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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur användares upplevelser och beteenden påverkas av 

en ”like-funktion”, vid bildpublicering i sociala medier med fotoapplikationen Instagram som 

utgångspunkt. I studien har forskning och publikationer gällande sociala medier analyserats i 

förhållande till en utförd studie bland användare av Instagram. I denna studie har respondenter fått ta 

ställning till påståenden gällande upplevelser och beteenden som kan relateras till ”like-funktionen” i 

Instagram. Studiens resultat har sedan använts för att se om det går att exemplifiera/förstärka vissa typer 

av användarbeteenden samt användarupplevelser som omnämns i relaterade befintliga forskningsrön. 

Flera befintliga teorier har kunnat förstärkas ut ifrån studien 

 

Studien har påvisat att beteendet hos användare av Instagram påverkas av ”like-funktionen” då de till en 

viss grad anser att funktionen är en statusmarkör som höjer intresset för vissa användare genom det antal 

likes, som dessa användares bilder blir tilldelade. Genom mina resultat har jag kunnat förstärka och 

exemplifiera flera teorier av Goffman, Buckingham och Gripsrud vilket presenteras i rapporten. 

Abstract 

The purpose of this paper has been to study how users experiences and behaviors are influenced by a 

"like" function, when publication of images in social media with the photo app Instagram as the selected 

base. In this study respondents has been part of a study regarding their experiences and behavior related 

to "like" function in Instagram. The results of the question form have then been analyzed to find patterns 

in their behavior and to exemplify/reinforce different type of user-behavior found in related scientific 

articles. 

 

The study has shown that the behavior of Instagram users is affected by the "like" function, when they 

believes that the function is a status marker that raises the interest for certain users by the number of 

likes. Through my results, I have been able to amplify and illustrate several theories of Goffman, 

Buckingham and Gripsrud which are presented in the report. 
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1. Begreppsdefinition  

1.1 Instagram allmän fakta 

Instagram grundades av Kevin Systrom och Mike Krieger och 

lanserades på marknaden i oktober 2010. Applikationen hade 2012 

runt 100 miljoner användare varav cirka 90 miljoner är aktiva 

användare. Det sociala nätverket Instagram är en applikation som 

används för att dela foton och filmklipp med andra användare. I Instagram finns implementerade 

verktyg, som gör det möjligt att själv påverka sina bilders utseende, innan publicering genom filter. Det 

finns även verktyg för att lägga till ramar samt justera fokus och kontrast i sina bilder. Programvaran 

finns tillgänglig för mobila enheter med Apple iOS och Android. Det finns även funktioner för att visa, 

gilla och kommentera inlägg som användarens vänner delar på Instagram. Användaren kan även 

positionera sina bilder geografiskt samt dela dessa på nätverkssajter som Twitter och Facebook. Alla 

som är 13 år eller äldre kan skapa ett konto genom att registrera en e-postadress och välja ett 

användarnamn.1 

 

1.2 ”Like-funktion” implementation  

I applikationen Instagram finns en implementerad like-knapp. Detta är en teknisk funktion i form av en 

ikon som användare kan klicka på, för att ge en reaktion på en bild.2 I Instagram finns ett bildflöde. I 

bildflödet presenteras bilder från de personer en användare har valt att följa på Instagram. I anslutning 

under bilden finns det en grå ikon med ett hjärta på. Detta är den så kallade ”like-funktionen”. För att 

aktivera denna funktion så klickar man på ikonen med ett hjärta på. Hjärtat byter då färg från grått till 

rött som en bekräftelse på att du just har get en annan användare en ”like”. När en användare får en 

”like”, så visas detta genom att ett meddelande uppenbarar sig där det står beskrivet att en viss person 

har get din bild en ”like”. Alla ”likes” som en användare blir tilldelad listas sedan på en egen sida i 

applikationen vid namn ”Gillare”. Vilket antal ”likes” en användare kan få på en specifik bild, regleras 

av vilket antal följare en användare har, samt vad bilden föreställer och om den är taggad med en så 

                                                 
 
1 Instagram. http://instagram.com/about/us/ (hämtad 2014-12-18) 
2 Walker, L. About.com. Facebook Like Button Definition: What Is a Like Button?  < http://personalweb.about.com/od/facebookconnect/g/Facebook-Like-

Button-Definition.htm > (Hämtad 2014-10-26) 

Figur 1. Instagram 
logotyp 

http://instagram.com/about/us/
http://personalweb.about.com/od/facebookconnect/g/Facebook-Like-Button-Definition.htm
http://personalweb.about.com/od/facebookconnect/g/Facebook-Like-Button-Definition.htm
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kallad #hashtag, vilket gör det möjligt för andra användare att se en specifik genre av användares bilder 

vid ett bildsök. 

 

 

 

 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Genom internets utveckling har sociala nätverk växt fram och idag socialiserar människor till en större 

grad via internet och genom sociala medier. I Sverige använder sig hälften av alla internetanvändare av 

olika former av sociala medier3. I de sociala medierna delar människor bilder och statusuppdateringar 

som speglar deras vardag. Dessa sociala nätverk har blivit ett vanligt inslag i människors sociala liv och 

framför allt för den yngre generationen, som har växt upp och fostrats in i den nya tekniken för social 

interaktion. Mer än två tredjedelar av världens internetanvändare deltar i någon form av socialt nätverk 

och detta är en aktivitet som upptar omkring tio procent av den totala tiden som människor är 

uppkopplade mot internet4. 

 

Genom det sociala nätverket Instagram kan människor dela med sig av sina bilder och videos till vänner 

och bekanta. Dessa kan i sin tur ge respons genom att lämna kommentarer och använda sig av tekniska 

                                                 
3 Findahl, Olle (2011). Svenskarna och Internet. (.SE Internetstatistik). < http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf  > (Hämtad 2014-12-29). 
4 Benevenuto, Fabrício & Rodrigues, Tiago & Cha, Meeyoung & Almeida, Virgílio (2011). Characterizing user navigation and interactions in online social 

networks. Tillgänglig: SciVerse ScienceDirect Journals (2014-12-30) 

Figur 2. Bild av en profilsida på 

Instagram (Instagram 2014). 

Figur 3 Bild av en profilsida på 

Instagram med aktiverad ”like-funktion” 

(Instagram 2014). 

Figur 4. Bild av sida som listar 

”likes”(Instagram 2014). 

http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
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funktioner som ”like-funktionen”. Här finns även möjlighet att följa andra användare och ta del av deras 

bildflöde. Dessa kan kategoriseras i efter så kallade #hashtags för att markera bildernas deltagande i 

olika former av teman. Genom att använda Instagram så kan en person exponera sitt privatliv genom 

bilder och låta andra användare ta del av dessa. Användaren kan själv välja vilka personer denne vill 

dela sina bilder med, genom att denne väljer att följa andra användare samt att användaren låter andra ta 

del av de egna publicerade bilderna. Instagram är en form av blogg, där fokus ligger på bilder i stället 

för text. 

 

Facebook är ett av världens största sociala nätverk och 2013 beräknades drygt en miljard människor ha 

registrerat ett konto hos Facebook5. Till skillnad från Instagram där övergripande fokus ligger på att dela 

bilder och videos, så bygger interaktionen i facebook även på att människor publicerar 

statusuppdateringar i form av text. Gemensamt för både Facebook och Instagram är att människor delar 

med sig av information och bilder. Dessa bilder kan sedan andra användare ta del av och uttrycka 

respons för genom kommentarer, verktyg som ”like” och egna bilder.  

 

”Like-funktionen” finns implementerad i både Instagram och Facebook. Funktionen används för att ge 

respons på andra användares publicerade material. Det vill säga att när en användare tar del av 

publicerat material och fattar tycke för något i detta material, så kan denna ge respons genom att 

använda sig av ”like-funktionen”. Den som har publicerat materialet får genom denna funktion respons 

på sitt publicerade material genom ett visst antal ”likes”. En utförd studie av Aegis media med syfte att 

undersöka effekten av en ”like” vid marknadsföring via bilder, indikerade att publicerade bilder på 

produkter som tilldelats ett högt antal ”likes”, ansågs mer intressanta av användare som visuellt fick ta 

del av materialet. Studien indikerade också att desto fler ”likes” en bild får, desto högre rating gavs av 

försökspersonerna gällande intresse, uppskattning, rekommendation, tillförlitlighet och betydelse.6 

 

2.2 Problemdiskussion 

En stor del av dagens forskningsrön behandlar ämnen som hur sociala medier utmanar äldre former av 

kommunikation, och hur dessa har utvecklats under den tid de har existerat. Det finns även en uppsjö av 

material som behandlar mönster i interaktionen mellan användare av sociala medier, och hur användare 

                                                 
 
5 Facebook hits one billion users, The Guardian, 2012-10-04. <http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/04/facebook-hits-billion-users-a-month> 

(hämtad 2014-11-23) 
6 Aegis Media. The science of social, An Experiment in Influence. 2013-11-12 < http://www.isobar.com/jp/insights/detail/the-science-of-social-the-results > 

(hämtad 2014-11-14) 

 

http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/04/facebook-hits-billion-users-a-month
http://www.isobar.com/jp/insights/detail/the-science-of-social-the-results


7 

 

av sociala medier ser på sin virtuella identitet jämfört med sin identitet i det fysiska livet. Intresset för 

ämnet skulle kunna förklaras av den enorma genomslagskraft olika sociala nätverk har haft det senaste 

decenniet och hur dessa påverkar människors liv. 

 

Ett fenomen som skulle kunna uppstå genom sociala medier, med verktyg som en ”like-funktion”, är att 

verktyget i sig kan uppmuntra människor till att anta en attityd eller ett beteende, som påverkas för att 

generera fler ”likes” till det publicerade materialet. Det vill säga att människor presenterar en bild av sig 

själva, för att vinna acceptans av sin omgivning i form av ”likes”. Mot bakgrund av detta så vill jag ur 

ett kritiskt perspektiv lyfta fram vilka beteenden och upplevelser detta interaktionsverktyg skulle kunna 

frammana, och om användares beteende och upplevelser kring bildpublicering påverkas av en ”like-

funktion” när de delar, och tar del av bildmaterial via sociala medier.  

2.3 Problemformulering 

Hur påverkas användares beteende och upplevelser av en ”like-funktion”, vid bildpublicering i sociala 

medier? 

2.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om upplevelser och beteende påverkas av en ”like-funktion” 

och vad dessa upplevelser och beteenden kan få för efterverkningar för användaren, och vilka effekter 

kan som urskiljas av detta beteende genom att analysera relevant forskning inom ämnet och försöka 

exemplifiera och förstärka dessa teorier/resultat genom en studie. 

 

2.5 Avgränsningar 

 Vid analys och datainsamling kommer jag enbart utgå från Instagram. 

 Denna studie kommer endast innefatta svenska användare av Instagram. 
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3. Teori 

I avsnittet nedan är syftet att få en vetenskaplig referensram i arbetet genom att bidra med en 

vetenskaplig förklaring till “empiriska problem”. 

 

I publikationen ”Look At Us” skriver Paparcharissi och Mendelson (2011) om studenter som 

publicerar bilder av sig själva på Facebook. Genom dessa bilder presenterar de sin identitet och sig 

själva. Dagens högteknologska samhälle tillåter individer att presentera flera olika identiteter av sig 

själva, för andra på internet. Internet har gjort det möjligt för individer att kunna presentera sig själva på 

ett sätt som de tycker är fördelaktigt, det vill säga en selektiv version av dem själva. Människan har 

genom internet fått möjligheten att styra framställningen av den egna identiteten. Viket i sin tur gjort det 

möjligt att förmedla en mer attraktiv bild av den egna identiteten. Människan framställer sig själv 

omedvetet och medvetet som den person som vi egentligen önskar vara. Det sätt som vi framställer oss 

själva, det egna ”jaget” är en ständigt utvecklande cykel där individens identitet jämförs, justeras och 

försvaras mot en regi av ekonomiska, sociala, kulturella, och politiska verkligheter.7 

 

I sin bok ”Modernitet och självidentitet” skriver Anthony Giddens (1991) att jaget har blivit en 

människas reflexiva projekt, med anledning av den moderna samhällsordningen. Förr i tiden baserades 

en människas identitet på social status, kön och vilken släkt man tillhörde. I dagens samhälle handlar 

själva identitetsskapandet om hur man som individ skapar sig själv en identitet. Giddens menar att vi är 

vad vi själva gör vår identitet till och att vi idag oftast själva har makten att fatta olika beslut, vilket gör 

så att vi kan bevara vår så kallade ”självberättelse”. Han hävdar även för att en människa ska kunna 

uppehålla självidentiteten så kräver den en ständig medvetenhet och är inget som är självklart utan 

denna måste bevaras och skapas genom en människas handlingar. Giddens anser att det idag har sket en 

förändring då man förr i tiden baserade den sociala identitet mer på hur en människa såg ut samt dess 

framträdande, jämfört mot idag då en människa har en större frihet att forma sitt utseende efter hur man 

vill se ut.8 

 

Gripsrud (2011) anser att sociala medier bidrar till att definiera den verklighet som finns runt omkring 

oss, och där med att definiera vilka vi är. Människan sorterar de intryck hon utsätts för, både från 

medier, och de människor hon träffar dagligen. Från alla dessa intryck bildar hon sig sedan en 

uppfattning om skillnader och likheter mellan sig själv och de människor hon möter. Hon skapar sig en 

                                                 
7 Mendelson, Andrew L & Papacharissi, Zizi. (2011). Look at us: collective narcissism in college student Facebook photo galleries. Temple University 

Philadelphia. < http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf > (hämtad 2014-12-30). 
8 Giddens, A (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg. Daidalos AB. 

http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf
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egen identitet och uppfattning om det egna jaget. Gripsrud utvecklar begreppet ”identitet” och anser att 

det finns olika typer av identiteter. Gripsrud anser att människan har en kollektiv och en social identitet. 

Den kollektiva identiteten skapas utifrån andra individers uppfattningar och attityder till den enskillda 

personen, men även av den kollektiva omgivning vi lever i. Han anser att andras uppfattningar om en 

människa, blir en del av dennes identitet. Den sociala identiteten är mer komplicerad, och för att en 

människa ska kunna analysera den måste denne ställa sig frågan ”vem är jag?”.9 

 

I boken ”Utanför avvikandets sociologi” skriver Howard Becker (1961) om att det finns ett upplag av 

skapade regler för hur människor ”bör” förhålla sig till varandra vid interaktion, men att detta inte är 

något som alltid övertolkas. De regler som väger tyngst för individen är de som den sociala gruppen 

väljer att använda sig av vid olika sociala sammanhang. En markering för en avvikelse från dessa 

skapade regler, görs för att straffa en speciell grupp av individer för dess regelbrott. Beckman skriver att 

en del individer kan betecknas som avvikare trots att dessa i ordets mening inte har brutit mot någon 

direkt social regel utan det kan behövas en syndabock för att lösa en uppblommad konflikt i gruppen. 

Det finns en skillnad mellan en avvikelse och ett direkt regelbrott mot normerna vid interaktion då en 

avvikelse betecknas som en motreaktion för ett specifikt beteende. Människor som bryter mot dessa 

regler kan inte vid alla tillfällen ses som avvikare, då det inte alltid finns en vilja i gruppen att just 

markera avvikelse mot individen vid tillfället.10 

 

Erving Goffman (1959) skriver i ”Jaget och maskerna” att människan bildar sig en uppfattning om andra 

människors sätt att vara genom att vi läser av varandras beteenden. Detta medför att vi skapar en 

förståelse för situationer och gör det möjligt för en individ att veta hur denne ska bete sig i förväg. 

Goffman menar att alla människor precis som i en teaterpjäs, spelar olika roller och att vi vill tas på 

allvar och göra intryck hos de som betraktar oss. Han förklarar detta beteende med termen ”fasad”. Han 

menar att vi använder denna fasad medvetet eller omedvetet när vi socialiserar för att förklara en 

situation för de individer som är publik till det sociala framträdandet.11 

 

Goffman skriver att den så kallade ”fasaden” innehåller ett antal standardingredienser: 

 

– Inramningen 

                                                 
9 Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3. Göteborg: Daidalos 
10 Becker, H (2006) Utanför: Avvikandets sociologi: A-Z förlag. 
11 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts 

 



10 

 

Inramningen är platsen där en scen mellan människor kommer att utspela sig. Goffman syftar här på 

platsens uppbyggnad som planlösning, dekor och design. Allt detta utgör grunden för den kommande 

teaterscenen. 

 

– Personlig fasad 

Ingrediensen personlig fasad syftar till detaljerna som individen identifierar sig mest med. Detaljerna 

består bland annat av hållning, kön, ålder, utseende, utklädnad, talmönster och kroppsspråk. Flera av 

dessa detaljer ändras under en människas livstid, medan andra består hela livet. 

 

– Uppträdande 

Uppträdandet är ingrediensen som upplyser oss om en människas sociala status. 

 

– Manér 

Manér är den information som för ögonblicket förklarar vilken roll en människa tar på sig i en social 

kontext. Manér refererar till den stimulans som för stunden ger oss information om vilken roll den 

agerande ska spela på teaterscenen i den nästkommande situationen. Till exempel kan ett aggressivt 

manér visa att den agerande räknar med att styra den verbala interaktionen och dess förlopp. 

 

Goffman anser att det finns ett samband mellan manér, inramning och uppträdande och att det är just 

detta samband som presenterar en idealtyp och låter oss se undantagen. Genom att syna det sociala 

framträdandets generella och abstrakta karaktär, så kan en individ göra en utvärdering av de relationer 

som fasaden förmedlar. Goffman skriver att vissa människor väljer att uppvisa karaktärsdrag som annars 

inte pressenteras i lika stor utsträckning i sociala situationer. För att en person ska lyckas med att 

framhäva sig på ett attraktivt sätt i sociala miljöer behöver personen tänka på hur denne för sig och 

agerar för att den personen vill förmedla ska ses som intressant och meningsfullt.12  

 

Enligt Goffman så delar en individ upp sitt framträdande mellan en bakre och främre region. Med den 

främre regionen så pekar Goffman på de karaktärsdrag hos en människa som denne låter uppvisa när 

individen presenterar sig för betraktare. Karaktärsdragen bildar den fasad som individen väljer att 

presentera sig med i den främre regionen. Fasaden formas och påverkas av två dimensioner av rådande 

normer ”anständighet” samt ”hövlighetsnormer”. Detta leder i sin tur till att krav ställs inom dessa 

normer och de skiljer sig åt beroende på vilken arena individen visar upp sig på. I den bakre regionen 

                                                 
12 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
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finns inga liknande krav, i vilket individen kan lämna sin fasad. Individen styr sitt intryck för vilka 

karaktärsdrag som denne vill uppvisa i en viss situation och framträder med den roll som denna väljer 

att presentera sin identitet igenom. Rätt verktyg är en självklar nödvändighet för alla individer. Med rätt 

typ av verktyg kan individen få sitt framträdande framstå fördelaktig. Det är även viktigt att kunna 

hantera verktygen och utnyttja dessa korrekt, för att fördelaktigt framställa bilden av det egna jaget. 

Framträdande av lyckad karaktär baseras på rätt verktyg och vilken kunskap individen har om hur 

verktygen ska användas. Det är sedan i produkten av interaktionen med andra individer som den 

enskilde individen blir bedömd. Produkten är aktörens rollgestalt. Produkten stämmer inte alltid överens 

med vem aktören är i verkliga livet men rollen ger utrymme för att leva ut någonting overkligt 

(Goffman1959).13 

 

Enligt Trevor Pinch (2010) kan man applicera Goffmans teorier i nutidens digitala samhälle där 

användarna har möjlighet att styra över sina profiler samt den bild som individen vill visa upp för en 

annan individ. Pinch menar att man kan se på sociala medier som den scen som Goffman nämner i Jaget 

och maskerna (1959), där individen får chansen att uppträda för andra individer. Pinch skriver också att i 

det offentliga klimat som råder vid sociala medier, så spelar även intrycksstyrning en mycket stor roll. 

Då användaren är synlig för andra individer på denna enorma offentliga scen. Pinch anser sig ha ett 

något annorlunda synsätt än Goffman, som en sociolog av den nya tekniken eftersom Goffman 

fokuserade mest på interaktionen i det fysiska livet. Pinch anser att Goffmans teorier är än idag är högst 

relevanta då dessa går att applicera vid interaktion på internet och i sociala medier. Den självprestation 

som Goffman beskriver genom de olika scenerna går att applicera vid internetanvändandet genom 

exempelvis möjligheten att visa upp sin identitet för publiken, genom att man kan publicera bilder som 

beskriver den egna individen.14 

 

 

I artikeln ”Youth, identity, and digital media” skriver David Buckingham (2008) att om vi ska kunna 

förstå ungdomars internetvanor så måste vi först förstå deras identitetsprocesser. Buckingham anser att 

det är identitetsprocesserna som motiverar ungdomars digitala vanor. Dessa identitetsprocesser är 

grunden till hur sociala medier används och varför de används. På sociala medier ges ungdomar en 

möjlighet att skapa sig en identitet genom bilder och texter. Användaren bestämmer vad som ska 

publiceras vilket i sin tur ger en möjlighet att forma sin egen virtuella identitet. Användaren publicerar 

media som på bästa möjliga sätt uppvisar den enskilda individen, vem man är i andras ögon. 

                                                 
13 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
14 Pinch, T. (2010). The invisible technologies of Goffman’s sociology from the merry-ground to the internet. Technology and Culture, 51(2), 409-424. 
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Buckingham menar att själva skapandet av identitet är motivationen till det individen väljer att visa upp 

för andra i sociala medier, och att individen noga väljer ut vad som ska publiceras i sociala medier. Han 

anser att sociala medier är ett kraftfullt verktyg i ungdomars pågående identitetsprocess då sociala 

medier är en stor scen att synas på.15 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att undersöka om användares beteende och upplevelser påverkas av en ”like-funktion”, vid 

bildpublicering i sociala medier, så valde jag en kvantitativ undersökningsstrategi. Jag valde att utföra 

undersökningen genom en enkät, där ett antal påståenden presenterades för respondenterna. Dessa 

påståenden fick sedan respondenterna ta ställning till genom att svara på en skala från 1 till 5. Jag valde 

att använda mig av en webbaserad enkät då detta är ett funktionellt verktyg för att snabbt nå ut till ett 

större antal respondenter på ett effektivt sätt. Samtliga respondenter får exakt samma påståenden och 

svarsalternativ. Studien har utförts för att försöka exemplifiera och förstärka de teorier som jag 

presenterat ovan. 

4.2 Urval 

I första steget av urvalet så valde jag att enbart vända mig till respondenter som använder sig av 

Facebook. Detta gjordes för att förenkla tillgängligheten till respondenterna. Enligt rapporten 

Svenskarna och internet (2011) ägnar sig svenskarna drygt tre timmar i veckan åt olika sociala medier 

och den åldersgrupp som använder sig mest av sociala medier pojkar och flickor i åldern 12-25 år. I 

åldern 12-25år så ägnas 6,6 timmar i veckan till sociala medier. Bland äldre användare från 26 till 55 år 

så sjunker andelen till cirka en femtedel16. För att begränsa min undersökning under rådande 

omständigheter som begränsad tid, så ville jag vända mig till den åldersgrupp som använder sig mest av 

sociala medier. Då denna åldersgrupp enligt rapporten Svenskarna och internet (2011) var från 12 till 25 

år så uppstod ett litet dilemma. Användarna från 12 till 18 år är inte myndiga och för att jag skulle kunna 

dela ut min enkät till dessa omyndiga personer så skulle jag komma att behöva deras målsmans 

godkännande. Detta såg jag genast som ett problem då jag anser mig behöva ett högt antal svar på 

enkäten, för att våga lita på de resultat som framkommer av studien. Jag valde därför att höja åldern för 

respondenterna från 18 till 30 år. Genom detta kommer jag förbi hindret med godkännande från 

förmyndare och jag får en åldersgrupp som fortfarande är mycket aktiva inom sociala medier.  

                                                 
15 Buckingham, D. (2008). Youth, identity, and digital media. London: The MIT Press 
16 Findahl, Olle (2011). Svenskarna och Internet 2011 (.SE Internetstatistik). Tillgänglig: < http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf > (Hämtad 2014-12-29). 

http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
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4.3 Genomförande 

Frågorna till enkäten utformades efter min frågeställning (se avsnitt 5, Empiriskt resultat). För att inte 

frågorna skulle påverka respondenternas svar, valde jag att vända på frågeställningen vid vissa frågor 

där det fanns risk att resultatet kunde påverkas. Detta utfördes genom att jag försökte identifiera de 

frågor där det fanns risk för att respondenterna skulle ledas till ett visst svar, genom att själv svara på 

enkäten och utvärdera den. Där jag sedan ansåg det föreligga en risk för att frågorna skulle kunna peka 

på ett visst svar, försökte jag formulera frågan mer neutralt. 

 

Då jag hade bestämt mig för att använda mig av en elektronisk enkät så valde jag att använda mig av 

Googles enkät-verktyg i Google drive17. Verktyget gör det möjligt att på ett effektivt sätt tillverka en 

elektronisk enkät och sammanställa dess insamlade data i för ändamålet funktionella diagram. Då målet 

var att få hundra svarande respondenter som använde sig av Instagram, så valde jag att utannonsera 

enkäten via sociala medier och i detta fall valde jag Facebook som utgångspunk. Facebook är nära 

besläktat med Instagram och innehåller båda den för ämnet relevanta ”like-funktionen”. Instagram och 

Facebook ägs idag av samma företag och applikationerna är idag integrerade i varandra genom 

möjligheten att dela bilder från Instagram till Facebook. Detta såg jag som en möjlighet att nå ut till 

användare av Instagram via Facebook. Att annonsera enkäten direkt i Instagram hade blivit 

problematiskt då Instagrams gränssnitt inte tillåter länkning till webbsidor på ett effektivt sätt, vilket 

Facebook i sin tur gör. Jag utformade därför ett inlägg på två Facebook-grupper där jag annonserade 

efter respondenter i åldern 18 till 30 år som använde sig av Instagram och bifogade en länk till själva 

enkäten. Enkäten gjorde det möjlig för dess respondenter att själva välja plats och tillfälle för att svara 

på enkäten vilket förhoppningsvis skulle minska stressfaktorn. I beskrivningen till enkäten var jag noga 

med att påpeka att enkäten var helt anonym och att inga svar kunde kopplas direkt till den person som 

svarat på frågorna. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga med att kunna svara så 

sanningsenligt som möjligt, då detta är av högsta vikt för undersökningens resultat. Enkäten 

annonserades på Facebook 2013-12-19 på två gruppsidor. Dessa gruppsidor används av IT, medier & 

design -programmets elever, som påbörjade sina studier 2010 samt 2011 och har vid denna tidpunkt 

sammanlagt 117 medlemmar. Av dessa medlemmar gav cirka 30 svar de första 3 dagarna för att sedan 

sjunka drastiskt till 0 svar per dag. Detta medförde att jag postade ett inlägg på Facebook-grupperna där 

jag påminde om att enkäten fortfarande var aktiv och att jag skulle uppskatta om fler ville svara på den. 

Detta visade sig ge god effekt, och inom tre dagar hade jag kommit upp i 103 svarande respondenter. 

Här valde jag att ta bort annonsen från Facebook då jag uppnått 103 svaranden. 

                                                 
17Google drive. Om Google drive (2013) < http://www.google.com/drive/about.html > (Hämtad 2014-10-26) 

http://www.google.com/drive/about.html
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4.4 Metoddiskussion 

Jag tycker att en elektronisk enkät var lämplig för att belysa omfattningen av användarnas upplevelser 

och beteende vid denna studie. Den kan dock vara mindre lämplig när det efterfrågas djupare 

information inom ett ämne, då möjligheten till en tvåvägskommunikation i dessa undersökningar är 

begränsad.  Detta är en risk jag var villig att ta då jag ansåg att de kvantitativa resultaten av enkäten 

borde kunna ge information om hur den stora massans beteende och upplevelser förhåller sig vid 

bildpublicering i sociala medier. Enkäten visade sig vara ett effektivt verktyg för att nå ut till ett större 

antal respondenter på kort tid, och jag fick svar på enkäten relativt snabbt. Något som jag fann 

komplicerat var att formulera enkätens frågor för att få svar på om användares beteende och upplevelser 

påverkas av en ”like-funktion”, vid bildpublicering i sociala medier. Det var komplicerat att formulera 

frågor där jag inte skulle riskera att påverka de svar respondenterna skulle komma att ge. Det finns alltid 

en risk att man befläckar frågorna med egna åsikter och på så sätt omedvetet eller medvetet leder 

respondenterna till att svara på ett visst sätt.  

5. Empiriskt resultat 

Studien har utförts bland svenska män och kvinnor genom Facebook, inom en åldersintervall från 18 till 

30 år. Samtliga av respondenterna är bosatta i Sverige och innehar ett användarkonto för applikationen 

Instagram. Användarkontot administreras från en smartphone, surfplatta eller via Instagrams 

webbgränsnitt anpassat för persondator. Studien har genomförts via Google drives verktyg för 

elektroniska enkäter. Länk till enkät har publicerats på facebook-grupper med direktiv om att enkäten 

endast gäller användare av Instagram i åldern 18 till 30 år. Enkäten besvarades genom att 

respondenterna svarade på frågor genom att ange sitt svar på en skala enligt följande: 1.mycket sällan 

2.sällan 3.ibland 4.ofta 5.mycket ofta.  Nedan redovisas studiens resultat i form av stapel- och 

cirkeldiagram med svarsprocent.  

 

 

 

 

 

Figur 5.  
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Det känns viktigt för mig att mina bilder får ”likes”. 

 

Figur. 7 

Figur. 6 
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Att en av mina bilder får ett stort antal "likes" ger mig en känsla av 

tillfredställelse. 

Jag reflekterar ibland över om en bild kommer få "likes" av andra 

användare innan jag laddar upp den. 

Figur. 8 

Figur. 9 
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Jag undviker ibland att ladda upp bilder som jag tror kommer 

generera ett fåtal "likes". 

En person vars bilder ofta får ett högt antal "likes", är ofta en 

ointressant person. 

 

Figur. 11 

Figur. 10 
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Jag blir ibland frustrerad när en av mina publicerade bilder har fått ett lågt 

antal "likes". 

Personer som ofta ger mina bilder "likes", ger jag likes tillbaka fast jag 

kanske inte riktigt bryr mig om personens bilder egentligen. 

Det händer att jag raderar bilder som fått ett lågt antal "likes". 

Figur. 12 

Figur. 13 

Figur. 14 
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En bild med ett lågt antal "likes", är oftast en intressant bild 

Ibland ger jag vissa bilder "likes" utan att mena något positivt med min 

"like", utan snarare något negativt. 

Figur. 15 

 

Figur.17 

Ofta är jag noga med vilken typ av bilder jag laddar upp, då jag vill visa 

upp en så bra sida av mig själv som möjligt för andra. 

Figur. 16 
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6. Analys 

I texten nedan kommer det empiriska materialet analyseras och diskuteras i samband med de 

vetenskapliga teorierna som jag tidigare presenterat, detta för att förstärka och exemplifiera de 

befintliga teorierna. 

 

6.1 Analys & tolkning av insamlad data från studie 

Resultatet från enkäten visar att det hos en större andel av respondenterna finns en eftersträvan att deras 

bilder ska få ”likes” från andra användare av Instagram. 43 % (44/102) av respondenterna svarade i 

enkäten att det kändes viktigt att deras bilder fick ”likes” och 21 % (21/102) tyckte att det var ”mycket 

viktigt” att deras bilder fick ”likes”. Denna eftersträvan skulle kunna tolkas som om en majoritet av 

respondenterna ser ”likes” som något positivt. 70 % (72/102) av respondenterna ansåg att när deras 

bilder får en större mängd ”likes” så får de en känsla av tillfredställelse vilket skulle kunna tolkas som 

att ”likes” ses som en form av godkännande av en aktörs publicerade bild av den stora massan/publiken 

på scenen (Goffman 1959). Att få ”likes” från andra individer skulle kunna förstärka Goffmans teori om 

att andra individer ger bekräftelse till den enskilde individen, vilket i sin tur påverkar individens 

upplevelser av det egna jaget och bidrar till upplevelser som en känsla av tillfredställelse. Dessa 

upplevelser och beteenden kan återspegla sig i hur användare väljer att presentera sig själva för att 

möjligen uppnå en högre status i form av flera ´”likes” vilket skulle kunna liknas med hur Gripsrud 

(2011) anser att människan sorterar de intryck hon utsätts för, både från medier, och de människor hon 

träffar dagligen. Att hon från alla dessa intryck (i detta fall ”likes”) bildar sig en uppfattning om 

skillnader och likheter mellan sig själv och de människor hon möter. Hon skapar sig en egen identitet 

och uppfattning om det egna jaget.18 

 

Ett resultat från studien som möjligen undergräver tesen om att användare av Instagram eftersträvar 

”likes”, och ser ”likes” som något positivt, är svarsresultatet från frågan: -om en bild med ett lågt antal 

"likes", är oftast en intressant bild”. Här svarade 22 % (22/102) av respondenterna att en bild med ett 

lågt antal likes ”sällan” är en intressant bild och 22 % (22/102) "mycket sällan”. 47 % (48/102) svarade 

”ibland” och 9 % (9/102) ”ofta” respektive 1 % (1/102) ”mycket ofta”. Detta kan möjligen tolkas som 

om ”like-funktionen” i Instagram påverkar hur vi upplever bilder och dess relevans, samt hur en bild 

med ett lågt antal ”likes” inte väcker riktigt lika högt intresse som en bild med ett högt antal ”likes”. Det 

finns här ett dilemma då det skulle kunna vara svårt att dra en slutsats av just denna specifika fråga då 

det finns flera faktorer än ”likes” som spelar in om en användare är blir intresserad av en bild. Exempel 

                                                 
18 Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3. Göteborg: Daidalos 
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på sådana faktorer kan vara ett en användare av Instagram inte har ett högre antal följare. Detta kan i sin 

tur resultera i att en användares bilder rent tekniskt inte kan få ett högt antal ”likes” då det inte finns 

följare som kan ge användarens bilder ”likes” i någon större omfattning. Det kan även finnas ett 

personligt intresse av vissa typer av bilder som till exempel familjebilder och intressespecifika bilder 

som endast användaren eller en smal intressegrupp finner intressanta. Då hänger antalet ”likes” på hur 

stor del av användarens följare som delar dennes intresse och hur många följare denne har. Det finns 

också en möjlighet att följare ger publicerade bilder ”likes” trots att de inte har för avsikt att mena något 

positivt med sin ”like” eller för den delen har ett präglat intresse för vissa bilder ifråga. Denna fråga i 

studien räcker inte för att dra några direkta slutsatser gällande användarnas beteenden och upplevelser. 

 

På frågan ” Ibland ger jag vissa bilder "likes" utan att mena något positivt med min "like", utan snarare 

något negativt.” svarar 34 % (35/102) att de ”ibland” ger ”likes” utan att mena något positivt och 31 % 

(32/102) svarar ”ofta” på påståendet samt 11 % (11/102) mycket ofta. 24 % (24/102) svarar att de sällan 

eller mycket sällan ger ”likes” utan att mena något positivt. Detta visar att 42 % (43/102) av 

respondenterna ofta eller mycket ofta ger likes utan positiv mening, samt 31 % (32/102) anser att de 

ibland gör på detta sätt. Detta kan möjligen tolkas som att en ”like” kanske inte alltid är menad som 

något positivt och talar då emot att ”likes” är något positivt som en majoritet av respondenterna anser i 

studien.  Intressant i sammanhanget är att respondenterna i majoritet ser likes som något positivt, till att 

42 % (43/102) sedan svarar att deras ”like” inte alltid är menad i positiv bemärkelse. 

 

37 % (38/102) av respondenterna ansåg att de ofta reflekterar över om en publicerad bild kommer få 

"likes" av andra användare innan de laddar upp den och 33 % (33/102) svarade att de ibland reflekterar 

över om de kommer få ”likes” innan de publicerar en bild. Detta skulle kunna tolkas som om en 

majoritet av respondenterna vid vissa tillfällen, reflekterar över hur andra individer ska uppfatta deras 

bilder innan publicering. Det vill säga att individen är uppmärksam på hur omgivningen ska uppfatta 

dennes publicerade bild. 73 % (75/102) av respondenterna svarade att de är ofta är noga med vilken typ 

av bilder de laddar upp, då de vill uppvisa en så bra sida av sig själva som möjligt för andra. Resultatet 

skulle kunna förstärka Buckinghams (2008) tes om att användaren publicerar media som på bästa 

möjliga sätt uppvisar den enskilda individen, vem man är i andras individers ögon,19 att respondenterna 

noga väljer ut vilka bilder de vill presentera sig själva genom, och då de medvetet väljer specifika bilder 

för att uppvisa en ”så bra sida av sig själva som möjligt för andra”. Det vill säga att de skapar en fasad 

som visas upp för andra individer. Detta skulle kunna styrka (Goffman 1969) tes där han menar att alla 

                                                 
19 Buckingham, D. (2008). Youth, identity, and digital media. London: The MIT Press 



22 

 

människor precis som i en teaterpjäs, spelar olika roller och att vi vill tas på allvar och göra intryck hos 

de som iakttar oss. Att vi använder denna fasad medvetet eller omedvetet när vi socialiserar för att 

förklara en situation för de individer som är publik till det sociala framträdandet. studien är dock för 

liten i sin omfattning för att kunna dra en direkt slutsats/parallell i frågan20 

 

I enkäten ställdes frågan om respondenterna ibland undviker att ladda upp bilder som de tror kommer 

generera ett fåtal ”likes”. Här svarade 45 % (46/102) av respondenterna att de sällan eller mycket sällan 

undviker att ladda upp bilder, medan 31 % (32/102) svarade ”ibland”. 18 % (18/102) av respondenterna 

svarade att de ”ofta” undviker att ladda upp bilder som de tror kommer generera ett fåtal "likes", och 6 

% (6/102) svarade ”mycket ofta” undviker att ladda upp bilder som de tror kommer generera ett fåtal 

"likes".  Det kan visa på att vissa individer uppehåller en fasad på Instagram, det vill säga förskönar 

bilden av det egna jaget i form av en fasad mot andra användare av Instagram. Denna tolkning skulle då 

kunna understryka Paparcharissi och Mendelson (2011) teori gällande att individen förmedlar en mer 

attraktiv bild av den egna personen. Att människan framställer sig själv omedvetet och medvetet som 

den person som hon egentligen önskar vara. Att det sätt som vi framställer oss själva, det egna ”jaget” är 

en ständigt utvecklande cykel där individens identitet jämförs, justeras och försvaras mot en regi av 

ekonomiska, sociala, kulturella, och politiska verkligheter. Det skulle enligt denna teori även kunna vara 

möjligt att den del av respondenterna som inte anser att de undviker att ladda uppbilder för att få ”likes”, 

omedvetet just gör detta.21 

 

I enkäten ställdes respondenterna inför påståendet att ”en person vars bilder ofta får ett högt antal 

"likes", är ofta en ointressant person”. Meningen med detta påstående var att undersöka om ett högre 

antal ”likes” påverkar upplevelsen av personer som publicerat en bild på Instagram. 37 % (38/102) 

svarade att en person vars bilder får ett högt antal likes ”ibland” är en ointressant person. 27 % (28/102) 

svarade ”sällan” och 19 % (19/102) mycket sällan. 14 % (14/102) svarade ofta och 3 % (3/102) svarade 

mycket ofta. Detta visar att en majoritet av respondenterna har svarat att en person med ett högt antal 

likes inte är en ointressant person. Respondenterna fick även svara på påståendet om ”en bild med ett 

lågt antal "likes", är oftast en intressant bild” här svarade 47 % (48/102) att en bild med ett lågt antal 

"likes", ”ibland” är en intressant bild. 22 % (22/102) svarade ”sällan” och 22 % (22/102) svarade 

”mycket sällan”.  9 % (9/102) svarade i sin tur att bild med ett lågt antal "likes", ”ofta” är en intressant 

                                                 
20 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
21 Mendelson, Andrew L & Papacharissi, Zizi. (2011). Look at us: collective narcissism in college student Facebook photo galleries. Temple University 

Philadelphia. < http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf > (hämtad 2014-12-30). 

http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf
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bild och 1 % (1/102) ”mycket ofta”. Detta visar att en majoritet av respondenterna anser att en bild med 

ett lågt antal likes ibland eller sällan är en intressant bild. 

 

Gripsrud (2011) anser att sociala medier bidrar till att definiera den verklighet som finns runt omkring 

oss, och där med att definiera vilka vi är. Han anser att människan har en kollektiv och en social 

identitet. Den kollektiva identiteten skapas utifrån andra individers uppfattningar och attityder till den 

enskillda personen, men även av den kollektiva omgivning vi lever i. Han anser att andras uppfattningar 

om en människa, blir en del av dennes identitet. Instagram är ett socialt medie där andra användare delar 

sina attityder och uppfattningar om andra användare genom att lämna kommentarer och att ge ”likes”. 

Genom dessa faktorer skulle det möjligen gå att dra paralleller med Gripsruds teorier om hur en individs 

kollektiva identitet på Instagram skapas genom andra användares kommentarer och ”likes”. Att 

respondenterna finner en person med ett högt antal likes intressant, skulle kunna återspegla hur dessa 

tilldelade ”likes” bidrar till hur användare uppfattar andra användare. ”Like-funktionen” skulle i enlighet 

med Gripsruds teori kunna påverka hur individer upplever andra individer genom att dess attityder och 

beteenden påverkas av ”like-funktionen” i Instagram.22  

 

6.2 Instagram som ett scenframträdande i Goffmans anda. 

Jag har analyserat och applicerat Goffmans teori om interaktionen mellan människor som ett 

scenframträdande där jag väger in resultaten från min studie mot det dramaturgiska perspektivet som det 

kan ske vid interaktionen mellan individer på Instagram. När en individ är osäker på hur hen ska 

framträda så byter individen mellan olika fasader eller roller som Goffman uttrycker det. På Instagram 

modifieras bilder som en individ själv kan kontrollera så att slutprodukten kan bli riktiga attribut för 

rollgestalten. Individen försöker identifiera sig med den modifierade gestalten vilket inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. En modifierad bild av sig själv blandas samman med det verkliga jaget. 

Individens reflektioner över aktiva Instagram-användare få statuera exemplet denne försöker uppnå.  

Användare angriper dagligen sociala situationer med olika former av teater. Instagram skulle kunna ses 

som en teaterscen där människor uppvisar sina identiteter och bygger sitt eget varumärke för andra 

användare. Den personliga bildprofilen innehåller en bakre och en främre region. 

 

I den ”bakre kulissen” finns den information som andra användare får ha tillgång till men som kan vara 

oönskad av den enskilde individen. En för rollen möjligen oönskad bild som laddats upp synlig för 

allmänheten genom en #hashtag, som direkt leder allmänheten till bilden. Med rätt kunskaper kan 

                                                 
22 Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3. Göteborg: Daidalos. 
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individen radera en oönskad etikett men ingen möjlighet ges till att radera själva ursprungsbilden vilken 

riskerar att förstöra den enskildes framträdande och trovärdighet. När en Individ inte behärskar de för 

framträdandet så viktiga verktygen finns det alltid en risk att rollgestaltningen och framträdandet inte 

uppvisas på det fördelaktiga sätt som individen arbetat mot. 

 

Arenan för framträdandet utgörs av den ”främre kulissen”. Här presenterar aktören sina bilder för 

dennes åskådare. Individen planerar och skådespelar sitt framträdande till förmån för andra användare. 

Individer använder sig av Instagram för att den stora massan gör det. Instagram arbetar för att individen 

ska upprätta nya kontakter och knyta befintliga kontakter närmare. Individer vill se vad den andre 

individen har för sig och vill få bekräftelse på, att de bilder användaren publicerar uppfattas som 

intressant material genom att ge andra "likes" och få "likes" tilldelade.23 

 

6.3 Fasaden och det dramaturgiska perspektivet. 

Här är avsikten att analysera respondenternas upplevelser och beteenden relaterade till Instagram och 

dess ”like-funktion” genom att pröva min hypotes i relation till Goffmans teori gällande termen ”fasad 

och dess fyra huvudingredienser.” Samt en presentation av samtida diskussioner där Goffmans teorier 

appliceras på sociala medier som Facebook och Instagram. Goffman (1959) menar att alla människor 

precis som i en teaterpjäs, spelar olika roller och att vi vill tas på allvar och göra intryck hos de som 

iakttar oss. Han förklarar detta beteende med termen ”fasad” som han menar omfattar helhetsintrycket 

av individen. Han menar att vi använder denna fasad medvetet eller omedvetet när vi socialiserar för att 

förklara en situation för de individer som är publik till det sociala framträdandet.24 

 

Enligt Goffman innehåller den så kallade fasaden fyra ingedienser; inramningen, personlig fasad, 

uppträdande och manér. Jag har här för avsikt att försöka identifiera om det går att applicera denna teori 

och identifiera dessa ”ingredienser” i Instagram och dess ”like-funktion”.25 

 

– Inramningen 

Inramningen är platsen där en scen mellan människor kommer att utspela sig. Goffman syftar här på 

platsens uppbyggnad som planlösning, dekor och design. Allt detta utgör grunden för den kommande 

teaterscenen. Inramningen skulle kunna liknas med Instagrams gränssnitt, detta är grunden för 

                                                 
23 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
24 Ibid 
25 Ibid 
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interaktionen mellan individer på Instagram, alltså den plats där en scen mellan individer kommer 

utspela sig i form av bilder, kommentarer, användar-presentation och mottagna och givna ”likes”.26 

 

– Personlig fasad 

Ingrediensen personlig fasad syftar till detaljerna som individen identifierar sig mest med. Detaljerna 

består bland annat av hållning, kön, ålder, utseende, utklädnad, talmönster och kroppsspråk. Flera av 

dessa detaljer ändras under en människas livstid, medan andra består hela livet. Den personliga fasaden 

skulle kunna uppvisas genom de personliga detaljerna som en individ delar med andra individer på 

Instagram. På en användares presentations-sida på Instagram, presenteras detaljer som ålder, ursprung, 

kön och utseende. Denna personliga fasad uppvisas både genom bilder och text, som användaren delar 

med sina följare. Här finns det en möjlighet för användaren att själv påverka den personliga fasaden då 

presentationen styrs av den egna individen virtuellt, vilket inte är möjligt i det fysiska livet. Det är alltså 

möjligt för en användare av Instagram att själv påverka och styra den personliga fasaden på ett sätt som 

inte kunde utföras på den tid då Goffman redovisade sina teorier 1959. Där emot så kan dessa detaljer 

även virtuellt ändras under en livstid då till exempel en användares utseende förändras och individen 

åldras och utvecklas med åren.27 

 

– Uppträdande 

 

Uppträdandet är ingrediensen som upplyser oss om en människas sociala status. I studien gällande 

användares beteenden och upplevelser, relaterade till ”like-funktionen” i Instagram, så har det 

framkommit resultat som har pekat på att användare eftersträvar att deras bilder ska få ett högt antal 

”likes” då detta kan får personen och dess bilder att framstå mer intressant. Jag skulle här vilja likna 

dessa ”likes” som genereras av ”like-funktionen” som en del av själva uppträdandet. Att det antal 

”likes” en användares bilder får, återspeglar användarens ”individens” sociala status i kombination med 

de bilder som användaren publicerar. Alltså det motiv som bilderna uppvisar ger en upplysning om 

individens sociala status. 28 

 

– Manér 

 

                                                 
26 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
27 Ibid. 
28 Ibid 
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Manér är den information som för ögonblicket förklarar vilken roll en människa tar på sig i en social 

kontext. Manér refererar till den stimulans som för stunden ger oss information om vilken roll den 

agerande ska spela på teaterscenen i den nästkommande situationen. Till exempel kan ett aggressivt 

manér visa att den agerande räknar med att styra den verbala interaktionen och dess förlopp. Då det kan 

vara svårt på den virtuella arenan att förutse vad en användare kommer spela för roll i det kommande 

framträdandet. Den stimulans som finns att finna före framträdandet skulle kunna identifieras i form av 

de bilder som en användare publicerar eller har publicerat och de filter som läggs på motivet. Att en viss 

typ av motiv kan ge en hint av vad som komma skall, att användaren avslöjar sin kommande roll genom 

vad bilden föreställer.29 

 

7. Diskussion & slutsats 

För att besvara min frågeställning så valde jag att ställa resultaten i den utförda studien mot min 

frågeställning samt se om det går att förstärka och/eller exemplifiera ovan omskrivna teorier som 

behandlar ämnet. Det har utförts i det tidigare avsnittet (6, Analys) ovan. Jag har här valt att lyfta fram 

de möjliga samband jag funnit i min studie vs befintliga teorier, för att se om studiens resultat talar 

samma språk som ovan omskrivna teorier. Jag har även analyserat befintliga teorier och försökt att 

applicera dessa vid den interaktion som sker via Instagram. Hur användares beteende och upplevelser 

påverkas av en ”like-funktion” vid bildpublicering i sociala medier, har uppvisat och förstärkt flera 

mönster som angivits i Goffman, Buckingham och Gripsruds teorier vilket det finns att läsa om i 

avsnittet (6.1 Analys & tolkning av insamlad data från studie.). Studien har visat på flera resultat dock 

med begränsad evidens. Då det är en begränsad studie som utförts så ska dess evidens inte tas för 

förankrade resultat, utan snarare något som möjligen kan förstärka och/eller exemplifiera befintlig 

angiven teori. Men bortsätt från dess evidens så vill jag ändå framhäva några av studiens mer intressanta 

resultat. Ett resultat från studien var att en majoritet av användarna ansåg att ”likes” associerades med 

något positivt. Det som även visade sig intressant här var att samma respondenter ansåg att ”likes” inte 

alltid behöver betyda något positivt utan kan även ges till en användare i en mening som inte är positiv, 

vilket samtidigt talar emot tesen att ”likes” är något positivt. Dock var det en större majoritet som ansåg 

att ”likes” är positivt jämfört med den del som sedan svarade att ”likes” inte alltid ges i en positiv 

bemärkelse. Studien visade även att en majoritet ansåg att de är noga med vilken typ av bilder de laddar 

upp, då de vill visa upp en så bra sida av sig själva som möjligt för andra. Detta talar för att det möjligen 

kan finnas en form av fasadskapande på Instagram, där användare noga reflekterar över hur den egna 

personen visas upp för andra. Användaren vill visa en fasad som ger en fördelaktig bild av dem själva 

                                                 
29 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
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för andra användare, vilket också kan resultera i ett högre antal ”likes”. Med detta skulle man till vis 

mån kunna förstärka/exemplifiera Goffman (1959) teorier om fasadskapandet och dess teaterscen30 samt 

Buckingham (2008) teori där han menar att användaren publicerar media som på bästa möjliga sätt 

uppvisar den enskilda individen, vem man är i andras ögon.31 Det skulle även kunna förstärka Giddens 

teori om att det i dagens samhälle handlar om själva identitetsskapandet om hur man som individ skapar 

sig själv en identitet att visa upp för andra människor.32 

 

Studien har visat att beteendet hos användare av Instagram påverkas av ”like-funktionen” då de till en 

viss grad anser att funktionen är en statusmarkör som höjer intresset för vissa användare genom det antal 

likes, som dessa användares bilder blir tilldelade. Det beteendet avspelglas i hur användare är noga med 

hur de pressenterar sig själva vid bildpublicering, då detta kan vara avgörande för hur de upplevs av 

andra användare och om de av dessa användare blir tilldelade ”likes”. Denna slutsats går i linje med 

Goffman (1959) teori att individen skapar sig en fasad som denne uppvisar utåt för att skapa acceptans 

från sin omgivning. 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

För att gå vidare och för att med säkerhet kunna fastställa resultat skulle det med fördel kunna utföras en 

mer djupgående studie av vad en ”like-funktion” har för inverkan på människor som använder sig av 

sociala medier. Den studie som utförts i detta arbete har bara skrapat på ytan och det finns mycket kvar 

att upptäcka. Med ordentligt med tid och resurser skulle det vara intressant att gå till botten med vad en 

”like” faktiskt är och betyder i olika sammanhang för individen och hur den påverkar livet vi lever.  

                                                 
30 Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts 
31 Buckingham, D. (2008). Youth, identity, and digital media. London: The MIT Press 
32 Giddens, A. (1991) Modernitet och självidentitet: Göteborg: Daidalos AB. 



28 

 

Käll- och Litteraturförteckning 

Trycka källor 

Benevenuto, Fabrício & Rodrigues, Tiago & Cha, Meeyoung & Almeida, Virgílio (2011). 

Characterizing user navigation and interactions in online social networks. Tillgänglig: SciVerse 

ScienceDirect Journals (2013-11-19) 

 

Gripsrud, Jostein. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3. Göteborg: Daidalos. 

 

Goffman, Erving. (1959). Jaget och maskerna, En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Stockholm: 

Norstedts. 

 

Pinch, Trevor. (2010). The invisible technologies of Goffman’s sociology from the merry-ground to the 

internet. Technology and Culture, 51(2), 409-424. 

  

Buckingham, David. (2008). Youth, identity, and digital media. London: The MIT Press. 

 

Giddens, Anthony. (1991) Modernitet och självidentitet: Göteborg: Daidalos AB. 

 

Becker, Howard. (2006) Utanför: Avvikandets sociologi: A-Z förlag. 

 

Elektroniska källor 

Findahl, Olle (2011). Svenskarna och Internet 2011 (.SE Internetstatistik). Tillgänglig: 

< http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf > (Hämtad 2014-12-29). 

 

Facebook hits one billion users, The Guardian, 2012-10-04.  

< http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/04/facebook-hits-billion-users-a-month >  

(hämtad 2014-11-23) 

 

Aegis Media. The science of social, An Experiment in Influence. 2013-11-12                                           

< http://www.isobar.com/jp/insights/detail/the-science-of-social-the-results > (hämtad 2014-11-14) 

 

http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/04/facebook-hits-billion-users-a-month


29 

 

Mendelson, Andrew L & Papacharissi, Zizi. (2011). Look at us: collective narcissism in college student 

Facebook photo galleries. New York.  

< http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf > (hämtad 2014-12-30). 

 

Instagram. < http://instagram.com/about/us/ > (hämtad 2014-12-18) 

 

Walker, L. About.com. Facebook Like Button Definition: What Is a Like Button?   

< http://personalweb.about.com/od/facebookconnect/g/Facebook-Like-Button-Definition.htm > 

(Hämtad 2014-11-25) 

 

Google drive. Om Google drive (2014) < http://www.google.com/drive/about.html >   

(Hämtad 2014-10-26) 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1. Instagram logotype. 

Figur 2. Bild av en profilsida på Instagram. 

Figur 3. Bild av en profilsida på Instagram med aktiverad ”like-funktion”. 

Figur 4. Bild av sida som listar ”likes”. 

Figur 5. Fråga med svarsalternativ från studie. 

Figur 6. Cirkeldiagram över könsfördelning vid studien. 

Figur 7. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 8. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 9. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 10. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 11. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 12. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 13. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 14. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 15. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 16. Stapeldiagram över studieresultat. 

Figur 17. Stapeldiagram över studieresultat. 

 

http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/Look%20at%20meAMZP.pdf
http://instagram.com/about/us/
http://personalweb.about.com/od/facebookconnect/g/Facebook-Like-Button-Definition.htm
http://www.google.com/drive/about.html

