
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grön 

Identitetspresentation på 
Instagram  

 
– En studie i användares upplevelser och attityder till sin 
identitetspresentation på Instagram 

 
 
Identity presentation on Instagram 
 
– An study on individuals’ experiences and attitudes 
towards their identity performance on Instagram 
 
 

Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och 

teknik | Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik | Höstterminen 2012 

Programmet för IT, medier och design 180 hp 

Av: Frida Beijer & Pernilla Widelund 
Handledare: Anders Green 
 



 2 

Abstract 
In recent years, the internet has exploded of images. Not at least in the popular photo-sharing network 

Instagram as one of the fastest growing social network for the moment. Millions of people around the 

world share pictures and expose themself for friends and family. We were therefore interested in which 

experiences and attitudes users have towards their identities in relation to their self-image and self-

presentation on Instagram. Furthermore, whether they in general have a primary interest in using Instagram 

as a tool to experiment with images to present their identity on Instagram, in which way they approach their 

Instagram follower’s expectations on how they present themselves on Instagram and if they are aware of 

any strategies in their self-presentation on Instagram.   
 

The result of this study is the fact that our respondents thinks that they do not intend to have a primary 

interest in experimenting with images on Instagram to present their identitiy, it is rather something that 

comes naturally in how they present themselves on Instagram. The primarily purpose of using Instagram do 

not appear to be for satisfying an experimental need in self-presentation on Instagram. It is rather to satisfy 

a social need. Following, it has emerged that they seems to have a varied self-awareness in terms of 

strategies and reasons for self-presentation and that they are significantly influenced by their followers 

expectations on their identity presentation.  

 

Keywords 

Identity, self-presentation, self-image, Instagram, social network, social media, photo-sharing, image, 

sociology. 
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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som har ställt upp på att besvara vår enkät samt medverkat i våra intervjuer. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Anders Green. 
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1. Inledning 

För inte så länge sedan var tv, radio och tidningar de enda medier som människor hade att förhålla sig till 

vad gällde offentligt formade idéer om vad som är betydelsefullt för det egna jaget. Med internets framtåg 

har det skett en förskjutning från journalisterna som de enda rösterna på den offentliga arenan att belysa 

dessa värden, till alla människor med tillgång till internet att få vara med och forma idéer om människan 

och världen (Gripsrud 2002:19). 

 

I dag kan och är många människor med och delar tankar om världen med hjälp av bild, text och ljud på 

internet. Med internet förändrades vårt sätt att umgås. Våra fysiska arenor kompletterades med virtuella 

arenor i olika former för socialt umgänge. I förlängningen förändrades även människans tillvägagångssätt 

att presentera sin identitet för omgivningen. Med de sociala nätverken öppnades oändliga möjligheter upp 

för individen att experimentera med presentationen av sin identitet (Gripsrud 2002:24). 

 

Identitetsbegreppet är svårdefinierat. Vi har tolkat det som att individen besitter en identitet som formas 

under hela livet och består av ett flertal karaktärsdrag. Enligt sociologiforskaren Erving Goffman kan 

identiteten presenteras på olika sätt då individen med hjälp av intrycksstyrning väljer särskilda 

karaktärsdrag av identiteten som får träda fram inför betraktare beroende av en situations kontext. En sådan 

situation äger rum på en social arena i gemenskapen med andra (Goffman 1959:97–103). Hur en person 

presenterar sig själv när hon/han talar med sina föräldrar skiljer sig sedermera ifrån hur hon eller han 

exempelvis presenterar sig själva inför en grupp av vänner på ett socialt nätverk.  

 

Vi betraktar sociala nätverk som en social produkt, ett verktyg för den moderna människan att hålla 

kontakten och skapa gemenskap med sin omgivning. Men i förlängningen möjliggör Instagram även ett 

verktyg för användarna att presentera sin identitet på för andra användare igenom bildpublicering, 

kommentarer och ”gilla”-markeringar.  

 

2. Bakgrund 

Sociala medier och i synnerhet sociala nätverk har vuxit explosionsartat de senaste åren. För mindre än ett 

decennium sedan existerade varken Facebook, Youtube eller Instagram. I dag har sociala nätverk kommit 

att bli en självklar del av många människors liv världen över. Och inte minst för den yngre generationen 

som växer upp och lär sig integrera dessa sociala nätverkstjänster i sin vardag (Tapscott 1998). Mer än två 

tredjedelar av den globala populationens internetanvändare deltar i sociala nätverk och bloggar – en 

aktivitet på internet som tar upp omkring tio procent av all den tid som spenderas på internet (Benevenuto, 

Rodrigues, Cha & Almeida 2011). Hälften av internetanvändarna i Sverige är medlemmar i något socialt 

nätverk (Findahl 2011:15). 
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Sedan Facebook startade 2004 har bildpublicering kommit att bli en självklar aktivitet på internet. Inte lång 

tid efter föddes fler nätverkstjänster med syftet att dela bilder som huvudaktivitet, bland annat Tumblr, 

Flickr och nu på senare tid även de populära fotodelningstjänsterna Pinterest och Instagram. 

 

Sedan Instagram lanserades 2010 har medlemsantalet ökat markant och de senaste månaderna har ökningen 

varit som störst med ett medlemsantal på 100 miljoner användare (Svenska Dagbladet 2012, Mashable 

2012).1 Unga personer är den grupp av användare som är mest flitiga med att dela bilder via sin 

mobiltelefon på internet (Findahl 2011:29–30). 

 

3. Syfte, frågeställning och avgränsning 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka användares attityder och upplevelser kring deras självpresentation 

på Instagram i relation till deras identitet och självbild. Följande vill vi undersöka hur det kan påverka 

användningen.  

 

3.2 Frågeställning 
Den frågeställning vi har undersökt i denna studie är följande: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i 

relation till sin identitet? 

 

För att besvara vår huvudfråga har vi undersökt följande underfrågor: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

– Upplever användarna att de presenterar sig själva annorlunda på Instagram i relation till andra sociala 

nätverk?  

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

3.3 Avgränsning 
För att avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på en specifik grupp av användare – unga personer i 

åldrarna 15–29 år. Anledningen till detta urval ligger i att unga personer är den grupp av individer som är 

mest aktiva i att besöka sociala nätverk, använda internet i mobiltelefonen och i att publicera bilder på 

internet, vilket fortsätter upp i 30-årsåldern (Findahl 2011:45, 2012:17). Unga personer är även den grupp 

av individer som är påtagligt mest aktiva i sökandet efter den egna identiteten, vilket gör det extra relevant 
                                                        
1 Tillförlitligt källmaterial på hur många svenska användare av Instagram det finns är inte offentliggjorda. 
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att utföra vår studie på denna grupp av användare (Forsnäs 1989:11). Samtliga studier har utförts på 

svenska respondenter. 

 
4. Begreppsdefinition 

Instagram 

Fotodelningstjänsten Instagram är en kostnadsfri och till en början enbart en mobilapplikation som fungerar 

till enheter med Apple iOS och Android. Nu finns Instagram även att använda online (Mashable 2012). 

Instagram är ett socialt nätverk där användarna tillåts dela bilder med andra användare. Användarna har 

möjlighet att redigera bilderna genom att lägga på olika filter, ramar samt justera fokus och kontrast. 

Bilderna hamnar i ett “flöde” som blir synliga för användarens följare. För att interagera med andra 

användare kan en användare använda sig av en ”gilla”-funktion samt ett kommentarsfält. Gilla-funktionen 

tillåter följarna att markera att de uppskattar en bild. Användaren kan välja att ha en öppen eller privat 

profil. I en öppen profil är bilderna synliga för allmänheten och i en privat profil är bilderna endast synliga 

för de följare användaren har godkänt. I så kallade ”hashtags”2 har användaren möjlighet att sprida sina 

bilder genom att ”tagga” dem med en ”#” och en beskrivande text som bildar en sökbar kategori för 

användare. För att söka på dessa hashtags tillhandahåller applikationen användaren med ett sökfält där 

användaren även kan söka efter andra användare samt titta på de mest populära bilderna i applikationen. 

Instagram är numera integrerat i andra sociala nätverk som Facebook och Twitter vilket tillåter användaren 

till ett ytterligare steg i spridningen av bilder. Användaren kan välja att ”följa” andra individer samt bli 

“följd” av andra användare. I applikationen tillhandahålls två funktioner för att låta användaren ta del av 

sina följares aktivitet på Instagram. Dessa funktioner finns att hitta under flikarna “Följer” och “Nyheter”. 

Under Följer-fliken kan användaren betrakta andra användares gilla-markeringar och kommentarer. Under 

Nyhets-fliken får användaren upp all den aktivitet som berör enbart det egna Instagram-kontot.   

 

För att skapa ett konto i Instagram måste användaren vara över 13 år gammal. Man skapar ett konto genom 

att registrera en e-postadress och ett användarnamn (Instagram 2013). Mobilapplikationens språk för 

svenska användare har sedan december 2012 ändrats till svenska och inte engelska som tidigare. Instagram 

lanserades i oktober 2010 och ägs sedan april 2012 av Facebook, Inc (New York Times 2010, IDG 2012). 

 

 

 

                                                        
2 Hashtag: # Till exempel #kaffe. 
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Figur 1. Figuren visar en bild av en profilsida på Instagram (Instagram 2013). 

 

Upplevelse 

Med upplevelse menas de uppfattningar och värderingar en individ har på ett känslomässigt plan kring en 

sak eller händelse. En upplevelse kan i sin tur resultera i att en berörd individ har erhållit sig erfarenhet 

(Nationalencyklopedin 2013). 

 

Attityd 

Med attityd menas den inställning av tankar och uppfattningar en individ har till en viss person eller 

företeelse som har uppkommit genom erfarenheter och uttrycks genom att vara för eller emot något 

(Malmgren 2004:46).  

 

Bild 

Med bild avser vi i denna studie ett digitalt fotografi. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

För att förankra vår studie i tidigare teorier har vi valt att studera några olika aspekter kring individens 

identitet – hur den tar form och presenteras inför sin omgivning, identiteten i en social kontext samt 

medvetenheten kring den. Vi har främst fokuserat på teorier av antropologi- och sociologiforskaren Erving 

Goffmans bok Jaget och maskerna (1956). Erving Goffman använder ordet “performance” för att beskriva 
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en individs handlingar i identitetspresentationen. I denna studie har vi valt att använda den svenska 

översättningen “framträdande” för Goffmans ord performance. Tillsammans med Goffman har vi även 

försökt förstå identitetsbegreppet utifrån medievetenskapsforskaren Jostein Gripsruds bok Mediekultur – 

Mediesamhälle (2002) och etnologen Charlotte Hagströms bok Man är vad man heter (2006). 

 

5.1 Identitet 
Vi är medvetna om att ordet identitet är ett omtvistat begrepp och att det finns många förklaringsmodeller 

för att förstå det. Vi väljer att betrakta identitetsbegreppet utifrån följande teori: 

 

Begreppet identitet kommer från ordet likhet och syftar till att vara detsamma vid olika förekommande tillfällen 

(SAOB 2013). I boken Identitet av Hammarén och Johansson utgår de från socialpsykologins och sociologins begrepp 

för identitet som har ett mer kollektivt synsätt. För att beskriva begreppet identitet i presentationen av den kan man 

jämföra det med ordet ”roll”, vilket den amerikanske sociologiforskaren Erving Goffman gör för att beskriva 

identitetsbegreppet. Med roll menar Goffman på de karaktärsdrag av den egna identiteten som individen låter 

framträda i självpresentationen av den. Goffman menar att vi människor ingår i ett slags socialt samspel där 

människor spelar olika roller i presentationen av identiteten (Hammarén och Johansson 2009:27). 

Medievetenskapsforskaren Jostein Gripsrud menar att genom att uppfatta likheter och skillnader mellan oss själva och 

andra jämför vi oss med varandra för att på ett enklare sätt kunna identifiera oss själva i ett socialt sammanhang 

(Gripsrud 2002:18, 20). Den självupplevda identiteten är även vad som brukar kallas för självbild 

(Nationalencyklopedin 2013). Med självpresentation syftar vi i denna studie på den roll av identiteten som en individ 

väljer att framträda med inför betraktare.  

 

5.2 Självpresentation och självbild 

I presentationen av identiteten skiljer sociologen Erving Goffman en individs framträdande mellan den 

“främre och den bakre regionen”. I den främre regionen syftar Goffman på de karaktärsdrag hos individen 

som får framträda när individen exponerar sig själv för betraktare. Dessa karaktärsdrag bildar sedermera 

den fasad individen väljer att framträda med i den främre regionen. Denna fasad utvecklas och blir 

påverkad utefter två dimensioner av rådande normer – anständighet- och hövlighetsnormer. Det leder till att 

krav ställs inom dessa normer och de är olika och beroende av i vilken arena individen exponerar sig i. I 

den bakre regionen existerar dock inga sådana krav varpå individen kan lämna sin fasad. På detta sätt 

använder individen sig av så kallad intrycksstyrning för vilka karaktärsdrag som får synas och framhävas i 

en viss situation och individen framträder med den roll hon eller han väljer att presentera sin identitet 

igenom (Goffman 1959:25–26, 97–103). I förlängningen resulterar detta i att intrycksstyrningen leder till 

att individen framträder med en idealiserad bild av identiteten (Goffman 1959:28–39).  

 

Vi har applicerat en tolkning av ”den främre och den bakre regionen” på begreppen självpresentation och 

självbild. Det sociala nätverket Instagram blir således ett exempel på en arena som existerar i den främre 
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regionen där användare framträder med sin självpresentation genom bilder, text och gilla-funktionen. Vi 

har en hypotes om att användare väljer vilka karaktärsdrag av identiteten med intrycksstyrning som ska få 

vara synliga för andra användare, vilket i sin tur leder till en idealiserad självpresentation. För att betrakta 

självpresentationen av identiteten igenom detta förhållningssätt vill vi undersöka hur användarna upplever 

sin självbild i relation den självpresentation som de träder fram med på Instagram, hur viktigt det är att 

självpresentationen och självbilden stämmer överens samt huruvida Instagram skiljer sig från andra sociala 

arenor, det vill säga andra sociala nätverk, vad gäller vilka karaktärsdrag som våra respondenter låter vara 

synliga för betraktare.  

 

5.3 Identitet – en social produkt 
I sökandet efter den egna identiteten utför vi olika handlingar för att presentera oss själva inför andra. 

Identiteten utvecklas i en ständig växelverkan mellan självidentiteten och den tillskrivna identiteten. 

Självidentiteten formas av den egna uppfattningen om vem man är och vad som är betydelsefullt för det 

egna jaget. Den tillskrivna identiteten är den som formas av de förväntningar människor i vår omgivning 

tillskriver det egna jaget (Hagström 2006:18). I relationerna till människor i vår omgivning tolkar vi således 

in olika mer eller mindre subtila budskap utifrån deras likheter och skillnader till hjälp för att konstruera en 

identitet av det egna jaget som sedan gör att vi särskiljer oss från andra. Det är i dessa likheter och 

skillnader vi hittar oss själva och en plats i gruppen (Gripsrud 2002:18–20). Den tillskrivna identiteten 

presenteras dock på olika sätt beroende av i vilket sammanhang en individ befinner sig i (Hagström 

2006:18).  

 

Således kan vi betrakta identiteten och självpresentationen som en social produkt som tar sig uttryck i 

diskrepansen mellan omgivningens förväntningar och de egna förväntningarna. I självpresentationen på en 

social arena, blir inte enbart den egna identiteten betydelsefull för det egna jaget. Gruppidentiteten blir även 

en viktig faktor i vilken identitet den enskilde individen formar och presenterar. Individens framträdande 

påverkas av att vara en del av ett team, som i arbetsgruppen på arbetet eller inom en viss vänskapskrets, 

exempelvis som på Instagram. För att upprätthålla gruppidentiteten väljer individen att framträda i den roll 

och med de karaktärsdrag som i första hand främjar gruppens anseende. Individen ingår i en slags 

underförstådd referensram för vad som är viktigt för gruppen och den egna identiteten spelar en roll i ett 

större sammanhang (Goffman 1959:75). 

 

Vi har följande gjort försiktiga antaganden om att Instagram kan fungera som en arena där den egna 

identiteten kan presenteras som en produkt ur en social kontext. Vi tror således att användarna anpassar sin 

användning i sitt val av innehåll för publicerade bilder, gilla-markeringar och kommentarer utefter vilka 

individer de interagerar mest med. Det vill säga utefter en eller eventuellt flera grupper av användare på 

Instagram vilka utgörs av de följare en användare har.  
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5.4 Medvetenhet 
I sökandet efter den egna identiteten hos människan förekommer en varierad grad av medvetenhet kring de 

egna valen av handlingarna i presentationen av den. Goffman menar på att det finns skillnader i tron på den 

egna rollen. Å ena sidan kan en individ vara omedveten om sitt eget framträdande, å andra sidan kan en 

individ vara helt medveten och skeptisk till det egna framträdandet. Den medvetna individen iscensätter sitt 

framträdande och försöker taktiskt få omgivningen att känna sig bekväm i individens roll i förväntningarna 

av den. Trots ett medvetet och strategiskt framträdande kan individen vara helt övertygad om sin egen 

uppriktighet och äkthet (Goffman 1959:25–26, 67–70). 

 

Vi tolkar detta som att individer kan vara medvetna i olika grad kring hur de väljer att presentera sin 

identitet inför betraktare. Därför har vi antagit hypotesen att medvetenheten är varierad från person till 

person i våra respondenters val av självpresentation på Instagram. 

 
6. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi förfarandet av vår datainsamling för studien. Vi valde ett kvantitativt och ett 

kvalitativt angreppssätt på vår studie för att få både en bredd och ett djup på utfallet för vår frågeställning. 

Vi har låtit samtliga respondenter att få vara anonyma i vår uppsats, då vi anser att enkät- och 

intervjufrågorna kan uppfattas som personliga eller känsliga, något som stöds av Bell och Trost (Bell 

2010:57, Trost 2007:109). Med anonymitet hoppas vi få svar med större uppriktighet. 

 

6.1 Metod enkätstudie 

Den kvantitativa undersökningen som bestod av ett enkätformulär syftar till att generera en bred data kring 

ett flertal individers Instagram-användning utefter fyra av våra underfrågeställningar som syftar till att 

besvara vår huvudfrågeställning: 

 

Huvudfrågeställning: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i relation till sin 

identitet? 

 

Underfrågeställningar: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

Enkätformuläret bestod av totalt 15 enkätfrågor (redovisas nedan), inklusive frågorna om ålder och kön. Vi 
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har använt oss av en alternativfråga samt kategorifrågor med påståendesatser i utformningen av vår enkät 

med svarsalternativ som “Instämmer helt”, “Instämmer delvis”, “Vet ej/obestämd”, “Instämmer inte” och 

“Instämmer inte alls” (Youngman 1982, Trost 2007:71). För att uppnå reliabilitet och validitet, det vill säga 

trovärdighet i utfallet, har vi eftersträvat att undvika svåra ord, negationer och värdeladdade ord och 

ordvändningar i våra frågeformuleringar (Trost 2007:65). Vi gjorde en pilotundersökning på ett antal 

respondenter, vilket tillät oss att se brister i enkätformuleringarna som vi sedan kunde revidera innan 

utskicket. För att nå potentiella respondenter skickade vi ut enkäten på ett socialt nätverk där vi vet att vi 

kan nå ut till Instagram-användare. Efter utskicket lät vi enkäten vara aktiv i en vecka och skickade ut två 

kortfattade och uppmuntrande påminnelser till samtliga respondenter, utan att för den skull utöva 

påtryckningar (Trost 2007:109). I enkäten valde vi att låta alla frågor att vara obligatoriska och därför har 

samtliga respondenter genomfört enkäten i sitt fulla utförande. Vissa frågor hade en mer allmän riktning för 

att vi skulle kunna titta på hur aktiva användarna var samt för att inleda och avsluta enkäten med enklare 

frågor i syfte att åstadkomma en följdriktig enkät.  

 

Allmänna frågor: 

– Har du Instagram? 

– Hur länge har du haft Instagram? 

– Hur ofta laddar du upp bilder på Instagram? 

– Kön? 

– Ålder? 

 

Frågeställning: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i relation till sin 

identitet? 

Enkätfrågor: 

– Varför använder du Instagram? 

– Jag upplever att min identitet förstärks genom att jag laddar upp bilder på Instagram. 

 

Frågeställning: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

Enkätfrågor: 

– Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda sidor hos mig själv. 

– Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda intressen. 

 

Frågeställning: 

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 
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Enkätfrågor: 

– Min självbild stämmer överens med den bild jag visar av mig själv på Instagram. 

– Det är viktigt att min självbild stämmer överens med den bild jag ger av mig själv på Instagram. 

 

Frågeställning: 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

Enkätfrågor: 

– Jag tenderar att publicera bilder som tilltalar de följare jag interagerar mest med. 

– Det är viktigt för mig hur mina följare uppfattar mig utifrån min användning av Instagram. 

– Har du aktivt gjort ett val i att ha öppen eller privat profil? 

– Har du öppen eller privat profil? 

 

Frågeställning: 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

Enkätfrågor: 

– Det är viktigt för mig hur mina följare uppfattar mig utifrån min användning av Instagram. 

 

6.1.1 Urval 

Vårt urval av respondenter bestod av användare av Instagram i åldrarna 15–29 år som bor i Sverige, enligt 

riktlinjerna för vår avgränsning. 

 

6.2 Metod intervjustudie 
Intervjumetoden syftar till att generera en djupare förståelse för några individers användning av Instagram 

utifrån samtliga frågeställningar i denna rapport.  

 

Huvudfrågeställning: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i relation till sin 

identitet? 

 

Underfrågeställningar: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

– Upplever användarna att de presenterar sig själva annorlunda på Instagram i relation till andra sociala 

nätverk?  

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram?  

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 
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Utöver vår enkätstudie valde vi att utföra intervjuer för att finna svar på de frågeställningar som föreföll 

svåra att besvara utifrån en enkätstudie och för att generera en djupare förståelse i ämnet med fler nyanser 

av utfallet. Intervjuer är mer flexibla än enkäter och därför tilläts vi att ställa följdfrågor med möjligheten 

att undersöka känsloyttringar och andra mer subtila svar på våra frågor som inte ett enkätformulär tillåter 

oss att göra (Bell 2006:158). Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, det vill säga att frågorna till 

viss del var förutbestämda (Bell 2006:160). Under intervjuerna och för vår analys har vi varit medvetna om 

vår egen närvaro som intervjuare och eventuella fördomar och föreställningar om våra respondenter som 

relationen till dem kan medföra (Nationalencyklopedin 2013). Vid intervjuerna valde vi att enbart anteckna 

svaren på frågorna på grund av tidsbrist. Vi valde att utföra vår intervjustudie på fyra respondenter. 

Intervjuerna bestod av 40 intervjufrågor. Vi har ett stort omfång frågor där en del liknar varandra för att 

uppnå ett visst mått av kongruens, det vill säga att få med alla nyanser av en företeelse (Trost 2007:64). 

Intervjuerna pågick i mellan 30–40 minuter. Nedan visar vi en uppställning av de frågor vi har använt till 

intervjuerna i syfte att söka svar på våra frågeställningar.  

 

Allmänna frågor: 

– Har du Instagram? 

– Hur länge har du haft Instagram? 

– Hur ofta laddar du upp bilder på Instagram? 

– Ålder? 

– Kön? 

 

Frågeställning:  

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

Intervjufrågor:  

– Vad betyder Instagram för dig? 

– Vilka är dina syften till att använda Instagram? 

– Upplever du att din identitet förstärks genom att ladda upp bilder? 

– Känner du att du har “levererat” den bild av dig själv som du strävar efter? 

 

Frågeställning:  

– Upplever användarna att de presenterar sig själva annorlunda på Instagram i relation till andra sociala 

nätverk?  

Intervjufrågor: 

– Är du medlem och aktiv i andra sociala nätverk? I sådana fall vilka? 

– Upplever du att du antar olika roller i din självpresentation i olika sociala nätverk? 

Frågeställning:  

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 
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Intervjufrågor: 

– Upplever du att din självbild stämmer överens med den bild du ger av dig själv på Instagram? 

– Tycker du att din självbild stämmer överens med den bild du ger av dig själv på Instagram? 

 

Frågeställning:  

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

Intervjufrågor: 

– Anpassar du valet i att ladda upp en bild utefter vilka personer som följer dig? Till exempel utefter vilka 

följare du interagerar mest med? 

– Är det viktigt för dig hur dina följare uppfattar dig? 

– Är du eftertänksam med valet av bilder du gillar? 

– Om ja, av vilka anledningar gillar du andras bilder? 

– Undviker du att gilla somliga bilder på grund av att dina följare kan se vad du gillar under följer-

funktionen? 

– Försöker du framhäva somliga sidor hos dig själv genom ditt urval av uppladdade bilder? 

– Försöker du tona ner somliga sidor hos dig själv? 

– Om ja, vilka sidor? 

– Har du aktivt valt öppen eller privat profil? 

– Har du öppen eller privat profil? 

– Om öppen, finns det en anledning till att du har valt en öppen profil? 

– Om privat, finns det en anledning till att du har en privat profil? 

 

Frågeställning:  

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

Intervjufrågor: 

– Har du ångrat uppladdning av en specifik bild på Instagram någon gång? I sådana fall, vilken? 

– Har du en strategi för vilka sorters bilder du laddar upp på Instagram? Vilken i sådana fall? 

– Har du angivit information på din profil såsom intressen, religion, civilstånd, ålder, kön, arbetsplats, 

studier etcetera om dig själv på Instagram? 

– Arrangerar du bilder innan du laddar upp dem på Instagram? 

– Försöker du sprida ett budskap eller en åsikt med dina uppladdade bilder? 

– På vilket sätt förmedlar du dessa/denna sidor/sida av dig själv? 

– Är du medveten om den bild dina följare har av dig på Instagram? 

 

6.2.1 Urval 

Enligt riktlinjerna för vår avgränsning har vi valt att utföra våra intervjuer på respondenter som är i åldrarna 

15–29 år och bor i Sverige. I övrigt var våra kriterier att våra respondenter skulle vara lika många kvinnor 
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som män, användare av Instagram samt att deras Instagram-användning skulle vara av skiftande karaktär, 

vilket vi kunde urskilja efter en observation av våra respondenters Instagram-användning. 

 

Efter gemensamma reflektioner och diskussioner över potentiella intervjupersoner, valde vi ut fyra 

individer. De var mellan 22–28 år. En förenklad beskrivning av våra respondenters Instagram-profiler lyder 

enligt följande: 

 

Respondent 1, “Patrik”, publicerar bilder med humoristisk och dokumenterande karaktär.  

Respondent 2, “Evelina”, publicerar bilder med naturmotiv och stilleben av olika slag.  

Respondent 3, “Anton”, publicerar bilder av två intressen i huvudsak, bilar och matlagning.  

Respondent 4, “Amanda”, publicerar bilder som presenterar varierande händelser i hennes vardag.     

 

6.3 Metodkritik 

Enkätformuläret såg vi som en förenklad studie i vår uppsats som var ämnad att tillhandahålla oss en bred 

och allmän bild över användarnas upplevelser och attityder kring sin Instagram-användning. Under 

intervjuerna fick vi mer djupgående svar då respondenterna utvecklade sina svar med känslor och motiv till 

olika beteenden. Genom att välja respondenter med skiftande Instagram-användning för intervjustudien 

önskade vi få in ett så brett spektrum som möjligt av förekommande tankemönster. På detta sätt önskade vi 

att dessa två metoder skulle komplettera varandra, men i efterhand insåg vi att detta ämne inte riktigt går att 

applicera på en enkätmetod då det är mycket abstrakt och svårt att analysera utifrån en enkät. Det hade 

möjligtvis räckt med enbart intervjumetoden eller att man hade använt en observationsmetod istället för en 

enkätmetod som komplement till intervjumetoden.   

 

I en den första enkätfrågan ”Varför använder du Instagram” borde vi ha lagt till ett svarsalternativ. Som 

svar på frågan fick vi nämligen in: “För att jag gillar foto” i svarsalternativet: “Annan?”. Vi borde ha 

förstått att detta svarsalternativ självfallet hade kunnat vara ett centralt syfte till varför användare använder 

en bilddelningstjänst som Instagram och därmed övervägt att lägga till: “För att jag är intresserad av 

fotografi” som ett av svarsalternativen. Vid vidare analys skulle svarsalternativet: “För att bli inspirerad 

och inspirera andra” kunnat vara uppdelad på två svarsalternativ: “För att bli inspirerad” och: “För att 

inspirera andra” då de skildrar olika saker.  

 

I efterhand har vi insett att enkätformuläret kan ha tröttat ut respondenterna då nästan samtliga frågor är 

utformade som påståendesatser. För att undvika att trötta ut våra respondenter hade vi kunnat variera våra 

frågetyper (Trost 2007:73).  
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Överlag har vi i insett att vi har haft svårigheter i att avgränsa oss i denna studie vad gäller antalet 

frågeställningar, antalet metodval och dess enkät- och intervjufrågor, vilket har försvårat vår undersökning 

väsentligt inom ramarna för denna kurs. Inledningsvis berodde detta på vårt stora intresse för ämnet och att 

undersöka alla dessa frågeställningar samt i att pröva båda metoderna då vi trodde att de krävdes för att få 

tillräckligt underlag.  

 

Vi vill även tillägga att det som respondenterna i samtliga metodstudier säger sig uppleva inte behöver 

överensstämma med hur de faktiskt beter sig.  

 

7. Resultat och analys 

I analysen för enkäten återkopplar vi till våra teoretiska utgångspunkter för avsnitten om Själpresentation 

och självbild, Identitet – en social produkt samt Medvetenhet. Vi vill påpeka att analysen lämnar stor 

tolkningsrymd till oss författare. 

 

7.1 Resultat och analys enkätstudie 

I vårt enkätformulär fick vi in totalt 98 fullständiga svar. Fyra av dem har vi fått stryka då de föll utanför 

vårt urval av åldrarna 15–29 år. Bortfallet resulterade i att det återstod 94 giltiga enkätsvar. För att illustrera 

utfallet av enkäten har vi valt en tematiserad uppställning av svaren utefter de frågeställningar som var 

avsedda för denna studie utöver de allmänna frågorna som var avsedda att undersöka demografi och 

grundläggande användarvanor. 
 

Allmänna frågor: 

– Har du Instagram? 

– Hur länge har du haft Instagram? 

– Hur ofta laddar du upp bilder på Instagram? 

– Ålder? 

– Kön? 

 

Respondenterna bestod av 69 procent kvinnor och 29 procent män. Majoriteten av respondenterna var 

mellan 25–29 år. Nära hälften av respondenterna har haft Instagram i sex månader till ett år. De övriga har 

haft Instagram i mindre än sex månader eller i mer än ett år. Mer än hälften av användarna publicerar bilder 

dagligen eller flera gånger i veckan (se bilaga). Nedan visas resultatet samt vår analys av varje enkätfråga 

utefter en tematisering av frågeställningarna. 

 

Enkätfrågan: ”Varför använder du Instagram?” syftade till att besvara följande frågeställningar: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 
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– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

Den här enkätfrågan lät respondenterna välja tio svarsalternativ i “kryssfrågor” med möjligheten att kunna 

ange flera svarsalternativ till varför de använder Instagram. Denna enkätfråga syftar till att undersöka om 

respondenterna använder Instagram som ett verktyg för självpresentation bland flertalet möjliga syften till 

användningen. Respondenterna har svarat enligt följande där det största utfallet är överst med resterande 

utfall i en nedåtgående prioriterad disposition: 

 

1. För att hålla mig uppdaterad om mina följare/vänners liv (66 procent) 

2. För att hålla mina följare/vänner uppdaterade om mitt liv (52 procent) 

3. Att fördriva tid (48 procent) 

4. Att bli inspirerade eller inspirera andra (47 procent) 

5. För att få respons på mina bilder (34 procent) 

6. För att stärka gemenskapen med mina vänner (23 procent) 

7. För att förstärka min identitet (15 procent) 

8. För att sprida budskap (14 procent) 

9. Av marknadsföringsskäl (6 procent). 

Inga övriga svar har angetts i fliken för Annat. 

 

 
Figur 2. I figuren redovisas svarsfördelningen för frågan: “Varför använder du Instagram?”. 

 

Det intressanta i utfallet av denna fråga är att 14 av 94 respondenter har svarat att de använder Instagram 

för att förstärka sin identitet. Vi tolkar detta utfall som att det finns en liten andel användare som anser att 
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Instagram fungerar som ett verktyg i självpresentationen av den egna identiteten. Men det betyder även att 

en större andel respondenter inte betraktar Instagram som ett verktyg för självpresentation. Denna 

enkätfråga visar att det primära intresset hos respondenterna i användningen av Instagram är för sociala 

behov då de var mest benägna att kryssa i följande svarsalternativ: 

 

För att hålla mina följares/vänners uppdaterade om mitt liv (49 av 94 respondenter) 

För att hålla mig uppdaterad om mina följares/vänners liv (62 av 94 respondenter) 

För att stärka gemenskapen med mina vänner (22 av 94 respondenter) 

 

Våra respondenter verkar således i huvudsak inte intresserade av att använda Instagram som ett verktyg för 

att experimentera med självpresentation. Men samtidigt vill mer än hälften av dem presentera sig för andra 

användare då de har angivit att de använder Instagram för att uppdatera sina följare/vänner på sina liv (49 

av 94 respondenter). Följande kan vi konstatera att självpresentation och social interaktion är i nära 

”samarbete” och beroende av varandra, vilket gör det svårt för oss att tolka våra respondenters svar. Det är 

oundvikligt att ha social kontakt med andra utan att presentera sig själv och det är lika oundvikligt att 

presentera sig själv utan att ha kontakt med andra. Vi vågar dock betrakta våra respondenters 

självpresentation i relation till den identitet de besitter som en social produkt med detta utfall i åtanke, 

enligt Hagströms teorier om att identiteten skapas och presenteras med speciella handlingar i diskrepansen 

mellan oss själva och vår omgivnings förväntningar (Hagström 2006:18). Samtidigt tolkar vi detta utfall 

som att respondenterna visar på en varierad grad av medvetenhet kring deras identitet och självpresentation 

på Instagram, vilket styrker Goffmans teori om att människan och medvetenheten kring identiteten som 

varierad i olika grad hos människor (Goffman 1959:25, 26, 67–70). Vissa respondenter är helt enkelt i 

större grad medvetna om att deras Instagram-användning indirekt leder till självpresentation och att varje 

aktivitet de framträder med spelar in som små beståndsdelar för de uppfattas av sina följare. 

 

Enkätpåståendet: ”Jag upplever att min identitet förstärks genom att jag laddar upp bilder på Instagram” 

syftade till att besvara följande frågeställning: 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

Utfallet blev enligt följande i en nedåtgående prioriterad disposition: 

 

1. Instämmer inte (29 procent) 

2. Vet ej/obestämd (26 procent) 

3. Instämmer delvis (24 procent) 

4. Instämmer inte alls (16 procent) 

5. Instämmer helt (5 procent) 
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Figur 3. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Jag upplever att min identitet förstärks genom att jag 

laddar upp bilder på Instagram”. 

 

Påståendet: ”Jag upplever att min identitet förstärks genom att jag laddar upp bilder på Instagram” syftade 

till att undersöka i vilken grad respondenterna aktivt funderar, det vill säga medvetet använder Instagram 

för självpresentation.  

 

Vi anser det intressant att notera hur de respondenter som har angivit att de inte alls instämmer med 

påståendet kan ha resonerat då vi själva ser det självklart att all synlig aktivitet på Instagram förstärker vår 

identitet på ett eller annat sätt då vi tror att allt man gör säger något om vem man är. Vi har gjort tolkningen 

att dessa respondenter kan tänkas ha en mycket låg aktivitet på Instagram, vilket resulterar i att de upplever 

att de inte visar så mycket av sig själva på Instagram. De kan även tänkas vara negativa till 

påståendesatsens formulering eller innebörd av olika anledningar som vi inte tilläts känna till genom denna 

metod. I övrigt har vi tolkat utfallet som att de mer tveksamma respondenterna som instämmer delvis (24 

procent), vet ej/obestämd (26 procent) och instämmer inte (29 procent) säger något om att respondenterna 

har en mycket varierad upplevelse och medvetenhet till om deras identitet förstärks genom 

självpresentation på Instagram. Vi är medvetna om att det varierade svaren kan bero på hur respondenterna 

har tolkat påståendet och därmed är det svårt att avgöra hur de har resonerat. Vi tror att det möjligtvis kan 

det vara så att de flesta av respondenterna inte har ett aktivt och därmed medvetet reflekterande kring sin 

identitet när det kommer till sin Instagram-användning och/eller utanför den, vilket kan betyda att de inte 

har begrundat identitetsbegreppet tidigare och därmed känner sig uppriktigare i att ange något av de mer 

tveksamt instämmande svarsalternativen. För att besvara vår frågeställning har vi tolkat utfallet som en 

indikation på att respondenternas medvetande kring självpresentation på Instagram är mycket varierad då 

de har svarat varierat på påståendet, vilket i sin tur styrker Goffmans teori om att människan är i olika grad 

medvetna kring strategierna av identitetsskapandet (Goffman 1959:25, 26, 67–70). 
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Påståendena: ”Min självbild stämmer överens med den bild jag visar av mig själv på Instagram.” och ”Det 

är viktigt att min självbild stämmer överens med den bild jag ger av mig själv på Instagram.” syftade till att 

besvara frågeställningarna:  

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

På det första påståendet har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

  

1. Instämmer helt (35 procent) 

2. Instämmer delvis (32 procent) 

3. Obestämd/vet ej (21 procent) 
4. Instämmer inte (10 procent) 

5. Instämmer inte alls (2 procent) 

 
Figur 4. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Min självbild stämmer överens med den bild jag ger av 

mig själv på Instagram”. 

 

På det andra påståendet har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Instämmer delvis (34 procent) 

2. Instämmer helt (26 procent) 

3. Obestämd/vet ej (18 procent) 
4. Instämmer inte (13 procent) 

5. Instämmer inte alls (10 procent) 
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Figur 5. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Det är viktigt att min självbild stämmer överens med 

den bild jag ger av mig själv på Instagram”. 

 

På det första påståendet svarade mer än en än majoritet att de instämmer helt eller delvis, mestadels helt. På 

det andra påståendet svarade fler instämmer delvis och än instämmer helt. En mindre andel svarade att de 

inte instämmer eller inte alls instämmer på båda påståendena. Detta kan vi tolka som att majoriteten 

användare upplever att deras självpresentation på Instagram stämmer överens med den självbild de har och 

att det är delvis viktigt att den gör det för respondenterna. I förlängningen tycks det betyda att de flesta av 

dem inte gör någon skillnad på hur de presenterar sig på internet och deras självbild. Detta indikerar i sin 

tur att respondenterna inte verkar välja att presentera somliga karaktärsdrag hos sig själva i den främre 

regionen till skillnad mot den bakre regionen. Dessa respondenter motsätter Goffmans teori om en fasaden 

som skapas med intrycksstyrning där människor utefter rådande normer väljer vilka karaktärsdrag som ska 

få vara synliga i den främre regionen (Goffman 1959:97–103). Avslutningsvis tolkar vi det dock som att de 

flesta respondenter som har svarat instämmande på dessa påståenden, upplever att de presenterar en 

uppriktig bild av deras identitet i linje med självbilden, vilket i sig inte behöver betyda att de gör vad de 

säger sig göra samt att det är viktigt att självpresentationen är sann mot deras självbild. 

 

Vidare tolkar vi de 74 respondenter som har angivit de svarsalternativ utöver alternativet Vet ej/obestämd 

som en indikation på att det finns en hög grad av medvetenhet kring deras självpresentation i den främre 

regionen, det vill säga på Instagram. Detta styrker dels Goffmans resonemang om människans varierade 

grad av medvetenhet kring tron på den egna rollen, att människor är har ett varierat medvetande kring sitt 

framträdande (Goffman 1959:25, 26, 67–70).  

 

Påståendet: ”Jag tenderar att publicera bilder som tilltalar de följare jag interagerar mest med.” syftar till att 

besvara följande frågeställningar: 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 



 23 

På detta påstående har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med resterande 

utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Instämmer delvis (28 procent)  

2. Instämmer inte (27 procent) 

3. Vet/obestämd (17 procent) 

4. Instämmer helt (16 procent) 

5. Instämmer inte alls (13 procent) 

 

Figur 5. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Jag tenderar att publicera bilder som tilltalar de följare 

jag interagerar mest med”. 

 

I den här frågan hade vi för avsikt att undersöka hur användarna påverkas av de följare de interagerar mest 

samt hur medvetna de är kring detta. Frågan konstruerades i koppling med Goffmans teori om medvetenhet 

som varierad hos människan samt teorin om gruppidentiteten där individer blir påverkade i hur de 

presenterar sig själva av grupptillhörighet (Goffman 1959:25, 26, 67–75). Även i relation till Hagströms 

teori om identiteten som socialt situationsbunden (Hagström 2006:18). Utifrån resultatet kan vi se att 

nästan en lika stor grupp respondenter anpassar sina publicerade bilder efter de följare de interagerar mest 

med, som de som uppger att de upplever att de inte gör det. Detta säger dock att en relativt stor grupp 

användare påverkas i sitt framträdande på Instagram utefter den grupp betraktare/användare som dessa 

individer interagerar mest med. Detta kan vi i sin tur tolka som en bekräftelse på att Hagströms teori om 

tillskriven identitet och personlig identitet där användaren brottas med vem hon/han är mellan de egna och 

andras förväntningar (Hagström 2006:18) samt Goffmans teori om teamframträdanden (Goffman 

1959:75), där många av användarna anpassar sin självpresentation utefter grupptillhörighet på Instagram. 

Samtidigt som vi poängterar att lika stor andel menar att det inte stämmer in på dem samt att en mindre 

grupp användare är ovetandes.  
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Påståendet: ”Det är viktigt för mig hur mina följare uppfattar mig utifrån min Instagram-användning.” 

syftar till att besvara samma frågeställningar som ovan: 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

 

På påståendet har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med resterande 

utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Instämmer helt (24 procent) 

2. Instämmer inte (22 procent) 

3. Instämmer delvis (19 procent) 

4. Vet ej/obestämd (18 procent) 

5. Instämmer inte alls (16 procent) 

 

 
Figur 6. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: ”Det är viktigt för mig hur mina följare uppfattar mig 

utifrån min Instagram-användning”. 

 

Likt övriga enkätfrågor och påståenden blev utfallet av detta påstående relativt jämt fördelat mellan 

svarsalternativen. Tolkningen vi har dragit utifrån detta utfall är att våra respondenter uppger sig ha mycket 

varierade attityder kring hur viktigt det är att de blir uppfattade på rätt sätt utifrån deras Instagram-

användning. I relation till teorierna om tillskriven identitet och personlig identitet (Hagström 2006:18) samt 

Goffmans teori om teamframträdanden (Goffman 1959:75) ser vi det svårt att avgöra hur pass påverkade 

respondenterna blir i förväntningarna av den grupp av användare de tillhör på Instagram. Att 17 personer 

ställer sig ovetandes samt att 21 och 15 personer ställer sig icke instämmande till detta påstående, anser vi 

vara något märkligt. Vi reflekterar kring respondenternas uppriktighet i denna fråga, då vi tror att de flesta 

individer anser att det är viktigt hur människor i deras omgivning uppfattar dem. Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att en individ är uppriktig i sin upplevelse men behöver för den skull inte vara medveten kring 

svarets mått av ren sanning.   
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Enkätfrågan: ”Har du öppen eller privat profil?” och ”Har du aktivt gjort ett val i att ha öppen eller privat 

profil?” syftar till att besvara frågeställningen: 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

På den första frågan har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Öppen profil (79 procent) 

2. Privat profil (21 procent) 

 

 
 
Figur 8. I figuren redovisas svarsfördelningen för frågan: “Har du öppen eller privat profil?” 

 

På den andra frågan har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Ja (79 procent) 

2. Nej (21 procent) 
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Figur 7. I figuren redovisas svarsfördelningen för frågan: “Har du gjort ett aktivt val i att ha öppen eller privat profil?” 
 

I frågorna om öppen och privat profil hade vi för avsikt att undersöka användarnas grad av medvetenhet 

kring självpresentationen. Det visade sig att en övervägande majoritet på 74 av 94 respondenter har gjort ett 

aktivt val mellan dessa två profiltyper vilket vi tolkar som en indikation på att dessa användare har en stark 

medvetenhet kring sin användning och möjligtvis även över hur de framställer sig själva på Instagram.  

Med ett aktivt val bör de därmed ha reflekterat över om de vill synas för samtliga användare eller enbart för 

ett fåtal användare som de må ha en närmare relation med. Dock anser vi att det finns i viss mån en 

medvetenhet i att även ange att man inte har gjort ett aktivt val, vilket angavs av 20 respondenter. Det bör 

även påpekas att respondenterna kan ha blivit medvetna i och med själva frågan i enkäten, så det är svårt att 

med säkerhet säga något om medvetenheten kring att ha en öppen eller privat profil. Vi kan även konstatera 

att en person som i överhuvudtaget har gjort ett aktivt val i att gå med i ett socialt nätverk, även bör ha 

kännedom om huruvida deras profiler är synliga för enbart deras följare eller samtliga användare.  

 

Påståendena: ”Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda sidor hos mig 

själv.” och ”Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda intressen.” syftar 

till att undersöka följande frågeställning: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

På det första påståendet har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Instämmer delvis (44 procent) 

2. Instämmer helt (20 procent) 

3. Instämmer inte (16 procent) 

4. Vet ej/obestämd (14 procent) 

5. Instämmer inte alls (6 procent) 
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Figur 9. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Jag tenderar att publicera bilder som framhäver 

specifikt utvalda sidor hos mig själv”. 

 

På det andra påståendet har respondenterna svarat enligt följande där det största utfallet är överst med 

resterande utfall i en nedåtgående prioriterad ordning: 

 

1. Instämmer delvis (37 procent) 

2. Instämmer helt (27 procent) 

3. Instämmer inte (19 procent) 

4. Vet ej/obestämd (12 procent) 

5. Instämmer inte alls (5 procent) 

 

 
Figur 10. I figuren redovisas svarsfördelningen för påståendet: “Jag tenderar att publicera bilder som framhäver 

specifikt utvalda intressen”. 

 

 Övervägande svar är helt instämmande eller delvis instämmande på dessa två påståenden. När vi har 

analyserat resultatet av dessa två påståenden, uppfattar vi indikationer på en högre medvetenhet kring valen 

som görs på Instagram samt att det finns intresse för att med experimentera med självpresentationen på 

Instagram med intrycksstyrning enligt Goffmans teori om identiteten i främre och bakre regionen (Goffman 
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1959:25–26, 97–103). Vi har tolkat svarsutfallet på dessa två påståenden som att det betyder att våra 

respondenter innehar en högre grad av medvetenhet kring de bilder de publicerar i koppling till 

självpresentation, i en större utsträckning än vad tidigare svar har påvisat. Vidare tror vi dock att de olika 

svarsangivelserna på samtliga enkätfrågor och enkätpåståenden beror på att våra respondenter inte ser sig 

själva primärt använda Instagram för självpresentation och därmed inte kan ange helt tydliga svar. Återigen 

styrker detta Goffmans teori om medvetenheten kring självpresentation som varierad hos användarna 

(Goffman 1959:25, 26, 67–70). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att enkäten indikerar på att användarna har angivit att de har vitt 

skilda upplevelser kring våra frågor och påståenden samt att de visar på olika grad av medvetenhet kring 

sin presentation på Instagram i relation till sin identitet. Det indikerar på att vår studie styrker Goffmans 

teori om människans medvetande kring självpresentationshandlingar (Goffman 1959:25, 26, 67–70). 

Slutligen kan vi tolka utfallet som att de flesta av våra respondenter påverkas i sin användning beroende av 

vilka de interagerar mest med och den grupp de tillhör samt att självpresentationen således kan betraktas 

som en social produkt enligt Hagströms teori om tillskriven och personlig identitet (Hagström 2006:18).     

     

7.2 Resultat intervjustudie 

Till intervjuerna har vi använt oss av stödfrågor och tillåtit intervjuerna fortgå som diskussioner där varje 

stödfråga kan ha följts av en följdfråga. 

 

7.2.1 Respondent 1, “Patrik”, 28 år 

Patrik ser sig själv som en av de tidiga Instagram-användarna med ett medlemskap på cirka två år. Patrik är 

dock ingen flitig användare med enbart ett 50-tal publicerade bilder. Han anser att det är roligare att följa 

andra i ett flöde för att få en inblick i sina vänners vardag än att aktivt publicera bilder själv. Han loggar 

dagligen in på Instagram för gå igenom flödet av bilder. 

 

”Jag laddar upp en enhetlig genre av bilder där det ska finnas inslag av humor, häpnadsväckande, annorlunda, 

skruvade grejer. Och jag undviker att lägga upp bilder som har med mys och kärlek att göra typ barn och gulliga djur 

även fast jag tycker om barn och djur” 

 

För Patrik är Instagram en social plattform där han får möjlighet att dela humoristiska och dokumentära 

händelser i sin vardag. Han menar att det är sådana bilder som han upplever får störst uppskattning av sina 

vänner/följare. Han svarar “ja” på frågan om han anpassar sina val av publiceringar utefter vilka som följer 

honom, vilka är nästan enbart nära vänner och bekanta. Han säger sig veta vad de gillar och undviker att 

publicera bilder som framhäver känsliga, romantiska helt enkelt “mjuka” karaktärsdrag hos honom, då han 

inte vill bli hånad av sina vänner/följare samt anser att det känns för privat att framhäva sådana 

karaktärsdrag hos sig själv på internet. Han vill helt enkelt hålla sin självpresentation distanserad och inte 
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visa upp sin fullständiga identitet och därmed undvika att bli ett “samtalsämne” eller dömd på ett negativt 

sätt. Dokumentära bilder är vad han beskriver som mer eller mindre häpnadsväckande bilder som kan 

generera reaktioner i form av livliga diskussioner i kommentarsfältet. Det kan vara alltifrån att ta en bild av 

en person som petar sig i näsan på tunnelbanan till en bild som skildrar hans vänner i märkliga situationer. 

 

”Ja för att det är till dem som bilderna är riktade och då blir det ju så att man gör det för att man tror att det är 

bilder som de gillar” 

 

Patrik har en privat profil för att undvika att hans bilder sprids till “obehöriga” då han anser att han 

publicerar bilder som känns interna i den umgängeskrets han befinner sig i, både på Instagram och utanför. 

Det har hänt att Patrik har ångrat en publicerad bild då han i efterhand har upplevt att hans person har 

kunnat bli missförstådd på grund av den specifika bilden. 

 

Patrik medger att han har en sträng och medveten strategi för sin självpresentation på Instagram. Dessa 

strategier innebär att han publicerar en enhetlig genre av bilder och att han inte gillar och kommenterar 

bilder med eftertänksamhet då han är medveten om att andra användare kan se vad han gillar och 

kommenterar i följer-funktionen. Han exemplifierar med att han skulle kunna ge positiv respons på en viss 

bild i till exempel ett mms i en privat konversation, men om bilden är för kontroversiell skulle han inte gilla 

eller kommentera bilden på en offentlig arena som just Instagram eftersom det är synligt för andra 

användare. I övrigt menar han att han gillar och kommenterar bilder för att bekräfta sina vänner, bekräfta 

en estetiskt tilltalande bild eller för att han kan relatera till innehållet i bilden. Han menar att han är 

noggrann med vad han gör på nätet överlag och att han vill kunna stå för det framför föräldrar, släkt, 

arbetskollegor och liknande personer i hans omgivning som inte bör komma för nära hans privata sfär. 

 

Vad gäller kvalitén i bilderna har Patrik inte speciellt höga krav. Ibland använder han ett filter på 

Instagram, det vill säga en färdig mall som justerar bilden och lägger på ett utvalt ljus för att uppnå önskad 

effekt i bilden, men i övrigt menar han att han inte bryr sig om ifall en bild till exempel är oskarp så länge 

innehållet är roligt eller spännande på något vis.  

 
”Jag ser inte så allvarligt på Instagram ur ett identitetsperspektiv. Men ja det stämmer väl att jag försöker visa upp 

en bild av mig själv som förstärker vissa sidor av min identitet” 

 

Patrik upplever att hans identitet förstärks genom de bilder han publicerar på Instagram, även om han inte 

ser det som en viktig del av sin användning. Hans följare tillika vänner vet vem han är i verkligheten och 

därför blir det inte speciellt viktigt för honom att på något sätt framhäva hela sin personlighet. Han anser att 

hans självbild stämmer överens med den självpresentation han framträder med på Instagram, men tillägger 

att han inte visar upp hela sitt spektrum av karaktärsdrag av identiteten på Instagram. Han menar även att 
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det inte är viktigt för honom att han visar upp hela sin personlighet eller att hans självpresentation på 

Instagram behöver stämma överens med hans hela hans självbild.   

 

Patrik har inte angivit någon information om sig själv på sin Instagram-profil utöver sitt fulla namn. 

 

7.2.2 Respondent 2, “Evelina”, 25 år 

Evelina säger sig uppleva att Instagram fungerar främst som en inspirationskälla för henne. Hon anser att 

det är ett bra sätt att inspirera andra och få inspiration. Hon nämner även att möjligheten till att skapa 

kontakt med främmande människor i hela världen är ett av hennes primära syften till att använda 

Instagram, speciellt med människor som har samma starka intresse för fotografering som hon. Hon tillägger 

även att applikationen gör det ännu roligare och enklare att få utöva hennes intresse för fotografering. 

 

”Jag började få många followers och det kändes bra att bli bekräftad som en person som tar bra bilder” 

 

Följande menar Evelina även att Instagram är ett bra verktyg till att visa upp sitt liv för vänner och bekanta 

som inte bor nära henne och kan dela hennes vardag. Vid tidpunkten för intervjun har Evelina 14 208 

följare. Hon upplever att hon anpassar sina bilder utefter vilka som följer henne. Efter att ha varit 

Instagram-användare i över ett år har hon lärt sig vad folk tycker om, säger hon. Evelina arrangerar ofta 

sina bilder. Ser hon en viss situation förfinar hon den. Om en förmodligen fin bild hindras av ett golv hon 

tycker är fult redigerar hon bilden i en annan redigeringsapplikation för att inte behöva få med golvet i 

bilden. Hon tillägger att hon ”förfinar” sina bilder snarare än arrangerar dem. På frågan om hon anser att 

hennes identitet förstärks genom att publicera bilder på Instagram, svarar hon att det blir någon sorts 

bekräftelse på att man tar bra bilder som fotograf. Så till viss del kan hon hålla med om att hennes identitet 

förstärks då intresset för bild säger en del om henne som person, särskilt då hon har fått så många följare. 

 

Evelina publicerar bilder ungefär tre gånger per vecka. Ju mer händelserik hennes vardag är desto fler 

bilder publicerar hon. Hon är noggrann med sin Instagram-användning. Hon väntar på rätt stunder för att 

publicera sina bilder och försöker placera dem i ett bra “flöde” med lagom lång tid emellan dem och med 

variation på dess innehåll. Evelina nämner att hon till exempel publicerat tre bilder med snö i tät 

ordningsföljd och därför avstod från att publicera en fjärde bild med just snö på, även då hon hade velat 

publicera en fjärde. Hon säger att det skulle göra hennes flöde mindre spännande och intressant. Hon vill 

behålla en viss stil, en viss känsla i sina bilder. Men på frågan om hon har en strategi för vilka bilder hon 

publicerar, svarar hon “nej”. 

 

Vidare säger hon sig uppleva att hon inte försöker sprida något budskap med sina bilder. Dock menar hon 

att hon försöker uppmärksamma de små sakerna i vardagen, såsom att ta kort på till exempel en intressant 

insekt på en fin dörr - sådant som människor annars inte lägger märke till. 
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Evelina tycker att hennes självbild stämmer överens med den självpresentation hon framträder med på 

Instagram och att det är viktigt att det gör det. Hon tillägger att hon inte visar alla bilder som hon tar, utan 

endast bilder som ser tilltalande ut. Hon vill inte vara för privat när hon har så många som följer henne utan 

vill ha lite avstånd.  

 
”Jag tror mina följare uppfattar mig som en kreativ och glad person som alltid är på språng” 

 

Evelina medger att hon försöker framhäva somliga sidor av sig själv genom de bilder hon publicerar. De 

bilder hon publicerar upplever hon är fina för ögat och inte av typen “fredagskvällar”. Om det är några 

speciella karaktärsdrag av identiteten som hon framhäver är det att hon är glad, rolig, smart, kreativ och en 

bild av att vara mycket aktiv. För att förmedla dessa karaktärsdrag använder hon även kommentarsfältet 

utöver innehållet i bilden. På frågan om hon försöker tona ned vissa karaktärsdrag hos sig själv svarar hon 

tvekande. Hon lägger ju endast upp fina och bra bilder vilket kan tolkas på olika sätt, menar hon. 

 

Evelina menar följande att hon är mycket medveten om hur hon framträder på Instagram. Hon säger att hon 

försöker presentera sig själv på ett enhetligt sätt och hålla en röd tråd i sina bilder. Hon är loggar in 

dagligen och för en tid sedan publicerade hon även bilder dagligen, vilket hon har dragit ned på under 

senare tid.  

 

”Jag försöker upprätthålla en slags persona med de bilder jag publicerar” 

 

Evelina är även medlem i de sociala nätverken Facebook och Pinterest. Hon säger att hon har presenterar 

sig själv på samma sätt i samtliga sociala nätverk. När vi ställer följdfrågan om hon anser sig vara lika 

privat på alla nätverken säger hon till skillnad från Patrik att hon är mer privat i sin framtoning på 

Facebook i och hennes Facebook-vänner är människor hon känner mer eller mindre till skillnad från 

majoriteten av hennes Instagram-följare. 

 

Hon har någon enstaka gång ångrat en bild som hon har lagt upp på Instagram och då raderat den. Dock 

ångrade hon nyligen en publicering med en bild på en ljuskrona med kommentaren att den inte passar i det 

ljus och den stil hon på senare tid format på hennes Instagram-profil. Hon tillägger dock att det känns 

konstigt att ta bort en bild om hon fått många likes. 

 

Evelina tycker att hon har levererat den självpresentation av sig själv som hon strävar efter på Instagram. 

Det är viktigt för Evelina hur hennes följare uppfattar henne. Hon tillägger dock att hon inte funderat så 

mycket på hur hennes följare uppfattar henne, men möjligtvis på en mer omedveten nivå i bakhuvudet. 

 
”Det är viktigt för mig hur jag framhäver mig själv på Instagram och därmed hur mina följare uppfattar mig” 
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Evelina var tidigare eftertänksam i valet av bilder hon gillade för att hon vill värna om sina följare och inte 

gilla allt hon ser. Men nu har hon slutat bry sig. Hon använder inte följer-funktionen för att se vad de hon 

följer gillar. När Evelina gillar en bild gör hon det därför att hon tycker bilden är estetiskt tilltalande eller 

att hon kan relatera till innehållet. Hon säger att om någon har gillat en av hennes bilder, gillar hon gärna 

tillbaka på en bild i den användares profil för att visa uppskattning tillbaka, men med reservation för att det 

måste vara en bild som tilltalar henne. Hon svarar ”nej” på frågan om hon gör det för att framhäva somliga 

karaktärsdrag hos sig själv genom gilla-markeringarna. Evelina säger sig inte ha någon strategi för vilka 

bilder hon gillar, däremot försöker hon variera sättet hon skriver kommentarer på. 

 

Evelina har en öppen profil på Instagram. Förklaringen till det är att det bara “blivit så”. Anledningen till 

hennes stora ökning av följare var att hon återfanns på en lista med föreslagna användare vilket ledde till att 

många hittade till hennes profil. Hon uttrycker att hon vill att alla ska kunna se och upptäcka hennes bilder 

och därför har hon en öppen profil. Hon kan förstå att man vill ha privat profil om man lägger upp bilder av 

mer intim natur. 

 

Evelina har angivit information om sig själv på Instagram, som ålder, land, länk till hennes blogg och sin 

sysselsättning. 

 

7.2.3 Respondent 3, “Anton”, 22 år 

Anton har haft Instagram ungefär sex månader och publicerar bilder en till tre gånger i veckan. Han anser 

att Instagram är ett bra komplement till Facebook för att på ett kul sätt ha möjlighet att interagera med sina 

vänner samt för att kunna sprida och dela bilderna över hela världen i hashtags. Anton redigerar alltid 

bilder som är menade för publicering på Instagrams redigeringsfunktioner för att få en snyggare bild, men 

han arrangerar inte det fysiska i en situation för att få till önskat resultat i bilden. Vidare menar Anton att 

Instagram fungerar som ett tidsfördriv för nöjes skull. 

 
”Jag anpassar valet i publicerade bilder utefter mina närmaste vänner och lägger mest upp bilder som passar bil- 

och matintresserade” 

 

Antons Instagram-profil har kommit att formas som en presentation av hans två största intressen i livet, 

nämligen mat och bilar. Med tiden har detta tema för hans användning kommit att bli en medveten strategi 

för hur han vill presentera sig på Instagram. Men i första hand menar han att det beror på att han inte har 

för intresse att publicera bilder på något annat än det han intresserar sig för. Han menar att han inte 

medvetet publicerar bilder utefter ett tema för att presentera sin identitet utifrån dem, men han menar dock 

att han lär sig mer om sin egen identitet då han genom Instagram lägger märke till vad som intresserar 

honom, något som inte var lika tydligt tidigare. 
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Anton anser att hans självbild stämmer överens med den självpresentation han framträder med på 

Instagram. Dock menar han att hans självbild av hans till fulla identitet inte får träda fram på Instagram där 

enbart ett fåtal utvalda karaktärsdrag får synas för andra användare.  

 

Anton är medlem på det sociala nätverket Facebook, bilforumet Zatzy och Flashback utöver Instagram och 

upplever att han framträder med samma karaktärsdrag hos det egna jaget i samtliga sociala nätverk. Han 

upplever att han inte försöker framhäva somliga sidor hos sig själv på Instagram, men menar att 

karaktärsdrag som “kreativ” och “nördig” kan tona fram som ett resultat av de bilder han publicerar utefter 

hans intresse för bilar och mat. Han uttrycker att han inte försöker framhäva vissa karaktärsdrag av sig 

själv, men medger att han inte skulle vilja framhäva negativa karaktärsdrag hos sig själv. I övrigt säger han 

sig inte reflektera över begrepp som “identitet”, ”självbild” och ”självpresentation” eller hur hans följare 

uppfattar honom som person, men att han upplever att han har levererat en medveten och önskad bild av sig 

själv på Instagram. Han har inte reflekterat över tidigare publicerade bilder och inte ångrat en specifikt 

publicerad bild. 

 
”Jag gillar mest bilder för att visa uppskattning till mina vänner, men jag gillar inte bilder så ofta” 

 

Vad gäller att kommentera andras eller sina egna bilder, menar han att han mest “går på känsla” och inte är 

särskilt eftertänksam. I övrigt var Anton helt ovetande av följer-funktionen där man kan se vilka bilder som 

de man följer har gillat eller kommenterat och säger sig tro att han efter den upplysningen kanske kommer 

bli mer eftertänksam i valet av vilka bilder han gillar i vetskapen om att hans följare ser vad han gillar.  
 

”Jag har inte har gjort ett aktivt val om öppen och privat profil, så jag antar att jag har öppen profil. Detta måste jag 

nog kolla upp…” 

 

7.2.4 Respondent 4, “Amanda”, 24 år 

Amanda har varit medlem på Instagram i drygt fem månader. Hon publicerar bilder i snitt en gång var 

tredje vecka. För Amanda fungerar Instagram som ett verktyg för henne att bli inspirerad och inspirera 

andra. Hon anser det vara lika tillfredställande att följa andra användare som att själv publicera bilder och 

hon uppskattar Instagram för att det är ett enkelt sätt att redigera bilder i. Att Instagram handlar om bilder i 

huvudsak till skillnad mot exempelvis Facebook där statusar, logg-inlägg och annat cirkulerar i ett flöde, 

lockade Amanda till att ansluta sig till Instagram. Hon anser sig anamma samma självvalda riktlinjer kring 

hur hon framträder i sin självpresentation på de båda sociala nätverken, men menar att hon yttrar sig främst 

genom text på Facebook och genom bilder på Instagram, vilket hon ser som enda skillnaden mellan de 

sociala nätverken gällande hur hon presenterar sig själv och hennes identitet. Amanda anser att de båda 

nätverken speglar hennes den självbild av hennes identitet som hon föreställer sig ha, men att de olika 

nätverken möjligtvis speglar olika karaktärsdrag av henne, vilket hon dock inte brukar reflektera över. 
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Amanda anser att hon framträder och förstärker somliga karaktärsdrag hos sig själv genom hennes 

självpresentation på Instagram.  

 
”Jag tycker att min identitet förstärks en del genom att jag lägger upp bilder på Instagram. Om jag aldrig lagt upp 

bilder, hade det ju inte sagt någonting om mig” 

 
När Amanda fick frågan om hon anpassar valet av publicerade bilder utefter vilka som följer henne, svarar 

hon tvärt “verkligen inte”. Följande förklarar hon att hon inte har någon strategi för vilka bilder hon 

publicerar på Instagram utefter sina följares tycke, men att hon publicerar de bilder som hon anser vara fina 

eller roliga. De enda arrangeringar Amanda utför på sina bilder är de som finns i funktionerna på 

Instagram. Amanda tror att hon kommunicerar budskap med sina bilder av att man ska försöka se det roliga 

och glada i varje situation, fast omedvetet. Alla bilder Amanda publicerar är nämligen i hennes mening fina 

eller roliga. Hon känner inte för att lägga upp ledsamma bilder utan det är det positiva i hennes liv som hon 

vill dela med sig av. 

 

”Mina bilder visar vad jag gör under min vardag och vad jag tycker om. Men jag vill inte visa upp alldeles för mycket 

av det typiska, som en bild på en vanlig måltid. Jag vill visa speciella ögonblick i mitt liv” 

 

Amanda tillägger att hon exempelvis aldrig skulle publicera en bild med tillhörande text om att hon ska gå 

och träna eller liknande händelser som hon ser som intetsägande. De sidor hon främst försöker framhäva 

hos sig själv med sin självpresentation på Instagram är att hon är glad, rolig och kreativ. Detta menar hon 

att hon gör genom att fånga rätt ögonblick som indikerar på dessa karaktärsdrag hos henne. Hon fortsätter 

intervjun med att diskutera en del kring utseende och bilder på Instagram. Hon menar att hon inte skulle 

publicera en bild som hon anser sig vara “snygg” på. Dock förklarar hon att om hon skulle råka ta en bild 

som hon blev snygg på, så vore det kul att publicera en sådan bild. Hon vill inte publicera bilder som på 

något sätt skulle indikera något negativt hos henne som person. Hon anser det vara löjligt att till exempel 

publicera en bild på sig själv utan att ha en tanke bakom och enbart för att visa upp sitt utseende. Amanda 

menar att hon noggrant tänker igenom sitt val av bilder som hon har för avsikt att publicera. 

 

Amanda säger sig vara medveten av den bild hennes följare har av henne på Instagram, men menar 

samtidigt att hon inte brukar reflektera över hur hennes följare uppfattar henne.  

 

”Jag tror att mina följare uppfattar mig som en person som försöker fånga ögonblick och förhoppningsvis att jag är 

en duktig fotograf. Jag hoppas också att mina följare tycker att jag är konstnärlig av mig” 

 

Amanda säger att hon inte arbetar aktivt för att förstärka sin identitet på Instagram. Amanda anser sig inte 

sträva efter att leverera en specifik identitet av henne med sin självpresentation på Instagram. Men att om 
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hon skulle göra det så skulle hon göra det mest för sin egen skull. Följande förklarar hon att om man är 

nöjd med en publicerad bild så uppskattar hon om någon gillar den eller kommenterar den i positiv 

bemärkelse. 

 

När Amanda fick frågan om hon är eftertänksam med valet av bilder hon gillar, säger hon utan att tveka 

“ja”. Hon säger att hon är sträng med att dela ut gilla-markeringar och gillar verkligen inte en bild om hon 

inte tycker om vad hon ser, för att varje gilla-markering blir på så sätt mer värdefull menar Amanda. Detta 

hänger ihop med att alla användare kan se vad alla andra gillar för bilder förklarar hon. Hon tycker att en 

gilla-markering säger lika mycket om henne som person som i de bilder hon publicerar. Hon säger att hon 

gillar bilder utefter vilka karaktärsdrag hos sig själv som hon vill framhäva. När Amanda gillar en bild 

säger hon att det absolut inte beror på att få gilla-markeringar tillbaka eller att bekräfta sina vänner via 

gilla-markeringar på deras bilder, utan för att hon vill bekräfta en estetiskt tilltalande bild eller för att hon 

kan relatera till innehållet i bilden. 

 

”Jag skulle aldrig skriva något jätteprivat i en kommentar och mina kommentarer skriver jag bara till folk jag 

känner” 

 

Amanda har inte aktivt valt öppen eller privat profil. Hon antar att hon har en öppen profil eftersom hon 

inte ändrat några inställningar. Amanda tycker att hennes Instagram-profil ska vara öppen för att hon tycker 

det är roligt att sprida sina bilder, om de råkar synas för främmande människor så gör det henne inget. 

Amanda har inte uppgivit någon information om sig själv i sin Instagram-profil. 

 

7.3 Analys intervjustudie 
Med vår intervjustudie hade vi för avsikt att studera samtliga frågeställningar i denna uppsats i relation till 

våra teoretiska utgångspunkter. Vi har delat upp analysen tematiskt under samma rubriker som i avsnitten 

för våra teoretiska utgångspunkter: Självpresentation och självbild, Identitet – en social produkt samt 

Medvetenhet. 

 

7.3.1 Självpresentation och självbild 

Under denna rubrik hade vi för avsikt att analysera våra respondenters upplevelser och attityder till sin 

självpresentation på Instagram i relation till, och i jämförelse med hur de presenterar sig själva på andra 

sociala nätverk för att undersöka vår hypotes i relation till Goffmans teori om att olika sociala arenor 

frambringar olika karaktärsdrag hos individer. Samtidigt vill vi titta på om det finns ett intresse av att 

experimentera med självpresentationen på Instagram och hur de ser på sin självpresentation av sin identitet 

i relation till sin självbild.   

 

Samtliga av våra respondenter är medlemmar i fler sociala nätverk utöver Instagram, exempelvis Facebook, 
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Zatzy, Flashback, Twitter och Pinterest. Både Evelina, Amanda och Anton säger sig uppleva att de 

presenterar sig själva på ett konsekvent sätt på samtliga sociala nätverk som de är medlemmar i. Patriks 

förhållningssätt till sin självpresentation i de olika nätverken skiljer sig från de övriga. Han säger sig ha en 

mer ”skruvad roll” på Instagram i jämförelse med till exempel på Facebook och Twitter, där han anser sig 

vara mer neutral i sin framtoning. Han menar att Instagram känns mer intimt med enbart nära vänner i en 

privat profil och därför vågar han visa lite mer av sin identitet på Instagram. Följande kan vi konstatera att 

Evelina, Amanda och Anton anser sig uppleva att de framträder med sin självpresentation på ett enhetligt 

sätt på samtliga sociala nätverk och därmed fungerar Instagram inte annorlunda i deras användning i 

relation till deras självpresentation på andra sociala arenor, det vill säga sociala nätverk. Patrik är 

undantaget och en bekräftelse på vår hypotes om att han är en sådan användare som styr sin 

självpresentation tillika ”roll” som han önskar att framträda med beroende av social arena. Kort och gott 

kan vi dock konstatera att samtliga respondenter visar med sina intervjusvar att de styr sin självpresentation 

med intrycksstyrning där de väljer i vilken roll de vill presentera sig själva igenom (Goffman 1959:25–26, 

97–103) då samtliga har förklarat att de framträder med enbart ett fåtal utvalda karaktärsdrag. Patrik 

framträder med sitt humoristiska karaktärsdrag och sinnet för att se det ”dokumentära i sin vardag”. Evelina 

framträder med sitt kreativa och konstnärliga karaktärsdrag. Anton med sitt kreativa och ”nördiga” 

karaktärsdrag. Amanda med sitt glada och roliga karaktärsdrag. Avslutningsvis vill vi notera att skillnaden 

mellan våra respondenters användning är att Patrik framträder med en viss roll på Instagram i jämförelse 

med andra sociala nätverk medan de andra respondenterna framträder med samma roll i samtliga sociala 

nätverk.  

 

För att undersöka om våra respondenter visar tecken på att de experimenterar med sin självpresentation på 

Instagram frågade vi om de aktivt försöker att förstärka sin identitet på Instagram. Responsen kom att bli 

blandad. Evelina svarade att hon aktivt försökte skapa en “persona” på Instagram, som hon uttrycker det. 

Med ”persona” beskriver hon en slags roll där vissa karaktärsdrag av henne får framträda på Instagram och 

på så sätt visa upp en slags vinklad bild av hennes personlighet och identitet. Hon säger att det föll sig 

naturligt och att detta inte var ett aktivt val i hennes medvetande. Anton har inte reflekterat över begreppet 

identitet på Instagram. Patrik upplever att han “spelar” en viss roll på Instagram, men inte att han aktivt 

försöker konstruera denna roll. Amanda säger sig uppleva att hon inte är aktiv med att förstärka sin identitet 

på Instagram. Vår tolkning utifrån detta utfall är att det finns flera faktorer som visar tecken på hur väl 

medvetna våra respondenter är om att de experimenterar med sin självpresentation av sin en identitet på 

Instagram. Som till exempel hur mycket tid man spenderar i de sociala nätverken, hur många nätverk man 

är aktiv på och syftet till användningen. Vi kan konstatera att de är i olika grad aktiva samt att Evelina är 

den person av respondenterna som förefaller sig vara medveten och medger att hon aktivt experimenterar 

med sin självpresentation på Instagram för att förstärka sin identitet med somliga karaktärsdrag. De övriga 

respondenterna avser helt enkelt inte att de för avsikt experimenterar med sin självpresentation av sin 

identitet på Instagram, men att det möjligtvis följer sig naturligt i och med att de publicerar bilder som 
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presenterar dem själva på olika mer eller mindre förstärkande sätt av deras identitet. Utfallet av denna 

diskussion med våra respondenter har vi tolkat som att samtliga på olika sätt experimenterar med sin 

självpresentation på Instagram om än på ett mer omedvetet plan. 

 

Vi ville få kännedom om våra respondenter ansåg att den identitet de framträder med på Instagram stämmer 

överens med den självbild de har, och om det är viktigt att den gör det. Alla fyra respondenter svarade att 

deras självbild stämmer överens med den självpresentation de framträder med i självpresentationen av dem 

själva på Instagram om än på ganska olika sätt. Anton framhåller att självpresentationen av hans identitet 

på Instagram inte är lika omfattande som den självbild han har av sin identitet och att det heller inte är 

viktigt att den är det. Patrik påpekade att han anser att det är mindre viktigt att hans självpresentation av 

hans identitet på Instagram stämmer helt överens med hela hans spektrum av hans identitet, vilket vi tolkar 

som att det beror på han inte visar upp samtliga karaktärsdrag av sig själv på Instagram utan enbart ett fåtal 

utvalda. Evelina och Amanda har en annan syn på sin självpresentation på Instagram. De säger att det är 

viktigt för dem att deras självbild stämmer väl överens med den självpresentation som de framträder med på 

Instagram. Vad gäller självbilden och huruvida de upplever att den stämmer överens med den 

självpresentation våra respondenter framträder med på Instagram, är det relevant att även diskutera 

huruvida de framhåller eller undanhåller somliga karaktärsdrag hos sig själva. Patrik och Anton säger sig 

ha en påtaglig upplevelse av att de undanhåller somliga karaktärsdrag hos sig själva. Patrik undanhåller de 

“mjuka” karaktärsdragen hos sig själv och Anton menar att han enbart vill framträda med karaktärsdrag hos 

sig själv som kan relateras till hans hobbyintressen, vilket vi tolkar som att han undanhåller att exempelvis 

visa familjära bilder eller annat innehåll som kan vara en del av hans liv att betrakta för omgivningen. 

Evelina medger att hon vill framträda med somliga karaktärsdrag hos sig själv såsom glad, rolig, smart, 

kreativ och aktiv samtidigt som hon förklarar att det är viktigt att förmedla en sann bild av vem hon är. Vad 

gäller att undanhålla somliga karaktärsdrag hos sig själv svarar hon tvekande och är således, enligt oss, inte 

helt medveten om att de karaktärsdrag hon framträder med även resulterar i att hon framhäver somliga 

karaktärsdrag hos sig själv i förmånen för att undanhålla somliga andra. Amanda menar att hon försöker 

framträda med somliga karaktärsdrag hos sig själv om att hon är en glad, rolig och kreativ person och 

undviker att framträda med karaktärsdrag som påvisar en utseendefixerad, eller vi kanske kan kalla det ett 

narcissistiskt karaktärsdrag hos henne. För Evelina och Amanda förefaller Instagram fungera som en arena 

för seriositet och en sann verklighet – ett sätt att visa deras ”riktiga jag” med den identitet av dem som 

stämmer överens med deras självbild. I det andra lägret har vi Patrik och Anton som ser Instagram som en 

arena där det inte är viktigt att visa en helt sann och omfattande bild av sin identitet och därmed tillåter sig 

experimentera med vilka karaktärsdrag de vill framträda med på Instagram. Utifrån detta utfall har vi gjort 

tolkningen att våra respondenter har olika upplevelser och attityder kring sin självpresentation i relation till 

sin självbild, men att de i grund och botten framträder med intrycksstyrning i självpresentationen av dem 

själva på Instagram, vilket vi i förlängningen tror visar en sann bild av vilka de är om än en något snäv och 
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vinklad bild, vilket bekräftar Goffmans teori om intrycksstyrning i presentationen av identiteten utifrån 

rådande idealnormer i ett specifikt rum (Goffman 1959: 25-26, 28-39 97–103).  

 

7.3.2 Självpresentation – en social produkt 

Under denna rubrik hade vi för avsikt att analysera våra respondenters upplevelser och attityder till sina 

följare och dess inverkan på deras självpresentation. 

 

Samtliga respondenter säger sig uppleva att de bilder de publicerar oftast väljs ut efter innehåll som kan 

tillfredsställa de följare som de interagerar mest med på Instagram. Patrik tolkar vi som den respondent 

som är mest påtagligt socialt påverkad i sin Instagram-användning då han tydligt konstaterar att han ”vet 

vad som uppskattas bland sina följare”. De som han följer respektive följer honom är mestadels enbart 

vänner till honom som umgås i samma vänskapskrets. Vidare menar han att han skulle ha ett annat 

framträdande i applikationen om hans familj, släkt eller arbetskollegor skulle följa honom på Instagram. 

Patrik säger att det är ganska viktigt för honom hur hans följare uppfattar honom utefter hans användning 

av Instagram, men eftersom hans följare är vänner i huvudsak, så vet de hur hans personlighet ser ut även 

utanför det sociala nätverket Instagram. Det faktum att han har enbart följare i form av mer eller mindre 

nära vänner tror vi har en stor påverkan på hans självpresentation på Instagram. Precis som han säger så 

hade den sett annorlunda ut om hans följare hade bestått av exempelvis enbart släktingar.  

 

Anton tycks däremot inte vara lika påverkad av de användare som följer honom. Han publicerar bilder 

utefter sina intressen oavsett om det uppskattas eller inte av hans följare. Dock förefaller det sig som att 

hans bilder har påverkat vilka som följer honom, det vill säga användare med samma intressen som Anton. 

Trots att Anton menar att det inte är viktigt hur hans följare uppfattar hans identitet utifrån hans Instagram-

användning, tror vi att han mycket väl blir påverkad till att enbart framträda med särskilda bilder som 

intresserar användare med ett bil- och matintresse, då det är dessa genrer av bilder som ger honom mest 

aktivitet och bekräftelse i form av kommentarer och gilla-markeringar, vilket i sin tur blir en viktig faktor 

för hans självpresentation. Evelina säger sig uppleva att hon publicerar bilder utefter vilka som är hennes 

följare, men dock inte utefter vilka hon interagerar mest med. Det är högst viktigt för Evelina hur hennes 

följare uppfattar henne, då hennes Instagram-profil har blivit stor i antalet följare då hennes bilder har blivit 

uppskattade för hennes självpresentation som en kreativ person med intresse för bild och grafisk design. 

Dock menar Evelina att detta inte är någonting som hon går och funderar över, men att det ligger i hennes 

undermedvetna. Amanda säger sig uppleva att hon inte anpassar sin användning utefter vilka följare hon 

interagerar mest med, i alla fall inte medvetet, men att hon ändå har en medveten tankeprocess kring hur 

hennes följare uppfattar henne i användningen. Samtliga av våra respondenter indikerar på en påtaglig 

medvetenhet om förväntningarna hos dem de interagerar mest med eller i överhuvudtaget de som följer 

dem och utgör ”publiken” hos dem, vilket påverkar dem i hur de själva interagerar med applikationen. De 

skillnader vi kan urskilja i våra respondenters svar är att Patrik är den respondent som är högst medveten 
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och tydligast med att han inte vill framhäva vissa karaktäristiska egenskaper hos sig själv som han menar 

inte skulle uppskattas hos hans följare/vänner. Han beskriver vad vi i denna studie kallar för presentation av 

gruppidentitet då han indikerar på att han är aktiv i skapandet och gynnandet av hans närmaste 

vänskapskrets presentation av sin identitet vilket i sin tur har en påtaglig inverkan på hans individuella 

självpresentation (Goffman 1959:75). Anton och Evelina visar en påtaglig medvetenhet om sina följares 

förväntningar på dem utifrån de bilder och därmed de intressen för bilar och mat respektive estetiskt 

tilltalande bilder som de vill förknippas med, vilket påverkar dem i användningen av Instagram. Vi tror att 

bekräftelsen i att få ökat antalet följare på grund av en viss genre av bilder, påverkar deras användning. I 

övrigt påvisar de att deras självpresentationer på Instagram har formats utefter de likheter de kan finna med 

andra användare, det vill säga i gemensamma intressen med andra användare, något som bekräftar 

Gripsruds begreppsförklaring av identiteten som något som skapas utefter de likheter och skillnader vi 

hittar mellan hos själva och andra (Gripsrud 2002:18, 20). Samtliga respondenter bekräftar Hagströms 

teorier om att människans identitet formas i diskrepansen mellan våra egna och omgivningens 

förväntningar på vilka vi är (Hagström 2006:18, 20), vilket i sin tur indikerar på att våra respondenters 

användning i högsta grad påverkas av vilka användare de interagerar med.  

 

7.3.3 Medvetenhet 

Under denna rubrik hade vi för avsikt att analysera våra respondenters upplevelser och attityder till sin 

självpresentation på Instagram för att studera medvetenheten kring den. 

 

Inledningsvis anser vi det intressant att diskutera våra respondenters svar i valet av öppen eller privat profil. 

Anton och Amanda svarade att de inte hade reflekterat över om de har en öppen eller privat profil. Evelina 

hade aktivt valt en öppen profil och Patrik hade aktivt valt att ha en privat profil. Att Anton och Amanda 

medgav att de inte hade reflekterat över detta tolkar vi som en indikering på att de ändå är medvetna om att 

vilken sorts profil de har, men att de anser att det inte är nämnvärt då de inte brukar reflektera över det och 

i det faktum att de inte har behövt ändra sina inställningar till ”privat profil” utan enbart använt 

utgångsläget ”öppen profil”. Vi har följande gjort tolkningen att en person som är kapabel till att skapa ett 

användarkonto i ett socialt nätverk är väl medveten om innebörden av att ha en öppen eller privat profil, om 

inte i början så i alla fall efter en tid av användning. Vi drar paralleller till Facebook, inte minst då samtliga 

respondenter är medlemmar, där diskussionen kring att ha en öppen eller privat profil är ett högst diskuterat 

ämne, utefter våra egna erfarenheter. Detta kan då innebära att Anton och Amanda ändock har reflekterat 

över om de ska välja öppen eller privat profil, men att det är ett ställningstagande som de inte vill medge 

eller att de syftar på det faktum att man som ny användare automatiskt får en öppen profil och således kan 

fortgå sin användning utan att egentligen ha kännedom kring om att det går att ändra till en privat profil i 

inställningarna. Evelina och Patrik som medgav att de aktivt hade valt att ha en öppen respektive privat 

profil, må därför ha en mer medveten strategisk användning, med reservation för att de inte behöver ha ett 

lika medvetet sätt att framträda i sin självpresentation på.  
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Samtliga respondenter menade att de har ett slags tema för de bilder de publicerar och anpassar dem utefter 

vilka de interagerar med eller interagerar mest med. De framhöll att de framträder med vissa karaktärsdrag 

hos sig själva, vilket indirekt kan tolkas som att somliga andra karaktärsdrag hålls undan i den ”bakre 

regionen” (Goffman 1959:25–26, 67–70). Följande tolkar vi det som en indikation på ett medvetet beteende 

i hur våra respondenter framträder i sin självpresentation på Instagram. 

 

Vi har tolkat Evelina som den mest restriktiva respondenten i valet av publicerade bilder. I kontrast står 

Patrik med en privat profil för enbart nära vänner, vilket tycks tillåta Patrik att få vara mindre restriktiv 

med de bilder han publicerar då de inte lika enkelt sprids till obehöriga. Han är selektiv när han bestämmer 

vilka bilder han publicerar eftersom han sällan publicerar vad han kallar för “känsliga bilder” utan enbart 

bilder av humoristisk eller dokumentär karaktär. Amanda och Anton indikerar på att de inte har lika stränga 

riktlinjer för sin användning, men inte heller att de är helt öppna och privata med de bilder de publicerar, 

gillar eller kommenterar. Därmed kan de möjligtvis inte vara i lika hög grad medvetna om framställningen 

av självpresentationen på Instagram som Evelina och Patrik.   

 

Intressant att tillägga är att Evelina och Amanda uppträder motsägelsefullt i sina intervjusvar. Å ena sidan 

medgav Evelina att hon upplever att hon inte har en medveten strategi för de bilder hon publicerar, men 

uppgav å andra sidan i svar på övriga frågor, att hon exempelvis är väl medveten om det flöde av bilder hon 

har, det tidsspann hon har mellan sina publiceringar, den variation som hennes bilder måste hålla samt vad 

hennes följare uppskattar för typer av bilder. Amanda säger att hon inte har en medveten strategi för sin 

användning, men samtidigt att hon har ett genomtänkt tema för sin självpresentation på Instagram och att 

det är viktigt att hon enbart publicerar bilder som är estetiskt tilltalande eller på något sätt utmärkande. 

Detta tolkar vi som en påtaglig indikation på en hög grad av medvetenhet kring formen på deras 

självpresentation på Instagram med reservation för att de kan vara omedvetna om att det är vad som kan 

kallas för strategier i användningen. De indikerar på en övertygelse om att framträdandet är icke-strategiskt 

och fullt äkta, vilket bekräftar Goffmans teori om att somliga individer kan vara fullt övertygande om sin 

egen icke-strategiska självpresentation (Goffman 1959:25, 26, 67–70). 

 

En annan intressant aspekt att diskutera angående våra respondenters intervjusvar är deras upplevelser och 

attityder kring att använda gilla-funktionen. Evelina gillar gärna ”tillbaka” en följares bilder för att hon fått 

gilla-markeringar av denna användare, ett beteende Amanda var emot. Amanda säger att hon enbart gillar 

en bild om hon uppskattar innehållet i den och aldrig för att bekräfta en vän och för att ”ge tillbaka” gilla-

markeringar. Amanda är restriktiv angående vilka bilder hon gillar då hennes inställning är att de bilder hon 

gillar blir synliga under följer-funktionen och därmed blir lika signifikativt om henne som person i 

jämförelse med en bild hon själv publicerar. Därmed verkar det som att Amanda har ett mer strategiskt 

förhållningssätt till sin självpresentation än till sitt sociala interagerande i användningen. Anton och Patrik 

menar istället att de gillar sina följares/vänners bilder för att bekräfta dem och således blir inte 
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framträdandet i självpresentationen av lika stor vikt som den sociala kontakten med andra användare. 

Anton uppträdde relativt ovetandes kring följer-funktionen och medgav att han i och med vår upplysning 

om den, fortsättningsvis kommer bli mer medveten om vilka bilder han gillar då han nu vet att de är synliga 

för hans följare. Detta indikerar på att han således kommer framträda mer restriktivt i användningen av 

gilla-funktionen och verkar därmed vara i hög grad medveten kring hur hans följare ska uppfatta honom 

utifrån dem. Patrik har likt Amanda en mer medveten strategi för vilka bilder han brukar gilla i sitt flöde 

eller i hashtags. Han vill gärna visa uppskattning till sina vänner genom att gilla deras bilder, men han 

skulle inte gilla en bild som han inte kan stå för inför till exempel släkt och arbetskollegor vilket indikerar 

på ett högst medvetet förhållningssätt till sin självpresentation. Samtliga respondenter har således en 

medveten tanke kring hur de använder gilla-funktionen och i förlängningen kring hur de interagerar med 

andra och presenterar sig själva. 

 

I och med att de visar på vikten av hur de använder Instagram och att de i någon mån funderar på hur de 

framträder, blir det uppenbart att de påverkas i ett socialt forum som Instagram till att söka och forma sin 

självpresentation. Trots att våra respondenters upplevelser och attityder kring Instagram skiljer sig åt vad 

gäller deras svar, har vi gjort tolkningen att samtliga respondenter påvisar en medvetenhet kring huruvida 

de uppfattas som personer på Instagram, men att de kan vara omedvetna om att detta ingår i en process av 

strategier för självpresentation. Samtliga respondenter är i olika grad medvetna om sina strategier för 

självpresentation där Evelina och Amanda indikerar på den sortens användare som är i högst grad 

omedvetna kring sin egen roll och formen på självpresentationen och dess äkthet i relation till deras 

självbild. Detta stämmer in på Erving Goffmans teorier om människans tro på den egna rollen där vi är i 

olika grad medvetna om de strategier människan använder för självpresentation (Goffman 1959:25, 26, 67–

70). 

 
8. Diskussion och slutsats 
Avslutningsvis följer en diskussion ämnad att försöka besvara vår frågeställning med tillhörande 

underfrågor. Vi har lagt fokus på att besvara vår studie utifrån intervjuerna då vi anser att de är mer 

relevanta att dra slutsatser utifrån. I efterhand har vi insett att enkätmetoden är svår att applicera slutgiltiga 

slutsatser på men fungerar som kompletterande diskussionsunderlag för analysen av intervjuerna.  

  

Den frågeställning vi hade för avsikt att undersöka i denna studie var följande: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i relation till sin 

identitet? 

 

För att besvara vår huvudfråga hade för avsikt att undersöka följande underfrågor: 

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 
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– Upplever användarna att de presenterar sig själva annorlunda på Instagram i relation till andra sociala 

nätverk?  

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

Inledningsvis har vi försökt besvara följande frågeställning:  

– Finns det ett intresse av att experimentera med självpresentationen på Instagram? 

 

Efter utförda studier och analyser har vi kommit fram till att våra enkät- och intervjurespondenter indikerar 

på mycket liknande upplevelser och attityder kring självpresentation på Instagram. Vi har tagit slutsatsen 

att ett aktivt skapande av en strategisk självpresentation uppfyller ett sekundärt behov hos både våra 

intervju- och enkätrespondenter. Handlingarna i skapandet av självpresentationen hos samtliga 

respondenter indikerar på att vara en mindre medveten process i skuggan av de sociologiska processerna 

där varje individ väljer att presentera sig själv i behovet av att söka gemenskap med andra. Instagram 

tillfredsställer således ett socialt behov i första hand, vilket resulterar i att våra respondenter verkar vara 

mindre medvetna om sina strategiska handlingar i självpresentationen. Hur våra respondenter således väljer 

att presentera sig behöver därmed inte stämma helt överens med deras självbild tror vi, eftersom de tycks 

framträda i första hand för att tillfredsställa dem de interagerar med istället för att framhäva deras ”riktiga” 

jag i förhållande till deras självbild. I sin tur har vi dragit slutsatsen ur detta att våra respondenter inte har 

ett påtagligt behov av att experimentera med självpresentationen på Instagram för att visa vilka de är, med 

reservation för att aktiviteten på ett eller annat sätt signalerar något om deras identiteter i ett socialt 

sammanhang.  

 

Fortsättningsvis har vi för avsikt att besvara följande frågeställning: 

– Hur ser användarna på sin självbild i relation till den självpresentation de förmedlar på Instagram? 

 

Deras upplevelser och attityder kring självpresentationen på Instagram, är något varierad vad gäller motiv 

och strategier. I någon mån kan vi skönja ett strategiskt utförande av användningen i sitt fulla utförande, 

vilket signalerar en viss medvetenhet om respondenternas experimenterande med sin självpresentation där 

de väljer att framhäva somliga karaktärsdrag och undanhålla andra. Följande ter det sig att våra 

intervjurespondenter är övertygande om att deras självpresentation stämmer överens med deras självbild, 

om än att de inte visar upp hela sitt spektrum av karaktärsdrag utifrån sin identitet och självbild, vilket i sig 

borde betyda motsatsen. En majoritet av våra enkätrespondenter indikerar på att de flesta av dem även ser 

på sin självpresentation som samstämmande med deras självbild. Vad anbelangar våra intervjurespondenter 

framkommer det att de å ena sidan menar att de inte har strategier för sin självpresentation, men å andra 

sidan säger de att de väljer att enbart framträda med särskilda karaktärsdrag, vilket blir motsägelsefullt.  
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Vi har tagit slutsatsen att de flesta av våra enkätrespondenter och samtliga intervjurespondenter har 

attityden och upplevelsen att deras självpresentation stämmer överens med deras självbild, men att de inte 

upplever att de tillåter hela deras identitet bli objekt för betraktare på Instagram. Strategiskt och mer eller 

mindre medvetet styr våra respondenter sin självpresentation med intrycksstyrning. 

 

Följande har vi för avsikt att besvara följande frågeställning: 

– Upplever användarna att de presenterar sig själva annorlunda på Instagram i relation till andra sociala 

nätverk?  

 

Den här frågeställningen har vi enbart undersökt i studien för intervjuer. Samtliga intervjurespondenter 

säger sig uppleva att de framträder med en samstämmig bild av dem själva i relation till deras självbild i 

Instagram i jämförelse med hur de framträder i andra sociala nätverk, men att de väljer att visa upp olika 

karaktärsdrag hos sig själva i de olika nätverken. Användningen skiljer sig dock åt vad gäller en av de fyra 

respondenterna då Patrik menar att han håller en mer neutral framtoning i Facebook och Twitter i kontrast 

till Instagram där ha vågar vara mer intim med sina följare – ett resultat som tycks bero på att han är den 

ende med privat profil. Vår slutsats utifrån detta är att en användare med en privat profil och med färre 

följare av nära vänskapskaraktär, kan leda till att fler karaktärsdrag hos användaren tillåts vara synliga 

andra användare. I övrigt förklarar våra intervjurespondenter att de har ett särskilt tema eller särskilda 

riktlinjer för vilka sorters bilder de publicerar på Instagram i kontrast till andra sociala nätverk, vilket vi har 

tolkat in i slutsatsen att Instagram kan fungera som ett forum att i högre grad visa upp särskilda intressen 

eller intressanta självupplevda händelser i än i andra sociala nätverk. Detta anser vi vara en indikering på 

ett strategiskt skapande av självpresentation där användaren tillfreds i experimenterandet av att visa upp ett 

särskilt drag av identiteten i självpresentationen för att profilera sig.  

 

Vidare har vi besvarat frågeställningen: 

– Påverkar användarnas följare/vänner deras självpresentation på Instagram? 

 

Fortsättningsvis har vi dragit slutsatsen att tre av våra fyra intervjurespondenters självpresentation formas i 

diskrepansen mellan deras följares/vänners förväntningar och deras egna förväntningar på det egna jagets 

framställning på Instagram, då de uppgav att de blir påverkade genom att välja vilka bilder de ska publicera 

utefter de följare/vänner som de har och interagerar mest med. Antons diskussion indikerar på att han är i 

mindre grad påverkad av den sociala miljön i hans användning i jämförelse med de andra då han publicerar 

bilder för att experimentera med sitt intresse för mat och bilar, vare sig hans följare uppskattar hans bilder 

av denna sort eller inte, men i förlängningen har visat sig vara uppskattat och därmed uppmuntrat Anton till 

en enhetlig användning. Samtliga intervjurespondenter har attityden att det är viktigt hur deras följare 

uppfattar dem som personer utifrån hur de använder Instagram, vilket även indikerar på att de formar sina 
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självpresentationer utifrån en social kontext där förväntningarna hos deras följare blir avgörande i hur de 

väljer att presentera sig själva.    

 

Avslutningsvis vill vi besvara följande frågeställning som har varit fokus i samtliga intervjufrågor och 

enkätfrågor: 

– Funderar användarna aktivt över sin självpresentation på Instagram? 

 

Enkätresultatet indikerar på att respondenterna inte förefaller vara särskilt medvetna kring deras 

självpresentation. Exempelvis svarade enbart 14 procent att de använder Instagram för att förstärka sin 

identitet. Även våra intervjurespondenters svar indikerar på en varierad grad av medvetenhet i strategiska 

handlingar för självpresentation och den ”roll” de framträder med på Instagram i relation till deras 

självbild. Kort och gott kan vi ta slutsatsen att våra intervjurespondenter vid diskussion inser att deras 

självpresentation är intrycksstyrd, men att detta inte är någonting de brukar reflektera över och därmed 

förefaller självpresentationen skapas på ett något omedvetet plan där självpresentationen skapas utefter 

vilka de interagerar med.   

 

I övrigt har vi tagit slutsatsen utifrån enkäten att våra respondenter tycks ha i hög grad varierade 

upplevelser och attityder kring deras framträdande i användning av Instagram för handlingar av 

självpresentationsskapande karaktär. Det kan indikera på att de har en varierad grad av medvetenhet vad 

beträffar självpresentationen i relation till deras identitet då de tycks ha ett socialt behov i första hand och 

därför inte har reflekterat över Instagram i relation till identitetsfrågor. Vi kan även konstatera att långt över 

majoriteten har något att säga i samtliga enkätfrågor ett medeltal på 20 procent har angivit att de är 

obestämda i de olika enkätfrågorna. Därmed belyser det att de överlag har någon sorts reflektioner kring 

hur de framträder i Instagram oavsett om de är instämmande eller ej och således en medvetenhet kring den 

egna självpresentationen. 

 

Slutligen kan vi besvara vår huvudfrågeställning: 

– Vilka upplevelser och attityder har unga individer till sin självpresentation på Instagram i relation till sin 

identitet? 

 

Våra intervjurespondenter menar inte avsiktligt och i första hand att använda Instagram för att skapa en 

särskild form på sin självpresentation, men att det ter sig naturligt och på ett mer omedvetet plan i en social 

kontext där användningen beror i huvudsak på att skapa kontakt med andra människor. Samtidigt förefaller 

Instagram fungera som ett forum där användarna väljer ut särskilda karaktärsdrag att framträda med för att 

forma en självvald självpresentation på ett mer profilerat sätt än i jämförelse med det sociala nätverket 

Facebook.   
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9. Vidare forskning 

Det faktum att unga personer växer upp med sociala nätverk och att det för många ingår som en självklar 

del i vardagen, är i sig intressant att undersöka närmare vad gäller deras uttalade upplevelser och attityder. 

Mer konkret anser vi det vara intressant och relevant att undersöka skillnaderna mellan en användares 

självpresentation i en privat respektive en öppen profil eller deras attityder till användningen som ett 

verktyg att skapa förfinade versioner av sig själva med.   

 

I en fortsatt studie skulle det även vara relevant att komplettera en intervjumetod med en 

observationsmetod. Detta beror på att vi vid flera tillfällen har påträffat motsägelsefulla svar som 

framkommit under vår intervjustudie och det vore därför intressant att undersöka till vilken grad 

användarna gör som de säger sig göra, det vill säga studera deras upplevelser och attityder i relation till hur 

deras faktiska användning ser ut. 
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10.3 Otryckta källor 

Intervjuer 

Respondent 1: ”Patrik”, 28 år, genomfördes 2012-12-12. 

Respondent 2: ”Evelina”, 25 år, genomfördes 2012-12-10. 
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Respondent 3: “Anton”, 22 år, genomfördes 2012-12-17. 

Respondent 4: “Amanda”, 24 år, genomfördes 2012-12-13. 

 

Enkätundersökning 

Genomfördes under en vecka, mellan 2012-11-26 och 2012-12-03. 

 

 

11. Bilagor 

11.1 Enkätfrågor 

– Har du Instagram? 

– Hur länge har du haft Instagram? 

– Hur ofta laddar du upp bilder på Instagram? 

– Varför använder du Instagram? 

– Min självbild stämmer överens med den bild jag visar av mig själv på Instagram. 

– Det är viktigt att min självbild stämmer överens med den bild jag ger av mig själv på Instagram. 

– Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda sidor hos mig själv. 

– Jag tenderar att medvetet publicera bilder som framhäver specifikt utvalda intressen. 

– Jag tenderar att publicera bilder som tilltalar de följare jag interagerar mest med. 

– Det är viktigt för mig hur mina följare uppfattar mig utifrån min användning av Instagram. 

– Jag upplever att min identitet förstärks genom att jag laddar upp bilder på Instagram. 

– Har du aktivt gjort ett val i att ha öppen eller privat profil? 

– Har du öppen eller privat profil? 

– Kön? 

– Ålder? 

 

11.2 Enkätdiagram 

Samtliga figurer är hämtade från Google spreadsheet, <https://docs.google.com/spreadsheet > (2012-01-05) 
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11.3 Intervjufrågor 

Frågorna är indelade under olika rubriker och somliga frågor hamnar under flera rubriker då de går att 

använda i analysen utifrån flera teoretiska utgångspunkter. 

 

Allmänna frågor: 

– Har du Instagram? 

– Vad betyder Instagram för dig? 

– Vilka är dina syften till att använda Instagram? 

– Hur ofta laddar du upp bilder på Instagram? 

– Kön? 

– Ålder? 

 

Identitet och medier 

– Är du medlem och aktiv i andra sociala nätverk? I sådana fall vilka? 

– Upplever du att du antar olika roller/har olika identiteter i olika sociala nätverk? 
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Identiteten och dess karaktärsdrag 

– Upplever du att din identitet förstärks genom att ladda upp bilder? 

– Upplever du att din självbild stämmer överens med den bild du ger av dig själv på Instagram? 

 

Framträdande och idealnormer 

– Har du en strategi/enhetlig linje för vilka sorters bilder du laddar upp på Instagram? Vilken i sådana 

fall? 

– Anser du att du förmedlar en förfinad version av dig själv på Instagram? 

– Om ja, hur förhåller du dig till det i sådana fall? 

– Försöker du framhäva somliga sidor hos dig själv genom ditt urval av uppladdade bilder? 

– Försöker du tona ner somliga sidor hos dig själv? 

– Om ja, vilka sidor? 

– Känner du att du har “levererat” den bild av dig själv som du strävar efter? 

– Arrangerar du bilder innan du laddar upp dem på Instagram? 

– Försöker du sprida ett budskap eller en åsikt med dina uppladdade bilder?  

– På vilket sätt förmedlar du dessa/denna sidor/sida av dig själv? 

– Arbetar du aktivt på att skapa dig en digital identitet av dig själv på Instagram? 

– Om ja, varför? 

– Om ja, hur? 

– Har du ångrat uppladdning av en specifik bild på Instagram någon gång? I sådana fall, vilken? 

– Känner du att du har “levererat” den bild av dig själv som du strävar efter? 

 

Identitet – en social produkt 

– Anpassar du valet i att ladda upp en bild utefter vilka personer som följer dig? Till exempel utefter vilka 

följare du interagerar mest med? 

– Om ja, vilka sidor? 

– Är det viktigt för dig hur dina följare uppfattar dig? 

– Är du eftertänksam med valet av bilder du gillar? 

– Om ja, av vilka anledningar gillar du andras bilder? 

– Undviker du att gilla somliga bilder på grund av att dina följare kan se vad du bilder under följer-

funktionen? 

 

Medvetenhet 

– Har du en strategi för vilka sorters bilder du laddar upp på Instagram? Vilken i sådana fall? 

– Arrangerar du bilder innan du laddar upp dem på Instagram? 

– Försöker du sprida ett budskap eller en åsikt med dina uppladda bilder?  
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– Tycker du att din självbild stämmer överens med den bild du ger av dig själv på Instagram? 

– Anser du att du antar olika roller/har olika identiteter i olika sociala nätverk? 

– På vilket sätt förmedlar du dessa/denna sidor/sida av dig själv? 

– Försöker du tona ner somliga sidor hos dig själv? 

– Om ja, vilka sidor? 

– Anser du att du förmedlar en förfinad version av dig själv på Instagram? 

– Om ja, hur förhåller du dig till det i sådana fall? 

– Är du medveten om den bild dina följare har av dig på Instagram? 

– Arbetar du aktivt på att skapa dig en digital identitet av dig själv på Instagram? 

– Om ja, varför? 

– Om ja, hur? 

– Har du ångrat uppladdning av en specifik bild på Instagram någon gång? I sådana fall, vilken? 

– Känner du att du har “levererat” den bild av dig själv som du strävar efter? 

– Är du eftertänksam med valet av bilder du gillar? 

– Om ja, av vilka anledningar gillar du andras bilder? 

– Undviker du att gilla vissa bilder på grund av att dina följare kan se vad du gillar under följer-

funktionen? 

– Anpassar du de bilder du gillar efter vilka sidor hos dig själv som du vill framhäva? 

– Har du aktivt valt öppen eller privat profil? 

– Har du öppen eller privat profil? 

– Om öppen, finns det en anledning till att du har valt en öppen profil? 

– Om privat, finns det en anledning till att du har en privat profil? 

– Har du angivit information på din profil såsom intressen, religion, civilstånd, ålder, kön, arbetsplats, 

studier, etcetera om dig själv på Instagram? 

 

 

 

 

 


