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SYFTE Syftet med studien är att studera det sociala mediet 

Instagram och hur Instagram utgör ett 

identitetsskapande verktyg för självrepresentation 
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kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) 

samt statsvetenskapliga programmet (SVEP) på 
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FRÅGESTÄLLNINGAR  Syftet har preciserats i tre frågeställningar: 

1. Finns det någon medvetenhet kring 

identitetsskapande på Instagram hos studenterna?  

2. Hur motiverar respondenterna denna form av 

identitetsskapande? 

3. Finns det någon skillnad på det personliga 

varumärkesbyggandet mellan studenterna från MKV 

och SVEP?  

 

METOD OCH   Kvalitativa intervjuer 

MATERIAL     

 

HUVUDRESULTAT  Resultatet visade att alla studenter är medvetna om 

vilka bilder som publiceras och de är också medvetna 

om att bilderna speglar deras personlighet, därför 

väljer de noggrant ut vilka bilder som de vill dela 

med sig av. Det framkom även att tre av fyra 

studenter från MKV medvetet skapar ett personligt 

varumärke på Instagram i syfte att göra reklam för 

sig själva. Studenterna från SVEP ser istället 

plattformen som ett socialt nätverk där de ges 

möjlighet till interaktion med vänner och familj.  

 

NYCKELORD  Instagram, identitetsskapande, medvetenhet, 

personligt varumärke 

 

     

    

   

 

 

 

 

 



	   4	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack!  
Vi vill tacka alla inblandade i framtagandet av denna uppsats, vår handledare Ebba Sundin för 

stöd och hjälpsam återkoppling och våra respondenter för förtroende och tillit. Med detta sagt 

önskar vi en inspirerande läsning.  

 

Till minne av vår saknade lärare, Lena Ewertsson.  

 



	   5	  

Innehållsförteckning   
1. Inledning       6 
2. Syfte och frågeställningar     8 
3. Avgränsning     8 
4. Tidigare forskning      9 
4.1 Personligt varumärke     9 
4.2 Identiteter på sociala medier    10 
4.3 Självrepresentation genom medieproduktion   10 
5. Teoretisk och begreppslig referensram   12 
5.1 Jaget och maskerna     12 
5.2 Medier i vardagen      13 
5.3 Identitet       14 
5.4 Konsumtionssamhället     15 
5.5 Konsumtionssamhällets individer    16 
6. Metod      17 
6.1 Metodval      17 
6.2 Urval       18 
6.3 Tillvägagångssätt      19 
6.4 Analysmetod      20 
6.4.1 Forskningsetiska principer     21 
6.4.2 Validitet och reliabilitet    21 
7. Resultat      23 
7.1 Presentation av studenterna     23 
7.2 Användningsmönster bland studenterna   24 
7.3 Medvetenhet om identitetsskapande på Instagram   25 
7.3.1 Medvetenhet      27 
7.3.2 Sammanfattning      28 
7.4 Motivation till identitetsskapande    28 
7.4.1 Behovet av att dela med sig    28 
7.4.2 Respons     29 
7.4.3 Sammanfattning      31 
7.5 Det personliga varumärket     31 
7.5.1 Bilder som laddas upp     31 
7.5.2 Uppfattningen genom bilder    33 
7.5.3 Sammanfattning     35 
8. Avslutande diskussion     37 
8.1 Metoddiskussion     39 
8.2 Förslag till vidare forskning    40 
9. Referenslista     41 
 

 

 

 

 

 

 



	   6	  

 1 Inledning 
Uppmärksamhetssamhället är ett ekonomiskt, socialt och kulturellt system som har vuxit fram 

i takt med medialisering, digitalisering och individualisering av samhället och som namnet 

antyder belyser det här systemet uppmärksamhet, bristen på uppmärksamhet, konkurrensen 

om uppmärksamhet och produktionen av uppmärksamhet. Den offentliga synligheten har ett 

värde där var och en förväntas vara sitt eget personliga varumärke (Gillberg 2014:10). 

Individen kommersialiseras, offentliggörande prioriteras och en ny inställning till vad som är 

privat och inte växer fram. Tonårstjejer, föräldralediga och 60-plusare agerar som om det 

alltid funnits en publik och en efterfrågan på detaljerade statusuppdateringar av varje aktivitet 

i deras liv. Det handlar lika mycket om att befästa sin status som att säkerställa och verifiera 

sin existens genom att uppdatera sin profil. Tekniska hjälpmedel används som ett komplement 

till den traditionella direktkontakten när foton visas, tas och skickas. I 

uppmärksamhetssamhället får relationer, prestationer och upplevelser, precis som människor, 

ett värde först när det görs tillgängligt för andra genom offentlig publicering (Gillberg 

2014:11).  

Instagram är ett socialt nätverk som lanserades år 2010. Med en grundidé att bilder inte ska 

kräva en avancerad kamera ger nu Instagram möjlighet till att förvandla bilder, tagna med en 

mobiltelefon, till professionella foton, som sedan snabbt och effektivt kan delas både privat 

eller offentligt. På Instagrams hemsida beskriver de applikationen som följande:  

 
Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures. Snap a photo 

with your mobile phone, then choose a filter to transform the image into a memory to keep around 

forever. We're building Instagram to allow you to experience moments in your friends' lives through 

pictures as they happen. We imagine a world more connected through photos (Instagram, 2014).  
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Instagram är ett förhållandevis nytt fenomen som har kommit att bli en naturlig del av många 

människors vardag. Idag har de allra flesta tillgång till en kamera via sin smartphone och det 

är både lätt och praktiskt att dela med sig av sitt liv genom några enkla knapptryck. Det 

många kanske inte tänker på är att vi i samhället förmedlar en bild av oss själva genom de 

bilder vi publicerar och detta stämmer inte alltid överens med den verklighet människor 

egentligen lever. Vi som författare tror att många väljer att framställa den bästa och mest 

”perfekta” sidan av sig själv genom att lägga till filter och endast publicera vardagens 

speciella tillfällen. 

 

Vi valde att studera fenomenet Instagram närmare och speciellt i relation till den 

identitetsskapande processen och byggandet av ett personligt varumärke. Detta ansåg vi vara 

intressant att studera eftersom att det finns en problematik bakom identitetsskapandet då 

människor kan konstruera en identitet, det går inte att veta om det som existerar på internet är 

verklighet eller en förvrängd bild av den. Vi tyckte att det var intressant att studera studenter 

från årskurs tre för att de under tre år har präglats av studier inom två helt olika inriktningar, 

medie- och kommunikationsvetenskap samt statsvetenskap, och ska inom en snar framtid ut i 

arbetslivet. Med tanke på vår förkunskap inom sociala medier, valde vi att fokusera på det 

personliga varumärket för att se om detta är något som studenterna funderar på inför det 

framtida yrkeslivet.  
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 2 Syfte och frågeställningar  
Vi har intresserat oss för att studera identitetsskapande på det sociala mediet Instagram. 

Tidigare forskning beskriver att sociala nätverk gör det möjligt att kringgå informella regler 

som inte hade varit möjligt i det verkliga livet och en problematik bakom identitetsskapandet 

är att människor därmed kan konstruera en identitet på internet som är en förskönad bild av 

dem själva. Vi tyckte att det var intressant att studera studenter från årskurs tre för att de 

under tre år har präglats av studier inom två helt olika inriktningar, medie- och 

kommunikationsvetenskap samt statsvetenskap, och ska inom en snar framtid ut i arbetslivet. 

Med tanke på vår förkunskap inom sociala medier, valde vi att fokusera på det personliga 

varumärket för att se om detta är något som studenterna funderar på inför det framtida 

yrkeslivet.  

 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur Instagram utgör ett identitetsskapande verktyg för 

självrepresentation och personligt varumärkesbyggande hos studenter. Syftet har preciserats i 

tre frågeställningar: 

 

1. Finns det någon medvetenhet kring identitetsskapande på Instagram hos studenterna?  

2. Hur motiverar respondenterna denna form av identitetsskapande? 

3. Finns det någon skillnad på det personliga varumärkesbyggandet mellan olika 

utbildningsprogram?   

 

3 Avgränsning 
Vi avgränsade oss till att intervjua totalt åtta studenter från två olika program på Högskolan i 

Halmstad, fyra från varje program. Vi valde även att endast studera det sociala mediet 

Instagram för att intresset låg i att se hur individer reflekterar kring hur en identitet kan skapas 

genom bilder.  
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4 Tidigare forskning 
Nedan kommer vi att presentera vår forskningsöversikt av de vetenskapliga artiklar som berör 

sociala medier och identitet.  

 

4.1 Personligt varumärke  
Robert W. Gehl (2011) kritiserar sociala medier genom att analysera andrahandskällor. Syftet 

med studien är att uttrycka en kritik gentemot personal branding på internet då han menar att 

detta ständigt måste övervakas och uppdateras. Gehl (2011) undersöker personal branding 

som en del av det föränderliga samhället och konstaterar att det förr var en presentation av 

kompetens i form av arbetslivserfarenheter. Han argumenterar för att litteratur som rör 

personal branding numera behandlar vägen till framgång genom att kunna paketera sig själv i 

form av ett varumärke, således verkar personal branding idag vara en fråga om varumärkets 

utseende. Gehl fortsätter sin diskussion om att detta kan ses som ett rationellt val och att vi 

medvetet formar vår identitet på internet. 

 

Personal branding är enligt Gehl (2011) en intensiv övervakning av den egna självkänslan 

som är representerad i bilder och texter som cirkulerar på internet och i andra medier. Han 

menar att vi måste hålla ett vakande öga över våra varumärken som representerar oss när de 

utåt sett börjar existera självständigt på sociala nätverk. Avslutningsvis kritiserar författaren 

personal branding då han menar att vi aldrig kan veta om det som existerar på internet är 

verklighet eller en förvrängd bild av den. Artikeln är intressant för vår studie då Gehls 

forskning stärker vår hypotes om att människor formar en identitet på internet som inte alltid 

stämmer överens med verkligheten.   
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4.2 Identiteter på sociala medier 
Till skillnad från Gehl så intresserar sig Knight och Weedon (2014) för de underförstådda 

reglerna i vårt agerande på sociala medier. Syftet med deras studie är att se mönster av 

identitetsutveckling i den virtuella världen och utforska problematiken kring olika 

identitetsmodeller på sociala medier. I artikeln beskriver författarna hur den nuvarande 

generationen har vuxit upp med sociala medier som en naturlig del av deras vardag och idag 

är medierna en plats där vi kan träda in i olika roller i ett ständigt uppkopplat och övervakat 

liv (Knight & Weedon 2014). De talar om att sociala medier gör det möjligt att kringgå 

informella regelverk som inte hade varit rimligt i andra mediekanaler, vilket gör det möjligt 

att forma en identitet på ett sätt som man normalt inte hade gjort i verkligheten. Knight och 

Weedon (2014) beskriver olika identitetsmodeller på sociala medier och deras slutsats är att 

det är problematiskt att sammanställa dessa i en analys eftersom att det är möjligt att träda in i 

olika roller samtidigt, exempelvis en professionell, bekant, förälder eller kollega. 

 

4.3 Självrepresentation genom medieproduktion   
Precis som Knight och Weedon intresserar sig för identitetsmodeller på sociala medier, 

studerar Sonja de Leeuw och Ingegerd Rydin (2007) kommunikation på internet och 

behandlar medieproduktion som ett medel för personligt uttryck och identitetsskapande. 

Författarna utgår från det europeiska forskningsprojektet Children in Communication about 

Migration (CHICAM) där barnen gavs möjlighet att producera medieinnehåll och skapa nya 

identiteter på internet. Syftet med projektet var att studera hur självrepresentation och 

identitetsskapande visar sig i olika medier och i barnens produktioner.   

 

Under fältstudien förde forskarna detaljerade fältanteckningar som bygger på barnens 

agerande, interaktion och produktion i grupperna. De spelade även in ljud- och videoklipp 

under diskussioner och praktiska aktiviteter som barnen utförde. Under hela fältarbetet 

genomfördes även intervjuer med barnens lärare, föräldrar och handledare och avslutningsvis 

samlades data in genom barnens egna produktioner i form av fotografier, teckningar och 

digital videoproduktion.  
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de Leeuw och Rydin visar i resultatet att produktionerna som barnen själva gjort blev nya 

artefakter för dem, som bekräftade deras identitet och hjälpte dem att fantisera om framtiden. 

Med hjälp av barnens produktioner kunde man identifiera deras bakgrund, kultur samt 

religion och det visade sig att deras medieproduktioner var ett sätt för dem att uttrycka och 

konstruera både individuella och kollektiva identiteter (de Leeuw & Rydin 2007). 
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5 Teoretisk och begreppslig referensram 
Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Jostein Gripsruds teori om hur medierna 

dominerar vårt vardagsliv har tillämpats för att få en djupare förståelse för det empiriska 

materialet. Även en tillämpning av Anthony Giddens och hans teori om självet som ett 

reflexivt projekt har använts och avslutningsvis Zygmunt Baumans teori om 

konsumtionssamhället, hur vi lever i ett samhälle där vi inte enbart är konsumenter utan även 

är de varor som marknadsförs. 

 

5.1 Jaget och maskerna 
Erving Goffman utgår ifrån att individer lever och interagerar i en värld som fungerar som en 

teaterföreställning. Föreställningen utgår ifrån att individer spelar och går in i olika roller på 

en scen framför en publik, en publik som i det här fallet är de övriga individerna som är 

inblandade i interaktionen (Goffman 2004:9). När de presenterar sig själva och agerar inför 

andra människor försöker de kontrollera och styra den information de överför och som ligger 

till grund för andras intryck av dem. Djupare sett handlar det också om hur människor bygger 

upp och befäster sina ”jag” och identiteter i denna process. 

 

Goffman beskriver i sin teori att när individer kommer i kontakt med varandra söker de 

information om varandra eller tillämpar tidigare information som redan finns lagrade i 

minnet. Den tidigare informationen bidrar därför till definitionen av situationen. Detta innebär 

att det som förväntas av individen, samt det som denne individ förväntar sig av övriga 

delaktiga i interaktionen, uppfattas i förväg. För att få en individ att agera på ett önskvärt sätt 

kan övriga individer i interaktionen styra sitt eget beteende för att framkalla en önskvärd 

reaktion (Goffman 2004:11). Även individen har en möjlighet att påverka situationen. Genom 

sitt handlande och de uttryck som används för att ge ett specifikt intryck, kan den speciella 

reaktionen individen vill åt framkallas. Detta kan dels ske på ett beräknande, medvetet sätt 

men även helt omedvetet från individens sida. Goffman beskriver det här som en 

intrycksstyrning (Goffman 2004:15), att individer styr de intryck andra ska få av dem, där en 

individ under sitt framträdande döljer vissa förhållanden och samtidigt framhäver andra. 
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Många användare av fenomenet Instagram jobbar hårt för att behålla sin fasad mot sina 

följare, och Goffman menar att många individer framhäver vissa egenskaper hos sig själva 

och döljer andra (Goffman 2004:64). En fasad är enligt Goffman en utrustning som avsiktligt 

eller omedvetet används av individen under hans framträdande, och misstag rättas oftast till 

innan framträdandet för att upprätthålla en ofelbarhet (Goffman 2004:45). En agerande 

individ döljer eller tonar gärna ner aktiviteter, fakta och motiv som inte är en del av deras 

idealiserade version av hen själv. Goffmans teorier är användbara i denna studie för att förstå 

hur studenterna agerar på Instagram och om de medvetet väljer att visa upp och dölja vissa 

sidor hos sig själva.  

 

5.2 Medier i vardagen 
Jostein Gripsrud (2002) beskriver medier som något som dominerar människors vardagsliv 

och något som bidrar till att definiera oss. I dagens samhälle är massmedier en så naturlig del 

av människors vardag att de inte reflekterar över det. Individer möts ständigt av reklam, tittar 

på tv, lyssnar på radio och musik utan något större engagemang och Gripsrud menar att 

användningen av medier skapar en förbindelse mellan världen utanför hemmet, jobbet och 

kvarteret. Medierna påminner om att individer är medlemmar av ett samhälle och en värld 

med många nivåer. Han menar också att alla individer har kommit att bli sociala varelser som 

gärna vill känna sig delaktiga i den sociala verklighet som ligger utanför den omedelbara 

omgivningen (Gripsrud 2002:16). 

Under uppväxten är alla individer en del av en socialiseringsprocess som ska ta dem in i den 

mänskliga gemenskapen och under uppväxten blir språket, familjen och andra 

samhällsinstitutioner bidragande faktorer till lärdomen om att förstå skillnaden mellan sig 

själva och andra. Individer formas genom samspel med andra människor och i alla dessa 

sammanhang får de reda på något om vilka de är och vad som förväntas av dem. Sådan 

information får de även från den institution som i slutändan kanske är den viktigaste: 

massmedierna (Gripsrud 2002:17). Medierna lär individerna känna redan som små, de 

förmedlar upplevelser, information, ångest och lekar, och de riktar sig till dem personligen. På 

sätt och vis blir de samhällets förlängda arm (Gripsrud 2002:17). Medierna bidrar till att 

definiera verkligheten omkring individerna och därmed också till att definiera vilka de är. De 

visar olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den i både ljud, bild och skrift och de 

lanserar idéer om vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt.  
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Medierna visar delar av verkligheten som många aldrig har upplevt eller kommer att uppleva, 

och som mottagare tvingas individerna i allt detta bilda sig en uppfattning om var de själva 

står eller inte står, vilka de vill vara eller vill bli. Den här teorin hjälper oss att förstå 

mediernas påverkan på studenternas behov av att uttrycka sig på sociala medier och hur de 

motiverar sitt identitetsskapande.   

 

5.3 Identitet  
Gripsrud skriver även om identitetsbegreppet och menar att människor sorterar intrycken från 

sina medmänniskor och från medierna för att skapa uppfattningar om likheter och skillnader 

mellan de själva och andra (Gripsrud 2002:18). Han menar att medierna hjälper övriga 

samhällsinstitutioner med att berätta vad det innebär att vara exempelvis pojke eller flicka, 

vad det betyder att komma från Skåne eller Norrland eller vad det betyder att vara invånare i 

Sverige (Gripsrud 2002:19). Deras identitet är därmed en sammanflätning av likheter och 

skillnader i förhållande till andra människor (Gripsrud 2002:20). Gripsrud talar om två olika 

huvudtyper av identiteter, den sociala eller kollektiva identiteten och den personliga 

identiteten. Den sociala identiteten härstammar från andra människors uppfattningar och 

genom de kollektiva sammanhang de ingår i, blir andras uppfattningar om dem mer eller 

mindre en del av den egna självbilden och identiteten. Den personliga identiteten handlar 

istället om vad som är unikt med varje individ, vad som skiljer människor från andra och vad 

som gör deras egna erfarenheter och känslor speciella (Gripsrud 2002:20). 

Anthony Giddens betraktar självet som ett reflexivt projekt som den enskilde individen är 

ansvarig för. Han definierar reflexivt projekt som den process varigenom självidentiteten 

konstitueras genom den reflexiva uppbyggnaden av självberättelser (Giddens 1999:95). 

Giddens hävdar att självidentiteten som ett sammanhängande fenomen förutsätter en 

berättelse, en självbiografi som framhäver speciella erfarenheter. Denna självbiografi utgör 

idag självidentitetens kärna i det moderna sociala livet, framförallt i en tolkad självhistoria 

skapad av individen i fråga (Giddens 1999:96). 
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Enligt Giddens har den posttraditionella sociala världen gett individen fler valmöjligheter, 

men att det finns en mängd valmöjligheter betyder inte att alla val är öppna för alla individer. 

Olika människor föds med olika förutsättningar och beroende på de val som de har möjlighet 

till, skapas en självidentitet och en definition av vem de är som människa (Giddens 

1999:101). Giddens och Gripsruds teorier hjälper oss att förstå varför våra respondenter väljer 

att publicera vissa bilder men inte andra och de bakomliggande motiveringarna till 

publiceringarna. 

 
 5.4 Konsumtionssamhället 

Bauman framställer konsumtionssamhället som ett samhälle med fokus på relationerna mellan 

konsumenten i rollen som subjektet och varan i rollen som objektet (Bauman 2008:19). I detta 

samhälle kan ingen bli subjekt utan att först förvandlas till vara, och han menar att ingen kan 

bevara sin subjektkaraktär utan att ständigt komma i kontakt med de förmågor som både 

förväntas och krävs av en säljbar vara (Bauman 2008:19). Denna subjektivitet fokuserar på en 

evig strävan att själv bli, och förbli, en säljbar vara och Bauman konstaterar att det är just 

detta som är utmaningen för samhällets individer. Även om det på något vis döljs eller 

mörkläggs, så är det framträdande draget i konsumtionssamhället att konsumenterna 

förvandlas till just varor. Enligt Bauman finns det en rädsla för att inte vara efterfrågad i 

konsumtionssamhället och han menar att medlemskapet i detta samhälle är en ständig kamp 

(Bauman 2008:20). Individer lever i ett informationssamhälle där osynlighet är lika med 

döden, de söker berömmelse och synlighet. De vill bli uppmärksammade, omtalade och 

åtrådda menar Bauman. Men det finns mer i livet än medier och Bauman beskriver en dröm 

bakom berömmelsen: 

Bakom drömmen om berömmelse finns en annan dröm, en dröm om att inte längre lösas upp och förbli 

upplöst i den grå, anonyma och intetsägande massan av varor, en dröm om att förvandlas till en 

uppseendeväckande, uppmärksammad och eftertraktad vara, en omtalad vara, en vara som skiljer sig från 

övriga varor, en vara som är omöjlig att bortse ifrån, att håna eller avfärda (Bauman 2008:20). 
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5.5 Konsumtionssamhällets individer 
Bauman intresserar sig för tre olika fall från tidningen Guardian, gällande de 

snabbföränderliga vanorna i det alltmer uppkopplade och trådlösa samhället. Det första fallet 

påvisar att skolungdomar använder sociala nätverkssidor som ett uttryck för valfrihet, för att 

utbyta personlig information, dela foton med varandra och avslöja intima detaljer i sina 

personliga liv (Bauman 2008:9). De visar upp sina kvaliteter i hopp om att fånga 

uppmärksamhet och möjligen också vinna erkännande som krävs för att blir kvar i 

socialiseringsspelet (Bauman 2008:13). Fall två visar hur datasystem används för att 

kategorisera potentiella kunder efter sin inkomst, och hur kunderna behöver öka sina utgifter 

och utvidga sina kreditgränser för att få bättre service. Det tredje fallet behandlar hur ett nytt 

offentliggjort poängbaserat invandringssystem skulle kunna locka de smartaste och de bästa 

in i landet, och försöka få dem att samla poäng som tecken på efterfrågan på deras tjänster 

inför sina ansökningar (Bauman 2008:12).  

 

Det kan verka som att dessa fall är väldigt olika eftersom att det gäller människor med olika 

inkomster, härkomst, ålder och intressen. Men trots att människorna ställs inför skilda 

utmaningar och försöker lösa helt olika problem, finns det ändå starka skäl till att föra 

samman de tre fallen menar Bauman. Alla tre kategorier av människor, som skenbart är så 

olika, lockas, drivs eller tvingas lansera en attraktiv och begärlig vara och därmed anstränga 

sig så mycket de kan för att öka marknadsvärdet på de varor de säljer. Och den vara de 

uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja, är sig själva. Bauman menar att människor på 

en och samma gång är marknadsförare av varor och de varor de marknadsför, de är på samma 

gång varorna och deras försäljare. Detta är något som de allra flesta människor får erfara 

någon gång i livet när de söker jobb, söker utbildning eller vill utmärka sig på något sätt. 

Oavsett vilken grupp i samhället som refereras till tillhör de samma sociala rum: marknaden. 

De test som måste klaras av för att komma åt det som eftersträvas, ofta en form av sociala 

priser, tvingar människorna att förvandla sig till varor, det vill säga till produkter som kan 

fånga den eftersträvade uppmärksamheten och stimulera efterfrågan (Bauman 2008:13). 

Baumans teorier om konsumtionssamhället ligger till grund för att tolka respondenternas 

användningsmönster på Instagram.  

 

I den här delen har den teoretiska och begreppsliga referensramen beskrivits för att förstå 

uppsatsens utgångspunkter och den kommande tillämpningen på det empiriska materialet. I 

nästa kapitel redogörs metoden med tillhörande underkategorier. 
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6 Metod 

I det här kapitlet redogörs metodvalet, den kvalitativa intervjun, urval samt 

tillvägagångssättet. Vidare beskrivs analysmetoden och avslutningsvis diskuteras etiska 

forskningsprinciper, begränsningar samt studiens reliabilitet och validitet.  

 

6.1 Metodval 
Vi har samlat in vårt empiriska material genom kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från respondenternas synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter och avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (Kvale & Brinkmann 2014:17). Genom att använda intervjuer som metod hade 

vi möjlighet att styra in samtalet och respondenternas reaktioner på de områden som är 

relevanta för forskningsfrågorna. Metoden lämpar sig även bra för att nå en djupare förståelse 

inom vårt forskningsområde, berättelser och erfarenheter delas på ett naturligt sätt mellan 

forskare och intervjuperson under en intervju.  

 

Denna metod har även sina nackdelar. En analys av det empiriska materialet kan vara 

besvärlig och tidskrävande, och det kan vara svårt att uppnå objektivitet med inverkan från 

den som intervjuar. Det finns dessutom en svårighet i att basera data utifrån vad 

intervjupersonerna säger snarare än vad de gör, uttalanden kan vara påverkade och vad 

människor säger att de gör, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen 

(Denscombe 2009:269).  

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att producera kunskap som bygger på 

vardagslivets samtal och för att skapa en naturlig diskussion (Kvale & Brinkmann 2014:18). 

Fördelen med en semistrukturerad intervju var att vi sedan tidigare kunde bestämma ett visst 

antal frågor utifrån vårt forskningsområde och att vi under intervjun hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna, därmed kunde vi få djupare svar kring vissa frågor som 

tycktes vara intressanta.  
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6.2 Urval  
Vi gjorde valet att studera studenter eftersom att det inte finns någon tidigare forskning kring 

studenters identitetsskapande och anledningen till att vi valde personer från programmen 

MKV och SVEP var för att vi var intresserade av att se om utbildningen hade något med 

deras synsätt att göra. De studenter som läser MKV har under nästan tre år präglats av studier 

inom medievetenskap och kritiskt tänkande kring medier i allmänhet, och därför tyckte vi att 

det skulle vara intressant att studera deras tankar kring identitetsskapande på Instagram. 

SVEP har däremot präglats av en annan utbildning och har inte studerat medierna på samma 

sätt, vilket gjorde valet intressant att ställa dessa program emot varandra för att se en eventuell 

skillnad. Vi valde personer från endast årskurs tre för att de har studerat programmet under en 

längre tid och för att de inom en snar framtid ska ut i arbetslivet. Eftersom att vi har en 

förkunskap för medier i allmänhet, valde vi därför att fokusera på det personliga varumärket 

på Instagram för att se om detta är något som studenterna också funderar på inför framtiden.  

 

I vår studie har vi använt oss av två urvalsmetoder till programmen, stratifierat urval och 

snöbollsurval. För att välja ut våra respondenter från medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) på Högskolan i Halmstad, använde vi oss 

utav ett stratifierat urval som bygger på att ett urval där varje medlem i populationen har 

samma möjlighet att väljas ut i förhållande till sin andel av den totala populationen. Denna 

metod håller fast vid principen om slumpmässighet och är en blandning mellan ett 

slumpmässigt urval och ett urval med utgångspunkt i bestämda egenskaper eller avsikter 

(Denscombe 2009:34). Först gick vi igenom klasslistan från årskurs tre med totalt 43 personer 

och sorterade ut de personer som inte hade femtio publicerade bilder på Instagram, vilket var 

nio personer. Valet att endast involvera personer med minst femtio bilder gjordes för att 

respondenterna skulle vara någorlunda aktiva på Instagram. Efter detta listade vi alla namn 

som återstod, totalt 34 personer, och utan inbördes ordning lottades sedan fyra personer ut 

som fick representera MKV. När vi skulle hitta fyra representanter från statsvetenskapliga 

programmet (SVEP) på Högskolan i Halmstad, använde vi oss istället av det så kallade 

snöbollsurvalet, där urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa person 

(Denscombe 2009:38). Även alla respondenter från SVEP hade minst femtio publicerade 

bilder. Vi kontaktade sedan dessa personer i hopp om att de ville delta i studien.  

 

 



	   19	  

Motiveringen till varför vi valde att använda två olika urvalsmetoder var för att vi hade 

tillgång till klasslistan från MKV, vilket gjorde det enkelt för oss att slumpmässigt lotta ett 

urval efter våra kriterier. När vi skulle kontakta SVEP fanns det mycket tid att spara genom 

att be respondenterna att själva rekommendera studenter efter våra kriterier, vilket även 

gjorde att vi inte kunde påverka urvalet.  

 

6.3 Tillvägagångssätt 
Efter urvalet kontaktade vi respondenterna och bestämde tider för att sedan genomföra våra 

kvalitativa intervjuer enskilt med respektive respondent. Intervjuerna genomfördes mellan den 

19-25 november 2014 och varje intervju varade i 30-45 minuter. Vi valde att hålla alla 

intervjuer i avskilda grupprum på Högskolan i Halmstad för att inte störas av andra och för att 

det ansågs vara en bra mötesplats för samtliga. Fördelarna med intervju som metod är att det 

producerar djupgående och detaljerad data där ämnen kan utforskas och frågor kan följas upp. 

För oss var det en bra metod för att få ta del av studenternas prioriteringar, åsikter och idéer, 

de gavs även möjlighet till att utveckla sina åsikter, förklara sina synpunkter och identifiera 

vad de själva anser vara viktigt (Denscombe 2009:267). Fördelarna med enskilda intervjuer 

var att vi fick bättre förståelse för respondenternas svar och vi hade även möjlighet att ställa 

följdfrågor om något var oklart. För att kunna notera kroppsspråk, uttryck och känslor hos 

respondenterna underlättade det även att intervjua ansikte mot ansiktet då det gav mer än om 

vi hade genomfört intervjuerna över telefon. Denna metod kan även vara givande för 

respondenten då människor har en tendens att finna nöje i den mycket ovanliga möjligheten 

att kunna prata utförligt om sina idéer med en person vars syfte är att lyssna och notera utan 

att vara kritisk (Denscombe 2009:268). En annan fördel var att vi båda var med under alla 

intervjuer, en av oss ställde frågor och en kunde föra anteckningar, vilket resulterade i att vi 

båda fick ta del av värdefulla insikter som vi sedan kunde diskutera.  

 

Att genomföra kvalitativa intervjuer har även nackdelar. Det finns alltid en risk att vi som 

forskare påverkar informationsutbytet och att intervjumanualen formuleras så att frågorna 

stödjer egna antaganden och intentioner. En annan nackdel kan vara att vi som forskare inte 

låter intervjupersonerna komma till tals eller påverkar samtalet så att respondenterna undviker 

vissa aspekter eller känner sig tvingade att säga saker som de egentligen inte menar (Ekström 

& Larsson 2010:74). En analys efter en intervju är dessutom tidskrävande och kodningen kan 

vara en stor arbetsuppgift. 
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Vi valde att spela in intervjuerna på våra telefoner för att sedan transkribera ord för ord och 

analysera det empiriska materialet därefter, men även här finns det nackdelar. Genom att 

använda inspelningsutrustning kan intervjuer ansikte mot ansikte hämma respondenten, en 

intervju är en konstlad situation vilket kan vara skrämmande för vissa människor (Denscombe 

2009:269). Problematiken kan även vara att vi som forskare blir för involverade under 

intervjuerna och det innebär att vi får samma tycke, smak och handlingsmönster som 

deltagarna. Ju mer integrerade vi är desto svårare kan det vara att hålla distansen (Aspers 

2008:106). Trots nackdelarna som vi var medvetna om var intervjuer den mest flexibla 

metoden för insamlingen av data och vi kunde med hjälp av vår förkunskap bygga 

intervjuerna på ett vardagligt samtal. 

 

6.4 Analysmetod  
Bearbetning av empiriskt material sker grovt sätt i fyra steg: kodning, återtagning, analys och 

presentation (Aspers 2007:158). Kodning av ett material innebär i korthet att materialet bryts 

ned i en mängd delar, som kallas koder. En förutsättning för detta är att det finns ett empiriskt 

material, samt att detta material är tydligt och lätt att använda (Aspers 2007:179). Efter 

transkriberingen av de kvalitativa intervjuerna bröt vi ned det empiriska materialet i delar för 

att hitta mönster. Det krävdes en viss styrning och riktning i studien för att det skulle bli en 

lyckad kodning, och det som låg till grund för detta var den teoretiska referensramen och 

forskningsfrågorna (Aspers 2007:179). När kodningen genomfördes hade vi skrivit ut alla 

transkriberingar på papper för att kunna markera ord, meningar och hela citat med olika 

färger, för att sedan kategorisera materialet under större rubriker i ett slags register (Aspers 

2007:179).  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna analyserades resultatet av kodningen i mindre delar 

och sattes i relation till samtliga intervjuer, samt till frågorna och till teorin. I det här skedet 

var teorin av betydelse och kunde ta emot stöd från empirin (Aspers 2007:181).  
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6.4.1 Forskningsetiska principer 

Samhällsforskare ska agera etiskt. Vid insamling av data, i analysprocessen och vid 

publiceringen av sina resultat förväntas de respektera deltagarnas rättigheter och arbeta på ett 

sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe 2009:193). Vid 

insamlingen av det empiriska materialet fanns det en skyldighet att överväga konsekvenser 

som på något sätt hade kunnat skada respondenterna och se över om undersökningen berör 

känsliga frågor. Det var viktigt att vara ärlig och arbeta på ett öppet och respektfullt sätt och 

därför informerades våra respondenter om vår studie och deras rättigheter till att själva 

bestämma över sin medverkan (Denscombe 2009:196). Det finns dock tillfällen då det inte 

finns möjlighet att vara helt öppen och ärlig mot respondenterna. I denna studie valdes det att 

inte informera om hela syftet innan intervjun för att undvika en reaktion från respondenterna 

på ett sätt som hade kunnat förvrida resultatet, de fick därför endast ta del av syftet i ett större 

sammanhang. Till sist var respondenterna tvungna att ge informerat samtycke om sitt 

deltagande och samtidigt informerades de om att uppgifter behandlas konfidentiellt och att det 

insamlade empiriska materialet endast ska användas för forskningsändamål (Denscombe 

2009:198).  

 

6.4.2 Validitet och reliabilitet 

När vi skulle involvera årskurs tre från MKV fick vi ta hänsyn till att vi har en nära relation 

till respondenterna sedan tidigare och en förkunskap om respondenterna, vilket skulle kunna 

påverka reliabiliteten (Aspers 2007:112-113). Reliabiliteten har att göra med om 

undersökningen är pålitlig och ur en vetenskaplig synpunkt är detta viktigt för att andra ska 

kunna kontrollera de data som undersökningens slutsatser bygger på (Eliasson 2013:14). 

Eftersom att vi ville undvika en låg reliabilitet var vi tvungna att se till att uppgifterna vi fick 

fram i undersökningen var pålitliga. Detta krävde att vi inte missuppfattade våra respondenter, 

utan att vem som helst ska kunna tolka uppgifterna på samma sätt (Eliasson 2013:15). Även 

validiteten är viktig att ta hänsyn till för att kunna räkna med att undersökningen är giltig, 

detta förutsätter en hög reliabilitet och att vi i de tidigare stegen lyckats reda ut våra 

frågeställningar för att klargöra vad det är vi ska mäta (Eliasson 2013:26). Under insamlingen 

av det empiriska materialet är det viktigt att vi så långt som möjligt kontrollerar att den 

information som vi samlar in är sann, vilket har en avgörande betydelse för den vetenskapliga 

trovärdigheten i undersökningen.  
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I den här delen har vi presenterat och motiverat den metod som ligger till grund för vår studie, 

kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes på totalt åtta studenter från programmen 

MKV och SVEP, och i nästa kapitel kommer resultatet av intervjuerna att presenteras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, kopplat till den teoretiska och begreppsliga referensramen. 
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7 Resultat och analys 
Syftet med vår uppsats var att studera Instagram och skapa förståelse samt kunskap för hur 

Instagram kan utgöra ett identitetsskapande och fungera som ett verktyg för 

självrepresentation och personligt varumärke hos studenterna. I denna del redovisas studiens 

resultat och analys kopplat till studiens syfte och frågeställningar samt den teoretiska 

referensramen. Vidare förs en diskussion utifrån resultatet relaterat till teorin och den tidigare 

forskningen. Inledningsvis presenteras en kortfattad beskrivning av respondenterna med 

fiktiva namn, samt deras Instagram-användning. 

 

7.1 Presentation av studenterna 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av samtliga respondenter:   

 

Namn Ålder Program Följare Följer Publicerade bilder 
David 24 MKV 626 290 337 
Filippa 23 MKV 289 382 519 
Klara 25 MKV 152 154 62 
Tove 23 MKV 192 136 159 
Emil 23 SVEP 185 135 204 
Kajsa 22 SVEP 315 288 406 
Sara 22 SVEP 366 275 173 
Iris 22 SVEP 211 127 71 

 

Tabell 1: Översikt av intervjuade studenter, 25 november 2014. 

 

Som framgår av tabellen studerar respondenterna antingen MKV eller SVEP, är i åldrarna 22-

25 år och har alla minst 50 publicerade bilder på Instagram. 
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7.2 Användningsmönster bland studenterna  
Alla i undersökningen har varit medlemmar på Instagram i minst två år och de har 

tillsammans publicerat 1931 bilder. När Instagram lanserades 2010 skapade  

MKV-studenterna ett konto för att använda applikationen som ett bildredigeringsprogram, 

medan studenterna från SVEP registrerade sina konton några år senare efter att vänner tipsat 

om det sociala nätverket. Gemensamt för alla respondenter är att de kollar sitt Instagram-flöde 

flera gånger om dagen och de lägger mycket tid åt att hålla sig uppdaterade. Trots detta 

publicerar de själva inte bilder mer än i snitt en gång i veckan. Respondenterna har liknande 

beskrivningar av Instagram som applikation och citatet nedan sammanfattar dessa: 

 

En applikation som går ut på bilddelning, en plats där människor får möjlighet att dela bilder 

med nära och kära. Det handlar om att ta kort, lägga på ett roligt filter och sen publicera. Ett 

socialt nätverk som består av bilder och väldigt lite text. (Filippa, MKV). 

 

Under intervjuerna framgick det att respondenterna använder Instagram för att dela med sig 

av roliga händelser i bildform och för att hålla sig uppdaterade om vad vännerna gör, det har 

blivit en så naturlig del av vardagen och Gripsrud menar att vi inte längre reflekterar över det 

(Gripsrud 2002:16). Instagram är ett socialt nätverk där identiteter kan konstrueras och som 

Gripsrud menar, vill våra respondenter känna sig delaktiga i den sociala verklighet som ligger 

utanför den omedelbara omgivningen och de använder Instagram för att förstå världen genom 

att framställa den i både bild och skrift (Gripsrud 2002:16).  
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7.3 Medvetenhet om identitetsskapande på Instagram 

I intervjuerna framgick det att respondenterna väljer att endast dela med sig av speciella 

händelser, som middagar och resor, eller humoristiska saker på Instagram. Goffman menar att 

vi lever och interagerar i en värld som fungerar som en teaterföreställning, där människor 

spelar olika roller på en scen framför en publik (Goffman 2004:9). Våra respondenter är måna 

om att uppfattas som sig själva inför sin publik, sina följare, men de publicerar endast bilder 

som speglar en liten del av dem själva. Alla respondenter lägger upp redigerade bilder med 

Instagrams egna filter eller med hjälp av externa redigeringsprogram, som de publicerar i 

syfte att underhålla sina följare. Goffman menar att när vi presenterar oss själva inför andra 

människor försöker vi kontrollera och styra den information vi överför och som ligger till 

grund för andras intryck av oss (Goffman 2004:9). Trots att de endast delar med sig av 

speciella händelser så är de alla överens om att inte vilja uppfattas som ”skrytiga” personer. 

 

Allt är ju egentligen skrytigt eftersom man nästan alltid tänker på vad man lägger ut och att 

man bara lägger ut bilder vid speciella tillfällen. Om det är en väldigt skrytig bild så försöker 

jag göra den mindre skrytig. (Klara, MKV).   

 

Citatet ovan beskriver hur en av respondenterna medvetet publicerar bilder som kan uppfattas 

som skrytiga av hennes följare, men för att göra bilden mer acceptabel berättar hon hur hon 

medvetet väljer att skriva en skämtsam text som förminskar det skrytsamma. Andras 

uppfattningar om dem blir enligt Gripsrud en del av deras egen självbild och identitet, därför 

är dessa uppfattningar viktiga för den sociala identiteten (Gripsrud 2002:20).  

 

Alla MKV-studenter använder externa redigeringsprogram för att förbättra sina bilder och de 

publicerar bilder med eftertanke. Klara och Filippa beskriver hur det kan ta allt ifrån en timme 

till flera veckor från att de har tagit ett foto till att den är klar att publiceras. 

 

Det är en sjuk ångest innan man lägger ut något, det kan ibland ta en timme innan jag lägger 

ut något och då sitter jag med telefonen och så bara, vad ska jag ha för text? Det måste vara 

något smart, de måste vara något kul. Vill jag verkligen lägga ut det här? Kommer det bli en 

“like-raket”? Och nä, de kommer de inte bli, så jag skiter i det. Det är nästan hysteriskt. 

(Klara, MKV). 
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Det ligger väl lite mer tanke än att bara ta ett kort, ta ett filter, lägg upp. Så funkar det inte 

för mig. Jag kanske tar hundra bilder, hittar fem som är sjukt fina och lägger upp dem. Senast 

tog det sju veckor för mig att lägga upp en bild. (Filippa, MKV). 

 

De väljer båda att publicera bilder med eftertanke, det är viktigt att bilden är visuellt snygg 

och att det finns ett budskap i både text och bild. Tillsammans med resterande studenter från 

MKV delar de en gemensam syn på fotografi, de vill alla publicera fotografiskt fina bilder och 

bakom varje bild ligger tid och engagemang. Filippa anser att Instagram-kontot speglar 

hennes intressen och att bilderna i sig representerar en del av hennes liv.  

 

Jag tar ju alltid väldigt mycket bilder, men det är för att jag är intresserad av att fota. Men 

det betyder inte att jag alltid lägger upp något på Instagram, jag har inte det behovet. Jag vill 

bidra med fina bilder. Så att på något sätt formar väl min smak mitt innehåll.  

(Filippa, MKV). 

De flesta bilderna som jag har lagt upp har kanske varit grejer som jag har ritat och mat som 

jag har lagat för att jag tycker att det är kul. Och för att jag vill visa upp det. (Tove, MKV). 

 

Deras Instagram-konton framhäver en tydlig bild av deras intressen och bilderna gör det 

enkelt för andra att skapa en uppfattning om deras identitet. Enligt Giddens utgör denna 

självbiografi kärnan i det moderna sociala livet, det är en tolkad självhistoria skapad av 

respondenterna själva (Giddens 1999:96). Självidentiteten kan enligt Giddens konstrueras 

genom uppbyggnaden av självberättelser (Giddens 1999:95) och respondenterna är alla 

medvetna om att bilderna speglar deras personlighet, beroende på hur de vill bli uppfattade 

väljer de vilka bilder de vill publicera. Till skillnad från MKV-studenterna redigerar de från 

SVEP endast sina bilder via Instagrams egna filter, i syfte att skapa ett bättre ljus eller att 

försköna sig själva.  

 

Det senaste jag la upp var på kattsand inne på Maxi. Då var det någon som hade vänt på alla 

så att det såg ut som en skitlång katt, och så har jag tagit bild på det. Jag förmedlar bara 

vidare och det tycker folk är kul. (Iris, SVEP). 
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Iris ser Instagram som en plattform för att förmedla humor och för att skänka andra glädje i 

vardagen, hon menar att glädje och framgång är lätt att dela via sociala medier. När vi frågar 

hur mycket tid hon spenderar på sina bilder så rycker hon på axlarna och skrattar, hos henne 

finns det inte en tanke på externa redigeringsprogram. 

 

7.3.1 Medvetenhet 

Respondenterna är alla medvetna om att bilderna kan uppfattas som en avspegling av deras 

personlighet. Beroende på hur de vill bli uppfattade väljer de vilka bilder de vill publicera. De 

är alla överens om att bilder på berusade och nakna människor är mindre acceptabla att 

publicera, där följderna kan skada en person både yrkesmässigt och socialt. 

 

Jag har faktiskt börjat tänka så på senare år, vad jag vill jobba med i framtiden och så. Då 

kan det skada mig om jag finns överallt på sociala medier. Därför vill jag inte att någon bara 

tar en bild på mig och lägger ut, jag vill gärna se bilden innan. (Kajsa, SVEP). 

 

Jag tänker att så fort jag lägger upp en bild, så tänker jag att alla har tillgång till den bilden. 

(Emil, SVEP). 

 

Kajsa och Emil är båda medvetna om att andras Instagram-konton kan vara offentliga och att 

bilder på dem kan delas utan deras kännedom, vilket kan ge negativa konsekvenser i 

framtiden. På samma sätt som våra respondenter är medvetna om att bilderna speglar deras 

personlighet har de även en insikt i att publicerade bilder kan ge negativa konsekvenser för 

deras identitetsskapande. Goffman beskriver att när individer kommer i kontakt med varandra 

söker de information eller tillämpar tidigare information som redan finns lagrade i minnet, 

och våra respondenter menar att framtida arbetsgivare kan se tillbaka på redan publicerade 

bilder och skapa sig en uppfattning om personen i fråga (Goffman 2004:11).  

 

Till skillnad från Kajsa och Emil ser Sara Instagram som en plattform där hon kan förmedla 

budskap och hennes bilder speglar hennes engagemang för politiken. 

 

Jag har förstått innebörden i hur viktigt det är nu, att få fram vissa budskap. Genom sociala 

medier kan du få ut så mycket, väldigt snabbt och effektivt. (Sara, SVEP). 
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Våra respondenter delar alla gemensamma åsikter inom ämnet om publiceringar på Instagram 

och visar på en medvetenhet om att vissa bilder inte är okej att publicera. 

 

Kränkande saker är definitivt inte okej, men sen så allt som har med nakenbilder och sånt 

tjafs tycker jag inte är okej. Det kan vara om folk tar bilder på fest och så tar dom precis när 

jag står och ska hälla i mig något, så ser det ut som jag är jättefyllo och det är inte så kul. 

(Klara, MKV). 

 

7.3.2 Sammanfattning 

Gemensamt för alla studenter är att de är medvetna om vilka bilder som publiceras och att de 

är måna om att uppfattas som de tycker sig vara i verkligheten. De är även medvetna om att 

bilderna kan uppfattas som en reflektion av deras personlighet och beroende på hur de vill bli 

uppfattade väljer de vilka bilder de vill publicera. Trots att de endast delar med sig av bilder 

från speciella händelser så är de alla överens om att inte vilja uppfattas som skrytiga personer. 

För MKV-studenterna är det viktigt att bilden är visuellt snygg och har ett budskap i både text 

och bild, till skillnad från SVEP-studenterna som inte lägger någon större vikt i att få bilderna 

professionellt snygga utan fokuserar på bildens innehåll. Oberoende av bildens utformning 

finns det en bakomliggande tanke hos samtliga. 

 

7.4 Motivation till identitetsskapandet 
 

7.4.1 Behovet av att dela med sig 

När vi ställde frågan om vad som genererar ett behov av att dela med sig på Instagram 

svarade majoriteten av respondenterna att det är vissa tillfällen som genererar ett större behov. 

De vill alla dela med sig av situationer utöver det vardagliga och delar gärna med sig av bilder 

från resor, festliga sammanhang och positiva resultat eller något som framhäver en bättre 

vardag. 

 

Det är alltid härligt att försköna tillvaron. Resor genererar ju ett större behov av att 

publicera en bild, då känner jag att jag måste ”rub it in your face” lite. ”Instagram-moment” 

typ. (Klara, MKV). 
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Våra respondenter styr de intryck andra ska få av dem där de döljer vissa förhållanden och 

samtidigt framhäver andra. Klara vill dela med sig av bilder som visar en bättre sida av 

hennes vardag och hon anser att resor är ett perfekt tillfälle att dela med sig av det 

extraordinära. Filippa delar Klaras åsikt och delar endast med sig av bilder på det lilla extra i 

vardagen, är det inte ett fotografiskt snyggt foto så genererar det inget behov för henne att 

dela med sig. 

 

Nu känner jag inte att min vardag är så jäkla piffig, den blir inte mer exotiskt än palmen som 

står i hörnet på bibblan. (Filippa, MKV). 

 

Vi ställde samma fråga till studenterna från SVEP och även de anser att det finns vissa 

tillfällen som genererar ett större behov av att dela med sig. 

 

Har man en lam dag hemma så är det inte så roligt att lägga ut en bild på det, på så vis 

framhäver man ju de bättre sidorna av sitt liv. (Iris, SVEP). 

 

Man skildrar inte sin verklighet till hundra alltid. (Sara, SVEP). 

 

7.4.2 Respons 

Det finns ett behov av bekräftelse och tillfredsställelse hos respondenterna som svar på att de 

visar upp en del av sitt liv genom en bild, de söker respons som genereras genom en “like” 

eller en kommentar. Denna respons ses som en motivation hos de flesta respondenter och 

anses vara en viktig del i att bilder laddas upp och publiceras på Instagram. 

 

Vid 20 “likes” går ett gyllene sträck, det blev ingen “like-raket” men det var okej. 

(Klara, MKV). 

 

De är medvetna om vilka bilder som oftast genererar respons och publicerar därför bilder i 

hopp om att få bekräftelse. För Klara är hela processen en stressfaktor. Hon berättar om ett 

tillfälle då det först tog en timme att publicera en bild för att sedan, under ren hysteri, invänta 

respons från hennes följare. 
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Vad är det för fel på en här bilden? Varför kunde ingen gilla den? Jag brukar inte tänka på 

hur lång tid det har gått, man kan få “likes” under dagen och sen när hela natten har gått 

och man vaknar upp och har fått tre “likes” på den här bilden, då hade jag nästan velat ta 

bort den. (Klara, MKV). 

 

Till våra respondenter ställde vi frågan om vad en “like” innebär för dem och de flesta var 

överens om att det fungerar som en positiv respons i form av bekräftelse. Den här responsen 

uttrycktes olika hos respondenterna men gemensamt var att de uppfattade denna respons som 

en uppskattning till det som skedde på bilden. Utan någon respons ansåg många respondenter 

att de hade kunnat ta bort bilden. 

 

Motivationen i form av respons är viktigt för våra respondenter och Goffman menar att 

individen kan påverka situationen genom sitt handlande och uttryck (Goffman 2004:11). 

Respondenterna är medvetna om vilka bilder som oftast genererar respons och styr de intryck 

andra ska få av dem genom att dölja vissa förhållanden och samtidigt framhäva andra, vilket 

Goffman beskriver som en intrycksstyrning. Han menar att en individ gärna tonar eller döljer 

aktiviteter och fakta som inte är en del av en idealiserad version av individen själv (Goffman 

2004:15). 

 

Man lägger upp något för att få respons för någonting, får man ingen respons så tar man ju 

gärna bort det. (Kajsa, SVEP). 

 

Det är klart man tycker det är kul, jag ska inte sitta här och ljuga. Men jag har inget 

bekräftelsebehov så jag måste ha “likes”, men det är kul om det trillar in “likes”. Man lägger 

ju ändå upp det för att folk ska se… så att om du säger att du inte gör det för att få “likes”, 

då ljuger du lite för dig själv tycker jag. (Iris, SVEP). 

 

Kajsa ser sitt Instagram-konto som en dagbok och lägger upp bilder som hon själv anser vara 

intressanta, hon menar att hon snabbt får veta om bilderna är uppskattade genom responsen 

hon får och det blir en bekräftelse på om det var en bra bild eller inte. Även Iris anser att det 

är kul att få positiv respons och hon menar precis som Kajsa att hon får bekräftelse på att 

någon gillar bilden eller tycker att hon är rolig. Alla respondenter är överens om att det är 

roligt att få respons på det dem gör och många ser Instagram som en möjlighet till att kunna 

inspirera andra med sina bilder. 
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7.4.3 Sammanfattning 

Respondenterna anser att vissa tillfällen genererar ett större behov av att dela med sig och att 

de vill dela med sig av situationer utöver de vardagliga. De är alla medvetna om att de visar 

upp en bättre sida av sin vardag genom att endast publicera bilder på situationer som är 

extraordinära. De visar ett behov av att få bekräftelse genom respons i form av “likes” och 

kommentarer och ser denna respons som en motivation till att hålla sitt konto aktivt. 

 

7.5 Det personliga varumärkesbyggandet 
 

7.5.1 Bilder som laddas upp 

När vi under intervjuerna diskuterade vilka bilder som publiceras av respondenterna visades 

en skillnad mellan studenterna på de olika programmen. Det framkom att studenterna från 

MKV var mer medvetna om vilka bilder som syns och hur utformningen av deras profiler på 

Instagram ser ut i allmänhet. Studenterna från SVEP var mindre benägna att se sin Instagram-

profil som ett personligt varumärke eftersom att de använder applikationen som en plattform 

för social interaktion med familj och vänner. I frågan om vad de publicerar för bilder gav tre 

av studenterna från SVEP liknande svar: 

 

Det är rätt blandat faktiskt. Det kan vara alltifrån en bild när jag dansar med syrran till att 

jag är på fotbollsmatch eller är med mina föräldrar och handlar. Jag har liksom ingen såhär 

röd tråd, definitivt inte, det är jag inte riktigt ute efter heller, för att livet är inte en röd tråd 

alltid. (Emil, SVEP). 

 

Det är mer på händelser eller saker, så kanske man förklarar situationen runt omkring det. 

Nu lägger jag inte ut bilder på katter och så haha, någon gräns får det vara. Nej men humor, 

det är nyckelordet. (Iris, SVEP). 

 

Olika typer av bilder lägger jag upp. Man vill väl dela med sig av sin vardag eller det man 

håller på med, det man gör, det man tycker om. (Sara, SVEP). 
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Även om studenterna från SVEP inte använder sin Instagram för att marknadsföra sig själva 

finns det ändå en medvetenhet kring uppfattningen som andra får av dem, de är måna om att 

uppfattas som de är i verkligheten men håller samtidigt en fasad mot sina följare. Goffman 

menar att respondenternas agerande är ett resultat av att de vill dölja eller tona ner vissa 

egenskaper för att försköna sig själva (Goffman 2004:45). När vi jämför svaren mellan 

programmen syns en skillnad då tre av fyra MKV-studenter använder sina profiler i 

marknadsföringssyfte. Nedan berättar David att det är viktigt att synas, han tänker mycket på 

framtida arbeten och att bilderna tillsammans skapar ett personligt varumärke. 

 

Man ska vara och synas, det är väldigt viktigt. Det är ju väldigt effektivt i personligt 

varumärke, lägga upp liksom vad man gör. Man lägger ju upp för att göra reklam för sig 

själv. (David, MKV). 

 

Tre av fyra studenter från MKV anser att det är viktigt att synas och tänker mycket på 

framtida arbeten samt att bilderna tillsammans skapar ett personligt varumärke. Bauman 

förklarar detta genom att människor lockas, drivs eller tvingas lansera en attraktiv vara och 

därmed tvingas anstränga sig för att öka marknadsvärdet på de varor de säljer. Och den vara 

de uppmanas att marknadsföra och sälja, är sig själva. Under intervjun framkom det även att 

två av studenterna från MKV är måna om att deras profil ska fungera som en portfolio som 

kan visas upp för framtida arbetsgivare. Vidare menar Bauman att människor på en och 

samma gång är marknadsförare och de varor de marknadsför (Bauman 2008:13). 

 

De flesta bilderna som jag har lagt upp har kanske varit grejer jag har ritat och mat som jag 

har lagat för att jag tycker att det är kul. Jag har haft en tanke på att kanske utveckla det här 

till något sorts företag i framtiden och då har man allting samlat som något portfolioaktigt. 

(Tove, MKV). 

 

Jag har blivit erbjuden fyra småjobb av bekanta på grund av att de har sett att jag tar mycket 

kort och att de kanske gillar den typ av kort jag faktiskt tar, så det är jättekul. Så det blir ju 

lite marknadsföring för mig själv. (Filippa, MKV). 
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Studenterna är medvetna om framtida arbetsgivare men de ser även möjligheter i att använda 

Instagram som ett verktyg för nuvarande arbeten. David är en sponsrad idrottsprofil utöver 

studierna och använder sin Instagram för att dela med sig av företagets varumärke, göra 

reklam för tävlingar och visa upp sponsrade kläder. 

 

Sponsorer vill att man ska lägga upp grejer. Jag får ju typ skor och kläder och sånt i lådor, 

då vill dom att jag ska lägga upp och visa så alla får se att nu har jag fått det här, vilket 

känns som att man skryter och jag hatar det. Men alltså jag måste ju göra det.  

(David, MKV). 

 

David kan inte lägga upp vad som helst med tanke på sponsorerna, men han berättar under 

intervjun att han står för vad som finns på hans Instagram. Många av MKV-studenterna pratar 

om att de står för vad som finns publicerat på deras konton men de är även medvetna om att 

bilderna kan skapa en skev uppfattning om verkligheten. 

 

De här tankarna om vad folk uppfattar och hur man uppfattas, det tror jag definitivt att jag 

tänker på. Mycket på det här med jobb, att det jag publicerar, det är publicerat och det 

stannar där. Och det är något som finns för evigt. Man är mer medveten om vem som tittar 

och har tillgänglighet till ens profil. (Klara, MKV). 

 

7.5.2 Uppfattningen genom bilder 

Studenterna från SVEP vill genom sina bilder uppfattas som sig själva och anstränger sig inte 

för att skapa en “image”. Trots detta väljer de att inte publicera vissa delar av sitt liv och 

framställer därmed en bättre sida av sig själva. Citaten nedan är Emil och Saras svar på frågan 

om hur de vill uppfattas av sina följare: 

 

Rätt så vanlig tror jag, vill inte ha lagt upp 50 bilder där 49 bilder är att jag sitter och dricker 

skumpa på något häftigt ställe, utan jag vill nog framstå som en rätt vanlig kille. Jag har 

inget behov av att marknadsföra mig själv på något sätt. (Emil, SVEP). 

 

Jag vill inte verka som någon som bara festar eller dricker öl, alltså typ så. Jag vet inte hur 

jag vill uppfattas, som en normal tjej typ. (Sara, SVEP). 
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Respondenterna från SVEP talar mycket om deras personliga intressen och viljan om att inte 

missuppfattas via sin profil, de väljer medvetet att inte publicera politiska åsikter eller andra 

känsliga ämnen. Iris och Kajsa förklarar hur de vill uppfattas genom sina bilder enligt 

följande: 

 

Som mig själv. Jag gör det inte för att få en “image”, för att folk ska tycka att jag är snygg 

eller så. Jag gör det för min egen skull och vill ge andra, ja men lite humor, lite glädje.  

(Iris, SVEP). 

 

Jag lägger inte upp så mycket för att skylta med mig själv, utan jag lägger upp saker som gör 

mig glad eller som jag tycker om. (Kajsa, SVEP). 

 

De vill att deras profiler på Instagram ska spegla deras personlighet och instämmer med Emil 

om att de inte publicerar bilder i syfte att marknadsföra sig själva. Gemensamt för 

programmen är att respondenterna lägger upp bilder för sin egen skull och att de försöker 

skapa en ärlig bild av sig själva. 

 

Jag tror att folk får en ganska ärlig bild av mig. Men jag står ändå för de bilderna jag lägger 

upp och jag tycker att de reflekterar mitt liv ganska bra. På den nivån liksom, som den person 

som jag valt att bli. Jag är inte superpersonlig liksom. (Filippa, MKV). 

 

Trots att alla respondenter vill visa en ärlig bild av sig själva finns det en skillnad programvis 

där studenterna från MKV inte använder Instagram på en personlig nivå, utan snarare för att 

marknadsföra sig själva. 

 

Jag skulle säga att min Instagram inte är för mig personligen, utan min Instagram är för att 

jag ska kunna uttrycka mig på ett sätt och det handlar inte om hur jag är som person. 

(Filippa, MKV). 

 

Jag personligen använder inte Instagram för att visa mitt vardagliga liv, utan jag har det mer 

för att visa upp mitt intresse som en portfolio mer, än att berätta vad jag gör varje dag. Mer 

som en blogg fast på Instagram. (Tove, MKV). 
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MKV-studenterna tycker att det är viktigt hur de uppfattas av sina följare och väljer noggrant 

ut vilken del av sitt liv de publicerar, de väljer aktivt bort det som de inte vill bli förknippade 

med. Många användare på Instagram jobbar hårt för att behålla en fasad mot sina följare, och 

Goffman menar att många individer framhäver vissa egenskaper hos sig själva och samtidigt 

döljer andra (Goffman 2004:64). Till skillnad från MKV vill studenterna från SVEP istället 

att bilderna ska spegla deras personlighet och reflektera en ärlig bild av dem själva, de anser 

inte att de lägger upp bilder för att skapa en “image”. 

 

Ocensurerad vill jag uppfattas som, som smart typ. Jag försöker hålla ett filter på det jag 

lägger upp. Visst, det slinker igenom sponsorgrejer och då kan det stå vad fan som helst, men 

annars så känns det som att man vill dela med sig av vettiga grejer. (David, MKV). 

 

Jag vill framstå som en tjej som är intresserad av cool mat typ och coola restauranger. Jag 

skulle inte vilja framställas som en tjej som stoltserar på gymmet, utan roligare att jag 

framstår som en tjej som gillar fina, stylade matbilder. (Tove, MKV). 

 

David och Tove förklarar hur de vill bli uppfattade genom sina bilder och hur de söker 

uppmärksamhet genom att filtrera sina inlägg så att de framstår på ett attraktivt sätt. 

 

7.5.3 Sammanfattning 

Resultatet visar en skillnad mellan studenterna då SVEP ser Instagram som ett socialt nätverk 

där de ges möjlighet till interaktion med vänner och familj medan MKV ser nätverket som en 

möjlighet till marknadsföring. Tre av fyra studenter från MKV skapar medvetet ett personligt 

varumärke i syfte att göra reklam för sig själva inför framtida arbetsgivare, där två av 

studenterna även ser sitt konto som en portfolio.  

Studenterna från SVEP lägger inte upp bilder för att konstruera ett personligt varumärke utan 

publicerar bilder som de uppfattar speglar deras personlighet för att skapa en ärlig bild av sig 

själva. De använder Instagram på en personlig nivå till skillnad från MKV som noggrant 

väljer ut vilken del av sitt liv de vill publicera och delar endast bilder med omsorg och 

eftertanke. 
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I nästkommande kapitel diskuteras relationen mellan vårt resultat kopplat till teorin och den 

tidigare forskningen. Vidare förs en diskussion om metoden vi använt, vilka val som har 

format vårt resultat samt de begränsningar som vi stått inför. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning inom området.  
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8 Avslutande diskussion  
Uppmärksamhetssamhället beskrivs som ett samhälle där offentlig synlighet är det mest 

värdefulla och där var och en förväntas vara sitt eget personliga varumärke. Nätverkande har 

blivit ett centralt inslag i den eftersträvande synligheten, människor berättar för andra vilka de 

är och vad dem är värda genom att visa vilka som finns i deras närhet. Privata relationer 

marknadsför personer och säljs tillsammans med andra varor eller var för sig, människor blir 

precis som produkter och tjänster (Gillberg 2014:19). Det personliga varumärket står i 

centrum och utgör mittpunkten i samhället och i likhet med övriga varor måste individen, för 

att finnas och räknas, producera och marknadsföra sig själv. När individen är insatsvaran är 

produkten det personliga varumärket. Var och en förväntas med hjälp av offentliggörande och 

nätverkande, vara, förbättra och öka värdet på sitt eget personliga varumärke och detta sker i 

sociala interaktioner (Gillberg 2014:20). 

I det här samhället tillhör alla samma sociala rum: marknaden. Människor förvandlar sig till 

varor för att fånga den eftersträvande uppmärksamheten och stimulera marknadens efterfråga 

(Bauman 2008:13). Tre av fyra studenter från MKV är medvetna om vikten av att 

marknadsföra sig själva för att fånga uppmärksamhet och deras offentliga synlighet 

representerar deras personliga varumärke. Trots att de vill uppfattas som sig själva på 

Instagram arbetar de hårt för att behålla sin fasad mot sina följare, de framhäver vissa 

egenskaper hos sig själva och döljer andra (Goffman 2004:64). Studenterna från SVEP är 

mindre benägna att se sin Instagram-profil som ett personligt varumärke eftersom att de 

använder applikationen som en plattform för social interaktion med familj och vänner. De 

väljer istället att dölja eller tona ner aktiviteter, fakta och motiv som inte är en del av deras 

idealiserade version av dem själva. Identitetsskapandet verkar vara en naturlig del av alla 

studenters vardag och när de på Instagram representerar sig själva kontrollerar de och styr den 

information de överför och som ligger till grund för andras intryck av dem (Goffman 

2004:64). 

Under intervjuerna visade det sig att studenterna från MKV använder Instagram som en 

plattform för identitetsskapande, vilket leder in oss på den tidigare forskningen av Knight och 

Weedon (2014). Författarna beskriver medierna som en plats där vi kan träda in i olika roller, 

i ett ständigt uppkopplat och övervakat liv, och att det är möjligt att forma en identitet på ett 

sätt som man normalt sätt inte hade gjort i verkligheten (Knight & Weedon 2014). 
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Knight och Weedon (2014) forskar om olika identitetsmodeller på sociala medier och de 

själva menar att det är problematiskt att sammanställa dessa i en analys då det går att kan 

träda in i olika roller samtidigt. Vårt resultat pekar istället på att respondenterna visar en 

medvetenhet kring identitetsskapandet då de noggrant väljer sina bilder för att uppfattas enligt 

den identitet som de själva vill bli förknippade med, och med detta anser vi att vårt resultat 

tillför ny kunskap inom området. 

Det framkom i vår studie att respondenterna publicerar bilder med omsorg och eftertanke, de 

anser själva att deras profiler på Instagram speglar en del av deras intressen och personlighet 

och att bilderna därmed utgör en identitet. I den tidigare forskningen studerar de Leeuw & 

Rydin (2007) hur barns medieproduktioner kan vara ett verktyg för självrepresentation och 

identitetsskapande på nätet. Deras resultat visar att med hjälp av produktionerna kunde man 

identifiera barnens bakgrund, kultur och religion, och dessa blev ett sätt för barnen att 

uttrycka och konstruera både individuella och kollektiva identiteter (de Leeuw & Rydin 

2007). På samma sätt som barnen konstruerar sina identiteter, konstruerar våra respondenter 

sina identiteter genom att endast publicera bilder som speglar en liten del av dem själva och 

styr därmed den information som ligger till grund för andras intryck av dem (Goffman 

2004:9). 

I den tidigare forskningen kritiserar Robert W. Gehl (2011) det personliga varumärket på 

internet och menar att detta ständigt måste övervakas och uppdateras. Under vår studie 

framkom det att tre av fyra MKV-studenter medvetet använder sin Instagram för att 

marknadsföra sig själva, och här kan vi se en koppling till Gehls tidigare forskning som visar 

att detta kan ses som ett rationellt val och att de medvetet formar sin identitet på internet. 

Vidare menar Gehl (2011) att det personliga varumärket representerar oss i de bilder och 

texter som cirkulerar på nätet. Till skillnad från MKV reflekterar inte studenterna från SVEP 

över att Instagram kan ses som ett verktyg för varumärkesuppbyggnad, men de är medvetna 

om att bild och text representerar dem själva. 
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 8.1 Metoddiskussion 
I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod för att få en djupare förståelse 

och kunskap inom forskningsområdet. Vi anser att vi lyckades få våra respondenter att dela 

berättelser och erfarenheter på ett naturligt sätt och med hjälp av deras utförliga svar kunde vi 

tolka, analysera och fastställa dessa i ett resultat och därmed besvara våra forskningsfrågor. 

Vi vill dock poängtera att resultatet inte är generaliserbart utan endast representativt för de 

personer som deltagit i vår studie. 

Snöbollsurvalet som vi gjorde för att komma i kontakt med våra respondenter från SVEP kan 

på sätt och vis ha begränsat resultatet. Eftersom att alla studerar samma program och har 

rekommenderat varandra finns det en risk att de delar samma uppfattningar, värderingar eller 

åsikter. Ett slumpmässigt urval även här hade eventuellt genererat ett mer pålitligt resultat. 

Som aktiva användare av Instagram hade vi redan en stor förförståelse för vårt 

forskningsområde och för att undvika ett snedvridet resultat var vi tvungna att reflektera över 

våra intervjufrågor för att inte styra deras svar. Denna förförståelse innebar även en tillgång 

under intervjuerna och underlättade diskussionerna med våra respondenter. Tidigare i 

uppsatsen nämnde vi att det kanske skulle bli ett problem att vi hade en relation till våra 

respondenter sedan innan, men det visade sig att detta fick respondenterna att slappna av och 

berätta öppet om sina erfarenheter. Det finns dock ett problem med att ha en nära relation till 

sina respondenter och att besitta en förkunskap om dessa. I det här fallet hade vi förutfattade 

meningar om MKV-studenterna och deras svar på våra intervjufrågor, vilket grundar sig i vår 

egen förkunskap inom ämnet. Aspers menar att forskaren i sitt arbete utgår mer från sin egen 

värld än den värld som respondenterna lever i (Aspers 2007:134).  

Om det funnits mer tid hade vi genomfört fler intervjuer för att samla in mer kunskap inom 

området och vi hade även kompletterat våra kvalitativa intervjuer med ytterligare två metoder, 

fokusgrupper och visuell metodik. Tillsammans hade dessa tre metoder gett oss en djupare 

bild av respondenternas identiteter i verkligheten kontra den de visar på Instagram. 

Efter genomförandet av en studie är det lätt att gå tillbaka och se om något hade kunnat göras 

annorlunda och det vi själva har insett nu i efterhand är att vi ställde för många frågor under 

intervjuerna, några var irrelevanta för vår studie och vi hade istället kunnat korta ner 

intervjuguiden och riktat fler frågor mot våra frågeställningar. 
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 8.2 Förslag till vidare forskning 
Under studien har många intressanta aspekter diskuterats. Frågeställningen har besvarats och 

nya intressanta frågor har väckts, frågor som skulle kunna bidra till ytterligare forskning inom 

området. I vår studie fokuserade vi på att jämföra identitetsskapande, motivation och 

varumärkesuppbyggnad hos två program på Högskolan i Halmstad. Fortsatt forskning inom 

detta hade kunnat belysa huruvida studenternas utbildning ligger till grund för deras 

uttalanden, är det en tillfällighet att just MKV ser sin profil som ett varumärke? En intressant 

infallsvinkel är att fördjupa sig i visuell metodik för att belysa bildernas betydelse och för att 

kunna lyfta fram bildernas informationsaspekter. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
Namn? 
Ålder? 
Vart kommer du ifrån? 
Vilket program studerar du?  
När laddade du upp första bilden? 
Hur skulle du beskriva Instagram för någon som inte har det? 
Varför skapade du ett Instagram-konto? 
Vad ser du för för- och nackdelar med Instagram? 
Hur ofta kollar du ditt ”Instagram flöde”?  
Hur ofta publicerar du en bild? 
Är dina bilder privata eller offentliga? Varför?  
Vilka följer du? Motivera ditt val. 
Vilka följer dig? Varför tror du att dessa följer dig? 
Reflekterar du över vilka som kommer att få ta del av dina bilder? 
Varför publicerar du bilder? 
För vems skull publicerar du bilder och gör inlägg?  
Vad är det för typ av bilder du oftast laddar upp? 
Försöker du framhäva eller dölja vissa sidor eller egenskaper hos dig själv genom dina 
publiceringar? 
Brukar du redigera dina bilder innan du publicerar dem? 
Vilka situationer genererar ett större eller mindre behov av att dela med sig? 
Har du någon gång laddat upp en bild som du sedan ångrar att du laddat upp? I så fall varför? 
Vad gjorde du då? 
Hur vill du uppfattas av andra via dina bilder? Stämmer den bilden överens med hur du är i 
verkligheten? 
Är det viktigt för dig hur dina följare uppfattar dig? Motivera ditt val. 
Vilka bilder är okej att ladda upp, vilka är inte det? 
Vilka bilder som andra tar av dig är okej att ladda upp? Vilka är mindre okej? 
Vad innebär en “like” för dig? 
Spelar det någon roll om de bilder du laddar upp får “likes”? Varför?  
Spelar det någon roll om dina bilder får kommentarer? Varför?  
Hur känner du om en bild du laddat upp får många “likes” och kommentarer? 
Hur känner du om en bild du laddat upp inte får några “likes” eller kommentarer? 
Gillar du andras uppladdade bilder? Vad får dig att “likea”?  
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Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som just nu skriver vårt examensarbete i 

medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för hälsa och samhälle. Vår uppsats 

kommer att behandla självrepresentation och identitetsskapande på det sociala mediet 

Instagram där syftet är att undersöka hur studenter från MKV och SVEP presenterar  

sig själva.                               

Vi vill intervjua dig för att via dina erfarenheter, dina reflektioner och dina funderingar kunna 

svara på våra frågeställningar. Intervjun kommer ta ungefär 30 - 45 minuter och är av 

semistrukturerad form för att förhoppningsvis få en givande diskussion. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att tillämpas, vilket innebär att du som 

respondent deltar frivilligt och när som helst kan avbryta ditt deltagande under intervjun eller 

studiens gång, det är du som bestämmer över din medverkan. Uppgifter som samlas in i 

samband med intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast för vårt 

forskningsändamål. 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Therese Henriksson  Handledare: 

070-xxx xx xx  Ebba Sundin 

thehen12@student.hh.se  ebba.sundin@gmail.com  

Sanna Johansson 

070-xxx xx xx 

sannjo12@student.hh.se   
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