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ABSTRACT 

TITEL:  Det digitala jaget - en kvalitativ studie av hur forumet Instagram 

används av unga kvinnliga studenter.  

FÖRFATTARE:   Frida Hagelin & Sofie Mattsson 

HANDLEDARE:   Lennart Hast 

EXAMINATOR:   Martin Danielsson 

TYP AV ARBETE: Examensarbete för kandidat i medie- och 

kommunikationsvetenskap 15 hp 

TIDPUNKT:   Höstterminen 2014 

ANTAL ORD:  13013 

ANTAL SIDOR:  49 

SYFTE:  Syftet med denna undersökning är att få en förståelse kring hur 

unga kvinnliga studenter använder sig av det sociala mediet 

Instagram. Studien ämnar svara på vilka funktioner Instagram 

fyller för unga kvinnliga studenter samt vilken betydelse detta 

sociala medium har i deras vardagliga liv.  

FRÅGESTÄLLNING:  Syftet har specificerats i följande frågeställning: 

- Hur används Instagram av unga kvinnliga studenter? 
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METOD OCH   Kvalitativa individuella intervjuer med fyra kvinnliga studenter i 

MATERIAL:   23-års ålder. 

HUVUDRESULTAT:   Studien visar på att en viktig funktion med Instagram är att 

interagera med andra människor och vara deltagande i den sociala 

gemenskapen på forumet. Det framkom även att tre av fyra 

kvinnliga studenter ser på forumet som ett verktyg för att kunna 

bygga ett personligt varumärke och att det är ett enkelt sätt att hålla 

sina nära och kära uppdaterade kring sitt vardagsliv. 

NYCKELORD:  Unga kvinnor, Instagram, personligt varumärke, 

identitetsskapande.         
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1 Inledning 

Den tekniska utvecklingen av Internet har under de senaste tio åren gått framåt med en rasande 

fart och har idag blivit en självklar del i många människors vardag (Findahl 2013:4). Med 

Internet kom sociala medier, vars uppkomst har kommit att förändra vårt sätt att interagera med 

andra människor. Utöver interaktion som sker ansikte mot ansikte, ges idag också möjligheten att 

med enkla medel utföra så kallad medierad interaktion (Thompson 2001:11). På sociala medier 

ges inte bara utrymme för att läsa och sprida information utan det finns även möjlighet att dela 

och skapa innehåll tillsammans med andra. 

Uppmärksamhetssamhället är ett ekonomiskt, socialt och kulturellt system som vuxit fram i takt 

med medialisering, digitalisering och individualiseringen av samhället (Gillberg 2014:10). Idag 

handlar socialisering till stor del om hur vi syns och för vem, samtidigt som mediernas betydelse 

i vårt vardagsliv blivit allt med omfattande. Samhället har blivit allt mer beroende av mediernas 

kommunikation och för att ”finnas” behöver individer vara aktiva i det sociala rum som 

innefattar sociala medier (Thompson 2005:35). Den offentliga synligheten har ett värde där var 

och en förväntas vara sitt eget personliga varumärke och som namnet antyder innefattar det här 

systemet uppmärksamhet, bristen på uppmärksamhet, konkurrensen om uppmärksamhet samt 

produktionen av uppmärksamhet (Gillberg 2014:10). Individen har kommersialiserats och 

offentliggörande prioriteras då en ny inställning till vad som anses vara privat och inte växer 

fram. Användare av sociala medier i dagens samhälle agerar som om det alltid funnits en publik 

och efterfrågan på statusuppdateringar och det reflekteras inte längre över detta. Tekniska 

hjälpmedel används som ett komplement till direktkontakten som tidigare innebar att foton 

visades eller skickades. I uppmärksamhetssamhället får prestationer, upplevelser och relationer, 

precis som människor istället ett värde först när det görs tillgängligt för andra människor 

(Gillberg 2014:11).  

Det sociala nätverket Facebook som grundades 2004 var till en början tänkt att fungera som en 

social plattform för studenter på Harvards universitet men utvecklades snart till något som även 
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allmänheten kunde använda. På Facebook ges användare möjligheten att dela med sig av sina 

egna eller andra användares bilder, artiklar eller videor. Ett komplement till detta sociala nätverk 

är det visuella bildnätverket Instagram, vars främsta funktion är delningen av bilder och 

filmklipp. Utöver det visuella, är även Instagram ett socialt nätverk, där användare kan följa 

andra användares profiler. Kommunikationen på forumet sker antingen via uppladdningen av 

egna bilder eller uppmärksammande av andras material genom kommentarer och likes. Till 

skillnad från Facebook används Instagram som en slags bilddagbok och som användare kan du 

helt och hållet styra över vems bilder du vill ta del av, vilket kan vara ett par av anledningarna till 

forumets popularitet.  

Instagram lanserades som ett socialt nätverk år 2010 med en grundidé kring att kunna ta 

avancerade bilder med sin vanliga mobilkamera. På forumet kan du idag förvandla bilder till 

professionella foton, som sedan delas antingen privat eller offentligt. Trots att Instagram är ett 

förhållandevis nytt fenomen har det kommit att bli en naturlig del av mångas vardag då många 

människor idag har tillgång till en kamera via sin smarttelefon. Det är samtidigt ett enkelt och 

praktiskt verktyg att använda för att kunna dela med sig av sitt liv. De bilder som publiceras 

representerar oss själva i samhället på ett sätt som inte alltid stämmer överens med verkligheten 

av hur vi egentligen lever, då bilderna kan förskönas med filter och speciella tillfällen kan väljas 

ut för att dela med sig av. Som författare har vi en uppfattning om att flertalet användare väljer 

att framställa sig själva från den bästa sidan på forumet för att deras profil ska upprätthållas och 

vara intressant för de som följer den.  

Vi fann det intressant att studera unga kvinnliga studenter då de dels ingår i den grupp människor 

som använder Instagram mest, men även då de inom en snar framtid ska ut i arbetslivet. Då vi 

har en viss förkunskap inom sociala medier, väljer vi även att lyfta fram identitetsskapande och 

det personliga varumärket som två av Instagrams funktioner, för att se om detta är något som 

våra deltagare reflekterat kring inför det framtida yrkeslivet. Forumet Instagram är ett relativt 

nytt fenomen i samhället, vilket kan vara en bidragande faktor till att det råder en viss brist kring 

forskning inom området. Mediesociologien John Thompson menar att teoretiker generellt sätt 
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snarare intresserar sig för att studera samhälleliga förändringsprocesser än medier, då dessa inte 

anses vara tillräckligt påtagliga (Thompson 2001:11). Kombinationen av forskares inställning till 

forskningen kring medier och att Instagram är ett relativt nytt fenomen i samhället gör alltså att 

det saknas forskning om forumet idag. Människor kan enligt forskare konstruera en identitet som 

inte stämmer överens med verkligheten, vilket gör Instagram intressant i relation till den 

identitetsskapande processen, men även i byggandet av ett personligt varumärke.   

1.1 Syfte och frågeställning 
För unga kvinnor, som är den dominerande åldersgruppen på Instagram (Findahl 2014:5) har det 

enligt forskning skapats tydliga normer och oskrivna regler som avser hur användning för denna 

grupp ska ske på forumet (Paechter 2013). Vi ansåg att utöver det som tidigare nämnts även 

skulle vara intressant att studera unga kvinnliga studenter då de inom en snar framtid ska ut i 

arbetslivet.   

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse kring hur unga kvinnliga studenter 

använder sig av Instagram. Det bör dock klargöras att vi som forskare besitter en viss 

förförståelse kring Instagram eftersom vi själva använder forumet och ordet “unga” kvinnor 

definieras och baseras utifrån vårt perspektiv som forskare samt utifrån vår egen ålder.  

Den forskning som finns och som valts att utgå ifrån, beskriver hur dagens sociala medier 

påverkar sättet unga kvinnor utvecklar identiteter på. Forskare menar att unga kvinnor i dagens 

samhälle ställs inför orimliga krav, där de bör vara så individualistiska som möjligt och gå sin 

egen väg samtidigt som det bör göras inom vissa ramverk (McRobbie 2009). Då det existerar 

oskrivna regler och normer på forumet bildas en också slags scen, där unga kvinnor tillsammans 

skapar sina identiteter utifrån sina roller i samhället (Paechter 2013).   
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Syftet med vår uppsats är således att belysa hur Instagram används av unga kvinnliga studenter 

och har specificerats i följande frågeställning: 

       

● Hur används Instagram av unga kvinnliga studenter? 

Studien kommer undersöka de funktioner som Instagram kan tänkas fylla för deltagarna 

och vilka dessa i så fall är. 

1.2 Avgränsning 
Vi avgränsade oss till att intervjua totalt fyra kvinnliga studenter i åldern 23 år. Valet av deltagare 

grundar sig i vår förförståelse kring Instagram och deltagare har tillfrågats att medverka i studien 

utifrån vår tidigare kunskap om deras användning. Samtliga deltagare har minst 100 publicerade 

bilder på Instagram och besöker forumet dagligen, vilket styrker tanken om Instagrams närvaro i 

deras vardag och därmed även deras lämplighet för att medverka i denna studie. Anledningen till 

att vi valt att fokusera på Instagram är att det är ett socialt bildnätverk som tillåter människor att 

bygga upp en profil utifrån bilder som representerar dem som personer. 

Trots att begreppet sociala medier innefattar betydligt fler forum och webbplatser än bara 

Instagram, som är det forum studien behandlar, har vi valt att använda begreppet sociala medier 

som ett samlingsnamn i en del sammanhang. Detta innebär inte att vi vill generalisera våra 

resultat och se dem som allmängiltiga för samtliga sociala medier utan snarare se vår studie som 

ett bidrag till framtida forskning inom området. 

Sammanfattningsvis är definitionen av ordet “funktioner”, relaterat till hur Instagram används av 

de unga kvinnliga studenterna och är ett ord vi använder för att beskriva vilken betydelse 

forumet har i kvinnornas vardagliga liv.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

Arbetet utgår från att inledningsvis belysa hur den tidigare forskningen kring unga kvinnors 

användning av sociala medier ser ut idag samt hur tidigare forskning ser på personlig 

marknadsföring och identitetsskapande. Detta för att kunna ge en inblick i forskares resonemang 

på området. Studiens antaganden och utgångspunkter kommer klargöras i teoriavsnittet för att 

sedan kunna knyta samman analysen och resultatet. Slutligen diskuteras hur resultatet av denna 

studie kan användas som ett bidrag för framtida forskning samt en diskussion kring arbetets 

genomförande. 
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2 Tidigare forskning 
Idag har 96% av personer i åldrarna 16-25, någon gång besökt eller dagligen använt ett socialt 

nätverk (Findahl 2014) och sociala medier kan idag fylla många olika funktioner för olika 

människor. De används dels för att förmedla information om sin egen vardag, men även för att 

läsa om andras (Findahl 2013). Fenomenet Instagram har utvecklats från en applikation för 

bildredigering, till ett socialt bildnätverk där det är bilden som står i centrum. Nya möjligheter på 

forumet har utvecklats i takt med teknikens nya funktioner och har efterhand anpassats efter 

användarnas behov och förväntningar. Nedan kommer vi att presentera vår forskningsöversikt av 

de vetenskapliga artiklar som berör sociala medier, personligt varumärkesbyggande och unga 

kvinnors identitetsskapande.  

Forskarna Peter Nagy och Bernadett Koles förklarar utvecklingen av sociala medier ur ett globalt 

perspektiv. De menar att tekniken tolkas av samhället i enlighet med de behov, värderingar och 

intressen som teknikens användare har och att de ständigt kommer fortsätta utvecklas i takt med 

att människans sociala användningsområde på sociala medier omdefinieras (Nagy & Koles 

2014). Instagram fyller idag betydligt fler funktioner för människor än när forumet lanserades då 

det endast användes för att redigera bilder som tagits med mobilkameran. Idag används forumet i 

olika syften, som att skapa en identitet, hålla kontakten med nära och kära eller som ett verktyg 

för personlig marknadsföring. Forumet och dess teknik utvecklas alltså samtidigt som kraven 

från användarna blir allt större. 

Robert W Gehl (2011) kritiserar sociala medier genom analysen av andrahandskällor. Studiens 

syfte är att uttrycka en kritik gentemot personal branding, på svenska “personligt 

varumärkesbyggande” på internet då han menar att detta kontinuerligt behöver övervakas och 

uppdateras. Gehl (2011) konstaterar att det förr handlade om en presentation av kompetens i 

form av arbetslivserfarenheter och undersöker personligt varumärkesbyggande som en del av det 

föränderliga samhället. Han menar att den litteratur som existerar kring ämnet framhäver vägen 

till framgång genom att paketera sig själv i form av ett varumärke och diskuterar kring huruvida 

detta kan ses som ett rationellt val och om vi medvetet formar vår identitet på internet eller inte. 
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Att bygga sitt personliga varumärke menar Gehl (2011), är en slags övervakning av den egna 

självkänslan som representeras i bild och text på sociala medier som behöver bevakas då våra 

varumärken representerar oss utåt och efter ett tag börjar existera självständigt på forumen. I sin 

kritik till ämnet menar Gehl (2011) även att vi aldrig kan veta om det som existerar på internet 

speglar verkligheten eller helt enkelt är en förbättrad bild av den. Artikeln är av intresse för vår 

studie då Gehls forskning stärker hypotesen om att människor kan använda sociala medier för att 

forma en förskönad identitet på internet. 

Till skillnad från Gehl intresserar sig Knight och Weedon (2014) för de osynliga normer och 

regler som existerar i vårt agerande på sociala medier. Syftet med deras studie är att utforska 

problematiken kring olika identitetsmodeller på sociala medier för att kunna se mönster i 

identitetsutvecklingen i den virtuella världen. Författarna beskriver hur den nuvarande 

generationen vuxit upp med sociala medier och hur de blivit en naturlig del av deras vardag där 

vi kan träda in i olika roller i ett ständigt övervakat och uppkopplat liv (Knight & Weedon 2014). 

De menar att det är problematiskt att sammanställa olika identitetsmodeller på sociala medier då 

det är möjligt för individer att träda in i olika roller samtidigt, exempelvis en förälder, bekant 

eller kollega.   

  

Forskaren Carrie Paechter undersöker unga kvinnors beteenden på sociala medier. Som tidigare 

nämnt är Instagram enligt statistik de unga kvinnornas nätverk, då 44% av kvinnor i åldern 

16-25, använder forumet dagligen (Findahl 2014). Användares beteenden och 

användningsmönster ger upphov till att informationstekniken förändras och utvecklas. De sociala 

mediernas nya teknologi är antingen baserade på det förväntade eller är skapade utefter det 

behov som finns (Paechter 2013). Paechter menar att det har argumenterats kring faktumet att ny 

information och kommunikationsteknologi samt sociala förändringar, har haft en avgörande 

effekt på människors identiteter och hur dem är formade. Paechter (2013) argumenterar även för 

att dagens användning av sociala medier i synnerhet påverkar sättet unga kvinnor utvecklar sina 

identiteter på.  I sin studie använder hon sig av Erving Goffmans teori kring hur livet är som en 

teaterscen, för att förklara hur unga kvinnor tillsammans skapar identiteter utifrån sina roller på 
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sociala medier. Instagram består i huvudsak av bilddelande och förskönande filter, vilket gör det 

till ett attraktivt forum där unga kvinnor kan anta vilken roll de än önskar att visa för sin publik. 

Denna studie och val av teori ger oss en ökad förståelse inom ämnet och en vägledning i 

analysen av det empiriska materialet.  

Angela McRobbie diskuterar unga kvinnors användning av sociala medier utifrån ett feministiskt 

perspektiv. Hon menar att individualismen har gått överstyr och att det idag bidrar till att 

orimliga krav ställs på unga kvinnor i västerländska samhällen. Den unga kvinnan skall ta för 

sig, vara så individualistisk som möjligt, gå sin egen väg och dessutom vara vacker (McRobbie 

2009). På sociala medier kan denna balans bli svår att hålla, då unga kvinnor anses kunna ta hur 

mycket plats de vill, men måste göra detta utefter, som McRobbie (2009) vill mena, vissa krav. 

Som tidigare nämnt så existerar oskrivna regler och normer på Instagram, som användare bör ta 

hänsyn till, i synnerhet som ung kvinnlig student där den framtida karriären står i fokus. 

Instagram har idag flertalet funktioner som hjälper till att försköna de bilder som läggs upp, 

vilket ständigt sätter nya krav på det material som användare delar med sig av.  

Kvalitativa studier används genomgående inom den aktuella forskningen för att ta reda på hur 

människor använder sociala medier. Fokusgrupper eller intervjuer i kombination med 

netnografiska studier är metoder som tidigare studier använt sig av och flertalet har tagit del av 

Erving Goffmans teorier för att förklara människors motiv bakom val på sociala medier. Den 

tidigare forskning som gjorts på området sociala medier har till stor del att göra med 

identitetsskapande och hur människors beteenden kan förklaras och förstås genom olika teorier. 

De centrala tankegångar som kan identifieras är att människors sociala beteenden och 

identitetsskapande har förändrats i takt med utvecklingen av sociala medier och de många 

funktioner som dessa forum idag fyller för människor är betydligt fler än för ett antal år sedan.  

Sammanfattningsvis är den tidigare forskningen som existerar inom ämnet unga kvinnors 

användning av Instagram idag begränsad och handlar snarare om unga kvinnors användning av 

sociala medier i stort.  Användningen av ett specifikt urval och det enskilda forumet Instagram, 
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gör att studien får en utgångspunkt som skiljer sig från den resterande forskning som hittats inom 

området. Med vår studie finns som tidigare nämnt förhoppningar om att kunna ge ett bidrag till 

detta forskningsområde samt att ge förslag till liknande studier i större skala.  

För att skapa en förståelse kring hur unga kvinnliga studenter använder sociala medier som 

Instagram, beskrivs i följande kapitel hur individer agerar utefter sin publik på sociala medier 

och hur individer anpassar sig efter samhällets normer och regler samt vidare förståelse kring 

detta. 
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3 Teoretisk och begreppslig referensram 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Uses and gratification (på svenska 

”användarteorin”) används för att få en djupare förståelse för det empiriska materialet. Även en 

tillämpning av Jostein Gripsruds teori kring identitet används tillsammans med delar av Anthony 

Giddens teori om självet som ett reflexivt projekt. Avslutningsvis används Zygmunt Baumans 

teori om konsumtionssamhället och beskrivningen av identitet ur ett postmodernt perspektiv. 

Bauman menar att vi inte längre endast är konsumenter utan även de varor som marknadsförs på 

sociala medier.  

3.1 Jaget och Maskerna  

I Erving Goffmans verk Jaget och maskerna, introduceras tanken om en syn på interaktionen 

mellan människor ur ett dramaturgiskt perspektiv, där metaforer från teatervärlden används för 

att beskriva hur människor både är aktörer och publik i samhället (Goffman 2004:26). Goffman 

beskriver samhället som ett stratifieringssystem med samhällsskikt, där de individer som 

befinner sig i de lägre samhällsskikten strävar efter att klättra upp för samhällsstegen (Goffman 

2004:39). Som individ har du i detta stratifierade samhälle beroende på ålder, kön, klass och 

etnicitet en statusgrad. Utifrån dessa attribut blir individer uppfattade av andra och agerar också 

därefter. Individer anpassar sig efter andra individers förväntningar i sociala sammanhang vilket 

påverkar rollen som en individ har (Goffman 2004:40). 

Goffman menade att människor som aktörer i samhället samspelar och framställer sig själva för 

sin publik i enighet med de normer och regler som existerar runt omkring och att vi i den sociala 

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

(Goffman 2004:25). På sociala medier framställer sig människor i den främre regionen (front 

stage). Den främre regionen är den region där människor uppträder framför en publik. Den bakre 

regionen (back stage) är däremot, när en person kan kliva ur sin karaktär, då denna region är 

stängd för publiken. Med publik menas de som tolkar och observerar en individs handlingar. En 

individs agerande på sociala medier blir den syn på individen som publiken får. Denna syn 

påverkar sättet individen anpassar sig på för att passa in och den bild som individen vill visa utåt 
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skapas (Goffman 2004:25). När en individ framträder inför andra kommer följaktligen 

framträdandet stämma överens med samhällets officiella värderingar (Goffman 2004:29). Att ha 

kontroll över den bakre regionen spelar en viktig roll i individens försök i att skapa harmoni 

mellan sig själv och de krav som den omges av, för att kunna skapa en identitet. Denna studie 

använder begreppet identitet för att beskriva såväl individers “verkliga jag” som deras “digitala 

jag” på Instagram.   

Begreppet fasad är en del av den främre regionen och är ett begrepp som Goffman använder när 

han talar om interaktionen mellan individer. Detta begrepp syftar till vad individer väljer att visa 

respektive dölja. En individs fasad kan även vara vad Goffman kallar för en falsk fasad, som inte 

stämmer överens med individens verkliga attribut (Goffman 2004:28). På sociala medier kan 

användare påverka sin fasad genom de handlingar som är kontrollerbara. Goffman kallar detta 

för dramaturgisk disciplin, där individer kan hålla tillbaka de känslomässiga impulser som om 

möjligt inte är accepterade i sociala sammanhang.  

En individs identitet definierar Goffman som den roll individer spelar på den samhällsscen som 

han liknar vid en teater. Vi kan ha flera roller och varje roll har ett specifikt manuskript att följa, 

vilket kan innebära ett visst socialt tvång (Hammarén & Johansson 2009:27). Med rollen som 

exempelvis kvinna och student, begränsas våra handlingsmöjligheter och vi måste anpassa oss 

efter hur rollen är skriven för att uppfattas som trovärdiga (Goffman 2004:33). Ett utrymme för 

tolkning av rollen finns, vilket Goffman kallar rolldistans, samtidigt som rollen inte går att tänja 

på allt för mycket. En individ begränsas fortfarande av manuskriptet som sätter ramar för dennes 

handlingsmöjligheter (Hammarén & Johansson 2009:27). Goffmans rollteori har varit och är 

fortfarande populär. Den är enkel att tillämpa på olika fenomen men bidrar även med en del 

faror. När vi talar om könsroller blir detta tydligt, då det i dagens samhälle kan vara betydligt 

svårare att definiera dessa. Rollerna blir mindre tydliga och innefattar inte detsamma som 

tidigare (Hammarén & Johansson 2009:27).  
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3.2 Människan som aktiv medieanvändare  

Uses and gratification har använts flitigt inom medieforskningen men från början främst 

kvantitativt med statistiska undersökningar. Med tiden utvecklades traditionen och forskare 

började istället använda sig av etnografiska studier med kvalitativa undersökningsmetoder. Uses 

and gratifications är i denna studie ett legitimt tillvägagångssätt för att besvara studiens 

forskningsfråga. Studien har således en metodologisk utgångspunkt och använder sig av 

kvalitativa intervjuer snarare än enkäter som tidigare använts inom Uses and gratification.  

De centrala frågorna inom Uses and gratification är varför människor använder medier och vad 

de gör med dem (McQuail 2010:423). Dessa två frågor är anledningen till att uses and 

gratification används som teori i denna studie samt att det är en lämplig teori att använda när 

studier bedrivs kring internet och nya medier (McQuail 2010:246). Studien utgår även från ett 

uses and gratifications perspektiv där människan är en aktiv medieanvändare. Många forskare 

inom media har undersökt vad medier gör med publiken och den tidigare medieforskningen 

menade att medierna hade en direkt inverkan på människan. Människan ansågs vara lätt att 

influera och inkapabel till att bilda sin egen uppfattning. Här skiljer sig Uses and gratifications 

från den tidigare medieforskningen så tillvida att publiken snarare ses som aktiv och motiverad i 

sitt medieanvändande (Quan & Young 2010:351).  

Uses and gratification diskuterar även hur medierna aktivt används för att mätta människors 

sociala eller psykologiska behov. Detta upplevs som ett problem, då medierna används som 

problemlösare för att tillfredsställa behov som uppmärksamhet och bekräftelse. I vilken 

utsträckning publiken styrs av medvetna och specifika motiv har dock alltid varit omdiskuterat 

(McQuail 2010:426). För att kunna påstå att publiken är “aktiv” behövs det bevis för att medie 

användningen sker utifrån medvetna eller omedvetna motiv, vilket det påstås vara omöjligt att 

komma fram till eftersom det existerar “brus” i systemet, som att allt för mycket av 

medieanvändningen endast är tillfällig och omotiverad (McQuail 2010:157). Kritiker till teorin 

menar även att den inte frambringar data som kan säga något om en större population utan 

snarare visar individers personliga behov och åsikter (McQuail, 2010:425). Genom att tillämpa 
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denna teori har vi som forskare en publikcentrerad syn på masskommunikation och anser att 

användarna på forumet Instagram gör medvetna val (Severin  & Tankard 1997: 332f). 

Instagram kan användas på många olika sätt och kan fylla olika funktioner för olika individer. En 

gemensam nämnare för samtliga användare är skapandet av en virtuell identitet, vare sig det görs 

i varumärkessyfte eller inte. En identitet utvecklas och visas utåt då människor har behov som 

tillfredsställs via användningen av sociala medier. Uses and gratification diskuterar som tidigare 

nämnt hur medierna används för att mätta individers olika behov. I denna studies fall kan en av 

Instagrams möjliga funktioner vara identitetsskapande. 

3.3 Identitet  

Gripsrud skriver om hur individer formas genom samspel med andra människor. Under 

uppväxten är de en del av en socialiseringsprocess som ska ta dem in i den mänskliga 

gemenskapen. Under uppväxten blir språket, familjen och andra samhällsinstitutioner faktorer 

som bidrar till lärdomen om att förstå skillnaden mellan sig själv och andra. I alla dessa 

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

information ges även via den institution som kanske också är den viktigaste: massmedierna 

(Gripsrud 2002:17). Genom att förmedla upplevelser, information, ångest och lekar, lär medierna 

individer redan som små att känna och blir enligt Gripsrud på sätt och vis samhällets förlängda 

arm.  

Verkligheten runt omkring individerna definieras med hjälp av medierna. 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. Medierna visar också 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. Gripsrud skriver om identitetsbegreppet och menar att individer sorterar 

intryck från medier för att kunna skapa liknelser och skillnader mellan sig själva och andra 

människor och att identitet kan ses som en sammanvävning av likheter och skillnader i 
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förhållande till andra människor (Gripsrud 2002:20). Gripsrud talar även om två olika 

huvudtyper av identiteter, den sociala eller kollektiva identiteten samt den personliga identiteten. 

Det förstnämnda härstammar från andras uppfattning och genom de kollektiva sammanhang dem 

ingår i socialt. Andras uppfattningar om dem blir mer eller mindre en del av den egna identiteten 

och självbilden. Den personliga identiteten handlar snarare om det som är unikt för varje individ, 

vad som skiljer människor från andra och vad som gör att deras egna känslor och erfarenheter är 

speciella (Gripsrud 2002:20).  

Sociologen Anthony Giddens använder begreppet reflexivt identitetsprojekt för att beskriva hur 

individer iakttar sig själva i förhållande till omvärlden och utifrån detta skapar sina identiteter. I 

ett postmodernt samhälle uppstår alltså ständigt nya förutsättningar för identitetsskapande. 

Människor författar aktivt sina egna berättelser och det finns en tenderade trend i att ifrågasätta 

kulturella, materiella och sociala gränser (Giddens 1991:7). Det största problemet är enligt detta 

perspektiv inte hur vi ska hitta en plats inom den sociala klassen eller ramen utan snarare om hur 

vi ska bevaka den och agera för att undvika att inte längre kunna ingå i den (Giddens 1991:7). På 

sociala medier, i denna studies fall Instagram, handlar det för flertalet användare om att 

upprätthålla sin profil och se till att den är av intresse för de som följer den. I takt med att 

teknologin utvecklas inom sociala medier blir också partnerskap och grupper allt viktigare för 

individen och identiteten. Det är inte bara människors egen tillfredsställelse som är viktig, utan 

även närvaron av styrkan hos grupper och kollektiv (Bauman, 2007:109).  

3.4 Det personliga varumärket 

Peter Montoya beskriver hur vi är omringade av människor som vi inte känner, men som vi har 

kännedom om. Det kan innebära antaganden eller speciellt insamlad information om en person 

som gör att trots att vi inte känner den personligen, så är de heller inte främlingar för oss. Den 

olikheten som vi faktiskt känner till, definieras som individers personliga varumärke (Montoya 

& Vandehey 2002). Det handlar om att se på sig själv som en affärsrörelse och “att hitta sin egen 

nisch” (Montoya & Vandehey 2002). För att bygga upp detta varumärke så ser individen enligt 

Montoya sitt liv som en arbetsplats, där den styr och svarar på omgivningen som om de vore 
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kunder. Det personliga varumärket handlar om att ta kontroll över hur andra människor uppfattar 

dig och att bearbeta uppfattningarna med ett strategiskt upplägg (Montoya & Vandehey 2002). 

3.5 Konsumtionssamhället  

I detta samhälle kan ingen bli subjekt utan att först förvandlas till vara och ingen kan bevara en 

subjektkaraktär utan att bli påverkad av de förmågor som förväntas och krävs av en vara som ska 

vara säljbar (Bauman 2008:19). Bauman framställer konsumtionssamhället som ett samhälle med 

fokus på relationen mellan konsumenten i rollen som subjektet och varan som objektet och 

beskriver hur strävan efter att själv bli, och förbli en säljbar är en utmaning för samhällets 

individer då medlemskapet i detta konsumtionssamhälle är en ständig kamp (Bauman 2008:20). 

Enligt Bauman finns det en rädsla som existerar kring att inte vara efterfrågad och han menar att 

individer idag lever i ett informationssamhälle där osynlighet är lika med döden. På sociala 

medier tillfredsställs individers sökande efter berömmelse och uppmärksamhet, vilket gör att 

konsumenterna också förvandlas till varor (Bauman 2008:20). Baumans teorier om 

konsumtionssamhället ligger till grund för att tolka respondenternas användningsmönster på 

Instagram.  

Att anlägga ett postmodernistiskt perspektiv på identitet är att fokusera på individers subjektiva 

konstruktioner och varians mellan dessa beroende på kontext/situation. En individs plats i 

samhället och dennes sociala definition har upphört att vara som en välkomnande gåva och den 

mänskliga identiteten har gått från att vara något givet till en uppgift där aktörer har ansvaret för 

att hitta sin sociala plats (Bauman 2007:176). De identitetsproblem som kan uppstå för individer 

har ur ett postmodernistiskt perspektiv ändrat form och innehåll med åren. Idag handlar det inte 

så mycket om hur människor ska uppnå de identiteter dem vill ha utan snarare vilken identitet 

som ska väljas och att vara uppmärksam på att kunna ändra identitet utifrån att marknaden 

förändras eller att identiteten inte längre har samma dragningskraft (Bauman 2007:179).  
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Sammanfattning 

Goffman beskriver hur individer framställer sig själva enligt de sociala förväntningar som 

existerar i samhället. För att vara attraktiv på den sociala mediemarknaden väljs situationer och 

tillfällen ut för att döljas eller visas, likt ett varumärke som ska marknadsföras. I uppbyggnaden 

av ett varumärke behöver en produkts positiva sidor framhävas och dess mindre attraktiva döljas. 

På ett liknande sätt använder individer sociala medier som en slags varumärkesplattform och 

scen där den främsta funktionen ligger vid att vara attraktiv för sin publik.  

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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4 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.  

4.1 Metodval 

För att kunna besvara studiens frågeställning har det empiriska materialet samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. Att nå insikt om fenomen som påverkar personer och deras sociala 

verklighet är ett av huvudmålen inom kvalitativ forskning. Metoden går ut på att få en djupare 

insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation. Ett begrepp som ofta används inom 

kvalitativ forskning är livsvärld, uttrycket kommer från Edmund Husserl. Begreppet innebär att 

försöka förstå världen utifrån intervjupersonens perspektiv, personens egen syn på sin vardag och 

hur den förhåller sig till denna (Dalen 2008:11). Metoden lämpar sig för att kunna skapa en 

djupare förståelse för vårt forskningsområde samtidigt som deltagarnas berättelser och 

upplevelser kan delas på ett naturligt sätt mellan forskare och intervjuperson när intervjun 

genomförs. Genom att använda intervjuer som metod gavs även möjlighet att kunna styra in 

samtalet på de områden som var relevanta för forskningsfrågorna och det fanns utrymme för 

deltagarna att prata fritt om deras upplevelser. 

Metoden har även sina nackdelar. Analysen av det empiriska materialet kan såväl vara 

tidskrävande som besvärlig, och det kan finnas svårigheter med att uppnå objektivitet när den 

som utför intervjun påverkar intervjudeltagaren (Dalen 2008:11). För att kvalitativ forskning ska 

kunna utföras krävs det att forskaren har kännedom inom området och fenomenet. Om forskaren 

inte besitter tillräckligt med kunskap är det viktigt att läsa in aktuell litteratur inom området. En 

personlig anknytning till ämnet kan i många fall ge en specifik insikt i fenomenet men det kan 

även vara så att den personliga involveringen blir allt för stark och kan komma att påverka 

studien negativt (Dalen 2008:11). Det finns även svårigheter med att basera data utifrån vad 

intervjudeltagarna säger istället för vad de gör, då uttalanden kan vara påverkade av situationen 

och inte alls återspegla sanningen (Denscombe 2009:269).   
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Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att kunna producera kunskap genom ett 

vardagssamtal som skapar en naturlig diskussion (Kvale & Brinkman 2014:18). Ett antal frågor 

utifrån vårt forskningsområde kunde ställas under intervjun, vilket är en fördel i användandet av 

semistrukturerade intervjuer. Under intervjun fick deltagarna friheten att kunna utforma sina svar 

och metoden gav även utrymme för följdfrågor kring de svar vi ansåg vara intressanta. Detta 

möjliggör med andra ord en fråga-svar dialog, där intervjupersonerna kan lyfta upp ämnet utifrån 

deras egna perspektiv.  

4.2 Urval   

I studien gjordes valet att undersöka unga kvinnliga studenter eftersom det inte finns någon 

omfattande forskning kring deras användning av Instagram, utan snarare användningen av 

sociala medier i stort. Potentiella deltagare utsågs efter en mindre netnografisk undersökning 

som utgick ifrån våra egna umgängeskretsar på forumet. En lista över kvinnliga studenter som 

regelbundet använde forumet och som vi hade förkunskap om skapades och efter det valdes fyra 

personer slumpmässigt ut för att delta i studien. Med ett slumpmässigt urval minskade vi risken 

för att vi skulle kunna påverka studiens urval mer än vad vi redan gjort. Vidare hade samtliga 

respondenter minst 50 publicerade bilder på sina Instagram konton och åldern på samtliga 

deltagare blev 23 år, ett sammanträffande som inte var planerat. Deltagarna kontaktades sedan 

angående medverkan i studien och samtliga valde också att delta. Ett rimligt antal deltagare i ett 

kvalitativt forskningsprojekt som utför intervjuer är sex till åtta personer (Zetterquist & Ahrne 

2013:44). Det finns en medvetenhet kring studiens begränsade antal deltagare och att resultatet 

endast är representativt för studiens deltagare. Förhoppningen är således att lämna ett bidrag för 

vidare forskning inom området där en studie likt denna kan göras i större skala. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Efter urvalet kontaktades respondenterna och tider bestämdes för genomförandet av intervjuerna, 

som utfördes enskilt med respektive respondent. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes 

på tre olika sätt. En intervju skedde ansikte mot ansikte i vederbörandes hem och två intervjuer 
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skedde över telefon då det tillvägagångssättet ansågs smidigast av intervjudeltagarna. Den sista 

intervjun hölls på internet via Skype då intervjupersonen befann sig utomlands. Samtliga 

intervjuer skedde i vederbörandes hem med tanken kring att skapa en bekväm situation för 

intervjudeltagarna. Varje intervju varade mellan 30-35 minuter och genomfördes mellan den 

23-28 november 2014.  

Fördelarna med intervju som metod är att det producerar detaljerad och djupgående data där 

ämnen kan utforskas grundligt och följdfrågor kan ställas. Det var även en bra metod för oss så 

tillvida att vi kunde ta del av de kvinnliga studenternas prioriteringar, åsikter och idéer samtidigt 

som dem gavs möjlighet att utveckla dessa under samtalets gång, vilket är viktigt i en kvalitativ 

intervjusituation (Denscombe 2009:267). Metoden kan även vara givande för respondenten då 

människor har en tendens att finna ett visst nöje i att för ovanlighetens skull kunna prata utförligt 

kring sina idéer inför en person vars syfte endast är att lyssna och notera utan att vara kritisk till 

vad som berättas (Denscombe 2009:268). Vi var även båda deltagande under samtliga intervjuer, 

en av oss ställde frågorna och en kunde föra anteckningar samtidigt som samtalet spelades in. 

Detta gjorde att vi efteråt hade åsikter och uppfattningar kring samtalen som kunde diskuteras.  

Det finns även nackdelar med att genomföra kvalitativa intervjuer. Risken finns att vi som 

forskare påverkar utbytet av information och att intervjumanuset och frågorna formuleras för att 

stödja våra egna antaganden och intentioner. Analysen av intervjun är även tidskrävande och 

kodningen av materialet kan anses vara en stor arbetsuppgift. 

Valet gjordes att spela in intervjuerna via våra telefoner, för att kunna transkribera ord för ord 

och kunna analysera det empiriska materialet därefter. Även i detta arbete finns det nackdelar, då 

vi som forskare kan bli för involverade under intervjuerna vilket kan göra det svårt att hålla 

distansen (Aspers 2008:106). När inspelningsutrustning används kan intervjuer också upplevas 

som skrämmande, då situationen blir konstlad, vilket kan hämma respondentens svar på 

intervjufrågorna (Denscombe 2009:269). Medvetna om dessa nackdelar var intervjuer den mest 
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flexibla metoden för att kunna samla in data och tack vare vår förkunskap kunde vi bygga 

intervjuerna på ett vardagligt samtal.  

4.4 Analysmetod 

Bearbetningen av det empiriska materialet sker grovt draget i fyra steg: kodning, återtagning, 

analys och presentation. Att koda materialet innebär att det bryts ned i en mängd delar, som 

kallas för koder. För att kunna göra detta behövs det ett empiriskt material som är tydligt och 

enkelt att använda (Aspers 2007:179). Efter att ha transkriberat de kvalitativa intervjuerna bröts 

det empiriska materialet ned i delar för att kunna hitta mönster. Detta krävde en viss styrning och 

riktning för att studien skulle kunna få en lyckad kodning. Här tog vi hjälp av studiens teoretiska 

referensram och forskningsfråga (Aspers 2007:179). När vi genomförde kodningen skrevs alla 

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

färger. Sedan kategoriserade vi materialet under större rubriker där deltagarnas motivation till 

användningen av Instagram delades in i ett slags register (Aspers 2007:179). För att studiens 

forskningsfråga skulle kunna besvaras analyserades resultatet av kodningen i mindre delar och 

sattes i relation till samtliga intervjuer, frågorna och till teorin. I detta skede var teorin 

betydelsefull och kunde ta stöd från empirin (Aspers 2007:181).  

4.5 Forskningsetiska principer 

En diskussion kring studiens etiska aspekter bör inte uteslutas även om studien och dess 

frågeställningar inte är etiskt känsliga. Individskyddskravet kommer nedan att diskuteras i 

relation till vår studies genomförande med dess fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011:131-132). 

Informationskravet har tagits i beaktan i vår studie då deltagarna redan innan intervjun fick en 

beskrivning kring varför studien genomförs, varför de valts ut att delta och hur intervjun skulle 

komma att gå till.  
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Samtyckeskravet uppfylldes deltagarna gav sitt samtycke till att delta i studien. Ett sådant 

samtycke gjordes muntligt på plats eller över telefon.  

  

Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska gå att urskilja specifika individer i 

undersökningen då forskarna är skyldiga till sekretess. Ingen av deltagarna har varken i 

transkriberingen, i resultatet eller i analysen nämnts vid deras riktiga namn. Deltagarna har 

informerats om att de är anonyma och att allt de sa endast kommer att används för denna studie.  

   

Nyttjandekravet är relevant då 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.  

Vid insamlingen av data, i analysprocessen samt vid publiceringen av sina resultat förväntas det 

att vi som forskare ska respektera deltagarnas rättigheter och arbeta på ett ärligt sätt som 

respekterar deltagarnas integritet (Denscombe 2009:193). I insamlingen av det empiriska 

materialet hade vi även en skyldighet att överväga konsekvenser som på något sätt hade kunnat 

skada respondenterna samt se över ifall undersökningen berörde känsliga frågor. Vi lade stor vikt 

vid att vara ärliga och arbetade på ett öppet och respektfullt sätt gentemot våra respondenter och 

informerade tydligt om vår studie och deras rättigheter kring att själva bestämma över sin 

medverkan (Denscombe 2009:196). Det finns dock tillfällen då möjligheten att vara helt öppen 

och ärlig mot respondenterna hade kunnat förvrida resultatet i studien. De fick ta del av syftet i 

ett större sammanhang för att undvika en reaktion som möjligtvis inte hade ägt rum om 

deltagarna blivit helt informerade om syftet med studien. Till sist fick respondenterna ge 

informerat samtycke om sitt deltagande i studien samtidigt som de informerades om att uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt och studiens empiriska material endast skulle användas i 

forskningsändamål (Denscombe 2009:198).         
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4.6 Validitet och reliabilitet  

När personer som redan fanns i våra egna umgängeskretsar skulle involveras i studien fick vi ta 

hänsyn till att vi har en nära relation och en förkunskap om respondenterna, vilket skulle kunna 

komma att påverka studiens reliabilitet (Aspers 2007:112-113). Reliabiliteten handlar om att 

undersökningen ska vara pålitlig, vilket ur en vetenskaplig synpunkt är viktigt då andra ska 

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

Eftersom reliabiliteten i en studie är viktig var vi tvungna att se till att uppgifterna vi fick fram 

under intervjuerna var pålitliga och det krävdes även att vi inte missuppfattade våra 

respondenter, utan att vem som helst skulle kunna tolka uppgifterna på samma sätt som vi gjort 

(Eliasson 2013:15). Validiteten är även viktig att ta hänsyn till för att kunna räkna med att 

undersökningen som genomförts är giltig. Detta förutsätter att studien har en hög reliabilitet och 

att vi i de tidigare stegen kunnat reda ut vår frågeställning för att klargöra vad det är som ska 

mätas (Eliasson 2013:26). Det var även avgörande att vi under insamlingen av det empiriska 

materialet kontrollerade att den informationen som samlades in var sann, för att studien ska få en 

hög vetenskaplig trovärdighet.  

I denna del har den metod som ligger till grund för vår studie, kvalitativa intervjuer, presenterats 

och motiverats. Intervjuerna genomfördes på totalt fyra kvinnliga studenter som samtliga var 23 

år, och i nästa kapitel kommer resultatet av dessa intervjuer att presenteras utifrån studiens syfte 

och frågeställningar, kopplat till den teoretiska och begreppsliga referensramen. 
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5 Resultat och Analys 
Syftet med vår uppsats var att få en förståelse kring hur unga kvinnliga studenter använder sig av 

Instagram. 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 på området. Inledningsvis presenteras 

respondenterna i en kortfattad beskrivning med fiktiva namn.         

    

5.1 Presentation av studenterna 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av samtliga respondenter:  

         Tabell 1: Översikt av intervjuade studenter, 30 november 2014.  

Som det framgår av tabellen studerar respondenterna media, konst och form samt textil, är 23 år 

och har alla minst 100 publicerade bilder på Instagram.  

5.2 Användningsmönster bland studenterna 

Samtliga respondenter i undersökningen har varit medlemmar på Instagram i minst ett år och 

flertalet använde från början applikationen som ett bildredigeringsprogram. De kollar alla sitt 

Instagram-flöde flera gånger om dagen och lägger mycket tid på att hålla sig uppdaterade om vad 

som händer. Samtliga deltagare beskriver Instagram som applikation på liknande sätt, som ett 

forum där människor får möjlighet att dela bilder med nära och kära genom att ta ett kort, lägga 

på ett roligt filter och sen publicera det. Det handlar helt enkelt om bilder och en av 

respondenterna beskriver applikationen på detta sätt. 

Namn Ålder Utbildning, ort Följer Följare Publicerade bilder 

Maja 23 Media,San Francisco 268 352 638

Beatrice 23 Media, Halmstad 442 416 495

Kajsa 23 Konst och form, Kalmar 186 461 663

Alicia 23 Textil, Borås 169 144 487
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”…Instagram handlar för mig om att dela med sig av saker du tycker är 

intressanta eller roliga via bilder vilket är mycket mer intressant än en massa text. 

På Instagram talar bilderna för sig själva…” 

 -Alicia 

          

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

sig av händelser i bildform men även för att hålla koll på vad andra gör. Gripsrud menar att 

användandet av sociala medier har blivit en så naturlig del av vardagen 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 använder Instagram för att 

förstå världen genom att framställa den i både bild och skrift (Gripsrud 2002:16).  

     

5.3 Instagrams betydelse i vardagslivet 

Undersökningen visar att Instagram är en stor del av deltagarnas vardag då samtliga besöker 

forumet minst 30 gånger per dag, främst som paus underhållning där flödet av andras bilder 

kollas genom då publiceringen av egna bilder inte sker lika ofta. Användningen av forumet ger 

även deltagarna en känsla av gemenskap, samtidigt som de ständigt hålls uppdaterade med 

information om andras liv.  

“...har du inte Instagram så finns du inte...skulle jag ta bort min Instagram så 

hade folk trott att jag är osocial och konstig…”  

- Kajsa 

Flertalet deltagare beskriver hur viktigt det är att vara en del av forumet. Det är enligt studien en 

slags gemenskap och bekräftelse från ens följare som ligger till grund för att Instagram används 

av deltagarna. Att inte använda forumet tolkas enligt respondenterna som en slags social 

inkompetens och att andra ska ha information om ditt liv är en självklarhet.   
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“...jag har inte haft Instagram så länge, men fick skaffa det för att mina vänner tjatade 

om det... jag kände mig utesluten när jag var ensam om att inte använda det…” 

- Alicia 

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). Människors behov av att tillhöra grupper och gemenskap ökar 

enligt postmodernismen även i takt med utvecklingen av den nya teknologin och det är inte 

enbart människors egna tillfredsställelse som är viktig i dagens samhälle, utan även bekräftelsen 

individer får av att ingå i en grupp människor (Bauman, 2001:60). På Instagram existerar en typ 

av partnerskap som studiens deltagare helt enkelt inte vill vara exkluderade ifrån.  

“...om jag tänker efter så är jag säkert inne på Instagram 50 ggr om dagen, vilket 

är helt sjukt egentligen...men man bara gör det, utan att tänka på det…” 

- Maja 

Idag är Instagram som många andra sociala medier en självklar del av respondenternas vardag 

och enligt undersökningen går den dagliga användningen som på ren automatik. Eftersom 

forumet frekvent används av deltagarna fyller det även enligt undersökningen olika funktioner i 

deras liv.  

5.4 Funktioner med Instagram  

Undersökningen visar att Instagram fyller ett flertal funktioner för unga kvinnliga studenter och 

att Instagram används i olika syften. Det står klart att Instagram ofta används som ett verktyg för 

att fördriva tiden med, vilket stämmer väl överens med vad som framgick i undersökningen 

Svenskarna och Internet, där det pratas om hur fokus i användandet av sociala medier främst 
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ligger i att läsa om andra användare (Findahl 2013:36). Tidsfördriv i sig är dock inte en konkret 

anledning till varför, utan talar mer om när respondenterna använder Instagram. Forumet fyller 

olika funktioner i deras liv, vilket framgick under intervjuerna. Detta har gjort att vi tydligt 

kunnat urskilja dessa funktioner som Instagram främst fyller för respondenterna, och en av dessa 

är personlig marknadsföring.  

5.4.1 Instagram som ett personligt varumärke 

Flertalet deltagare ser på forumet som ett verktyg med funktionen att kunna marknadsföra sig 

själva via bilder. Intervjudeltagaren Beatrice menar att en person som strävar efter att bygga upp 

en framgångsrik karriär, inte kan vara för familjär och personlig på Instagram, om personen vill 

uppfattas som professionell. Hon använder Instagram som ett personligt varumärke, där hon 

lägger upp material som gynnar hennes framtida karriär. Hon gör reklam för det företag som hon 

i nuläget arbetar för samtidigt som hon visar upp sina ambitioner i arbetslivet.  

“...det är främst mina framtida arbetsgivare som jag tänker på när jag använder 

Instagram. Jag vill fortsätta jobba inom redbull och visa dem att jag kan 

marknadsföra både mig själv och redbull på ett bra sätt. Att visa att jag kan 

behålla deras imagen på ett socialt medie kanske kan uppskattas i framtiden och 

in sin tur kan leda till nya möjligheter…”  

-Beatrice 

Tidigare studier på området har beskrivit en trestegsprocess för att bygga personliga varumärken. 

Det första är att lyckas skilja sig ifrån mängden samtidigt som du uppfyller “publikens” 

förväntningar. Beatrice gör detta genom att fylla sitt flöde med häftiga event och dylikt. Det 

andra steget är sedan att kunna hitta en position på marknaden genom kommunikation och 

utveckling utav ditt varumärke. För att utveckla sitt personliga varumärke använder sig Beatrice i 

detta fall av sin anställning på Red Bull. Genom att uppdatera sitt flöde med bilder som 

representerar framgång så utvecklas hennes varumärke. Det tredje och sista steget innefattar 

utvärderingen av ditt personliga varumärke för att kunna använda det i de syften som önskas 
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(Khedher 2014). Även deltagaren Kajsa beskriver hur hennes Instagram är välplanerad och 

strukturerad utifrån hennes tänkta publik och att hon lägger stor vikt vid att bilderna ser bra ut. 

Med tankar om en framtida karriär är det personliga varumärket viktigt och flertalet respondenter 

har tydliga baktankar med vad som läggs upp på forumet. 

“...eftersom jag läser konst så har jag många duktiga konstmänniskor som följer 

mig på Instagram. Jag är därför noga med att strukturera upp min Instagram när 

det kommer till form och färger, jag vet ju vilka som kommer att se bilderna...”  

- Kajsa 

Även intervjudeltagaren Maja som är bosatt i San Fransisco, beskriver sin Instagram användning 

på ett liknande sätt som de två tidigare deltagarna, samtidigt som hon är tydlig med att hon även 

ser på forumet som ett sätt att få inspiration genom bilder och hålla kontakten med nära och kära.  

“...jag får gratis marknadsföring och jag kan enkelt hitta inspiration… 

profilen funkar som ett mini cv för mig men jag kan också bli mer 

personlig, så mina nära och kära där hemma vet vad jag gör...”  

- Maja 

Under intervjuerna framkommer det att Instagram kan användas i det syfte som du behagar, men 

att det bör göras utifrån vissa regler och normer. Det finns tydliga svårigheter för respondenterna 

när det kommer till att kunna representera sig själva på ett korrekt sätt utifrån de regler och 

normer som existerar men även utifrån de roller som de har i livet. Enligt samtliga deltagare 

finns det en problematik kring veta hur din identitet bör representeras för att den såväl ska kunna 

spegla dig själv, samtidigt som den ska vara attraktiv för andra. På Instagram finns möjligheten 

att kunna skapa en identitet som du vill visa utåt.  
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5.4.2 Identitetsskapande på Instagram 

På forumet ges du verktygen som behövs för att kunna skapa dig en identitet i form av bilder. 

Undersökningen visar att de olika deltagarna känner starkt för att ge en korrekt bild av sig själva 

och för att behålla en viss framtoning krävs det att användarna medvetet väljer ut vilka bilder 

som är anpassningsbara för att upprätthålla deras profilstatus. Summan av de bilder som läggs 

upp på ett konto skapar och definierar personen i fråga, men behöver enligt deltagarna inte alltid 

vara en reflektion utav personens riktiga jag. Goffman menar att en individ på detta sätt kan ha 

vad han kallar för en falsk fasad, där identiteten på sociala medier inte stämmer överens med 

individens verkliga attribut. Att identitetsskapande på Instagram kan ses som ett av forumets 

många funktioner för deltagarna blir tydligt i undersökningen och studiens deltagare är överens 

om att den identitet som byggs upp på Instagram skapas utifrån de normer och regler som 

existerar i samhället. 

”… Jag försöker vara så ärlig som jag bara kan. Självklart väljer jag mina bilder 

noga för att uppehålla min profils ‘image’ vilket leder till att jag kanske kan ge en 

aningen ‘highlightad’ bild av mitt liv…”  

- Beatrice 

Användare kan kontrollera sina handlingar på sin profil genom det Goffman kallar för 

dramaturgisk disciplin, där individer håller tillbaka de känslomässiga impulser som inte är 

accepterade i sociala sammanhang. Undersökningen visar på att deltagarna värdesätter ärlighet 

på Instagram samtidigt som en medvetenhet finns kring att de oskrivna regler och normer som 

existerar på forumet, påverkar valet av de bilder som läggs upp och inte. Enligt Goffman 

påverkas individen av den publik den har och anpassar sig därefter för att passa in och därmed 

skapas den bild som användaren vill visa utåt (Goffman 2004:25). 

”...man kan inte lägga upp vad som helst...jag måste tänka på att jag har 

förpliktelser och att folk som är viktiga kan kolla på min Instagram … idag är 

sunt förnuft A och O på sociala medier...” 
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- Kajsa 

Begreppet fasad är som Goffman beskriver, en del av en persons främre region. Detta begrepp 

syftar till vad individer väljer att visa respektive dölja (Goffman 2004:28). Undersökningen visar 

på skillnader hos deltagarnas inställningar till vilka aspekter av ens vardag som är lämpliga att 

visa respektive dölja, utifrån den identitet de vill skapa. Enligt Beatrice påverkar som tidigare 

nämnt hennes anställning på Redbull inställningen till vad som är accepterat och inte accepterat 

för henne att lägga upp på Instagram. Hon är medveten om att detta leder till att hennes verkliga 

identitet inte framgår till 100 procent men förklarar att hon som tidigare nämnt snarare ser på 

Instagram som ett CV istället för ett forum där hon kan uttrycka sitt personliga inre.  

“...Min anställning på Redbull avgör vad jag kan och inte kan lägga upp, därför 

framgår inte mitt rätta jag till 100 procent. Jag blir aldrig riktigt personlig på 

Instagram och min profil speglar egentligen inte min riktiga identitet...” 

 - Beatrice 

Intervjudeltagaren Alicia anser till skillnad från resterande deltagare däremot att hon verkligen 

inte förskönar sin profil eller upprätthåller en falsk fasad då hon visar alla sidor av sig själv. Hon 

visar såväl de bra som de mindre bra händelserna i livet, trots hennes medvetenhet kring att det 

kanske inte är det bästa valet enligt de normer och regler som existerar. Hon anser att det finns 

många Instagram profiler som inte representerar verkligheten och att det är enkelt att skapa sig 

en annan identitet på forumet. 

“...Jag är så ärlig jag kan på Instagram, mycket ärligare än vad jag tror att många 

andra är...jag vet många som är en helt annan person på Instagram...jag kan ju inte 

lägga upp precis vad som helst, men jag hoppas att min profil iallafall speglar den 

jag är, på gott och ont…”  

- Alicia 
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Alicia menar att hennes användning av Instagram handlar om att förmedla sin vardag till sin 

familj och sina vänner samtidigt som det är en källa för inspiration. Det hon har gemensamt med 

resterande deltagare är att hon skapat sig en identitet på forumet, även om hon själv anser att 

denna speglar verkligheten. Gripsrud beskriver hur medier idag dominerar individers vardagsliv 

och att det blivit något som bidrar till att definiera oss. Han menar att vi idag ständigt möts av 

reklam i alla former utan något större engagemang samtidigt som medier skapar en slags 

förbindelse mellan världen utanför hemmet, jobbet och kvarteret. Alla individer, menar Gripsrud, 

har kommit att bli sociala varelser som gärna vill känna sig delaktiga i den sociala verklighet 

som befinner sig utanför den fysiska omgivningen och anpassar också sin identitet därefter 

(Gripsrud 2002:16).  

5.5 Motivation till identitetsskapande  

5.5.1 Behovet av att dela med sig  

För att kunna förstå hur Instagram används av respondenterna i form av identitetsskapande 

ställde vi frågan om vad som gör att man delar med sig av en bild på forumet. Samtliga deltagare 

var överens om att det helt enkelt handlar om vissa tillfällen som man känner ett behov av att 

dela med sig av till andra. Dels för att visa andra hur bra man har det, men även för att alla ska 

veta att du gör något meningsfullt med ditt liv. Flertalet av respondenterna vill dela med sig av 

situationer som är utöver det vardagliga som resor, festliga sammanhang och annat som 

framhäver att de har en bra vardag. 

“…man hamnar i nån typ av Instagramvärld och så fort man tycker att man gör 

något häftigt så vill man dela med sig av det, så alla vet hur bra du har det…” 

 - Kajsa  

Undersökningen visar att våra respondenter styr de intryck de vill att andra ska få av dem genom 

att dölja vissa förhållanden samtidigt som de framhäver andra. När forumet används som ett sätt 
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att framhäva ett personligt varumärke blir denna form av användning ännu tydligare då 

innehållet struktureras utefter dess mottagare.  

”… Jag delar med mig av bilder som jag vet kommer att gynna mig själv och min 

framtida karriär för att det är något jag är stolt över, och jag vill att folk ska veta 

det...” 

-Maja 

Enligt undersökningen finns det ett tydligt behov hos de kvinnliga studenterna när det kommer 

till att dela med sig till andra om vad dem gör. Speciellt om det innefattar något utöver det 

vanliga och kan gynna sättet dem uppfattas på av andra användare.  

5.5.2 Behovet av respons 

När en bild publiceras på Instagram är respondenterna överens om att den i form av “likes” och 

kommentarer, ger en viss form av bekräftelse och tillfredställelse. Denna typ av respons blir 

enligt undersökningen en motivation hos samtliga respondenter och anses vara en viktig del i hur 

de kvinnliga studenterna väljer att använda Instagram.  

”…Om man lägger upp en bild som ingen reagerar på, så tänker man ju direkt att 

något är fel, man ångrar snabbt att man la upp den för den kanske inte var så rolig 

som jag tyckte..”  

-Alicia  

Samtliga respondenter är medvetna om vilka bilder som ger mest respons och publicerar därför 

ofta bilder för att få en viss bekräftelse. Även om alla deltagarna inte öppet talar om hur viktigt 

det är att andra tycker om deras bilder, beskriver flertalet ändå att en viss stressfaktor följer med 

Instagram på grund av sättet forumet “bör” användas. Respondenterna tillfrågades om vad en 

“like” innebar för dem och samtliga menade på att det fungerar som en typ av positiv respons i 

form av bekräftelse. Gemensamt för respondenterna var även att de uppfattade denna respons 
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som en uppskattning till det som skedde på bilden. Undersökningen visar tydligt att motivationen 

i form av respons är viktig för respondenterna och Goffman menar att individen kan påverka 

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

”… Det är klart man lägger upp bilder för att folk ska se, inte kanske för att bara få 

‘likes’ men det är ju alltid kul ifall man får många .. då vet man att det är en bra bild 

du lagt upp..”  

- Beatrice 

Medvetna om vilka bilder som genererar mest respons styrs de intryck andra ska få av dem 

genom att framhäva vissa aspekter av sin vardag samtidigt som de döljer andra, vilket är vad 

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

enkelt döljer fakta eller aktiviteter som inte stämmer överens med en idealiserad version av 

individen själv (Goffman 2004:15).  

”… Jag vill att min profil ska ha en positiv känsla, ingen skulle vilja se bilder på när 

jag har en dålig dag liksom…” 

-Maja  

Samtliga respondenter är överens om att det är roligt att få respons på det dem gör och flertalet 

ser Instagram som en möjlighet till att kunna inspirera andra med sina bilder eller bygga på sina 

egna personliga varumärken. Respondenterna anser även att vissa tillfällen genererar ett större 

behov av att dela med sig. De vill dela med sig av situationer utöver de vardagliga eller 

situationer som kan gynna dem själva eller deras framtida karriär.  

5.6 Problematiken 

Undersökningen visar att studiens samtliga deltagare är överens om att användningen av 

Instagram både har sina för och nackdelar. På forumet sker kommunikationen främst via bilder, 

vilket samtliga deltagare anser är ett spännande sätt att förmedla sin vardag och sina intressen på. 
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Samtidigt menar deltagarna att det är svårt att veta vad som är en bra bild att lägga upp då de har 

olika roller i samhället att ta hänsyn till. Den samhällsscen som Goffman menar att vardagslivet 

kan liknas vid, är den plats där individer spelar sina roller (Goffman, 2004:23). I denna studie 

kan forumet Instagram liknas vid en typ av scen, då flertalet av studiens deltagare beskriver hur 

bilder som läggs upp ständigt formas utefter deras publik.  

5.7 Slutsats 

Undersökningen visar på att den profil och identitet som en person visar upp på Instagram, inte 

behöver stämma överens med personens verkliga jag. Ett uttryck som kan användas för att 

beskriva den identitet som visas på Instagram är en persons “digitala jag”. Carrie Paechter 

förklarar detta genom att diskutera hur unga kvinnor väljer att hantera de normer och regler som 

finns i dagens samhälle. Tillsammans skapas nya regler för hur användandet av sociala medier 

ska ske vilket leder till skapandet av ett slags ”digitalt jag”, där en person representeras utifrån 

vad som anses attraktivt för den publik som ska se bilderna. Enligt intervjudeltagarna skiljer sig 

överensstämmelsen mellan ”det verkliga jaget” och ”det digitala jaget” från person till person. 

Det är alltså upp till personen i fråga att bestämma hur privat och ärlig den vill vara.  Studiens 

deltagare sätter tydligt sig själva i förhållande till det samhälle de lever i och agerar utifrån de 

normer och regler som dels existerar på Instagram men även utifrån de manuskript som deras 

roller i samhället innebär. Sociologen Anthony Giddens använder begreppet reflexivt 

identitetsprojekt för att beskriva hur individer på detta sätt iakttar sig själva i förhållande till 

omvärlden och utifrån detta skapar sina identiteter (Giddens 1991:15).  

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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6 Avslutande diskussion 
I föregående kapitel sammanfattades den information som våra genomförda intervjuer 

frambringade. Detta tydliggjordes i en kortare slutsats av kapitlet med syftet att ha underlag för 

den följande diskussionen. Studiens syfte handlar om hur deltagarna använder Instagram och i 

detta kapitel diskuterar vi utifrån våra egna tankar och den tidigare forskning som finns på 

området. Detta för att sedan kunna reflektera kring vårt tillvägagångssätt, metodval, men även 

för att kunna ge förslag på framtida forskning.  

På Instagram har användarna möjlighet att planera och kontrollera hur dem framställer sig själva, 

det är vad vi kallar ett digitalt jag. Denna medvetna framställning ger användaren möjligheten att 

påverka hur andra användare kommer att uppfatta hen. Instagram är för samtliga 

intervjudeltagare vad den kungliga balkongen är för kungen, en främre region, där 

medvetenheten kring den rollen du spelar inför din publik är stor. Detta blir på så sätt en slags 

arena där du använder dig utav bilder som verktyg för att kunna visa dig från din bästa sida. Det 

är tydligt att de kvinnliga studenternas verklighet och världsbild är i ständigt behov av 

legitimering av andra, vilket gör att deras självbild förstärks när bilder får uppmärksamhet och 

“likes”. Detta kan tolkas som att studenterna betraktar sig själva genom andra och söker 

bekräftelse på sitt “digitala jag” från sin publik på Instagram, ett uttryck som Giddens som 

tidigare nämnt kallar för det självreflexiva identitetsprojektet. Trots att studiens deltagare vill 

uppfattas som sig själva på Instagram jobbar de hårt för att behålla sin fasad mot sina följare 

genom att framhäva vissa egenskaper samtidigt som de döljer andra (Goffman 2004:64). På 

Instagram representerar de sig själva samtidigt som de kontrollerar och styr all information de 

överför till andra, de styr helt enkelt intrycken andra får av dem (Goffman 2004:64).  

Samtliga deltagare i undersökningen ansåg att Instagram fyller funktionen som ett 

kommunikationsverktyg och åsikterna kring resterande funktioner skiljde sig åt. För flertalet 

deltagare står deras personliga varumärke i fokus vid användningen av forumet samtidigt som 

det även fyller en funktion som tidsfördriv. Uppmärksamhetssamhället beskrivs som tidigare 

nämnt, som ett samhälle där det mest värdefulla är att synas offentligt och där alla människor 
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förväntas vara sitt eget personliga varumärke. Att nätverka har blivit ett centralt inslag i strävan 

mot att vara synlig och människor berättar för varandra vad dem är värda genom att visa hur 

deras vardag ser ut och vilka som finns i deras närhet. Människor marknadsförs därför i detta 

samhälle likt produkter och tjänster och det personliga varumärket står i centrum (Gillberg 

2014:19). Det utgör mittpunkten i samhället och i likhet med övriga varor blir individen tvungen 

att producera och marknadsföra sig själv, för att kunna finnas och räknas. Genom sociala 

interaktioner förväntas var och en med hjälp av offentliggörande och nätverkande, förbättra och 

öka värdet på sitt eget personliga varumärke eftersom individen blir insatsvaran och produkten 

blir det personliga varumärket (Gillberg 2014:20). Människor förvandlar sig till varor för att 

fånga den eftersträvande uppmärksamheten och stimulera marknadens efterfrågan (Bauman 

2008:13). I det här samhället tillhör nämligen alla samma sociala rum: marknaden. Tre av fyra 

deltagare i studien väljer att följa de normer och osynliga regler som existerar på Instagram för 

att kunna passa in och fungera på marknaden och undersökningen visar också att den framtida 

karriären har en betydelse i användningen av forumet. 

Under intervjuerna visade det sig att de kvinnliga studenterna använder Instagram som en 

plattform för identitetsskapande, vilket leder in oss på den tidigare forskning som bedrivits av 

Carrie Paechter. Författaren beskriver hur medierna fungerar som en plats där människor kan 

träda ni i olika roller och agera på en slags samhällsscen. Paetcher beskriver som tidigare nämnt 

hur unga kvinnor använder sociala medier och menar att forumen har gjort det möjligt att forma 

en identitet på ett sätt som man normalt inte gjort i verkligheten, vilket gör att unga kvinnor 

tillsammans kan skapa de identiteter de önskar (Paechter 2013). Vi anser att det handlar om ett 

slags utbyte mellan användare och Instagram. Respondenterna visar att de är medvetna om sin 

användning och varför bilderna ser ut som de gör på forumet. Som uses and gratifications 

beskriver, tillfredsställer sociala medier olika behov hos människor, som uppmärksamhet och 

bekräftelse. Genom användningen av forumet, får flertalet deltagare i studien någonting i utbyte 

som är tillräckligt viktigt för att upprätthålla sin profil. Skapandet av identitet kan alltså handla 

om den respons användare får på forumet. 
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Vi anser att studien är hållbar då det empiriska materialet har gett svar på studiens frågeställning. 

Självklart kunde studien gjorts mer omfattande genom att ha fler intervjudeltagare samt att 

kombinera vår kvalitativa metod med en kvantitativ metod, exempelvis enkäter för att ge vår 

studie mer tyngd och då ha en chans att kunna generalisera en större grupp utifrån studiens 

resultat. Men som tidigare nämnt i studien var vårt syfte att skapa en djupare förståelse kring de 

fyra utvalda deltagarnas användning av Instagram och resultatet är endast representativt för 

studiens deltagare. 

6.1 Slutsats 

Människor kommer till världen som individer, förvärvar roller och blir identiteter. Dessa 

identiteter uppstår och skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Skapandet utav identiteter 

är på så sätt en process i ständig rörelse som speglas av de normer och föreställningar som 

cirkulerar i samhället. Instagrams medierade verklighet kan tyckas fungera på ett liknande sätt, 

där det existerar oskrivna lagar och normer kring vad som är accepterat beteende och inte. Den 

sociala verkligheten på detta forum kan därför inte tyckas skilja sig mycket ifrån den verklighet 

som vi lever i “offline”. Olika beteenden på Instagram kan exempelvis tyda på en form utav 

bekräftelsebehov medan ett annat kan tyda på social inkompetens.  

Slutsatsen av studien är således att Instagram fyller ett antal gemensamma funktioner för 

studiens respondenter. Flertalet använder forumet för att marknadsföra sig själva inför den 

framtida karriären och skapar en identitet utifrån de förväntningar som andra har. För att behålla 

sin publik och hålla den intresserad hålls ständig koll på profilen och bilder publiceras som faller 

i linje med hur personen vill bli uppfattad. Det handlar för studiens deltagare även om att hänga 

med och hålla sig uppdaterad för att inte uppfattas som antisocial samtidigt som undersökningen 

visar att det finns uppenbara regler på forumet kring att inte vara allt för personlig. Något som i 

sin tur påverkar hur forumet används i studien är de roller som studiens deltagare besitter som 

kvinna, student, storasyster, kreatör osv. De manuskript som medföljer påverkar tydligt 

deltagarnas “digitala jag” i förhållande till deras “verkliga jag”, och således även deras sätt att 

använda forumet. 
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6.2 Metoddiskussion 

I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod för att få en djupare förståelse 

och kunskap inom forskningsområdet. Våra respondenter kunde dela berättelser och erfarenheter 

på ett naturligt sätt och med hjälp av deras svar kunde vi tolka, analysera och fastställa dessa i ett 

resultat och därmed också besvara studiens forskningsfråga.  

För att studiens resultat ska anses vara tillförlitligt behöver studiens validitet och reliabilitet 

ifrågasättas och diskuteras. En kvalitativ studies validitet är särskilt viktig, då resultatet inte kan 

vila på statistik och siffror (Svensson & Ahrne 2013:27). För att studien ska kunna kritiseras så 

har en öppenhet kring urval, metodval och resultat varit genomgående under arbetet. Begreppet 

transparens innefattar detta tillvägagångssätt då forskaren tydligt bör redogöra för 

forskningsprocessen genom hela arbetet för att uppsatsen ska kunna leda till diskussion och 

debatt (Svensson & Ahrne 2013:27). 

Tidigare i uppsatsen nämndes att det kunde komma att bli ett problem att vi hade en relation till 

studiens respondenter sedan tidigare vilket snarare visade sig vara en fördel under intervjuerna, 

då detta fick respondenterna att slappna av och dela med sig om sina erfarenheter på ett öppet 

sätt. Det finns dock en problematik i att besitta en förkunskap om deltagarna i studien då vi som 

forskare har förutfattade meningar och deras svar på våra intervjufrågor, vilket grundar sig i vår 

egen förkunskap inom ämnet. Som aktiva användare av Instagram hade vi redan även en stor 

förförståelse för vårt forskningsområde och för att undvika ett resultat som var snedvridet fick vi 

reflektera ingående över våra intervjufrågor för att undvika att styra respondenternas svar. Aspers 

menar att vi på detta sätt som forskare utgår mer från vår egen värld än den värld som 

respondenterna lever i (Aspers 2007:134). 

Om tiden hade räckt till hade vi genomfört fler intervjuer för att samla in mer omfattande 

kunskap inom området. Vi hade även kombinerat våra kvalitativa intervjuer med ytterligare två 

metoder, fokusgrupper och enkäter. Dessa tre metoder hade gett oss en djupare bild av 

respondenternas identiteter i verkligen kontra den de visar på Instagram. Det finns som tidigare 

nämnt en medvetenhet kring studiens begränsade antal deltagare, förhoppningen är således som 

tidigare nämnt snarare att lämna ett bidrag för vidare forskning inom området där en studie kan 
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göras i större skala. När studien är genomförd är det enkelt att se tillbaka och fundera kring något 

hade kunnat göras annorlunda och något vi insett i efterhand är att vi kunde avskalat vår 

intervjuguide till färre frågor. Många frågor var irrelevanta för studien och vi hade kunnat 

använda vår frågeställning på ett bättre sätt genom att rikta fler frågor mot den.  

6.3 Förslag till framtida 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. Samhällets levnadsvillkor och det moderna samhällets utveckling, förutsätter att det 

ständigt bedrivs forskning i kommunikationsmediernas utveckling (Thompson, 2011:11). Detta 

är ett område där forskning kontinuerligt behöver bedrivas för att förstå vilken betydelse medier 

har för människor. Teknikens utveckling har de senaste åren snabbt gått framåt och det kommer 

den fortsätta att göra, därför är forskning på detta område viktigt.  

Det framgår tydligt i studien att ett problem med Instagram är hur studiens deltagare förhåller sig 

till sitt “digitala jag” i förhållande till sitt “verkliga jag”. De normer och regler som existerar på 

forumet bidrar till att användare ständigt behöver anpassa sina bilder för att passa in och 

upprätthålla sina profiler. Därför bör vidare forskning kring hur unga kvinnliga studenter 

påverkas av Instagram och liknade forum bedrivas. I dagens samhälle är unga kvinnor som 

tidigare nämnt under mycket press och att dessutom vara student kan bidra till en förvriden bild 

av sig själv i förhållande till sin Instagram profil. Det är viktigt att de normer och regler som 

existerar på forumet undersöks och att den konstanta press som läggs på dess användare 

uppmärksammas. Ett förslag på vad som skulle kunna undersökas är: på vilket sätt kan 

forskningen bidra till ett hälsosammare sätt för unga kvinnor att använda Instagram. 

Unga kvinnor är väldigt aktiva på Instagram och forumets tekniska funktioner utvecklas ständigt. 

Den tekniska utvecklingen ligger långt före forskningen på området vilket gör det svårt att 

utveckla åtgärder för de problem som uppstår för unga kvinnor och deras identitetsutvecklande. 
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Det kan därför vara av intresse att undersöka: på vilket sätt kan forskningen bättre ligga i fas med 

den tekniska utvecklingen på Instagram och andra sociala medier. 

Unga människor är framtiden och i dagens samhälle är sociala medier en stor del av deras liv. 

Forskningen kring de sociala medierna och hur de ständigt utvecklas bör bli mer omfattande för 

att kunna förstå hur individen och samhället påverkas och vem som tar ansvar för vad som 

cirkulerar på forumen.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

● Använder du någon social media?  
● Hur aktiv är du på sociala medier? 

● IDENTITET 
- Vad betyder “identitet”? 
- Hur vet man vem man är? 
- Vilka har betydelse för vem man är/blir? 
- Är det viktigt för dig att ”visa” din identitet för andra? 
- Hur viktigt är det för dig att ”higlighta” din identitet? Till exempel är det viktigt för dig 

att låta andra veta vad du gör? 
- Hur effektivt tror du det är att visa sin identitet genom bilder? 

● VARFÖR INSTAGRAM 
- Varför började du använda Instagram? 
- Hur länge har du använt Instagram? 
- Hur aktiv är du på Instagram? 
- Vad fyller Instagram för funktion i ditt liv? 
- Är du dig själv på Instagram? Hur visar du det? 
- Hur vill du bli uppfattad på Instagram? 
- Hur skulle du jämföra Instagram med andra sociala medier som Twitter och Facebook? 

● VÄNNER 
- Vad säger antalet följare om en person? 
- Hur många vänner (följare/följer) har du på Instagram? 
- Hur viktigt är antalet följare för dig på Instagram? 
- Vem har kan se din Instagram sida? 
- (Om inte låst) Vem vill du skall kunna se din Instagram? 

● STATUSUPPDATERINGAR 
- Vad lägger du upp på Instagram? 
- För vem lägger du upp en bild och vad är målet med den? 
- Hur känner du kring att folk kommenterar din bild? 
- Är det något du inte skulle visa på Instagram och varför? 
- Är det någon speciell aspekt ur ditt liv som du visar mer regelbundet på Instagram? 
- Hashtagar du dina bilder på Instagram och varför? 

● PROFILER 
- Är profilen viktig? 
- Förändrar eller anpassar du din profil utifrån vilka som ser dina bilder? 
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- Är Instagram-användares profiler medvetna eller omedvetna tror du? 
- Marknadsför du din Instagram? 
- Om ja, varför marknadsför du din Instagram?   
- Hur skulle du beskriva dig själv i verkligheten? 
- Anser du att ditt rätta jag kommer fram på din instagram? 
- Är det viktig att andra vet vem du är och vad du gör?   

● BILDER 
- Vad vill du att dina bilder ska spegla av ditt liv? 
- Vad lägger medlemmar på Instagram generellt sett upp för bilder? 
- Tror du Instagram har någon påverkan på hur du agerar så du sen kan berätta för andra? 
- Vilken funktion har “filter” för dig när du lägger upp en bild? 

● PRIVAT/OFFENTLIGT 
- Hur öppen är du på Instagram? 
- Vad är inte accepterat att göra/skriva på Instagram? 
- Har det någon gång hänt att du “omvärderat” en människa beroende på vad denne gör på 

Instagram? 

● TILL SIST 
- Vad är bäst/sämst med Instagram? 
- Känner du att Instagram kan vara en fördel i ditt sociala och professionella liv?  
- Om ja, Hur skulle det vara en fördel i ditt professionella liv? 
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