ord är centrala för analysen (Dalen, 2008:33). Därför användes 

inspelningsfunktionen i mobilen som inspelningsmetod under intervjuerna, då det inte var 

väsentligt för studien att avläsa intervjupersonernas kroppsspråk, behövdes inte en videokamera 

användas (Ahrne & Svensson, 2011:53f). En problematik som kan uppstå vid ljudinspelade 
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gruppintervjuer är att det kan vara svårt att avgöra vem som är vem av deltagarna. Detta 

markerades därför redan under intervjuerna för att förenkla transkriberingen och kodningen.  

 

Efter intervjuerna hade genomförts var det viktigt att detta material transkriberas, alltså skrivs 

i textform. Detta är en förutsättning för att analysen ska anses vara akademisk (Aspers, 

2011:155f).  

Gruppintervjuerna grovtranskriberades medan en mer grundlig transkribering har gjorts av de 

individuella intervjuerna. Anledningen till att gruppintervjuerna grovtranskriberade berodde på 

att det som sades i gruppintervjuerna skulle ge en generell förståelse och de individuella 

intervjuerna skulle istället ge en djupare förståelse för det som sades.  Fortsättningsvis kommer 

dock transkriberingen skrivas om för att vara förståeligt för läsaren, kontexten är dock 

densamma.  

 

Det material undersökningen genererat tog ungefär sju timmar att transkribera. Att transkribera 

det empiriska materialet var nödvändigt för att koda det insamlade materialet, att dela upp det 

och söka efter trender och mönster (Wibeck, 2010:101). Det finns olika kodningsmetoder, men 

i denna studie valdes marginalmetoden, där olika färgpennor användes för att färglägga olika 

intressanta delar i material. De markerade delarna var det som ansågs var intressanta att titta 

mer noggrant på. Frågor som var intressanta att analysera mer noga var bland annat; vad är det 

deltagarna pratar om och vilket utrymme tog de olika ämnena. 

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna  

Först skapades en intervjuguide där centrala teman och frågor formades. Tanken var att täcka 

de viktigaste områdena för studien. Alla teman och frågor skapades på så sätt att de hade 

relevans för den problemställning som är tänkt att undersökas (Se bilaga 2). 

 

“Områdesprincipen” med detta menas att intervjuaren börjar med frågor som ligger i periferin 

i förhållande till de mer centrala och kanske de mest känsloladdade temana som ska belysas. 

Intervjuerna började med allmänna frågor så som namn, ålder, hemort, där tanken dels var att 

få den intervjuade att slappna av och känna sig bekväm, men också för att få fram information 

om deras bakgrund. Efter hand ledde frågorna in på de centrala temana för att sedan 

avslutningsvis återkomma till generella frågor. Frågorna var utformade på ett sätt så att 

deltagarna i största mån hade möjligheten att öppna sig och med egna ord berätta om sina 

upplevelser genom dels genomtänka frågor och att de uppmuntrats att tala fritt och öppet. 

 

Frågorna diskuterades grundligt kring; är frågan klar och otvetydig? Är frågan ledande? Kräver 

frågan speciell kunskap och information som informanten kanske inte har? Innehåller frågan 

alltför känsliga ämnen som informanten kommer att vägra uttala sig om (Dalen, 2008:31f)? 

Mycket tid lades ner på att diskutera kring om frågorna är relevanta utifrån 

forskningsproblemet. 
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4.4 Forskningsetisk diskussion 

Studien och frågeställningarna är inte etiskt känsliga men en diskussion kring det etiska 

tillvägagångssättet bör inte uteslutas. Nedan kommer individskyddskravet diskuteras kring 

genomförandet av denna studie. De grundläggande individskyddskraven kan enligt 

Vetenskapsrådet (2002) delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har tillämpats då deltagarna innan intervjun fick en beskrivning kring varför 

studien genomförs, varför just de är valda att delta och hur intervjun kommer att gå till.  

 

Samtyckeskravet är mycket viktigt i studien då deltagarna är under femton år (Forskningsetiska 

principer, 2002:9). För att ett samtycke ska vara giltigt bör det dokumenteras och skickas till 

vårdnadshavaren för underskrift (se bilaga 1). Dock bör även deltagarna själva ge samtycke till 

att delta i studien. Ett sådant samtycke gjordes muntligt på plats. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna har sekretess och att enkilda personer inte av 

allmänheten går att urskilja. Konfidentialitetskravet är viktigt då forskningsfrågan är känslig, 

men eftersom åldern på deltagarna var låg kan det även i denna studie vara relevant att ta hänsyn 

till. Ingen av deltagarna har varken i transkriberingen, i resultatet eller i analysen nämnts vid 

deras riktiga namn. Deltagarna har informerats om konfidentialiteten och att allt de sa endast 

används för denna studie. Anonymitet kan garanteras i de individuella sammanhangen men inte 

i gruppsammanhang. Detta beror på att de är medvetna om vad de andra säger i 

gruppsammanhang och därför kan urskilja vem som sa vad. Eftersom målet var att uppnå 

konfidentialitet så används pseudonymer genomgående i undersökningen.  

 

Nyttjandekravet är relevant eftersom deltagarna kan känna trygghet och öppna sig mer ifall de 

inser att det insamlade materialet endast används för studiens syfte och inte för kommersiellt 

bruk. Deltagarna i denna studie informerades innan intervjun om att det som sades endast 

används i denna studie.  

4.6 Metodreflektion 

Som forskare är vi insatta i Instagram och sociala medier då vi personligen använder oss av det 

och därför besitter en viss förförståelse kring området. Förståelsen kring något bestäms av en 

förförståelse. Detta betyder att som forskare besitter man åsikter och uppfattningar på förhand 

om det fenomen som studerats (Dalen, 2008:13). Dessutom tolkades de transkriberade 

dialogerna utifrån den aktuella teorin. Därför var det viktigt att en medvetenhet kring vår 

förförståelse och tolkningsprocessen klargjordes i början av studien. Likaså har den personliga 

anknytning till fenomenet beskrivits, då dessa omständigheter möjligtvis kunde påverka 

tolkningen av resultatet (Dalen, 2008:116).  

 

Aktuellt att diskutera är även i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper 

än de redan undersökta. Avslutningsvis kommer studiens användbarhet för andra situationer att 
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bestämmas utifrån de mottagare som läser den. Men för att de ska kunna värdera resultatet 

förutsätter det att det så noggrant som möjligt producerats tillräckligt med information (Dalen, 

2008:117). Detta var de två primära utgångspunkterna i studien, noggrannhet och ett slutresultat 

som täckte tillräckligt med information. 

 

För att skapa ett resultat och slutsats av studien bör det insamlade materialet analyseras och 

tolkas. Nedan förs en analys av det insamlade resultatet av denna studie. Analysen ger en 

förståelse kring resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys  
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Denna analys syftar till att studera vilka funktioner Instagram fyller för trettonåriga tjejer samt 

vilken betydelse detta sociala medium har för dem i deras vardagliga liv. Analysen kommer att 

studera vilka behov Instagram kan fylla samt vad som är syftet med att använda Instagram. Här 

kommer även undersökas ifall olika socioekonomiska områden och etniska bakgrunder har 

någon betydelse för hur trettonåriga tjejer använder sig av Instagram. Analysen kommer främst 

att utgå från de djupgående individuella intervjuerna men stärkas med hjälp av resultatet från 

gruppintervjuerna.  

 

5.1 Funktioner med Instagram 

Undersökningen visar att Instagram fyller ett flertal funktioner för tjejer i trettonårsåldern och 

att de använder Instagram av ett flertal olika anledningar. Vad som tydligt framkommer är att 

de vill få information om sin omgivning, kunna hålla kontakt med andra människor och att 

Instagram till stor del används som ett verktyg till att fördriva tiden med. Detta stämmer väl 

med vad som framgick i undersökningen Svenskar och internet där de påstod att fokus i 

användandet av sociala medier främst ligger i att läsa om andra användare (Findahl, 2013:36). 

Utifrån McQuails behovsmodell från 1978 kan man se att Instagram fyller funktionen att 

tillfredsställa behov kring integration och social interaktion. De främsta funktionerna med 

Instagram, var att få insikt i andras förhållanden, känna tillhörighet och kunna delta i 

konversationer, samt att Instagram utgör ett så kallat onlinesällskap, där människor integrerar 

med varandra via en digital kanal. 

 

Deltagarna själva menar att tidsfördriv är en stor funktion med Instagram. Alla deltagarna i 

undersökningen sa att de använder Instagram när de har tråkigt, eller höll med om att det var 

ett tidsfördriv. En del menar även att Instagram kan påverka skolarbetet. På Wrangledsskolan, 

där de får en surfplatta av skolan, var det lätt att gå in på Instagram ofta och även om tanken 

var att bara vara inne på applikationen i fem minuter blev de ofta inne längre. En del av 

deltagarna nämnde ordet ”tics”, även kallade spasmer, och sa sig använda Instagram hela tiden. 

 

jag vet inte det kanske är något ticks eller någonting, asså det är typ så här när man sitter på bussen så har 

man ingen att prata med så tänker man aa men jag kan väl vara lite social på Instagram eller någonting. 

Det är liksom ett sätt att, asså jag vet inte, tänka på något annat, asså inte att ha tråkigt.  

– Elin 

 

sen så e det väl mycket för att det se vad andra gör, det är liksom inte såhär jättemycket man verkligen 

bryr sig om vad de gör men jag vet inte, det är nog mest för att sysselsätta sig på nått slags sätt.  

– Sara 

 

Tidsfördriv i sig är dock inte en konkret anledning till varför, utan talar mer om när de använder 

Instagram. Precis som Sara säger så är det främst att se över vad andra gör och interagera med 

andra människor som är funktionen enligt vår undersökning. Elin nämner också att den 

viktigaste funktionen är att vara social och att ”umgås” med andra trots att man är själv. Så 

interaktionen tycks vara anledningen egentligen även om den sker när de inte har annat för sig. 

Detta kan tolkas som att tjejerna anser att det är roligare att interagera med människor i 

“verkliga livet” men att Instagram används som ett alternativ. Precis som det framgår i tidigare 
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forskning, känner en del människor en social tillhörighet när de använder sig av sociala medier 

(Anderson, 2012:23ff). Under intervjuerna kom en diskussion upp kring vilka man håller 

kontakt med, Daniella nämnde: ”typ släkt, om man har dem i sitt hemland så kan man ju följa 

dem” medan Hanna tyckte det var enkelt att hålla kontakten med vänner som bor utomlands, 

via Instagram. 

      

5.2 Betydelsen av Instagram i det dagliga livet. 

Den största anledning till att deltagarna valde att skaffa Instagram, berodde på att alla andra 

redan hade det. Det uttryckte det som att man ville “hänga med” och kunna följa vad alla andra 

gör. Sara till exempel sa så här: “så att liksom, när alla andra började ha det, liksom, började 

jag också ha det”. Det framgår i de olika intervjuerna att det är viktigt att agera som alla andra, 

men det är också viktigt att sticka ut på något vis, vilket man enligt tjejerna gör genom att 

försöka framstå som lite “bättre” än alla andra. Goffman säger att:  

 

”[…] individer gör sitt framträdande och spelar sitt spel till förmån för andra människor”   

     (Goffman, 2004:25) 

 

 Även deltagarna menar att individer spelar ett spel i sociala medier. Ett sätt att framstå som 

bättre än andra är att ha många som följer en på Instagram men att man personligen inte följer 

många tillbaka. Den grundläggande faktorn för att öka sin följarkrets på Instagram är att visa 

vem man är, vilket man gör genom att lägga upp bilder på sig själv, så kallade selfies. 

Deltagarna nämner även möjligheten att köpa sig följare men har själva inte testat detta. Man 

ska även kontinuerligt uppdatera nya bilder och ständigt vara aktiv i interaktionen med andra 

Instagram-användare. Anna uttryckte sig som att: "ens följare vill ju att jag man ska lägga upp 

bilder, annars är det ju inte kul å följa”. Tjejerna menar att det ger status att ha många följare 

och att det gör att man sticker ut ur mängden. Det är viktigt att andra Instagram-användare följer 

en, eftersom det är enligt deltagarna en av anledningarna till att man lägger ut något på 

Instagram. 

 

Det framgår också i intervjuerna att tjejerna anser att kändisar rankas högst i samhället. 

Goffman beskriver samhället som ett stratifieringssystem där det finns en strävan för människor 

i de lägre samhällsskikten att klättra upp i samhällsstegen (Goffman, 2004:39). Utifrån denna 

teori märks det att dessa trettonåringar anser att kändisarna har en hög status i samhället och att 

det är dit man bör sträva. Därför framstår kändisarnas beteende på Instagram som en norm för 

tjejerna att sträva efter. Detta syns bland annat i deras strävan efter många följare genom att dra 

paralleller till hur kändisars Instagram-konton ser ut.  

 

Tjejerna följer olika kändisar, så som Justin Beiber och Beyonce. Dessa kändisar har väldigt 

många följare, men följer i sin tur inte själva många andra användare. Detta kan vara en 

anledning till att tjejerna fokuserar mycket på antalet följare, det symbolisera en form av status 

av kändisskap att ha många följare. Anna nämner bland annat att det första hon gör när hon går 

in på Instagram är: 
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Jag går in på min profil å ser om någon har slutat följa mig och om det är någon som jag följer så slutar jag att 

följa den personen också 

– Anna 

 

 Denna eftersträvan att ha många följare på Instagram för att få status har lett till att det finns 

vissa knep för att öka sin följarkrets. Exempelvis kan man gå in på andras Instagram-konton 

och börja följa så många som möjligt, för att senare sluta följa dessa människor. Detta gör man 

i hopp om att de som man började följa fortsätter att följa en själv.  

 

När de får frågan om de använder Instagram för att få status, svarar de bland annat:  

 

ja att lägga upp bilder som är väldigt, asså tjejer lägger upp bilder för att få uppmärksamhet från killar 

och då förstår ni väl ungefär vilka bilder det är (de andra nickar förstående), så det är ju för att få status  

– Elin 

 

Goffman talar om klass och statusgraden i samhället. Att det alltid finns en strävan att klättra 

uppåt på denna stegen (Goffman, 2004:39). Strävan efter just status är ett återkommande tema 

i diskussionen kring vilka funktioner Instagram fyller. De påstår att de personligen inte 

använder Instagram som en funktion för att få status, men att de vet andra tjejer som gör det av 

just den anledningen.  

Deltagarna diskuterar att de själva inte försöker uppnå status men att andra gör det. Medier 

påverkar andra människor, men de blir inte personligen påverkad av den. Sociologen W. 

Phillips Davison menar att medier har en tendens att få människor att tänka i banor kring The 

third person effect (Davison, 1983:1). I denna undersökning framgår det att tjejerna strävar efter 

mer status men att detta inte är något som de öppet vill erkänna. Därför uttrycker de sig istället 

i tredje person kring frågan om status, andra tjejer gör det men inte de själva. Vilket kan kopplas 

ihop med Goffmans teori om individers behov att framstå som bättre än vad man är och att man 

därför har en tendens att visa upp en idealiserad bild av sig själv.  

Tjejernas förnekelse av att Instagram personligen inte påverkar dem till att försöka få mer 

status, kan utifrån denna teori, tolkas som att de försöker skydda sig från att inte framstå som 

lättpåverkade och osäkra personer inför oss som intervjuade dem. Därför försöker de framstå 

som opåverkade av Instagram och därför lite bättre än majoriteten av alla andra tjejer som 

använder sig av Instagram av den anledningen.  

 

Denna strävan att ständigt visa upp en idealiserad bild av sig själv kan även förklara deras 

beteende kring hur de väljer att distribuera bilder på Instagram. Tjejerna undviker att lägga ut 

bilder på Instagram där de framstår som fula. Dessa bilder sållas bort till förmån av de bilder 

som de personligen är nöjda med. Sara säger; “man lägger ju inte upp en bild på sig själv där 

man är ful typ” 

 

I undersökningarna framgår det att Instagram fungerar som hjälpmedel för tjejerna att framstå 

som vackrare än vad de egentligen är. Detta genom att det finns flera tekniska funktioner i 

Instagram så som olika filter och andra verktyg som alla syftar till att förbättra bilden på olika 

sätt. Dessa funktioner bygger upp en ”falsk fasad” som inte stämmer med den verkliga bilden 
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av tjejerna. Goffman talar om en förvrängning av verkligheten där man kan vilseleda publiken 

till att tro på något som egentligen inte existerar. Han menar att: ”framträdande socialiseras, 

formas och omformas för att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i samhället 

i vilket det framförs” (Goffman, 2004:39). Man agerar därför efter de förväntningar som de 

andra har på en i det sociala sammanhanget, alltså är det den sociala omgivningen som påverkar 

rollen (Goffman, 1983:14). En av anledningarna till att tjejerna själva applicera dessa 

funktioner på sina bilder kan tänkas ha att göra med att det finns en idealiserad bild av hur tjejer 

ska se ut och bete sig på Instagram som tjej. Vilket kan tänkas bero på som tidigare nämnt i 

forskningen, att kvinnor blir mer bedömda och påverkade av hur andra ser på dem (Skeggs, 

2000:12f). 

 

5.3 Nackdelar med Instagram i det dagliga livet 

I undersökningen framgår det att tjejer ska se vackra ut, men inte på ett sexuellt sätt, för då kan 

de få dåligt rykte. Detta gäller dock inte killarna, menar tjejerna, de blir snarare roliga och 

kallade ”King” som de uttrycker det, om de profilerar sig på ett sexuellt sätt på Instagram. 

Lovisa säger att: “man kan ju lägga upp videos på Instagram nu också, om killen typ dansar lite 

sexuellt så är det ju inget speciellt, men om en tjej gör det, så är det värsta saken”. Som 

redovisats i Stoneface/Duckface ser man en stor skillnad i hur tjejer och killar använder sociala 

medier. Där reflekterar tjejer mer kring andras uppfattning av det man väljer att publicera 

(Forsman, 2014:9). I denna studie framgår det att deltagarna anser att deras rykte kan skadas 

om de lägger upp lättklädda bilder eller videos. Enligt deltagarna handlar det mestadels om att 

andra kan börja kalla en exempelvis “hora” om man lägger upp för lättklädda bilder eller bara 

“fel bild”. Som tjej är det därför extra viktigt att tänka på vad för bilder man lägger ut på 

Instagram. 

 

Maria: När ni lägger ut bilder på Instagram vad är det som är viktigt med bilden? 

Sara: Att man tror att folk inte ska kunna typ misstolka den, man vill ha en såhär ganska självklar bild. 

Jag menar en enkel bild, att man ska se bra ut på den typ. 

Elin: sen att man ska tänka på vad man lägger upp att man inte lägger upp en bild där man har brösten 

upp i taket.  

 

Trots risken att få dåligt rykte genom att lägger upp “fel bild” på Instagram, anser tjejerna att 

det är viktigt att lägga upp selfies. De som följer en vill veta vem man är, för det är tråkigt att 

följa en person som man inte vet vem det är. De menar att det är så vanligt att man lägger upp 

bilder på sig själv på Instagram i deras ålder, att de inte kan namnge någon i deras omgivning, 

som inte gör det. Det har alltså utvecklats till en norm att lägga ut bilder på sig själv i syfte att 

visa sin publik vem man är. Deltagarna tycks vara väl medvetna om riskerna med att visa upp 

sig på Instagram och användandet av sociala medier i sin helhet. De påstår dock att de inte fått 

någon vidare information från skolan kring användandet av sociala medier och att det inte finns 

hjälp ifall problem uppstår mellan Instagram och verkliga livet. En av de bidragande orsakerna 

till detta är att de anser att lärarna inte bryr sig eller kan speciellt mycket om sociala medier. De 

tror att lärarna inte kan relatera till problemen som vissa av medierna skapar eftersom de inte 
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är insatta i den nya tekniken. En konsekvens av detta menar tjejerna är att näthat och 

nätmobbing ökar mer och mer då ingen är kompetent nog att vidta åtgärder. 

Trots detta använder alla deltagare Instagram aktivt och lägger ofta ut bilder på sig själva. Detta 

beteende skulle kunna förklaras med hjälp av Thompsons teori kring den kollektiva identiteten. 

Tjejerna är såpass präglade av behovet att vara del av ett kollektiv och känsla av tillhörighet att 

de anser att det är värt att ta risken att bli mobbad och näthatad.  

 

Det framgår i undersökningen att ett allt för perfekt liv på Instagram, kan ge upphov till 

avundsjuka bland andra Instagram-användare, som i sin tur leder till näthat. Sara menar att: 

“tjejer är experter på att “psyka” andra tjejer på nätet “. Näthat är ett återkommande inslag i de 

olika intervjuerna och tjejerna menar att detta är väldigt negativt med Instagram. Det finns flera 

förklaringar till varför det förekommer på Instagram, men en anledning tros vara avundsjuka. 

Instagram är ett verktyg för att visa sin omgivning vilken värld man lever i. Hanna menar att 

det man lägger upp även kan inspirera andra och det man ser i flödet kan inspirera sig själv. 

Därmed är det inte bara skryt ifall man lägger upp något man har gjort eller är stolt över, menar 

hon. 

Som tidigare förklarat är kändisarnas värld den som de tycks sträva efter. Lyckas en tjej 

förmedla en allt för ”perfekt värld” får detta konsekvenser genom att man möts av avundsjuka 

av diverse former. En av deltagarna som intervjuades individuellt berättade att hon var tvungen 

att byta skola då två tjejer började näthata henne och fick med hela skolan på att göra det samma. 

Vad detta berodde på visste hon inte. Hon nämnde att de antagligen inte hade något “liv” eller 

att de var avundsjuka. Detta skulle kunna förklaras genom att det framgick att denna tjej var 

från en relativt välbärgad familj kan det tänkas att hon lever ett bekvämt liv som också profileras 

via Instagram då detta är en av funktionera med Instagram.  

 

Vad som var intressanta med detta, var att samma tjej påstod senare i gruppintervjun att hon 

inte blev påverkad av negativa kommentarer på Instagram, men att hon trodde att andra tjejer 

blev det. När hon var tillsammans med sina kompisar menade hon alltså något helt annat, än 

när hon var själv. Det framgår tydligt att tjejerna inte vill erkänna att de blir negativt påverkad 

av Instagram, men att det är okej att påstå att andra tjejer blir det. Hypotesen kring the third 

person effect stämmer alltså in hos dessa tjejer väl. De effekter som sociala medier kan ha på 

individer, men som inte anses av kollektivet vara något positivt eller nyttigt, vill tjejerna inte 

heller påstå att det har någon effekt på dem själv när de är i gruppsammanhang. Vad som också 

var intressant var att vid åtskilliga tillfällen i gruppintervjuerna påstår tjejerna först att de inte 

blir påverkade, men sedan räckte det att en tjej i gruppen ändrade sitt uttalade och sa att hon 

blev påverkad för att de andra tjejerna gruppen skulle göra detsamma. Det som framgick var att 

det var olika tjejer varje gång som tog på sig den rollen att erkänna att de kanske inte uttalade 

sig helt sanningsenligt angående de frågor som hade med påverkan att göra.  

 

Tjejerna förklara att näthatet som förekommer på internet inte främst sker på Instagram, men 

att Instagram blir en stor bov i dramat, då det är enkelt att uppmana folk att ta sig vidare in på 

andra sidor via Instagram. Elin förklarar det som att: “näthat och nätmobbing är den största 

nackdelen tycker jag”. De menar att det drama som sker på nätet påverkar vardagslivet eftersom 

personerna även finns på “riktigt”. Även om personer inte skriver något som direkt påpekar 
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något om en annan person kan en genom att bland annat “indirekta” andra, vara elak på nätet. 

Att indirekta säger tjejerna är ifall man skriver något som andra vet vem man talar om men inte 

direkt nämner personen i fråga. 

5.4 Jaget och världarna 

Samtidigt som många forskare menar att man kan dra slutsatser kring hur sociala medier 

utvecklat oss på olika sätt, menar forskaren Danah Boyd att dagens teknologi inte har förändrat 

något viktigt. Dramat bland ungdomar är det samma som förr, det är bara formatet som har 

förändrats lite (Boyd, 2014:1). 

 

Materialet ur denna undersökning visar att ungdomarna anser sig vara två olika jag i världarna 

men att den virtuella online-världen påverkas av och påverkar offline-världen. Bland annat 

diskuterar deltagarna såhär: 

 

Maria: Är människor annorlunda på Instagram än i verkligheten? 

(alla instämmer) 

Sara: alla dagar i veckan 

Maria: vill ni utveckla det lite? 

Sara: a man e modigare typ 

Karin: man vågar skriva mer 

Sara: asså hade folk betett sig i verkligheten som de gör på Instagram så hade 

Felicia: asså det hade inte gått 

Sara: det hade vart en störd värld asså 

 

Sherry Turkle som forskade kring den virtuella online-världen och offline-världen, talade om 

hur dessa världar smälter samman och att jaget i de båda mer och mer blir ett. Men det är enligt 

denna analys en markant skillnad på hur jaget framställs i de två olika världarna. 

 

De lär sig i tidig ålder att forma sin personlighet utifrån två olika jag, ett offline och ett online. 

Ungdomarna tar sig större friheter på Instagram, som normaliserats i online-världen men inte i 

samma utsträckning är normaliserat i offline-världen. Ett exempel på detta är att positiva 

kommentarer är okej att ge till relativt okända människor på Instagram men skulle dock 

uppfattas som ett konstigt beteende offline. 

 

Sara: nån man inte känner sådär jättebra om den kommenterar något på Instagram tycker man inte det är 

sådär jättekonstigt, men om nån skulle komma fram till en i skolan och bara “snygg” 

Felicia: det skulle vara jättekonstigt 

Elisabeth: för det är en annan värld på Instagram än vad det är… 

Elin: folk är ju två olika personer på sociala medier och i verkligenheten 

 

Deltagarna i undersökningen menar att de vågar uttrycka sig mer fritt i den virtuella online-

världen än de vågar offline. Hanna menar att det man skriver på internet bör man också kunna 

säga i verkligheten men inser också att det inte alltid är så. Deltagarna anser dock att det ibland 

är en fördel att kunna tänka igenom syftet med de bilder och de texter de producera innan de 

väljer att publicera dem. Nätet kan idag tänkas ökat möjligheterna att kontrollera den 

dramaturgiska disciplinen. Detta genom att människor aktivt kan välja att dölja känslomässiga 
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impulser eftersom dessa impulser går att kontrollera online och dessutom kan känslor uteslutas 

att visa online. Instagram kan fungera som en främre fasad där tjejerna skapar sig möjligheten 

att kontrollera impulser, impulser som annars kan avslöja vad de “döljer” i sin bakre fasad. Vi 

tolkar det som att människor vågar uttrycka sig mer fritt i den virtuella världen vilket kan bero 

på att fasaden enkelt går att kontrollera.  

 

Lovisa nämnde under intervjun att med hjälp av Instagram och andra sociala medier är det 

möjligt att tänka över vad man skriver genom att förhandsgranska texten innan den publiceras. 

På så sätt har man förmågan att vrida bilden av sig själv efter de attribut man vill visa för 

världen. Om man endast visar upp en viss fasad av sig själv får publiken ett intryck som endast 

stämmer överens med de attribut individen själv valt att visa som är olika lätta att avslöja genom 

Instagram. Precis som deltagarna tog upp om att indirekta andra så är det möjligt att förstå de 

underliggande motiven även om de inte är lika tydliga som i offline-världen. Det framgår att 

det är stora skillnader i hur man väljer att agera i offline- världen och i den virituella online- 

världen. Detta kan dock skilja sig från person till person men det framgår inte i studien att de 

socioekonomiska förhållandena och den etniska bakgrunden påverkar hur trettonåringar 

använder sig av Instagram, utan fyller samma funktion för alla som medverkat i 

undersökningen. Vad som däremot går att tyda är att de från mer välbärgade familjer tycks 

använda Instagram mer frekvent och att deras generella uppfattning är att alla har Instagram. 

Tjejerna från de mindre välbärgade familjerna ser det inte som en självklarhet att alla har 

Instagram då de menar att alla ungdomar kanske inte har en mobiltelefon. Det framgår inte 

heller i denna studie några skillnader i Instagram-användandet mellan svenska tjejer och de från 

en annan etnisk bakgrund. Vad som dock behövs tas i beaktning är att urvalet av deltagare inte 

är stort nog för att dra generella slutsatser om en större population. Detta är dock inte syftet 

med studien. Syftet är istället att skapa en djupare förståelse kring deras Instagram-användning.  

 

För att kunna dra generella slutsatser kring hur de socioekonomiska förhållandena och den 

etniska bakgrunden påverkar hur trettonåriga tjejer använder sig av Instagram behövs en större 

studie kring detta göras. Detta kommer diskuteras vidare i slutdiskussionen. 

 

 

 

 

6. Slutdiskussion 

Studien har fokuserat på att undersöka anledningen till att trettonåriga tjejer använder sig av 

Instagram och vilken betydelse detta sociala medium har för dem. Våra antaganden var att 

mobiltelefonen har gett upphov till att man ständigt kan visa upp en bild av sig själv. Ett andra 

digitalt jag har på så sätt skapats och utvecklats inom ett socialt digitalt nätverk. Utifrån dessa 

antaganden formulerades två forskningsfrågor som besvarades med hjälp av intervjuer. Dessa 
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två frågeställningar var: vilka funktioner Instagram fyller för trettonåriga tjejer samt vilken 

betydelse Instagram har för dem i deras vardagliga liv.  

 

Utifrån forskningsfrågorna har vi kommit fram till att Instagram fyller flera olika funktioner för 

trettonåriga tjejer. En funktion som tjejerna i undersökningen påstår att Instagram har är 

tidsfördriv. Detta i sig är dock ingen funktion utan förklarar endast i vilket sammanhang de 

använder sig av Instagram. De anser sig främst använda Instagram när de har tråkigt och känner 

för att “umgås” med andra eller se vad andra gör, alltså är den viktigaste funktionen att socialt 

interagera med andra människor. Det framgår i undersökningen att tjejerna ser Instagram och 

“verkligheten” som två olika världar. I dessa världar besitter man två olika jag, ett jag i 

verkligheten och ett jag på Instagram. I den sistnämnda vågar man uttrycka sig mer. Dessutom 

i online-världen har man tid att anpassa det man vill skriva och därmed påverka sin fasad. På 

så sätt blir den sociala interaktionen olika i de två olika världarna. Här framkommer det att den 

tidigare forskningen kring att de två olika världarna, virtuella online-världen och offline-

världen, idag allt mer smälter samman till en värld, inte stämmer med vad tjejerna säger i denna 

undersökning. Då de menar att dessa två världar är skilda från varandra genom att man väljer 

att agera på olika sätt i dem. De säger själva att det skulle vara en störd värld om man valde att 

bete sig så som man gör på sociala medier i den verkliga världen. 

 

 

Idag har olika människor olika uppfattningar kring hur man får bete sig i den digitala världen. 

Normerna har inte konkret etablerats i samhället utan är fortfarande i en utvecklande fas. Att 

vara anonym på internet gör det lättare att undvika att stå till svars för det man skriver. På så 

sätt kan man ta sig större friheter att uttrycka sig elakt om andra personer på internet. Det kan 

diskuteras ifall forumet i sig ska stå som ansvariga för vad som skrivs eller om användarna i 

forumet ska stå till svars för vad de skriver. Det som kan vara problematiskt är bland annat ifall 

användarna som skriver inte är myndiga och på så sätt inte kan ställas till svars juridiskt för sina 

handlingar. De elaka diskussioner som uppstår på internet kan därför fortgå utan konsekvenser 

för dessa personer.  

Alternativet är att forumen istället skulle stå som ansvariga för vad som skrivs, i det egna 

forumet. Detta är dock inte rimligt eftersom forumen inte skulle hinna processa alla 

konversationer och granska vad alla användare skriver. Om allt på internet skulle granskas av 

någon skulle vi leva i ett absurt övervakningssamhälle som skulle göra ett intrång i vår 

integritet. Kanske skulle detta dock kunna vara en lösning på både ansvarsproblemet och 

näthatet. Men problemet är större än bara ett ansvarstagande, man kan diskutera ifall medierna 

har en inverkan på människors sympati. Utifrån vår analys påstår tjejerna att det vore en absurd 

värld om man började bete sig så som man gör på internet i den verkliga världen. Kan det vara 

så att medierna framförallt sociala medier, ger upphov till en ”digital fasad” som ungdomarna 

gömmer sig bakom? Att denna ”digitala fasad” genom att den just är digital kan enligt vissa 

legitimera att man inte visar sympati för andra mäniskor på nätet. Det är inte en verklig värld, 

så vissa anser att man får bete sig som man vill. 

 

I dagens samhälle har medierna integrerats såpass mycket att man inte längre tänker på det. 

Man kan anta att människor i allmänhet inte har koll på hur mycket de använder datorn, mobilen 
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eller kollar på tv. De flesta har säkerligen inte heller någon koll på hur medierna skulle kunna 

påverka dem, eller att de faktiskt gör det. Antagligen reflekterar de inte över till vilken nytta de 

går in på Instagram eller varför de faktiskt lägger upp bilder på sig själva. Det existerar en 

omedvetenhet kring det egna jaget och medier men många diskuterar gärna hur andra använder 

och påverkas av medier. Det kan vara att sonen sitter för mycket framför Tv:n eller att 

kompisarna alltid sitter i telefonen.  

6.1 Kritisk reflektion 

Genomförandet av arbetet var väl uttänkt och genererade i ett kvalitativt empiriskt resultat. Det 

som hade kunnat göras annorlunda är att intervjuerna som gjordes hade kunnat bokas in 

tidigare. Det hade det skapat en möjlighet att boka in flera intervjuer. Möjligtvis hade det stärkt 

våra argument ifall studien hade haft flera intervjuer att grunda analysen på. Då vi hade kunnat 

använda oss av fler citat samt se om flera deltagare som säger samma sak. Den generella åsikten 

bland forskare idag kan tänkas vara att forskning ska vara omfattande och byggas på mycket 

material för att man som forskare överhuvudtaget ska kunna påstå att man kommit fram till 

något som är värt att diskutera. Trots detta uppstod en tydlig mättnad i materialet då inget nytt 

resultat uppstod, men det vore en fördel för arbetes reliabilitet om fler intervjuer hade 

genomförts. 

 

När det gäller de valda teorierna har Goffmans teorier fungerat som ett verktyg i analysen kring 

hur deltagarna använder Instagram i deras vardagliga liv. Uses and gratification har istället 

fungerat främst för att analysera de behov som uppfylls och vilka funktioner de trettonåriga 

tjejerna använder Instagram till. Något som har varit problematiskt med teorin Uses and 

gratification är att materialet vid flera tillfällen påvisat att deltagarna gör omedvetna val som 

motsäger sig att de är aktiva användare. Exempelvis förklarar inte teorin varför behoven tar 

över rationaliteten, alltså att de trots allt väljer att utsätta sig för riskerna med Instagram.  

Ett sätt att förklara varför de tycks göra rutinmässiga och omedvetna handlingar i sitt 

medieanvändande skulle kunna förklaras utifrån en medieetnografisk utgångspunkt. Där medier 

ses som en del av den kultur vi lever i, och teorier anses vara nödvändiga för vägledning men 

bör inte ställas i vägen för observationer och analyser (Alvesson & Sköldberg, 2008:179). För 

att skapa en grund till att förstå detta beteende mer konkret hade det varit positivt att fråga 

deltagarna varför de väljer att använda Instagram trots riskerna kring näthat och mobbning. 

Anledningen till detta kan dock bara spekuleras kring då det inte finns ett empiriskt material 

som ger en förklaring. Utifrån vårt material tror vi dock att den främsta orsaken är 

undermedveten hos deltagarna att de inte vill gå miste om gemenskapen Instagram symbolisera 

och därav framstå som onormal. Detta argument grundas på, som framgår i analysen, att 

deltagarna vid flertal tillfällen talar om hur deras val avgörs av vad “strömmen” gör. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det moderna samhällets utveckling och hur samhällets levnadsvillkor utvecklas, förutsätter att 

man bedriver ständig forskning i kommunikationsmediernas utveckling och verkningar, menar 

Thompson (2001:11). Den tekniska utvecklingen har gått snabbt de senast åren och kommer att 
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utvecklas mer och mer. Därför är detta ett område som det ständigt behövs drivas forskning i 

för att det ska vara möjligt att förstå vilken betydelse medier har för människor. 

 

Ungdomar är väldigt aktiva inom sociala medier och byter i hög grad medium i takt med den 

tekniska utvecklingen. Det kan därför vara så att när den äldre generationen väl lyckats förstå 

sig på ett nytt forum har ungdomarna börjat använda ett nytt. Det kan vara av intresse att 

undersöka: på vilket sätt forskningen kan ligga i fas med den tekniska utvecklingen. 

 

Som skrivits tidigare kunde det i denna studie inte synas några konkreta skillnader i hur 

trettonåriga tjejer från olika socioekonomiska förhållanden och etniska bakgrunder använder 

sig av Instagram. Detta kan bero på att denna studie inte är tillräcklig för att dra större generella 

slutsatser. Det kan vara intressant att utveckla detta i fortsatta studier som täcker ett större urval. 

Som förslag kan man ställa sig frågan: finns det några skillnader i hur ungdomar från olika 

socioekonomiska förhållanden och etniska bakgrunder använder sig av Instagram.  

 

Det framgår tydligt i studien att ett stort problem med Instagram och andra sociala medier är 

näthat och nätmobbing. Därför bör vidare forskning kring hur ungdomar påverkas av näthat och 

mobbing via sociala medier bedrivas och hur dessa påverkar deras vardag. Det är viktigt att 

föräldrar och lärare får en bättre insyn i sociala medier så att de kan utveckla en strategisk plan 

över att motverka detta. Ett förslag på vad som skulle kunna undersökas är: på vilket sätt 

forskningen kan hjälpa föräldrar och lärare att bidra till att motverka näthat och nätmobbning. 

 

Det kan vara så att medierna också resulterat i att människor idag är mer självcentrerade, och 

att denna nya mer självcentrerade bilden resulterar i att vi eventuellt känner mindre sympati för 

andra. Det är inte fel att tänka sig att medierna påverkat oss till att gå från ett mer kollektivistiskt 

tänkande till ett mer individualistiskt. Att dokumentera och forska kring denna utveckling är 

viktigt och framförallt eftersom unga människor är framtiden och medier är en del i deras liv. 

Därför måste forskningen kring medierna ständigt utvecklas, hur individen påverkas, hur 

samhället påverkas och vem som ska ta ansvaret.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

November 10, 2014 

En intervju med trettonåriga tjejer om Instagram. 

Vi som utför studien heter Elisabeth Garpenskog och Maria Terling och går femte terminen på 

Medie- och kommunikationsprogramet på Högskolan i Halmstad. Vi håller just nu på med vår 

C- uppsats, syftet med studien är att undersöka hur tjejer använder sig av Instagram. Dina svar 

kommer endast att användas till vår C- uppsats och inte till något annat. 
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Deltagandet i studien är naturligtvist frivilligt, men det är av stor betydelse för studiens kvalitet 

att du som frivillig ställer upp. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att 

transkriberas för att sedan citeras i vår C-uppsats. Dina svar är anonyma och resultatet kommer 

att redovisas så att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personers svar. 

Om du har frågor och synpunkter eller vill ta del av den slutgiltiga studien är du välkommen att 

kontakta oss på mail: elisabethgarpenskog@hotmail.com eller maria.terling@hotmail.com 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Elisabeth och Maria 

 

Härmed ger jag mitt godkännande att 

………………………………………………………………… 

medverkar i denna studie. 

Målsmans underskrift. 

Datum, underskrift Namnförtydligande 

………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2 

Individuella intervjuer 
Bakgrund 

Berätta mer om dig själv: 

Vart bor du? 

Vilken skola går du på? 

Vad jobbar dina föräldrar med? 

Vad gör du på fritiden? 

 

Vad tänker du på när vi säger Instagram? vad betyder Instagram för dig? 

När skaffade du Instagram? (Om de haft Instagram sedan tidigare, skillnad nu och då i 

användandet?) 
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Hur fick du reda på att det fanns en app som heter Instagram? 

Varför skaffade du Instagram? 

 

(Hur använder dina föräldrar internet/sociala medier/Instagram?) 

 

Instagram dagligen 

Hur ser ditt Instagrammande ut en vanlig dag/vecka?(Ungefär hur många gånger per dag kollar 

du din Instagram?) 

Varför? 

(Varför tror du att du lägger upp så många/få bilder?) 

(Varför tror du att du lägger upp bilder på Instagram?) 

(Varför tror du att du använder Instagram?) 

 

På vilket sätt tror du att Instagram under en dag skulle kunna påverka dig och ditt humör? 

 

Andvändning av Instagram 

Berätta mer om hur du använder Instagram? 

Vad är viktigt för dig när du lägger upp en bild? 

Får du någon respons på dina bilder av andra Instagram användare? 

om ja, vad för respons är det du får? 

Vad är det första du kollar på Instagram? 

 

Vad som publiceras 

Vad lägger du ut på Instagram? Text, eller bild, både och. 

När du lägger ut en text, varför gör du det? 

När du lägger ut en bild, varför gör du det? 

Det du lägger ut, vilken betydelse har det för dig? 

 

 

Gruppintervju 
Varför tror ni att tjejer i er ålder skaffar Instagram? 

 

Vad använder man Instagram till, varför? 

 

Lär ni er om regler för sociala medier och osäkerheter på internet i skolan? 

 

När ni lägger ut bilder vad är viktigt med bilderna? 

 

Hur tänker ni kring hur andra uppskattar det ni lägger ut? 

 

Vilka nackdelar finns det med Instagram?  
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Vilka fördelar finns det med Instagram?  

 

Påståenden ifall diskussionen inte startar; 

 

Instagram påverkar mitt skolarbete 

 

Jag använder Instagram för att bli omtyckt (synas och höras) 

 

Jag använder Instagram som tidsfördriv 

 

Alla har Instagram  

 

Jag skryter på Instagram 

 

Människor är annorlunda på Instagram än i verkligheten. 
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