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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete tillhörande kandidatprogrammet 

Interaktionsdesigner, 180hp, på Linnéuniversitetet i Kalmar som har pågått i 11 

veckor och innefattar 15hp. Under dessa 11 veckor har vi genomfört en teoretisk 

studie och en praktisk fallstudie där vi fokuserat på Instagram och ungdomars 

strategiska självpresentation på denna plattform. Vi vill passa på att tacka de 

ungdomar som medverkat i den fokusgrupp och i de intervjuer som har hållits. Utan 

er skulle denna fallstudie inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Morgan 

Rydbrink för ett stadigt stöd under projektets gång och för hans unika förmåga att 

smalna av stora idéer och få oss att känna att allt är solklart.   
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Abstrakt 
Ungdomars beteende styrs av attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll och 

utifrån omgivningen regleras beteendet för att skapa intryck som platsar i olika 

sociala interaktioner. Ungdomar presenteras sig olika beroende på sammanhang och 

utför olika strategier för att bli accepterade och känna tillhörighet. I dag är Instagram 

en gemensam plattform där ungdomar kan interagera med varandra via och eftersom 

det erbjuds bland annat publicering, delning och arkivering av bilder inleds en 

process till ett förlängt jag. Studien har syftat till att undersöka vilka strategier som 

ungdomar i åldrarna 13-16 i dag använder i sin självpresentation på Instagram för att 

uppnå tillhörighet. För att uppnå syftet med studien skapades en teorisyntes för att 

kunna kartlägga deras strategiska självpresentationer. Denna utgår från Theory of 

planned behavior, Erving Goffmans dramaturgiska samhällssyn, Jones och Pittmans 

självpresentationsstrategier och Russell Belks teori kring det förlängda jaget. I vår 

fallstudie genomfördes en fokusgrupp och fyra individuella intervjuer samt en 

bildanalys som alla hade utgångspunkt i teorisyntesen. Undersökningarna 

genomfördes för att ge svar på hur ungdomars beteende ser ut på Instagram och hur 

de använder applikationen för att presentera sig själva genom publicering av bilder. 

Resultatet visade att ungdomar i dag använder flera olika strategier för att presentera 

sig själva på Instagram. Den mest förekommande strategin är självfrämjan och i vissa 

fall använder de även insmickran och föregå med gott exempel. De vill lyfta fram 

egenskaperna av att vara kompetenta, sympatiska och moraliskt värdiga och utifrån 

detta publicerar de bilder på sig själva, sina kompisar och aktiviteter som föreslår just 

detta. 

 

Nyckelord: Ungdomar, Strategisk självpresentation, Instagram, Theory of planned 

behavior, Förlängt jag.  
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Abstract 
The behavior of adolescents is controlled by attitudes, subjective norms and perceived 

control, and they generate different impressions based on their environment to fit into 

their different social interactions. Adolescents present themselves different depending 

on their relations and alternate their strategies to do so in order to fit in and feel 

accepted. Today Instagram is a common platform for interaction between adolescents 

and because it offers publication, sharing and storing of images a process of creating 

an extended self occurs. The purpose of this study is to examine which strategies 

adolescents between the ages 13-16 use in their presentation of self on Instagram to 

achieve their sense of belonging. To accomplish this purpose we created a theoretical 

synthesis in order to map their strategic self-presentation. This synthesis is based on 

the Theory of planned behavior, Ervin Goffman’s concept of dramaturgy, Jones and 

Pitman’s self-presentation strategies and Russell Belk’s theory of the extended self. 

With this as a base in our case study we held a focus group and four individual 

interviews followed by a picture analysis. These enquiries were carried out with the 

purpose of answering how adolescents act on Instagram and how they use this 

application in their self-presentation via images. The result indicates that adolescents, 

today, use several different strategies in their presentation of self on Instagram. The 

strategy that is most prone to be used is self-promotion followed by ingratiation and 

exemplification. They want to highlight their capability to be competent, appealing 

and morally worthy and they publish pictures of themselves, their friends and their 

activities based on that.  

 

Keywords: Adolescents, Strategic self-presentation, Instagram, Theory of planned 

behavior, Extended self. 
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1 Introduktion  
I och med internets ökade betydelse blir det allt mer viktigt för barn och ungdomar i 

alla åldrar att använda sig av det. Barn i åldrarna 12-16 anser det viktigt eller mycket 

viktigt med internet, och i de högre åldrarna är andelen större. En studie från 2015 visar 

att allt fler barn och ungdomar anser att internet är viktig i sin vardag, och majoriteten 

av de tillfrågade känner sig helt eller till stor del delaktiga i informationssamhället. En 

anledning till denna delaktighet är att internet och smartmobiler har blivit en naturlig 

del av barn och ungdomars vardag (Internetstiftelsen i Sverige 2015). 

Barn och ungdomar introduceras tidigt in i den digitala världen och nästa alla 

växer upp med datorer, surfplattor och smartmobiler i hemmen. Smartmobiler, internet 

och sociala medier blir mer och mer en del av deras vardag och sträcker sig långt ner i 

åldrarna. Instagram har blivit en av de mest snabbväxande sociala medietjänsterna 

överallt i världen. Instagram grundades 2010 och redan 2015 var det 40 procent av det 

svenska folket som använde sig av Instagram och nästan en fjärdedel använde det 

dagligen. Även om Facebook fortfarande är det dominerande sociala mediet, är det 

ingen tvekan om att just bildbaserade medietjänster får en allt större spridning speciellt 

bland unga. Det är av 12-15 åringar som Instagram används mest flitigt, där 69 procent 

använder det dagligen och bland flickor är det 83 procent som använder det dagligen 

(Findahl & Davidsson 2015). 

På Instagram har barn och ungdomar möjlighet att presentera sig via bilder och videos i 

syfte att dela med andra, och det har blivit en naturlig del i deras vardag (Sheldon & 

Bryant 2016). Många människor har behov av bekräftelse och ungdomar påverkas mer 

påtagligt av vad folk i deras omgivning tycker och tänker. Ungdomar styrs i dag av 

skilda förväntningar och normer för hur de ska leva och bete sig och det är för dem allt 

viktigare att känna tillhörighet och att accepteras av sin sociala omgivning 

(Thorbjørnsen, Pedersen & Nysveen 2007). Ungdomars beteende påverkas ofta av 

andra människor och deras omgivning. Individer kan ses som skådespelare som agerar 

på en scen där vår omgivning är publik, och beroende på vilken publik som ungdomar 

står inför agerar de annorlunda. På denna scen är man medveten om beteendet, 

framförandet, och alternerar detta i förhållande till olika sociala regler (Goffman 2014). 

Det som avgör ungdomars beteende är deras intentioner till det aktuella beteendet, och 

intentionerna fastställs därefter av subjektiva normer, attityd gentemot beteendet och 

den upplevda kontrollen (Ajzen 1991). 

Inför olika människor försöker ungdomar skapa ett gott intryck och för att påverka 

detta intryck används ofta olika strategier för hur man presenterar sig. Användningen 

av dessa strategier, i interaktion ansikte mot ansikte, sker ofta omedvetet. Strategierna 

grundar sig bland annat i individers behov av att bli omtyckta, uppfattas som skickliga 

och moraliskt överlägsna (Jones & Pittman 1982). På Instagram kan ungdomar 

strategiskt påverka sin självpresentation och behovet av tillhörighet kan uppfyllas via 

den gedigna sociala interaktionen. Via olika digitala fenomen som förändrat vår 

användning i den digitala miljön kan individer genom publicering av bilder, som delas 
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och bevaras på Instagram konstruera ett jag som förlänger den egna personen i livet 

offline (Belk 2013). 

1.1 Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket forskning om självpresentation på sociala medier, och speciellt 

på Facebook, men inte i samma grad har det skrivits om Instagram som på senare år har 

blivit allt mer populär. I flera studier som har gjorts på Facebook har resultat pekat på 

att publicering av bilder är det främsta sätt som människor väljer att visa sin identitet 

via. Olika sociala medier har även påvisat hur publicering av bilder är avgörande för 

strategisk självpresentation (Zhao, Grasmuck & Martin 2008; Mehdizadeh 2010; 

Mendelson & Papacharissi 2010).  

 

Andrew L. Mendelson och Zizi Papacharissi undersökte i sin studie fotoalbum på 

Facebook och kom fram till att publicering av foton används som ett verktyg för att 

presentera sig själv. De kunde se att studenter taggar foton på sig själva och andra på 

Facebook, något som innebär att användarna därmed presenterar sig själva och sin 

identitet. Bilderna som publiceras är en social aktivitet och sociala medier såsom 

Facebook möjliggör för sina användare att dela upplevelser, som personer fått i det 

verkliga livet, in i den virtuella världen. Deras resultat visade att majoriteten av 

studenternas bilder var tagna tillsammans med vänner, oftast poserat med vänner av 

samma kön under något event. Det visade sig även att personerna på bilderna i nästan 

alla fall var medvetna att en bild togs, och olika typer av beteenden hur både flickor 

och pojkar poserade framför kameran var tydliga. Flickor till exempel hade ofta en 

pose som skulle visa på flirtig- och sexighet. De kunde dra slutsatsen att bilderna 

representerar en strategisk presentation av sociala grupper och det sociala livet på 

college (Mendelson & Papacharissi 2011). 

 

Eftersom Instagram är ett relativt nytt socialt media har få studier implementerats på 

självpresentation. Lauren R. Smith och Jimmy Sanderson genomförde sin studie för att 

undersöka hur professionella atleter använder bildbaserade sociala medier för 

självpresentation baserat på Erving Goffmans dramaturgiska samhällssyn. De ville 

fånga in vad för typ av beteende och tema som dessa atleter använde sig av. Som de 

förutspått fann de tydliga skillnader gällande könsnormer i de 27 profiler som de 

analyserade, då tidigare forskning på sociala medier online visat att beteende skiljer sig 

baserat på kön. Deras fokus för studien var att undersöka könsskillnader utifrån 

Goffman hos atleter för att ta reda på beteendeskillnader och teman som används (R. 

Smith & Sanderson 2015). 

 

Även annan forskning som har gjorts för självpresentation på Instagram har undersökt 

atleter, men med atleters syfte att kommunicera och marknadsföra sig själva och 

därmed bygga upp sitt personliga varumärke. Andrea N. Geurin-Eagleman och Lauren 

M. Burch ville i sin studie se på skillnader mellan hur pojkar respektive flickor 

presenterar sig. Erving Goffmans självpresentationsteori användes som teoretiskt 

ramverk även här och de kunde dra flera slutsatser kring atleternas 
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presentationsstrategier via användningen av den främre respektive bakre regionen 

(front stage och backstage), som Goffmans teori grundar sig i, i atleternas publicerade 

bilder. De kunde se att bilder som representerade det personliga livet publicerades i 

överväldigande högre grad än andra typer av bilder. Dessa bilder rankades som mest 

populära i förhållande till följares kommentarer och näst mest populära utifrån följares 

gillningar (Geurin-Eagleman & Burch 2015).  

 

Behovet av bekräftelse och tillhörighet har undersökts i Matthew Pittman och Brandon 

Reichs studie, där resultatet indikerar på att den upplevda ensamheten kan minska, 

medan lycka och tillfredsställelse med livet kan öka när det kommer till användning av 

bildbaserade sociala medieplattformar. Deras studie baserades på unga vuxna då denna 

grupp är den växande bland användningen av sociala medier, och trots den förbättrade 

sammanlänkningen, anses de även som mer ensamma än andra åldersgrupper. I deras 

studie undersökte de båda bildplattformarna Instagram och Snapchat i syfte att testa 

sina hypoteser huruvida användning av bildbaserade sociala medier minskar ensamhet 

och ökar glädje, och om dessa sociala medier kan förutse en ökning av tillfredsställelse 

i användarnas liv. I kontrast till text-baserade plattformar som erbjuder mindre intimitet 

och där användningen visas vara ineffektiv angående glädje och tillfredsställelse med 

livet. Resultaten indikerade på att man blir gladare och mer tillfredsställd med livet ju 

mer man använder bildbaserade plattformar och att användarna därmed minskar 

chansen att känna sig ensamma. Att dela bilder gör det möjligt för människor att snabbt 

kommunicera känslor och situationer och Pittman och Reich menar att trenden ständigt 

växer genom plattformar såsom Instagram och Snapchat där man kan dela bilder och 

videos både offentligt och privat. Med sitt resultat vill de belysa ensamheten i vårt 

samtida digitala samhället samt potentiella biverkningar av social medieanvändning 

(Pittman & Reich 2016).   

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Fallstudien syftar till att undersöka hur ungdomar i åldrarna 13-16 använder Instagram 

för att strategiskt presentera sig själva utifrån sitt behov att känna tillhörighet. Utifrån 

syftet har följande forskningsfråga formulerats: 

 

Vilka är de vanligaste strategierna för självpresentation som ungdomar använder på 

Instagram för att känna tillhörighet? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har med hjälp av forskningsfrågan avgränsat vårt forskningsområde till att studera 

Instagram och de bilder som publiceras, trots att Instagram är både en bild- och 

videobaserad tjänst. Baserat på tidigare forskning är även bilder det medel som 

ungdomar använder sig mest av för att visa på sin självpresentation. Vi ser det till en 

fördel att ha avgränsat oss relativt mycket från början, vilket vi tror gör det lättare för 

att kunna uppfylla syftet med studien.   
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Erving Goffmans dramaturgiska samhällssyn är väl använd av många forskare, men 

under vår informations- och litteraturinsamling hittade vi även Charles Horton Cooley. 

Cooley hade en intressant syn på konstruktionen av jaget, han talar om looking-glass 

self (looking-glass = förstoringsglas) som kortfattat innebär att man som människa har 

olika jag beroende på hur vi vill att omgivningen ska reagera på det vi gör. Ett exempel 

som han tar upp är när ett litet barn lär sig att fejka sitt humör för att få som denne vill, 

att låtsas gråta till exempel för att få en artefakt som mamman tagit eller förbjudit. 

Liknande beter vi oss som vuxna och vi har dessutom utvecklat detta beteende då vi 

skapat olika jag beroende på vem som tittar på och vad man vill uppnå. Denna teori är 

mycket intressant och hade den används i vår undersökning av målgruppen skulle vi 

utan tvekan funnit en del intressant data (O'brien 2006). 

 

Baserat på den tidigare forskningen vill vi i vår studie lyfta fram den dramaturgiska 

samhällssynen ytterligare än vad tidigare forskning gjort. Vi vill inte basera studien på 

könsskillnader utan istället hur ungdomar presenterar sig olika beroende på publiken 

som de ställs inför och därmed den främre och bakre regionen som Goffmans teori 

utgår ifrån. På sociala medier finns det en bred publik och användare på Instagram kan 

med inställningar välja vilka som får tillgång till deras innehåll, och vi ser att detta 

möjliggör för ungdomar att strategiskt presentera sig på olika sätt. Vi vill undersöka 

eventuella teman hos ungdomarna för hur de väljer att presentera sig själv utifrån 

publiken baserat på Jones och Pittmans (1982) vanligaste självpresentations strategier. 

Vi kan med hjälp av dessa strategier ringa in de beteende som vi, utifrån Theory of 

Planned Behavior och Goffmans samhällssyn, upptäcker för att förklara ungdomars 

självpresentation på ett nytt sätt. 

1.4 Disposition 

I projektets början gjordes efterforskning kring teori och tidigare forskning för att 

besluta vilken teoretisk modell vi skulle utgå ifrån. Efter en iterativ process av 

modifiering och utbyte av teorier kom vi att skapa en teorisyntes som blev grunden för 

projektet och fallstudien. I fallstudien genomfördes en fokusgrupp följt av fyra 

intervjuer. Tre intervjuer med samma syfte som fokusgruppen och en kompletterande 

intervju. Deltagarna var i åldrarna 13-16 år och frågorna ställdes kring deras syfte med 

Instagram, vad för typ av bilder som publiceras, vad som inte publiceras och även 

eventuella regler de styrs av vid användandet, både skrivna och oskrivna. För att 

bearbeta detta material genomfördes en analys av de koder, beteenden, som uppkommit 

under tillfällena gentemot varje del i teorisyntesen, detta för att synliggöra mönster och 

finna strategier för självpresentationen. I syfte att få en mer verklighetstrogen bild av 

hur ungdomar presenterar sig på Instagram gjordes även en bildanalys av 

respondenternas olika Instagramkonton. När all data hade sammanställts i ett resultat 

gjordes en analys gentemot teorisyntesen. Allt detta har följts av en diskussion och 

slutsats över resultatet och vad som kom att påverka det, vad som kunde gjorts 

annorlunda och förslag på fortsatt forskning. För att se illustration över arbetsprocessen 

se figur 1.1 nedan. 
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Figur 1.1 Illustration över studiens arbetsprocess. 
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2 Bakgrund och teori 
Under detta kapitel börjar vi med att ge en kort bakgrund följt av den teori som hör till 

de forskningsområden vi valt att fördjupa oss i för den här studien. Kapitlet kommer 

beröra teorin Theory of Planned Behavior, självpresentation utifrån Goffmans 

dramaturgiska samhällssyn, Jones och Pittmans självpresentationsstrategier och teorin 

om ett förlängt jag i den digitala miljön utifrån Belk. Till sist kommer den teorisyntes 

som studien grundar sig i att presenteras för att förklara hur dessa förhåller sig till 

varandra.  

 

Internet ger en möjlighet för individer att uttrycka vem man är men på samma sätt som 

offline, strävar individer efter att forma och bibehålla relationer och den centrala 

drivkraften för detta är individers behov av tillhörighet. Sociala medier är den senaste 

plattformen som ger människor chansen till självpresentation inför en varierad publik. 

Sociala medier tillåter användarna att uppfylla behovet av tillhörighet genom 

kommunikation med och lärandet av andra. Individers motivation till att använda ett 

socialt media är den tillhörighet som ges, men även att tjänsten möjliggör medel för 

självpresentation. På olika sociala medier kan användaren, genom att lägga upp bilder 

och information på sin profil, på olika sätt presentera sig själv (Seidman 2012). 

 

Sociala medier 

Sociala mediesidor är oförkroppsligade, interaktionen online är avskild från den fysiska 

koppen och sociala möten, därför kan användare, om de vill, interagera med okroppslig 

text som inte avslöjar något om deras fysiska egenskaper eller personlighet. Som sagt 

möjliggör sociala medier för användaren att gömma oönskad karaktär och fysiska 

egenskaper, för att istället presentera sig själv på ett sådant sätt som uppfyller dennes 

önskade självpresentation. Individers olika personligheter kan vara avgörande för hur 

man väljer att presentera sig. Användare som söker efter popularitet eller 

uppmärksamhet tenderar att lägga upp mer information på sociala medier, strategiskt 

engagera sig i sin självpresentation och förstärka sina profiler. Att konstruera en 

självpresentation på sociala medier kräver att sin personlighet och sina mål återspeglas 

i det innehåll, layout och den design som finns tillhanda. Sociala medier syftar till att 

främja interaktionen i en virtuell miljö genom den publicerade informationen på 

användarens profil. En användares profil innehåller för det mesta en profilbild, 

personlig information som beskriver användaren, intressen samt information som talar 

om dennes identitet. Oförkroppsligad interaktion online avslöjar inget om ens fysiska 

egenskaper eller personlighet hos användare. Detta gör det möjligt att skapa falska 

identiteter, en man kan låtsas vara en kvinna och en extremt introvert person kan 

istället visa sig var extrovert på grund av möjligheten att kringgå hinder som uppstår i 

interaktioner ansikte mot ansikte (AliAlassiri, Muda & Ghazali 2014). 

  

Sociala medier erbjuder att användare och dess vänner kan kommunicera och dela 

innehåll med varandra. I och med detta finns inte samma möjlighet att kontrollera det 

egna innehållet för att strategiskt presentera sig, eftersom andra har fri tillgång till att 



   
 

12 
 

kommentera innehållet och tagga varandra utan att behöva fråga om lov. Genom att 

tagga en person i en bild eller i ett inlägg blir denna synlig för personen i fråga och 

dennes vänner, och har man målat upp en viss självpresentation kanske inte dessa 

kommentarer eller inlägg stämmer överens med detta. Dock kan omvärlden anse att 

den information som andra tillhandahåller om personen i fråga är mer trovärdig och ger 

ett större intryck av vem personen verkligen är än personen själv. Beroende på 

individens personlighet finns varierande syften med självpresentationen. De som söker 

uppmärksamhet online är mer benägna att söka promiskuös vänskap än andra. Man 

menar då att man snarare söker fler följare av sin kanal än verkliga vänner, ju fler desto 

bättre. Ett problem som uppstår vid ökad publik är ett ökat behov av att bibehålla sin 

önskade självpresentation (Rui & Stefanone 2012). 

 

Instagram 
Sociala medier är som tidigare nämnt populärt bland alla människor i världen och 

Facebook har under en längre tid varit den mest populära tjänsten. På senare tid har 

dock bild- och videotjänsten Instagram, som främst är en mobiltjänst, blivit den mest 

snabbväxande sociala medier globalt. Instagram erbjuder sina användare att ta och 

publicera bilder och videos för att dela med andra på andra plattformar. På ett liknande 

sätt som Facebook kan Instagrams användare publicera bilder och videos på sitt flöde. 

Innan publicering erbjuds användarna att redigera bilden eller videon i form av ett antal 

filter som ändrar färg och bildupplösning. I och med att innehållet redigeras av 

användarna är det intressant att undersöka hur detta påverkar självpresentationen av 

användaren i det syfte att innehållet som publiceras representerar användaren själv, 

eller också med vänner och familj i sin närhet. Instagram fokuserar på användarnas 

personliga identitet, vilket lyfts fram genom att användarna befrämjar sig själva. 

Funktionen hashtagg gör det möjligt för användarna att engagera sig i det sociala 

mediesamhället och bidra till den sociala medievärlden genom att innehållet som 

publicerar med en hashtagg kan ses av alla människor på Instagram, förutsatt att kontot 

är offentligt. Människor använder ofta Instagram i syfte att övervaka/få kunskap om 

andra, dokumentera, visa sig tuffa och som en möjlighet till att vara kreativa. Det finns 

även tydliga korrelationer mellan att använda Instagram för dokumentation och hög 

social aktivitet i form av event, resor och besök hos vänner (Sheldon & Bryant 2016). 

 

De mest fundamentala reglerna som Instagram har är att man måste vara 13 år för att 

registrera sig och man får inte posta olämpligt material såsom naket, pornografiskt, 

olagliga eller hatfulla saker. Man får bara skapa konto åt sig själv och det 

rekommenderas att vara försiktig med att lägga ut för personlig information. Instagram 

har mycket information om alla deras funktioner, tjänster och regler på deras 

webbplats. En av de mest intressanta är Tips för föräldrar där föräldrar kan läsa vad 

Instagram är för typ av tjänst och hur deras ungdomars bilder kommer att behandlas 

beroende på vilken typ av konto de väljer att skapa (Instagram 2016). 

 

De två typer konton som går att skapa är att man väljer att ha det öppet eller privat. Ett 

öppet konto tillåter vem som helst att se och kommentera på det innehåll som postas i 
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flödet. Dessutom kan vem som helst följa personen i fråga genom att klicka på knappen 

följ, därefter sköter Instagram automatiskt godkännandet av förfrågan och knappen 

ändras till följer. Väljer man istället att ha ett privat konto har man bättre kontroll på 

vem som följer en eftersom att det istället, vid klick på följ-knappen, skickas en 

förfrågan till personen som äger kontot där denne i sin tur väljer att godkänna förfrågan 

eller inte. Båda kontona har möjlighet att plocka bort följare som man inte vill ha kvar, 

detta görs genom att kontot i fråga blockeras. I och med att man på Instagram väljer att 

följa folk efter eget intresse skiljer sig antalet följare från antalet man följer (Instagram 

2016).   

 

När det kommer till tjänsten i nöjessyfte finns det många användningsområden och 

funktioner inom Instagram. Den mest kända funktionen som man använder Instagram 

till är att dela bilder och videor. Antingen väljer man att använda redan befintlig media 

på telefonen, annars finns det möjlighet att fotografera och filma direkt i applikationen. 

En av de senaste trenderna på sociala nätverk för självpresentation är att publicera 

bilder av sig själv i form av selfies. Enligt Instagram har det sagts att över 80 miljoner 

bilder publiceras per dag. När man väl valt bild kan man därefter välja att gå vidare och 

lägga på olika filter eller välja att redigera materialet manuellt. Tar man sig vidare kan 

man välja att lägga till en text till bilden och man kan välja att publicera samtidigt på 

ett annat medium som är ihopkopplat med Instagram. Därefter kan man gå vidare till 

publicera och bilden laddas upp i flödet direkt. I texten till bilden kan man även välja 

att lägga till olika taggar, hashtagg (#) eller tag (@). Hashtagg använder man genom att 

använda # symbolen innan ett ord som man vill att bilden ska associeras med. Detta 

används för att länka ihop liknande foton med varandra och gör bilden sökbar för 

andra. Alla foton som taggas med samma hashtagg hamnar i samma flöde när man 

söker på just den hashtaggen. Det blir som ett nyckelord för bilderna. Liknande kan 

man tagga personer på bilden genom att använda sig av @ symbolen före 

användarnamnet. Användarnamnet blir då till en länk som leder till användarens 

Instagramkonto (Instagram 2016). 
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2.1  Theory of planned behavior 

Theory of planned behavior (TPB) togs fram av Izec Ajzen som en förlängning av den 

redan befintliga teorin Theory of reasoned action då denna första modell var begränsad 

i sitt mätande av människors ofullständiga kontroll över sin vilja. TPB utgår ifrån ett 

antal faktorer som påverkar ett beteende och den centrala faktorn är en individs 

intention att utföra en handling. Intentionen syftar till individens vilja och motivation 

att utföra en handling och ju starkare intentionen är desto större chans är det att en 

handling kommer att verkställas. En intention är alltså ett tecken på hur stark viljan är 

att utföra denna specifika handling och är beroende av den fria vilja att göra så. För att 

intentionen ska bli så stark som möjligt finns det inom TPB tre faktorer som måste 

uppfyllas (se Figur 2.1); attitude toward behavior (attityd gentemot beteende), 

subjective norm (subjektiv norm) och perveived behavior control (upplevd kontroll) 

(Ajzen 1991).  

Figur 2.1 Modell över Theory of planned behavior (Ajzen 1991). 

 

Det måste finnas vissa fysiska resurser tillgängliga för att man ska ha faktisk kontroll 

över en handling, men lika viktigt är den upplevda kontrollen över handlingen. Den 

upplevda kontrollen, som är en viktig del i TPB, kan direkt påverka beteendet och 

utförandet av en handling. Om individen upplever att en uppgift är enkel klarar denne 

av uppgiften bättre än om uppgiften upplevs som svår, oberoende av individens 

egentliga förmåga att utföra uppgiften. Individens förtroende till att klara av en uppgift 

influerar direkt beteendet och TPB skulle direkt kunna förutse ett beteende genom att 

titta på den upplevda kontrollen (Ajzen 1991).  

 

För att få en bättre förståelse för individens intention finns det två till faktorer som 

spelar roll inom TPB. Först, attityden gentemot beteendet innefattar hur individen 

uppfattar ett specifikt beteende, antingen positivt eller negativt. Enligt TPB bestäms 
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attityden gentemot ett beteende av föreställningar om konsekvenserna av beteendet. 

Individen utvärderar resultatet associerat till beteendet och styrkan i dessa 

associationer. Den andra, den subjektiva normen kopplar däremot in omgivningens 

påverkan på beteendet, huruvida individer i ens närhet påverkar om en handling ska 

utföras eller inte. Subjektiva normer skapas av individens egen tro och övertygelse att 

denne måste agera på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Beroende på hur stark tron 

och övertygelsen är av normen i den specifika situationen påverkas individens slutliga 

beslut (Ajzen 2005). Genom att alla dessa tre faktorer, den upplevda kontrollen, 

subjektiva normen och attityden gentemot beteendet, upplevs som positiva är 

sannolikheten större att intentionen till att utföra en handling blir positiv. Dock finns 

det fall där en eller två av dessa faktorer har större inverkan på intentionen än de 

resterande (Ajzen 1991). 

 

Ett flertal studier har visat att den subjektiva normen är för svag för att förklara 

intentionen till ett beteende. På grund av detta tvivel har flera forskare börjat applicera 

teorier inom självidentitet för att kunna förutsäga avsikten till ett beteende oberoende 

av den subjektiva normen. Det som påverkar avsikten till beteende, direkt eller indirekt, 

är inkluderat i koderna: självidentitet, gruppidentifiering och gruppnormer. För unga 

människor tros just normer vara särskilt viktiga att ta hänsyn till när det kommer till 

mobilanvändning. Det hävdas att yttre och sociala influenser påverkar unga användare 

mer än vuxna människor, då deras subjektiva norm utvecklas och förändras. Även om 

det förekommer kritik mot hur väl den subjektiva normen avgör avsikten till ett 

beteende, ser forskare att effekten av den subjektiva normen på avsikter regleras av den 

sociala identiteten.  Man ser en koppling mellan den subjektiva normen och avsikten 

till beteende endast för de personer som identifierar sig stark med gruppen 

(Thorbjørnsen, Pedersen & Nysveen 2007). För den här studien har vi därför, trots 

kritiken, valt att utgå från den subjektiva normen då vi anser att ungdomar, i åldrarna 

12-16, påverkas av socialt tryck. För att styrka den subjektiva normen har vi valt att 

applicera Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på samhället, i syfte att bättre 

kunna förstå ungdomars sociala influenser i sin omgivning utifrån från olika publiker 

som ungdomar ställs inför. 

  

Den upplevda kontrollen hänvisar till hur lätt eller svårt ett beteende är att utföra, som 

antas återspegla tidigare erfarenheter samt förväntade och faktiska hinder (Ajzen 1991). 

Denna upplevda kontroll av beteende påvisas inte vara lika avgörande för unga och 

innovativa användare av mobila tjänster, till skillnad från andra användare. 

Anledningen är att unga användare har en större erfarenhet och skicklighet i att 

använda mobila tjänster. Däremot kan yttre faktorer såsom ekonomiska resurser eller 

andra hinder påverka den upplevda kontrollen (Thorbjørnsen, Pedersen & Nysveen 

2007). Vi kommer under denna studie därför inte lägga lika mycket tyngd i att 

undersöka ungdomars upplevda kontroll över att utföra ett beteende på Instagram. Den 

del av kontrollen som vi kommer dyka djupare i är deras kontroll över sin egen 

självpresentation, om de har full kontroll över hur de presenteras eller om det finns 

något som minimerar kontrollen. 
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2.2  Självpresentation 

Erving Goffman var den som först beskrev självpresentation (även kallat impression 

management) som ett sätt för individer att presentera sig för andra. Individer i vår 

vardag stöter ständigt på olika sociala interaktioner och strävar därmed efter att skapa 

intryck av sig själva som passar dessa interaktioner. Genom att använda metaforer 

lånade från dramaturgin introducerade Goffman en ny tankegång i läran om mänsklig 

interaktion. I boken Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik (2014) 

analyserar Goffman mellanmänsklig interaktion och han skriver om hur vi människor 

tillhör en teaterscen där vi antingen är i en främre region framför en publik eller i en 

bakre region där publiken inte ser oss. Han menar att man är en skådespelare på en 

scen inför en publik, världen. När vi befinner oss på scenen, när vi interagerar med 

andra, kallar Goffman deltagarna för skådespelare varvid de här är medvetna om sitt 

beteende, sitt framförande, och alternerar det i förhållande till olika sociala regler. På 

scenen väljer man att hålla masken, vilket innebär att individer spelar en viss roll för en 

okänd publik och visar inte på sina brister (Goffman 2014).  

 

Goffmans samhällssyn utgår från att det sociala livet är strukturerat på ett sådant sätt att 

individer följer strikta regler i olika sociala sammanhang. Individer anpassar sig utifrån 

hur andra kan komma att uppfatta dem. Ett exempel är att folk offentligt hävdar att 

tycka om presenter som erhålls, uppskattar andras kläder eller frisyrer eller kommer 

med ursäkter till varför man inte kan delta på vissa sociala tillställningar. Människor 

strävar därmed efter att skapa ett gott intryck, vinna fördelar och sociala belöningar för 

att undvika konflikter, minska spänningar eller inte riskera att inte bli omtyckt av 

andra. I det flesta fall försöker människor skapa intryck i ett försök att bygga en 

särskild identitet för sig själv, med motivation att imponera på andra. Det finns 

skillnader i hur och i vilken grad en individ bedriver sin självpresentation, beroende på 

olika grupper som individen deltar i. Bekantskap, kön och status kan vara en avgörande 

faktor för graden av självpresentation. Individer med en nära relation drar fördel av den 

bakre regionen, då individer inte lika aktivt anstränger sig för att presentera en viss bild 

av sig själv, ett skådespeleri är inte nödvändigt. När det gäller personer som man inte 

står lika nära väntar man istället på att det uppstår en bekväm och nära relation innan 

man släpper skådespeleriet. Goffman tar även upp skillnaden mellan uttryck som man 

överför, den bilden man avser att framföra; och som man sänder ut, den bilden som 

åskådarna uppfattar (Goffman 2014). 

 

Enligt Goffman är målet med sin självpresentation att få andra att uppfatta en som man 

själv vill bli uppfattad. Därför påverkar sociala roller hur de presenterar sig för att 

uppnå detta och beroende på vilken publik man har varierar jaget som presenteras. Det 

finns två typer av självpresentationer när man strävar efter acceptans från sin publik: en 

som är skyddande mot avvisning och en som är girig efter acceptans. Genom att visa de 

egenskaper som man själv anser vara mest attraktiva hos sig själv spelar man på den 

giriga självpresentationen. Väljer man istället att visa en skyddande bild av sig själv 

blir bilden man målar upp en mer neutral och nedtonad version för att undvika 

avvisning. Det är vanligast att man väljer den giriga vägen i sin presentation men vissa 
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faktorer kan få personen i fråga att välja att skydda sig mer. Dessa är till exempel om 

publiken är oberäknelig eller om personen har sämre självförtroende (Rui & Stefanone 

2012).  

2.2.1 Självpresentation online 

I och med utvecklingen av internet, och World Wide Web, kan människor på distans 

presentera sig själva och med dessa verktyg kan man i dag strategiskt skapa 

skräddarsydda profilsidor. Användaren kan välja vilken information som ska läggas 

fram och i vilken form, till exempel text eller bild (Rui & Stefanone 2012). 

 

Redan när de stationära telefonerna kom menade Goffman att den typen av interaktion 

mellan människor var ett marginellt sätt att kommunicera på och att det inte gick att 

jämföra med den verkliga interaktionen. Online har man ett större avstånd mellan 

skådespelaren och publiken vilket gör det enklare att dölja vissa aspekter från sitt 

offline-själv när man presenterar sitt online-själv, något som Goffman kallar för en 

splittrad karaktär. Goffmans arbete ansågs under uppkomsten av telefonen vara 

utdaterat men i och med utvecklandet av ny teknologi, såsom Web 2.0, anses hans 

arbete möjligt att applicera i vår online interaktion med varandra. Eftersom Web 2.0 

tillåter mer avancerad delning av information, bland annat bilder och videor, fylls de 

digitala interaktionerna mellan människor med rikare information. Goffmans 

beskrivning av att överföra och sända ut hos en individ sträcker sig till Web 2.0 genom 

möjligheten att kunna dela media. I virtuella sammanhang blir den mask som tidigare 

hänvisats till och begreppet att hålla masken ännu tydligare för att visa på vem 

personen verkligen är. Internet möjliggör för människor att skapa en illusion av sig 

själva genom att framhäva önskade egenskaper och dölja de mindre önskade 

(Bullingham & Vasconcelos 2013). 

 

Det finns olika syn på hur identiteter skapas på internet, huruvida internet visar en 

befintlig eller en nyskapad identitet. Bullingham och Vasconcelos pratar om två olika 

syner på identitetsskapandet online som uppkommit bland forskare vars syn är att vi 

alla har olika typer av identiteter som vi använder i vår vardag, offline. En av dessa 

syner är att vi i vardagen har olika divisioner av vårt jag och att de vi väljer att visa 

online inte är nya identiteter specifikt skapade för detta ändamål, men att vi nu kan 

välja att framhäva dem på ett annat sätt. En annan syn menar tvärtom, att vi skapar nya 

jag som är specifika för vår vistelse i onlinemiljön. I och med att ständigt visa en 

specifik version av sig själv, oavsett om det är en alternativ eller falsk version, kan man 

under en längre tid och på ett enklare sätt hålla masken inför sin publik. Det är också 

mindre chans att man tappar masken här vilket medför att publiken hålls ovetande om 

det underliggande jaget bakom masken (Bullingham & Vasconcelos 2013). 

2.2.2 Strategier för självpresentation 

Människor engagerar sig i en mängd olika strategier som är utformade för att påverka 

den bild som andra skapar. Jones och Pittman (1982) har med sin taxonomi, som visas i 

tabell 2.1, förklarat olika strategier för självpresentation. Taxonomin består av self-
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promotion (självfrämjande), ingratiation (insmickran), exemplification (föregå med 

gott exempel), supplication (bön), och intimidation (skrämsel).   

 

Tabell 2.1 Jones och Pittmans (1982) taxonomi för självpresentation 

Strategi Attribut Känsla som väcks i andra 

Insmickran Omtycktbarhet Ömhet 

Skrämsel Fara Rädsla 

Självfrämjande Kompetens Respekt 

Föregå med gott exempel Integritet och moraliskt värde Skuldkänsla 

Bön Hjälplöshet Omtänksamhet 

 

Insmickran 
Mycket av vårt sociala beteende är format efter vår oro för vad andra tycker om oss och 

våra egenskaper som värme, humor, tillförlitlighet, charm, och fysisk attraktion. Målet 

med insmickran, menar Jones och Pittman, pendlar fram och tillbaka mellan dessa 

egenskaper. Personer med insmickran söker efter att uppfylla egenskapen som 

sympatisk, och det handlar om strävan av att bli omtyckt av andra människor. Det är 

den mest använda självpresentationsstrategin i det vardagliga sociala livet och är 

nyttjad när skådespelaren vill bygga en identitet för att vara sympatisk. För att uppnå 

sympati behövs kommunikativa aktiviteter som innefattar beröm, samtycke, 

komplimanger eller smicker med sin publik. Jones och Pittman hävdar att de flesta 

människor har ett trängande behov eller en inbördes önskan att vara omtyckta. 

Framgångsrik och stark användning av insmickran bidrar till positiva känslor hos 

publiken som intimitet, kärlek, ömsesidighet och medkänsla. Insmickran kan även 

underlätta för en individ att bli accepterad i gruppen (Jones & Pittman 1982). 

 

Skrämsel 
Skrämsel är en annan strategi och är nästan motsatsen till insmickran. Skrämsel 

används för att konstruera en identitet hos publiken genom hot, arga uttalanden och 

andra maktinförda taktiker. Skådespelaren använder skrämsel för att skapa ett intryck 

av moralisk värdighet, de vill projicera egenskaper av fara och framkalla respekt och 

rädsla från sin publik. Till skillnad från insmickran, som syftar till att bli omtyckt, 

involverar skrämsel egenskapen manipulation genom hotelser. Hoten kan vara ytterst 

vaga eller underförstådda och skådespelaren kan vara omedveten om sin strategi. Man 

har funnit att hotelser oftast används av personer med högre status vid kommunikation 

till personer med lägre status, och personer som använder skrämsel riskerar att tro att 

sina handlingar resulterar i att de blir omtyckta och accepterade när de i själva verket 

blir avskydda. Detta dilemma handlar enligt Jones och Pittman om att de kan få sin väg 

genom att projicera en förmåga och lust att bringa negativa resultat, dock blir de sällan 

omtyckta i processen. Eftersom risken att skapa ett negativt intryck är hög för denna 

strategi används denna strategi oftast vid icke-frivillig interaktion (Jones & Pittman 

1982).     
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Självfrämjan 
Skådespelare deltar i strategin självfrämjan för att skapa ett intryck av kompetens med 

hänvisning till sina allmänna förmågor (intelligens, atletisk förmåga) eller till särskild 

färdighet (att skriva, spela instrument et cetera). Enligt Jones och Pittmans taxonomi av 

strategier använder skådespelare självfrämjan för att uppmärksamma förmågor eller 

prestationer eftersom de vill att publiken ska uppfatta dem som skickliga. 

Självfrämjande personer gör anspråk på att övertala andra att uppfatta dem som 

kompetenta genom att visa positiva prestationer av sig själva, skryta, eller namedroppa. 

Skådespelare som använder självfrämjan riskerar att uppfattas mindre sympatiska och 

mer som högmodiga, arroganta eller även hotfulla. Till skillnad från insmickran är 

självfrämjade personer mer intresserade av hur andra tillskriver dem, med egenskapen 

kompetens istället för sympati. Även om självfrämjan är relaterat till de två första 

strategierna noterar Jones och Pittman att självfrämjan är en unik strategi (Jones & 

Pittman 1982). 

 

Föregå med gott exempel 
Att föregår med gott exempel är skådespelarens försök att skapa ett intryck av moralisk 

värdighet. Individer går utöver vad som är nödvändigt eller förväntas av dem i strävan 

efter att visas sig dedikerade och överlägsna. Genom denna strategi kommer 

skådespelaren försöka skapa en identitet av hängivenhet, försakelse, engagemang eller 

moralisk värdighet. Precis som den självfrämjande individen vill även dessa bli 

respekterade och beundrade men det finns en skillnad i den egenskap de söker. 

Egenskaper som eftersträvas av de som vill föregå med gott exempel är integritet och 

moralisk värdighet. Den som föregår med gott exempel presenterar sig som ärlig, 

disciplinerad, välgörande och självgod. Denne försöker att påverka och styra genom 

framkallad skuld eller befogenhet för god moral. Individer som regelbundet ägnar sig åt 

att föregå med gott exempel riskerar att uppfattas som skenheliga och hycklande av 

andra. För att lyckas strategin menar Jones och Pittman att man bör hitta relevanta 

sammanhang eller situationer där det är klokt att visa exemplariska eller lovvärda 

åtgärder. Nyckeln till framgång är att vara konsekvent, där skådespelare försöker 

framställa sig som ärliga och moraliskt värdiga oavsett sammanhang eller tillfälle 

(Jones & Pittman 1982).  

 

Bön 
Den sista strategin, bön, kan uppstå när en individ inte kan använda eller saknar 

resurser som behövs för de andra fyra strategierna. Bön är i huvudsak den strategin som 

skådespelaren använder för att presentera sig själv som svag och hjälplös för att få 

medlidande och hjälp av andra. Till exempel kan någon förklara att de inte vet hur man 

fixar ett problem de har med sin dator och använda denna brist på kunskap för att be 

om hjälp. Jones och Pittman lyfter i sin artikel upp mer könsstereotypiska exempel på 

detta men menar att individer utför bön i konversationer för att få sympati från sin 

publik genom att avslöja brister eller undervärdera sig genom blygsamhet. Denna 

strategi tenderar att användas oftare av mindre framgångsrika individer och med 

individer med lägre status, särskilt när individens kompetens ifrågasätts. Individer som 
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tar sig an denna strategi kommer att bete sig ödmjukt och erkänna sina brister och 

svagheter i hopp om att sociala normer eller regler för överordnad–underordnad 

kommer förplikta andra att känna sig mer vänliga och förlåtande mot dem (Jones & 

Pittman 1982).  

2.3  Förlängning av jaget i digital miljö 

Mobila enheterna blir allt mer närvarande i vårt samhälle, inte endast som ett medel för 

att konsumera information, men också som ett verktyg för kommunikation. 

Smartmobiler har haft en nästan oöverträfflig fart av acceptans och har inom en kort tid 

blivit en unik och viktig mobil enheten för kommunikation, särskilt har detta skett 

bland unga människor. Huvudsakligen beror denna acceptans på den befintliga och 

framvuxna tekniken av medialisering och mellankroppsliga relationer som användarna 

konstruerar med sina smartmobiler (Miller 2014). 

  

Enligt Miller är tekniken socialt konstruerad, apparatgeist. Vilket innebär att mobila 

enheter blir mer än bara tekniska apparater med sina användningskvaliteter, de blir en 

förlängning av användaren själv. Termen apparatgeist utformades av James E. Katz och 

Mark Aakhus (2002) för att definiera en sociologisk grund till 

mobilkommunikationsteori, särskilt inom ramen för förhållandet mellan tekniken och 

samhället. Miller menar att James E. Katz och Mark Aakhus vill belysa hur 

mobiltelefonen påverkas av hur den är designad och vilken betydelse den får hos 

användaren, hur tekniska verktyg formar användaren och användning i sociala 

sammanhang. En smartmobil i sin användning beskrivs som ett uppkopplat jag, något 

som alltid är på (always-on) och alltid är på dig (always-on-you). Användaren kan med 

sin smartmobil uppnå intimitet genom sina sinnen, det sker en sammanstrålning av det 

verkliga och det virtuella som tillsammans skapar en form av förkroppsling mellan 

användaren och tekniken. För vissa människor har det blivit nästan en förlängning av 

kroppen på det sätt som de håller och kelar med enheten även när den inte används. 

Smartmobiler talas om i dag som om de vore en del av deras kroppar, och ännu mer en 

del av deras sinne och kan ses som en del av deras identitet (Miller 2014). 

 

Mobila tjänster har gått att från början endast ha varit ett objekt med en skärm, till att 

vara ett objekt för kommunikation och slutligen ge tillgång till att interagera med 

sociala nätverk. Detta synsätt kan förklara mobila tjänster som både ett sätt att 

kommunicera med, och ett medel för social integration där mobilen har fått en ny roll 

som identifierare för individer och grupper, som ett stilelement i sociala nätverk 

(Thorbjørnsen, Pedersen & Nysveen 2007). I och med medialiseringen har mobila 

teknologier blivit kapabla att införliva våra sociala liv och vår kommunikation, och har 

blivit en ofrånkomlig dimension av alla sociala processer. Mobil teknologi har blivit en 

förlängning av vårt fysiska jag och det sker en förankring mellan 

informationssamhällets digitala infrastruktur och våra kroppar. Rädslan att missa något 

viktigt inom de sociala kretsarna är en alternativ förklaring till mobilens bundenhet. 

Deras bundenhet syns genom att människor använder smartmobiler överallt och tittar 

otaliga gånger på skärmen under en dag (Clayton, Leshner & Almond 2015). 
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Med multifunktionella mobiltelefoner och applikationer som Instagram kan vi påverka 

vår egen presentation och känsla av tillhörighet genom att vi ständigt är i kontakt med 

andra. Vi kan skicka och ta emot bilder, videor, meddelanden, kommentarer och andra 

uppdateringar som föreslår att vi lever intressanta liv och är en del av ett aktivt nätverk 

av andra, varav vissa utgör en del av vårt förlängda jag (extended self) i den digitala 

världen. Russell Belk, som var en av de första pionjärerna av teorin om ett förlängt jag, 

menar att sociala medier och andra internetmiljöer har påverkat konstruktionen av det 

förlängda jaget. Han menar att det har skett fem stora förändringar på grund av varje 

digitalt fenomen som har skapat distans mellan personers offline och online persona. 

Belk menar på att individer definierar sig själva baserat på ägodelar som de erhåller 

och för närvarande äger. Han föreslår att ägodelar är mer än bara ett stöd i processen att 

definiera sig själv, individer anser att dessa ägodelar dessutom är en del av jaget. Belk 

förklarar detta som det förlängda jaget. Med fler immateriella ägodelar i vår vardag 

lyfts frågan om huruvida individer kan komma att bli bundna till immateriella ägodelar 

på samma sätt som de kan med materiella ägodelar (digitala enheter inkluderat) och 

huruvida vi kan få status och en förbättrad självkänsla från dessa (Belk 2013).  

 

Den första förändringen, avmaterialisering, är när man inte behöver äga en artefakt för 

att uppleva den utan kan uppleva den i en icke-fysisk form. I dag är information, 

kommunikation, bilder, musik och videos till större del immateriellt. Inte bara våra 

ägodelar har förlorat sina tidigare fysiska kroppar, det har även vi människor. Den 

andra förändringen, återförkroppsling, menar på att vi via bilder, videos och avatarer 

blir återförkroppsligade online då vi är benägna att representera oss själva visuellt. Den 

tredje förändringen, delning syftar till vår möjlighet att på bara ett ögonblick dela 

information, underhållning, bilder, filmer och musik med andra. Även om delning i sig 

inte är något nytt gör digitala enheter det möjligt att dela ännu mer, och mer generellt, 

än någonsin tidigare. Vänner på sociala medier vet mer än ens närmaste familj om 

dagliga aktiviteter, sociala kontakter och tankar. Den fjärde förändringen, 

samkonstruktion av jaget, är tanken att andra hjälper till att forma hur vi ser oss själva. 

Våra identiteter är inte bara självskapade via sociala medier, utan också gemensamt 

konstruerade av andra eftersom vår presentation av jaget har blivit mer offentlig. 

Vänner hjälper till att tillsammans bygga och bekräfta varandras känsla av jaget genom 

inlägg, taggningar, och kommentarer. Den sista förändringen är distribuerat minne som 

inträffat genom att internet erbjuder möjligheter att arkivera berättelser av jaget som 

tidigare hållits i ens huvud eller materiella ägodelar (till exempel fysiska bilder). I den 

digitala världen finns ny uppsättning av utrustning och teknik för registrering och 

arkivering av våra minnen. Vi dokumenterar och kommenterar våra liv allt mer tack 

vara den gränslösa digitala fotograferingen, sociala medieuppdateringen, bild- och 

videodelningssajter, bloggarkiv, elektroniska kalendrar och andra digitala brödsmulor 

som vi lämnar efter oss i den digitala tidsåldern. Våra minnen gynnas inte bara från 

våra online-aktiviteter utan också av andra som publicerar bilder av oss och taggar oss i 

dem. Precis som den gemensamma konstruktionen online, är den gemensamma delen 

av vårt minne gemensamt konstruerat med andra på sociala medier (Belk 2013). 
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Vidare hänvisar Belk (2013) till Goffmans identitetskit som är olika kit som människor 

bär med sig för att känna sig trygga i sin egen identitet och sin presentation av sig själv. 

För många i dag är vårt mest relevanta identitetskit en mobil enhet som tillåter oss att 

ringa från en lista med kontakter, kommunicera med dessa kontakter på olika sätt, ta 

och lagra bilder och videoklipp samt ladda upp dessa på internet, lägga till innehåll i 

vår online presentation av oss själva, kolla våra sociala medieflöden och utföra en 

mängd andra funktioner med endast några fingerrörelser. Utan dessa kit blir vi 

avpersonaliserade. Mobiltelefoner ersätter andra enheter, mobilens kamera är nu den 

mest använda för att ta en bild, och som eventuellt kommer bidra till en minskad 

investering av andra enheter. Genom förmågan att fånga visuella bilder och ladda upp 

dem läggs allt i bakgrunden av bilden till i vår uppsättning besittningar som vi senare 

använder för att representera oss själva inför andra. Varje gång vi kontrollerar våra 

sociala mediekanaler kontrollerar vi vilka vi är, vilka vi var, och vilka vi verkar bli 

eftersom vi på dessa kanaler inkluderar vänner, publicerar inlägg till vårt flöde, visar 

intressen, musik och så vidare. Men inget av detta skulle vara möjligt utan digitala 

enheter och dess tillgång till internet (Belk 2013).  

 

Internet har blivit en navelsträng till det sociala. Digitala jag i det globala 

datornätverket är en form av mellankroppslig relation. Kroppen kan vara mer effektivt 

ansluten till andra kroppar och världen via internet, och med hjälp av digitala jag kan vi 

fastställa mellankroppsliga relationer på internet som tidigare inte var möjligt (Kim 

2001).  Begreppet mellankroppslighet, engelskans intercorporeality, föreslogs av den 

franske fenomenologiska filosofen Maurice Merleau-Ponty, som betonar rollen mellan 

jaget och den andra som förkroppsligande interaktioner inom processen för social 

förståelse. Genom dessa förkroppsligande interaktioner skapas intersubjektiva 

meningar som direkt delas mellan jaget och den andra utan att vara medierad av 

mentala representationer. Mellankroppslighet innehåller en perceptionshandlande loop 

mellan sig själv och andra som illustreras i figur 2.2. När en annan människas 

handlande uppfattas uppmanas samma handlande hos en själv, som ett leende eller en 

gäspning, och tvärtom (Tanaka 2015). 
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Figur 2.2 Människors mellankroppsliga relationer med varandra (Tanaka 2015). 

   

Web 2.0 har öppnat nya möjligheter för social interaktion hos människor. Med digitala 

jag på nätet, kan vi fastställa mellankroppsliga relationer utan att nödvändigtvis behöva 

begränsas av artefakters spatiotemporala villkor. Den virtuella världen innebär att nätet 

öppnar upp nya horisonter av världen där vi kan uppleva förekomsten av andra och 

avslöja vår existens. Vid navigering på webbplatser kan man möta andra människor 

som aktivt interagerar och kommunicerar med varandra. Att vara ansluten till nätet 

innebär att vara ansluten till andra. På nätet samexisterar vi med andra som alltid är där 

och som en del av världen. Att vara i den virtuella världen innebär även att vara med 

andra och vara i världen där internet nu blir en navelsträng till det sociala. Genom att 

tillåta oss att dela våra kroppsliga erfarenheter i form av digitala jag, öppnar datornätet 

nya horisonter för mellankroppslighet. Kroppen kan vara mer effektivt ansluten till 

sociala institutioner och världen via internet.  Globala datornätverk skapar världsliga 

intressen som förenar människor i den virtuella världen till en enda virtuell gemenskap. 

Nätet är en ny typ av utrymme där våra ord och gärningar existerar i form av digital 

profiler. Vi är i webben där vi interagerar med andra människor, får information, delar 

saker, bygger upp gemenskaper. När vi säger att vi existerar i webben, innebär det att 

vi är i den på ett lika verkligt och riktigt sätt som att vara i världen (Kim 2001).  

2.4  Teorisyntes  

För att förklara och beskriva hur våra forskningsområden kommer att besvara 

forskningsfrågan har en egen modell tagits fram (se Figur 2.3). Vi vill illustrera hur 

våra forskningsområden strategisk självpresentation, sociala medier och förlängt jag i 

digital miljö förhåller sig till varandra. 
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Figur 2.3 Egen teoretisk modell. 

 

Ungdomars strategiska självpresentation på Instagram avgörs först och främst av den 

vilja och motivation de har till att använda Instagram för att publicera bilder, 

intentionen till beteendet. Intentionen till beteendet påverkas av de första tre faktorerna, 

attityd gentemot beteendet; subjektiva normen; den upplevda kontrollen, i teorisyntesen 

som tillsammans bildar en strategi för självpresentation. Genom att väga strategin mot 

ett beteende bestäms intentionen till att utföra detta beteende eller inte. Den bild av sig 

själv som de väljer att presentera påverkas av tidigare erfarenheter och tidigare 

preferenser, attityden gentemot beteendet, men även av den egna tron och övertygelsen 

om att behöva agera och bete sig på ett visst sätt på grund av människor i sin 

omgivning, den subjektiva normen. En viss del av ungdomars självpresentation avgörs 

även av deras uppfattning av kontrollen som de har över presentationen av sig själv, 

den upplevda kontrollen (Ajzen 1991). Med hjälp av Jones och Pittmans (1982) 

strategier för självpresentation har vi redskap till att ta reda på vilka typer av 

självpresentationer som ungdomarna använder. Vidare vill vi, tillsammans med Erving 

Goffmans dramaturgiska samhällssyn, undersöka eventuella skillnader i de strategier 

som ungdomar använder för att presentera sig i relation till sin publik. Genom att de 

strategiskt presenterar sig på Instagram blir de en del utav de förändringarna, från 

Russell Belks teori av det förlängda jaget, som bidrar till ett förlängt jag i den digitala 

miljön. Detta kan i sin tur hjälpa till att förklara hur det kommer sig att de väljer att 

presentera sig på ett visst sätt. Instagram kan ses som en virtuell ägodel och genom att 

de presenterar sig via bilder blir de återförkroppsligade. Genom den sociala 

interaktionen och feedback som ungdomar skapar med sina vänner konstrueras deras 

självpresentation gemensamt och på Instagram delar man bilder och innehåll med andra 

och därmed delar en del av sig själv. Genom att publicera bilder och spara dem i 

biblioteket på Instagram skapas distribuerade minnen av jaget.  
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3 Metoder 
I följande kapitel kommer vi beskriva de metoder som genomfördes och hur vi gick till 

väga med dessa. I vår fallstudie utgick vi från en kvalitativ metod i form av en 

fokusgrupp och intervjuer som kompletterades med en kvalitativ bildanalys. 

 

 

Efter litteratursökningen påbörjade vi planeringen av metoderna till vår fallstudie som 

kom att bli en fokusgrupp och fyra intervjuer. Dessa genomfördes med ungdomar i 

åldrarna 13-16 och resultatet av dessa metoder analyserades sedan för att utläsa olika 

beteenden och strategier som förekommer på Instagram. Därefter genomfördes en 

bildanalys gentemot ungdomarnas Instagramkonton för att få en inblick av deras 

egentliga beteende på Instagram. En förenklad illustration över dispositionen för 

metoderna visas nedan i figur 3.1.  

 
Figur 3.1 Förenklad illustration över metoddisposition. 

3.1  Fokusgrupp 

Vi inledde med en kvalitativ metod i form av en fokusgrupp. Vi såg att denna metod 

kunde ge oss bred information på kort tid och involvera fler respondenter samtidigt. 

Samtidigt hade vi en förhoppning att ungdomarna i den valda målgruppen skulle känna 

sig mest trygga i att prata öppet när de var tillsammans med vänner. Syftet var att med 
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fokusgruppen var att låta ungdomarna svara på frågor tillsammans för att vi skulle få 

förståelse för ungdomars användning av Instagram. Vi valde att ha en semistrukturerad 

fokusgrupp och undvek att använda ledande frågor för att öka studiens validitet. 

Eftersom att diskussionen beslöts vara ett enat svar fanns det en risk att man tappar den 

enskilda individens åsikter. Vad gäller reliabiliteten finns det faktorer, som till exempel 

gruppdynamik, som gör att resultatet kan komma att variera något vid ett upprepat 

tillfälle. Det är inte säkert att samma resultat hade framkommit med samma fokusgrupp 

vid ett annat tillfälle.  

  

Målgruppen var ungdomar i åldrarna 13-16 år och urvalet gjordes med hänsyn till att 

ungdomarna hade ett Instagramkonto oberoende av graden aktivitet. Hänsyn togs även 

till att samla redan befintliga homogena kompisgrupper för att minska osäkerheter och 

spänningar som kan uppstå vid känsliga ämnen, men även för att öka chansen för 

diskussion. Inför fokusgruppen tog vi kontakt med sju ungdomar via telefon, eftersom 

en av intervjuarna kände dessa sedan innan, varav fyra svarade att de hade möjlighet att 

träffas veckan därpå.  De andra som kontaktats hade svårigheter att mötas på kort 

varsel på grund av praktisk arbetsorientering i skolorna. Fokusgruppen som slutligen 

kom att genomföras var med fyra ungdomar i åldern 16 som kände varandra sedan 

tidigare.  

 

I och med att ungdomarna redan kände varandra sedan tidigare hade vi i åtanke att det 

kan finnas information som inte diskuteras då det i en sådan trygg grupp finns mycket 

som är underförstått och som tas för givet (Wibeck 2000). För att minska denna risk 

var vi mycket noga med att vara utförliga i skapandet av våra frågor och se till att varje 

del av Instagram kom med. När vi formulerade våra frågor utgick från grundfrågorna: 

vem; vad; varför; hur. En annan detalj var även att vi började med att skriva ner vad vi 

ville få reda på och utifrån det skapade vi sedan frågor. 

  

Vid fokusgruppstillfället var båda författarna närvarande, vi bjöd på fika och gav en 

kort introduktion angående syftet till studien och varför ungdomarnas bidragande 

information och kunskap behövdes. För att undvika eventuell nervositet och i ett försök 

att lätta på stämningen började vi med att visa, via en medförd laptop, de 

Instagramkonton som vi själva hade och förklarade syftet med vår egen användning, 

för att sedan rikta uppmärksamheten mot respondenterna och våra frågor.  

 

Vi utgick från ett antal frågor (se Bilaga 1), som skapats i Google Drive, för att öppna 

upp för diskussion, följt av ett antal följdfrågor som vi lät komma naturligt med målet 

att hålla samtalet igång. Frågorna berörde deras användning och aktivitet på Instagram 

samt syfte till varför de använder Instagram och vad för typ av bilder som de 

publicerar. Ibland gavs korta svar där vi snabbt fick lov att följa upp eller utveckla 

frågorna och andra gånger förde de diskussionen helt själva och ställde en del frågor till 

varandra. Under fokusgruppens gång var det en av författarna som hade huvudansvaret 

att föra konversationen och ställa frågorna. Den andra författaren hade som uppgift att 

anteckna det viktigaste som sades och flika in frågor när oklarhet uppstod. Vi hade 
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sedan tidigare beslutat att inte spela in mötet, då inte upplevt behöva veta ordagrant vad 

respondenterna sa.  

  

Fokusgruppen tog cirka en timme och dagen efter renskrevs anteckningarna i Google 

Drive där svaren strukturerades upp i ett dokument och kategoriserades efter de frågor 

som ingått i fokusgruppen. Vi gick även gemensamt igenom svaren som hade kommit 

fram varefter vissa kompletteringar gjordes där anteckningarna var otydliga. 

3.2  Intervjuer  

Målgruppen för intervjuerna var densamma som för fokusgruppen och kravet på 

användande av Instagram var densamma. Här togs det dock ingen hänsyn till kön. Vi 

genomförde fyra intervjuer varav tre av dessa genomfördes med samma frågor som 

fokusgruppen i syfte att samla in information om användandet av Instagram hos 

ungdomar. Den sista genomfördes med syftet att gå mer in på djupet angående hur 

ungdomar presenterar sig på Instagram och varför de väljer att presentera sig på ett 

visst sätt. Dessa frågor utfördes därför med hjälp av de tre första faktorerna från 

teorisyntesen för att vara säker på att dessa blev besvarade och för att höja validiteten 

på undersökningen. Validiteten kan påverkas av situationen som respondenten befinner 

sig i eftersom svaren kan komma att bli begränsade på grund av dennes upplevelse av 

att bli intervjuad. Likt fokusgruppen var frågorna semistrukturerade och vi ställde 

följdfrågor under intervjuns gång, dock var fokus mer på att låta respondenterna svara 

ostört för att inte påverkas av våra tankar. Reliabiliteten för metoden höjs genom att 

samma frågor ställdes till alla de tre första intervjuerna och även genom att alla 

intervjuer genomfördes i hemmamiljö för respondenterna, dock finns chans att svaren 

kan komma att skiljas beroende på hur den semistrukturerade intervjun utvecklas.  

  

De som intervjuades var tre helt nya ungdomar och en som tidigare deltagit i 

fokusgruppen. En av de nya respondenterna kontaktades via Skype genom en annan 

studiekamrat varav ett möte för intervju via Skype blev bokat. Resterande två nya 

ungdomar kontaktades först i syfte att delta i fokusgrupper, men resulterade istället i 

två enskilda intervjuer. Dessa två ungdomar var bekant med en av intervjuarna och 

kontaktades via telefon och intervjuerna genomfördes fysiskt. Den sista respondenten, 

som tidigare deltagit under fokusgruppen, kontaktades för en kompletterande intervju 

som kom att genomföras via Skype.  

 

Eftersom samma frågor som använts till fokusgruppen även användes till de tre första 

intervjuerna, behövdes endast en ny uppsättning frågor formuleras till den sista 

kompletterade intervjun. Dessa frågor formulerades utefter de tre faktorerna som 

påverkar intentionen till ett beteende och därmed beteendet i vår framtagna teoretiska 

modell; den upplevda kontrollen, subjektiva normen, attityden gentemot beteendet och 

för att säkerställa att vi inkluderat alla delar. Även här skrev vi vad vi ville få svar på 

från respektivefråga (se Bilaga 4). 
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Inför intervjuerna fick respondenterna själva välja i vilken miljö de ville träffas, detta 

för att öka känslan av trygghet och därmed öka validiteten för intervjuerna. Alla hade 

önskemål om att vi kom hem till dem, vilket vi därmed gjorde. Första respondenten 

som vi träffade var en pojke på 15 år och vi satt i hans vardagsrum tillsammans med 

hans mamma. Det bjöds på fika och eftersom en av författarna kände pojken sedan 

tidigare var stämningen relativt avslappnad. Vi berättade kort om vårt projekt innan vi 

började ställa frågor och svarade på förälderns frågor angående studien. Föräldern var 

närvarande under intervju men satt tyst och deltog inte. Svaren från respondenten var 

relativt korta och koncisa, vilket kunde ha påverkas av förälderns närvaro. Under 

intervjun ställde en av författarna frågor medan den andra antecknade. Målet var att 

inte påverka svaren hos respondenterna för mycket utan istället försöka vara tyst och 

låta dem tala till punkt (Arvola 2014). Intervjun tog cirka 30 minuter. 

  

Den andra intervjun genomfördes i liknande miljö, då respondenten fick välja plats och 

tid. Även denna respondent var en bekant till en av författarna och detta var en flicka 

på 14 år. Under intervjun träffades vi hemma hos flickan i hennes häststall, då hon hade 

knappt med tid och detta innebar att vi störde hennes vardag så lite som möjligt. 

Respondentens mamma närvarade i början och fick ta del av informationen angående 

intervjun tillsammans med respondenten. Därefter lämnade föräldern oss ensamma att 

genomföra intervjun. Svaren som gavs var utförliga och vi fick chans att ställa många 

följdfrågor, vilket resulterade i en diskussion mellan den som intervjuade och 

respondenten. Precis som den första intervjun ställdes frågorna av en av författarna 

medan den andra antecknade, allt för att vara konsekventa. Intervjun tog cirka 40 

minuter. 

  

Den tredje intervjun genomfördes via Skype då en fysisk plats inte var möjlig. 

Respondenten, som var en flicka på 13 år, fick välja dag och tid för genomförandet av 

intervjun. Intervjun började även här med att vi gav en kort introduktion till varför vi 

behövde respondentens deltagande och syftet med studien och hur intervjun skulle gå 

tillväga. Under detta intervjutillfälle var endast en av författarna närvarande i första 

halvan av intervjun då den andra fick förhinder. Första halvan av intervjun ställdes 

frågorna och antecknades svaren av samma författare. När den andra författaren var 

närvarande under andra halvan av intervjun, ställde en frågor och den andra 

antecknade. Svaren antecknades direkt i frågedokumentet på Google Drive och utan 

inspelning av samma anledning som tidigare intervjuer. Intervjun tog cirka 20 minuter. 

  

Materialet som kom från intervjuerna renskrevs i ett dokument på Google Drive, ett 

dokument per intervju. Efter detta blev det klart att det fanns delar i ungdomarnas 

självpresentation som vi ville veta mer om, därför genomfördes en kompletterande 

intervju. En av deltagarna från fokusgruppen kontaktades och var positiv till att 

medverka ännu en gång och redan samma dag som förfrågan skickats genomfördes 

intervjun. Även här var det en av intervjuarna som förde samtalet och en som 

antecknade, med mikrofonen avstängd för att inte störa.  
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3.3  Materialanalys från fokusgrupp och intervjuer 

För att höja reliabiliteten på det insamlade materialet sammanställdes all information 

från fokusgruppen och intervjuerna på samma sätt, genom en analys av materialet 

gentemot teorisyntesens tre beteendefaktorer som ska förklara ett beteende: attityden 

gentemot beteendet, subjektiva normen och den upplevda kontrollen av beteendet (se 

avsnitt 2.1 Theory of planned behavior). Dessa metoder håller hög validitet eftersom 

det finns ett starkt samband till teorin och att vi i materialanalysen iterativt utgick från 

vår teorisyntes alla delar. 

  

I Google Drive skapade vi tre olika dokument, ett för respektive faktor som vi skulle 

analysera utifrån, respektive faktor blev i sin tur ett tema. Ett dokument var för 

analysering av materialet utifrån attityden gentemot beteendet, ett utifrån den 

subjektiva normen och ett utifrån den upplevda kontrollen. Till exempel, de koder från 

det insamlade materialet som tillhörde attityden gentemot beteendet bestod av koder 

som pekar på en attityd av något slag. Dessa samlades därefter i tillhörande dokument 

och samma gjordes för de resterande två temana.  

 

Under analysen utgick vi från de renskrivna dokumenten från fokusgruppen och 

respektive intervju, dessa dokument gick vi iterativt tillbaka till. Vi började med att 

analysera allt material utifrån attityden gentemot beteendet och tittade bara på de koder 

som speglade ungdomarnas attityder. För att skilja på dessa koder valde vi att 

kategorisera dem i positivt, beteenden som de är positiva gentemot, och negativt, 

beteenden som de är negativa gentemot, det vill säga beteenden på Instagram. Eftersom 

att resultatet från metoderna gav oss flera koder som var exakt eller näst intill likadana, 

kunde vi skriva samman dessa koder, och få en överblick över vilka attityder som 

återkom flest gånger. För att strukturera upp koderna ytterligare förde vi in dessa i ett 

Google Kalkylark och listade koderna under tillhörande rubrik. Om två koder var 

likadana slogs dessa ihop till en och vägdes istället upp med ett poäng per gång denna 

kod förekommit. Till exempel nämndes det fem gånger att de är positiva till att posta 

bilder på sig själv, detta svar sammanställdes till en mening som sedan fick fem poäng.  

 

Analysen mot den subjektiva normen valde vi att kategorisera koderna efter offentligt 

konto respektive privat konto, en förklaring till dessa typer av konton finns nämnt i 

kapitel 2. Bakgrund och teori. Här listades alla beteendekoder vi kunde hitta under 

respektive kategori. Koderna som placerades i detta dokument var beteenden som 

respondenterna utförde kopplat till deras olika konton. Det var beteenden som tydde på 

att genomföras på grund av subjektiva krav och förväntningar hos respondenterna 

beroende på publiken. På detta vis kunde vi synliggöra beteende och skilja på hur de 

agerar gentemot olika publiker. Eftersom vissa beteenden förekom på båda typerna av 

konton ansågs det mest logiskt att lista varje kod en gång, och i nästkommande spalt 

kryssa i om koden tillhörde privat eller offentligt konto, eller båda för båda kontona. 

Till exempel publicerar de bilder på sig själva där de är snygga/fina både på öppet och 

på privat konto, därför har de kryss i båda dessa spalter. 
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Analys gentemot den upplevda kontrollen kategoriserade vi efter offentligt, privat 

konto och båda konton, utifrån en skala från full kontroll, viss kontroll, mindre kontroll 

till ingen kontroll.  Vi tittade endast på de koder som var kopplat till ungdomars 

upplevda kontroll över olika beteenden. Därefter placerades varje kod under respektive 

kontrollskala och respektive kontotyp. För att illustrera det som vi lyft fram skapades 

ett diagram, även det i Google Kalkylark, där vi i den övre spalten hade rubrikerna 

offentligt konto, privat konto och båda. I vänstra spalten var rubrikerna enligt skala, 

full kontroll till ingen kontroll. Därefter placerades de koder som tillhörde respektive 

konto och kontrollskala in på rätt plats. Ett exempel är koden Vem som kan se bilderna 

som placeras i spalten privat konto bredvid skalan full kontroll, men även i spalten 

offentligt konto bredvid skalan ingen kontroll. 

  

För att synliggöra respondenternas olika beteenden på Instagram plockade vi ut alla 

beteende vi kunde urskilja. Först listade vi bara dem vartefter, men efter en granskning 

av dessa beteenden såg vi att de kategoriseras. Huvudkategorierna blev även här privat 

konto, offentligt konto eller båda kontona, men utöver det gjorde vi underkategorier för 

att urskilja beteendena ytterligare. Rubrikerna i underkategorierna var: Bilder som 

publiceras; Selfies; Filter; Oskrivna regler; Bildtext; Feedback på poster. Exempel på 

denna kategorisering är att på privata konton postar man fula selfies, koden Fula 

hamnar i kategorin privata i underkategorin selfies. Under offentligt konto bredvid 

selfies står det istället Snygga eftersom man i sitt offentliga konto postar snygga bilder 

på sig själv. 

  

Till sist genomfördes en analys gentemot James och Pittmans 

självpresentationsstrategier som vi benämnt i avsnitt 2.2.2, med utgångpunkt i Bolino 

och Turnleys Initial Item Pool (1999) (se Bilaga 5).  Bolino och Turnleys pool är listad 

utifrån olika ageranden eller beteenden som människor har och är framtagen av dem 

baserat på James och Pittmans taxonomi med strategier. Vi ville med hjälp av 

strategierna och poolen synliggöra strategier hos ungdomars beteende och detta 

genomfördes genom att finna samband mellan koderna och de strategier som 

taxonomin har; självfrämjan; insmickran; föregå med gott exempel; bön; skrämsel. Vi 

gick tillbaka för att plocka ut dessa koder och para dem med passande strategi, 

samtidigt som vi för varje beteende jämförde dem med Bolino och Turnleys gruppering 

med beteenden som tydde på en viss strategi. När detta var gjort kunde vi se vilken 

strategi som förekommit flest gånger hos ungdomarna, de nästkommande var. Till 

exempel har vi beteendet Visa att man alltid utövar en aktivitet som hamnar under 

kategorin självfrämjan.  

3.4  Bildanalys 

Efter analys av materialet från fokusgruppen och intervjuerna ville vi se om vi kunde 

hitta skillnader i deras nämnda beteende och deras faktiska beteende. Om detta var 

fallet fanns det möjlighet att svaren som framkommit under intervjuerna och 

fokusgruppen var påverkade av en subjektiv norm, speciellt i fokusgruppen där de var 

flera stycken, men också i det fall då målsman satt kvar och lyssnade på intervjun. Vi 
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valde därför att göra en bildanalys på sex Instagramkonton tillhörande de personer som 

tidigare blivit intervjuade eller deltagit i fokusgruppen. Reliabiliteten på denna metod 

får ses som hög eftersom de egentligen bara finns ett sätt att genomföra denna analys 

på vilket gör att den genomförs på samma sätt på alla konton. Eftersom vi även här har 

ett tydligt samband med teorin anser vi att validiteten håller en hög nivå. 

  

Från varje konto som vi analyserade valdes de första 15 bilderna. Analysen var 

konnotativ eftersom vi ville analysera bildens tilläggsbetydelse för att kunna associera 

bilden med en utav självpresentationsstrategierna, genom att se på de känslor, 

beteenden och attityder som tillskriver bilden. Likt fokusgruppen och intervjuerna 

analyserades dessa bilder även gentemot de olika strategierna för självpresentation med 

utgångspunkt i Bolino och Turnleys Initial Item Pool (1999). Av samma anledning som 

innan ville vi synliggöra de strategier som de enligt bilderna använder och jämföra dem 

med de strategier som de enligt koderna använder. 

  

Varje bild granskades gentemot Bolino och Turnleys lista för att associera bilden mot 

något av de listade beteendena för att fastställa en strategi. Bilderna lades sedan i en 

kategori, en kategori för varje strategi. Vi tillät inte att en bild fick höra till fler 

kategorier utan med hjälp av bild och tillhörande bildtext tog vi den kategori som 

utmärkte sig mest. Till skillnad från tidigare analys av koder var vi i denna analys inte 

intresserade av beteendet specifikt, utan bara strategin som bilden syftade att använda. 

Genom att, i en lista i Google Kalkylark, ge strategin en poäng per gång den förekom 

fick vi till slut en bra fördelning av alla bilders strategier. Eftersom Google Kalkylark 

är till viss del begränsad i sitt utförande kopierade vi in vårt material i Microsoft Excel. 

Inne i Excel lät vi programmet konvertera våra frekvenser till ett stapeldiagram för att 

illustrera hur ofta respektive strategi förekom bland bilderna. 15 bilder från sex konton 

blir totalt 90 bilder som vi i slutändan analyserade, processen tog cirka två timmar. 

3.5 Etik 

Eftersom målgruppen för den här studien var minderåriga och för att allt skulle vara 

etiskt korrekt fick alla deltagare, innan genomförandet av fokusgrupp och intervjuer, ett 

missivbrev via mail som förklarade syftet med mötet och ett medgivandeformulär för 

föräldrarna att underteckna (se Bilaga 2 och Bilaga 3). I missivbrevet fick deltagarna 

även informationen att all data kommer hanteras anonymt. Inför fokusgruppen mottogs 

det påskrivna medgivandeformuläret fysiskt vid tillfället, ett krav för att ungdomarna 

skulle få delta. Under intervjuerna var föräldrarna närvarande vid presentationen av 

tillfället och ett muntligt medgivande mottogs.  

 

Eftersom vi innan intervjuerna och fokusgruppen fått tillåtelse från respondenterna och 

deras målsman att delta hade vi sedan tidigare utgått från en etisk synvinkel för 

bearbetningen av materialet. Vidare under bearbetningen hanterades alla respondenters 

uppgifter anonymt, och därmed användes ingen information som på något sätt kunde 

avslöja deras identitet. För att genomföra analysen etiskt korrekt blev alla ägare till 

kontona tillfrågade om det var okej att vi följde deras Instagramkonton och eventuellt 
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senare gjorde en granskning av deras foton. Samtliga som blev tillfrågade svarade ja 

och vi förklarade att inga namn kommer nämnas i materialet eller följande rapport.   



   
 

33 
 

4 Resultat och analys 
I kommande kapitel kommer vi presentera resultatet från fallstudien baserat på 

materialet som analyserats från de genomförda metoderna, fokusgrupp och intervjuer 

samt bildanalys. Resultatet presenteras med utgångspunkt i modellen för teorisyntesen 

för att lyfta fram beteendefaktorerna, beteendet och strategierna för ungdomars 

självpresentation. Resultatet analyseras sedan med tydliga kopplingar till teorisyntesen 

och teori studien baseras på. 

4.1  Resultat 

För att hitta samband mellan koderna har ett poängsystem använts för hur många 

gånger koderna nämnts i den insamlade data. Materialanalysen genomfördes utifrån 

teorisyntesens tre teman för beteende: attityd gentemot beteende, subjektiv norm och 

den upplevda kontrollen, se avsnitt 3.3 Materialanalys från fokusgrupp och intervjuer. 

Den subjektiva normen analyserades därefter utifrån publik, privat och offentligt konto. 

Resultaten sammanställdes sedan för att visa på olika beteenden utifrån olika 

kategorier. Beteendekoderna på Instagram baseras på Bolino och Turnleys (1999) 

Initial Item Pool för att urskilja Jones och Pittmans (1982) typer av strategier. 

4.1.1 Fokusgrupp och intervjuer 

I tabell 4.1 nedan visas ungdomars attityder till beteendet på Instagram utifrån det som 

respondenterna ansåg positivt respektive negativt. Resultatet visar att alla ungdomarna 

är positiva till att posta bilder när de gör något, fyra av fem ungdomar finner det 

positivt att posta bilder på sig själv och sig själv tillsammans med kompisar. Att 

använda filter anser majoriteten av ungdomarna vara ett positivt beteende. Beteenden 

som ungdomar anser mest negativa är hatet, kränkningarna och mobbningen som 

förekommer på Instagram, men även att posta bilder på sig själv som är fula. Att posta 

olämpliga bilder, till exempel lättklädda bilder och grova bilder på kompisar är inte 

heller ett beteende som de stödjer. Resultatet visar samband mellan ungdomars olika 

attityder. Ungdomar är positiva till att använda filter för att förfina sina bilder och även 

se snygga ut, och därmed negativa till att posta fula bilder på sig själva och posta 

konstiga/löjliga bilder. Fokusgruppen och intervjuerna har visat att ungdomars attityder 

gentemot beteenden på Instagram mestadels är positiva, vilket även illustreras i 

tabellen, och att de positiva attityderna är större än de negativa. 
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Tabell 4.1 Ungdomars attityder gentemot beteenden på Instagram 

Frekvens* Positiv till att Frekvens* Negativ till att 

5 Publicera bilder när de gör något 4 Förekommande av hat, kränkning och mobbning 

4 Publicera bilder på sig själva 4 Publicera fula bilder på sig själv 

4 Publicera bilder på sig och sina kompisar 2 Använda för många hashtaggar 

4 Använda filter 1 Publicera bilder när man inte gör något 

3 Fixa till sig för att se snygg ut 1 Publicera olämpliga bilder  

2 Publicera bilder ofta 1 Att bilder postas utan att de gett godkännande 

2 Visa på ett perfekt liv 1 Publicera grova bilder på kompisar 

2 Ta bort bilder som inte får många gillningar 1 Publicera suddiga bilder 

2 Andra ser och gillar det man gjort 1 Publicera konstiga/löjliga bilder på offentligt konto 

2 Visa att man är berest 1 Få för få gillningar och kommentarer på sina bilder 

2 Ta efter kändisars och kompisars beteende 1 Dela allt med sina föräldrar 

2 Lägga ut så mycket bilder man vill   

1 Kommentera snälla saker till sina vänner   

1 Rensa gamla bilder   

1 Visa att man är mogen   

1 Använda hashtaggar   

1 Publicera bilder när man har kul   

1 Visa sitt liv för andra   

1 Visa saker man är bra på   

1 Gilla sina egna bilder för att öka gillningar   

*Frekvens: Hur ofta en kod förekommer. Max antal är 5. 

 

Tabell 4.2 nedan utgör exempel på de subjektiva normer som ungdomar föreställer sig i 

miljön på Instagram och som påverkar hur de väljer att presenterar sig själva. Som 

tabellen demonstrerar upplevs det finnas olika normer utifrån olika publiker som 

ungdomars konton är riktade till. Alla förutom en respondent medgav att de hade fler 

än ett konto, ett var privat, för sina närmare vänner, och ett offentligt, för vänner och 

andra. Den respondent som endast hade ett, hade kontot privat. Respondenterna från 

fokusgruppen och intervjuerna upplever sina subjektiva normer starkare och fler för ett 

konto där de har flera följare, det offentliga kontot. För den offentliga publiken 

upplever de att de har fler föreställningar och regler att bete sig efter, vilket illustreras i 

tabellen av att alla normer för det offentliga kontot är ikryssat. Det som ter sig 

intressant är de upplevda regler som inte behöver eftersträvas för ungdomarnas privata 

konto. De tomma fälten i tabellen rör sig om deras utseende. Respondenterna menar att 

de för sina närmaste vänner inte behöver förförfina sina bilder, redigera sina bilder och 

de kan publicera fula bilder på sig själv och även löjliga/konstiga bilder. Resultatet 

indikerar på att ungdomar upplever att fler krav och förväntningar ställs på dem för sitt 

offentliga konto, som i sin tur avgör hur de väljer att presentera sig och bete sig på 

Instagram.  
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Tabell 4.2 Subjektiva normer 

Subjektiva normer Publik 

 Privat Offentlig 

Publicera bilder på sig själv där man anses snygg/fin X X 

Publicera bilder när man är med kompisar X X 

Publicera bilder när man utför olika aktiviteter X X 

Publicera bilder på saker man är bra på X X 

Publicera förfinade bilder  X 

Publicera redigerade bilder  X 

Inte publicera bilder när man inte gör något X X 

Inte publicera bilder när man är ledsen X X 

Inte publicera fula bilder på sig själv  X 

Inte publicera olämpliga bilder X X 

Inte publicera grova bilder på kompisar X X 

Inte publicera konstiga/löjliga bilder på sig själv  X 

 

Ungdomars upplevda kontroll kategoriseras nedan i tabell 4.3 utifrån en skala från full 

kontroll till ingen kontroll. Tabellen visar att den upplevda kontrollen hos ungdomar är 

nästan densamma för båda kontona, även om några beteenden skiljer sig dem emellan. 

Ungdomar upplever sig ha full kontroll över det mesta i sin självpresentation på 

Instagram. Oavsett typ av konto har de full kontroll över hur mycket och vad för bilder 

som publiceras, bilder som publiceras av kompisar och andra, hur de väljer att se ut på 

bilderna och redigering av dem. Däremot upplever ungdomar inte ha kontroll över den 

feedback som ges på bilder i form av kommentarer och gillningar. Inte heller upplevs 

de ha kontroll över vad som får kommenteras, vem som får kommentera och inte hur 

andra använder namntaggar (@). Respondenterna berättade att det är skillnad på den 

upplevda kontrollen beroende på om det är deras privata eller offentliga konto. För det 

privata kontot upplever de ha full kontroll över vem som kan se deras bilder, eftersom 

deras konto är privat. Även hur de framställer sig själva och vad för typ av genre 

bilderna ska ha. Det upplevs, som nämnt tidigare för subjektiva normer, inte finnas lika 

mycket regler gällande vad för typ av bilder som ska publiceras. I det offentliga kontot 

har de därmed inte full kontroll över vem som kan se deras bilder, vem som helst som 

hittar till deras Instagramkonto kan välja att följa. Eftersom det upplevs finnas oskrivna 

regler över vad för typer av bilder som ska publiceras och hur man ska se ut har de 

mindre kontroll över hur de framställer sig och vilken genre som väljs för bilderna, här 

styrs ungdomar även av föreställningen att man inte kan posta frivilligt antal selfies i 

rad. Publicerar de för många selfies i rad på det offentliga kontot tror de att man 

uppfattas som en person som söker för mycket uppmärksamhet och bekräftelse.  
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Tabell 4.3 Ungdomars upplevda kontroll 

Upplevd kontroll Privat Offentlig Båda 

Full kontroll    

 
Vem som kan se 
bilderna 

 
Tillgång till Instagram via sin 
smartmobil 

 
Hur de framställer sig 
själva 

 Publicering av bilder 

 Genre för bilderna  
Bilder som publiceras av kompisar 
och andra 

   Hur mycket bilder som publiceras 

   Ta bort bilder 

   Hur de ser ut på bilderna 

   Redigering av bilder 

   Valet av bildtext 

   Vilka de vill följa 

   
Hur man genom hashtaggar (#) hittar 
bilder 

Viss kontroll    

   När de publicerar bilder 

   Hur många gillningar de får 

   
Bilder som publiceras inom ramen 
för idealbilden 

   Valet att skaffa Instagram 

Mindre kontroll    

  Hur de framställer sig själva Om någon tagga dem på en bild (@) 

  Genre för bilderna  

  
Hur många selfies de kan 
publicera i rad 

 

Ingen kontroll    

  Vem som kan se innehållet Vad som får kommenteras 

   Vem som får kommentera 

   Om de blir taggade i textfältet (@) 

 

Resultatet har utifrån de tre temana och utifrån publik identifierat olika beteenden som 

ungdomar har i sin självpresentation på Instagram. I tabell 4.4 nedan har beteenden 

kategoriserats och sorterats utifrån konto. Resultatet indikerar på att ungdomar till viss 

del väljer att bete sig olika, och därmed presentera sig olika, beroende på vilken publik 

de har framför sig. Ungdomar publicerar olika typer av bilder beroende på om kontot är 

privat eller offentlig, till exempel kan pinsamma bilder och misslyckanden publiceras 

inom den privata sfären för sina närmaste vänner. Förskönade bilder hör däremot 

hemma i den offentliga sfären. Selfies är den populäraste bilden för ungdomar att 

publicera. Ungdomars selfies, där de anser sig själva snygga och vuxna/mogna, 

publiceras i det offentliga kontot, och där publiceras inga bilder som ungdomar anser 

fula, neutrala eller flummiga. Ungdomar använder inte filter för det privata kontot, men 

däremot alltid för det offentliga. Att gilla sina egna bilder är ett beteende som endast 

görs på det offentliga kontot, i syfte att deras bilder, och därmed dem själva ska 

uppfattas populära. Det man kan utläsa av resultatet är att majoriteten av ungdomars 

beteende är detsamma oavsett konto, oavsett vem som självpresentationen riktar sig 

till. Bilder som publiceras ska oavsett publik vara aktiviteter, selfies, kompisbilder och 

inspirationsbilder. Beteendet som endast hör hemma för det offentliga kontot är att 
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ungdomar gillar sina egna bilder, detta för att öka antalet gillningar och därmed visa på 

popularitet. Majoriteten av beteendena är dock gemensamma oavsett publik: bilder som 

publiceras, typ av selfies, oskrivna regler och bildtext. Man ska på en selfie, oavsett 

publik, vara glad, fin och lämplig. De oskrivna reglerna: fråga innan publicering av bild 

på annan; posta inga ledsna bilder; posta endast bra saker och posta roliga saker gäller 

för all typ av självpresentation.  

 

Tabell 4.4 Beteenden på Instagram 
Kategorier av beteenden Privat Öppet Båda 

Bilder som publiceras    

 Pinsamma bilder Förskönade bilder Aktiviteter 
 Misslyckanden  Selfies 
   Kompisbilder 
   Inspirationsbilder 

Selfies    

 Fula Snygga Glada 
 Neutrala Vuxna/mogna Fina 
 Flummiga  Lämpliga 

Filter    

 Använder inte Använder alltid  

Oskrivna regler    

   Frågar innan publicering av bild på annan 
   Publicera inga ledsna bilder 
   Publicera endast bra saker 
   Publicera roliga saker 

Bildtext    

   Sparsamt med hashtaggar 
   Varierande bildtext beroende på bild 

Feedback på poster    

  Gillar sina egna bilder Kommentera bara på vänner bilder 
   Gillar sina vänners bilder 
   Publicera ej elaka kommentarer 
   Gillar inte ofta kändisar bilder 
   Viktigt att få många gillningar 
   Viktigt att få kommentarer 
   Utseenderelaterade kommentarer 

 

Gällande ungdomars användning av strategier för självpresentation har tre identifierats 

baserat på resultatet från fokusgruppen och intervjuerna; självfrämjan, insmickran och 

föregå med gott exempel som presenteras i tabell 4.5 nedan. Den strategi som 

ungdomar använder mest är självfrämjan, de vill uppmärksammas för sin kompetens. 

Ungdomar vill visa på sina förmågor och färdigheter genom att publicera bilder när de 

utövar en aktivitet, de vill visa att de har ett socialt umgänge genom att publicera bilder 

på sig själva tillsammans med kompisar. De söker bekräftelse och vill nå ut till så 

många som möjlig genom att ha ett offentligt konto med många följare. Den näst 

vanligaste strategin bland ungdomar är insmickran som uppfylls genom att de följer 

andra människors liv, de ger komplimanger och visar upp sina kompisar och låter dem 

veta vad man tycker om dem. De tar efter andra viktiga personers beteende, såsom 

kändisar och genom dessa kommunikativa beteenden finns strävan efter sympati och att 

människor i deras omgivning ska tycka om dem. Beteenden som pekade mot strategin 

föregå med gott exempel är inte lika tydliga som de andra två strategierna. Beteenden 

som eventuellt kan ramas in inom denna strategi är att ungdomar alltid frågor om lov 
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innan man postar en bild på någon annan, inte publicerar olämpliga bilder, och två 

beteenden som motsäger det självfrämjade beteendet är att inte förfina sig själv och 

sina bilder och att inte bry sig om popularitet. Dessa beteenden kan ha att göra med att 

ungdomar vill ge intryck av moralisk värdighet och integritet. Ungdomar använder inte 

strategierna bön eller skrämsel för sin självpresentation, utan snarare raka motsatsen. 

Bön är en strategi som respondenterna menar förekommer mer på Facebook än på 

Instagram och skrämsel vet de förekommer bland flertal människor på Instagram men 

inte hos dem.  

 

Tabell 4.5 Strategier av självpresentation på Instagram 

Självfrämjan  

Självfräm1 Visa att man alltid utövar en aktivitet 
Självfräm2 Förfina sig själva och sina bilder 
Självfräm3 Söka bekräftelse ofta 
Självfräm4 Nå ut till så många som möjligt 
Självfräm5 Visa upp sig själva 
Självfräm6 Visa på ett perfekt liv 
Självfräm7 Visa att man har socialt umgänge 

Insmickran  

Insm1 Följa andra människors liv 
Insm2 Acceptera sina kompisar som de är 
Insm3 Visa upp sina kompisar och låta dem veta att de tycker om dem 
Insm4 Ge komplimanger 
Insm5 Ta efter andra viktiga personers beteende 

Föregå med gott exempel  

Föregågott1 Fråga om lov innan man postar en bild på någon annan 
Föregågott2 Publicerar inte olämpliga bilder 
Föregågott3 Förfinar inte sig själva och sina bilder 
Föregågott4 Ge sken av att inte bry sig om popularitet 

Bön  

Skrämsel  
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4.1.2 Bildanalys 

 
Figur 4.6 Diagram över antal förekommande strategier på Instagram. 

 
Bildanalysen genomfördes på sex olika Instagramkonton på 90 olika bilder. Resultatet 

tillhörande de strategier för självpresentation som ungdomar använder på Instagram 

presenteras i figur 4.6 ovan. 

 

Självfrämjan var den strategin som ungdomar använder sig mest av gällande sin 

publicering av bilder. Bilder som ingick i denna kategori var de som tydde på att de vill 

visa upp sina förmågor och kompetens, vilket innebär bilder på sig själva, sig och sina 

kompisar och när de utför en aktivitet, eller är/har varit ute och rest. Över häften av alla 

bilder, 60 stycken, visar att ungdomar använder en självfrämjande strategi. 22 av 

bilderna tyder på insmickran, denna strategi är därför den näst mest använda. Här visar 

ungdomar att de bryr sig om andra, sin familj eller sina kompisar. De hyllar en vän 

eller en kändis, till exempel genom att publicera en bild på en kompis som fyller år. 

Det ges positiva komplimanger i olika former. Dessa gester tyder på ett beteende där de 

vill ge intryck av att de är bra människor med följden att andra kommer tycka om dem. 

Ungdomar utför även ett visst beteende utifrån bön. Dessa bilder illustrerar händelser 

där ungdomarna vill få medlidande på något sätt. De visar bilder på när de förlorat 

någon eller något, men också tillfällen där de behövt åka ifrån någon eller något. Detta 

beteende är inte vanligt eftersom det endast förekom i fem av bilderna. Några tillfällen, 

tre av bilderna, använder strategin att föregå med gott exempel. Bilder som till exempel 

uppmanar sina följare att inte förfina sig själva och inte bry sig om sitt utseende på 
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Instagram. Resultatet visar även att strategin används för att uppmana folk att göra 

något bra, såsom att skicka en glad tanke till någon eller teckna en försäkring till ett 

djur. Ingen strategi av skrämsel förkom bland de bilder som analyserats.  

 

4.2  Analys 

Här analyserar vi resultatet gentemot vår framtagna teoretiska modell (se figur 4.2). 

Respektive del från modellen används individuellt i analysen och kopplar ihop 

fallstudien med den teori som vi utgått ifrån.  

 
Figur 4.2 Egen teoretisk modell. 

 

4.2.1 Attityden gentemot beteendet 
Ungdomars attityd till att använda Instagram som ett medel för att presentera sig själva 

är mestadels positiv. Baserat på vad Ajzen (1991) beskriver utifrån attityd gentemot 

beteendet kan man se att ungdomars föreställning kring de konsekvenser som beteendet 

kan innebära är mer eller mindre obetydliga. Ungdomar ser inga betydelsefulla 

konsekvenser i att posta bilder på sig själv, eller bilder tillsammans med kompisar eller 

när de gör något.  En stark föreställning kring beteendet kring hat, kränkning och 

mobbning synts dock tydligt i resultatet. Data från fallstudien tydde på att ett sådant 

beteende inte föregick bland respondenterna och var ett beteende som det sågs starka 

konsekvenser av. Respondenterna uttryckte sig att sådant beteende förekom, inte bland 

dem själva, men bland offentliga personer eller andra personer som har många följare. 

Den negativa attityden kring hat, kränkning och mobbning visar även hur annat 

beteende hamnar inom samma kategori. Att posta olämpliga och grova bilder på 

kompisar är även sådant beteende som kan få oönskade konsekvenser för ungdomar. 

Detta visar hur säkra och tydliga de är i sitt val av bilder som kommer att påverka deras 

självpresentation. En annan sak som resultatet visar är att det finns starka attityder i hur 

man som ungdom ska föra sig på Instagram. Precis som Goffman (2014) säger är 

ungdomarna medvetna om sitt beteende, vilket deras uttryckliga attityder pekar på. De 

vet hur man ska och inte ska bete sig för att passa in. Det syns även tendenser av att 

ungdomarna håller masken för sina följare, då de har positiva attityder till att använda 
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filter, fixa till sig för att se snygg ut, visa på ett perfekt liv och så vidare. De visar upp 

en specifik bild av sig själva i syfte att endast visa det bra, inte visa på sina brister 

(Goffman 2014). Resultatet visa på att ungdomar upplever sig leva efter regler för hur 

de ska föra sig på Instagram, enligt Goffmans dramaturgiska samhällssyn lever 

individer efter strikta regler enligt protokoll i sociala sammanhang för att anpassa sig 

utefter hur de tror att andra kan komma att uppfatta dem (AliAlassiri, Muda & Ghazali 

2014). Det fanns en enhetlighet kring att posta bilder på Instagram i syfte att visa upp 

sig själv, sina vänner, sin vardag och sitt liv. 

4.2.2 Subjektiva normen 

De subjektiva normer som ungdomar upplever på Instagram påverkar hur de väljer att 

presentera sig. Ungdomar har i nästan alla fall två stycken olika Instagramkonton, ett 

privat och ett offentligt. I det privata kontot upplever de att det inte ställs lika mycket 

förväntningar och krav på hur de ska föra och bete sig. För offentliga kontot upplevs 

det finnas fler normer som de bör efterfölja, då de tydligt påvisas av dem finnas 

beteenden som inte accepteras. De anser det viktigare att för sin offentliga publik hålla 

masken, inte visa sina brister. Ungdomars behov av acceptans synliggörs, de upplevs 

bete sig efter de sina subjektiva normer, och väljer därför att presentera sig på ett 

sådant sätt som de tror behövs för att bli accepterade på Instagram (Ajzen 2005). 

Resultatet visar tydligt att de kan släppa masken med sina närmaste vänner, de som 

man litar på och har en god relation till och ett skådespeleri är inte nödvändigt här 

(Bullingham & Vasconcelos 2013). Flera beteende som presenterades i resultatet för 

det offentliga kontot upplevs inte behöva eftersträvas för sina närmaste vänner. De 

anser inte det viktigt att se snygg ut och förfina sig själv, de tillåter sig själv att se fula 

ut och publicera bilder där de är löjliga/konstiga. Att visa på en ohämmad personlighet 

tyder på deras redan funna acceptans hos varandra och sig själva, där är ungdomarna i 

det verkliga livet accepterade och de bryr sig inte om hur de uppfattas av sina 

kompisar, alla visar samma roliga och knasiga sida för varandra. Målet att finna 

tillhörighet tycks inte lika viktigt då de redan hittat varandra i det verkliga livet. 

Styrkan av deras tro och övertygelse för hur de ska bete sig upplevs som stark, även om 

de uppfattade normerna ser olika ut för offentligt respektive privat. Respondenterna 

tydliggjorde de yttre och sociala influenser som påverkar deras beteende där några 

respondenter visar att det förekommer en stark identifiering till gruppen som därmed 

påverkar avsikten till beteendet (Thorbjørnsen, Pedersen & Nysveen 2007). I och med 

att ungdomar tycks ha fler krav och mindre kontroll över hur de bör presentera sig och 

det faktum att de är beredda att anpassa sig efter dessa krav, finns en stark avsikt som 

pekar på en stor vilja av acceptans med den offentliga publiken.   

4.2.3 Den upplevda kontrollen  

Ungdomar upplevs ha full kontroll över de flesta beteenden på Instagram gällande sin 

självpresentation. De upplevs ha kontroll över bilderna som publiceras, även om dessa 

bilder styrs av oskrivna regler kring hur de ska presentera sig, speciellt de strikta regler 

som gäller för ett offentligt konto. Ajzen (1991) pratar om den upplevda kontrollen 

som ett sätt för individer att upplevas ha fysiska resurser till att utföra en handling. 
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Under fokusgruppen och intervjuerna kom det fram att smartmobiler var de enheter 

som används för att gå in på Instagram, även om möjligheten finns att använda till 

exempel datorn. Alla respondenter hade en smartmobil, och därmed internet, vilket 

innebär att ungdomar i dag har fysiska resurser att utföra sin självpresentation på 

Instagram. Resultatet indikerar på en självklarhet att använda Instagram som ett medel 

för självpresentation, även om ungdomar inte såg handlingen att publicera bilder på sig 

själva och sina liv som ett sätt att utföra en självfrämjad handling. Ajzen (1991) tankar 

kring individers förtroende att utföra en handling stärks genom detta resultat, deras 

förtroende är så pass stark att det går direkt till beteende.  Uppfattningen att ungdomar i 

dag är erfarna och skickliga användare av mobila tjänster påvisades från fallstudien, 

även att de är medvetna om sitt användande och vad de väljer att publicera för bilder 

gällande presentationen de skapar. Sociala medier har setts som ett medel där individer 

inte har full kontroll över sin självpresentation (Rui & Stefanone 2012), något som 

ungdomar är medvetna om. Respondenterna menar att feedback som andra ger och hur 

kompisar använder namntaggar (@) är utanför deras kontroll. Kontrollen de har är att 

ta bort egna bilder eller be kompisar ta bort en bild som de publicerat. De kan 

kontrollera sin upplevda popularitet genom att gilla sina egna bilder och ta bort bilder 

som inte fått många gillningar, vilket de menar är ett vanligt beteende på det offentliga 

kontot. AliAlassiri, Muda & Ghazali (2014) menar att olika personligheter är det som 

styr hur man presenterar sig på sociala medier och kontrollerar sitt innehåll. De som 

söker popularitet eller uppmärksamhet engagerar sig strategiskt i sin självpresentation 

och i att kontinuerligt förstärka sin profil.  

4.2.4 Beteende, strategisk självpresentation och förlängt jag 

Det är tydligt att ungdomar använder strategier för sin självpresentation. Ungdomar 

strävar efter att skapa ett visst intryck av sig själva som passar in i den sociala 

interaktion som finns på Instagram. Ungdomar på Instagram tillhör en teaterscen och 

framför sitt skådespel inför en massiv publik. De håller en mask på scenen framför sina 

följare på sitt offentliga konto. De vill inte visa på sina brister eftersom de alternerar 

sitt beteende i förhållande till de sociala regler som tillskrivits dem i hur de bör 

presentera sig själva (Goffman 2014). Ungdomar förfinar och redigerar bilder innan 

publicering för att se fina, snygga, vuxna/mogna och lämpliga ut. De vill göra sitt liv 

synligt för andra, bilderna ska representera ett perfekt, roligt och glatt liv, och de ska 

uppfattas som populära, beresta och snygga. Ett tydligt beteende av att visa sin 

kompetens och sina förmågor framkom från resultaten. En självfrämjad strategi 

utmärkte sig stark bland resultatet från fokusgruppen och intervjuerna och även från 

bildanalysen. Ungdomar vill visa att de alltid utövar en aktivitet, vilket visade sig 

genom bilder när de var ute och reste, umgicks med kompisar, utövade någon sport av 

något slag eller hittade på andra saker. De analyserade bilderna visade när ungdomarna 

var sminkade, glada och fina. En genomsyrad användning av redigering genom filter 

kunde utläsas. Ungdomar vill förfina sig själva och sina bilder för att få mycket 

uppmärksamhet och feedback. Det är självklart att ungdomar tagit vara på internets 

möjlighet att skapa en illusion av dem själva för att framhäva önskade egenskaper och 

dölja de mindre bra (Bullingham & Vasconcelos 2013). Jones och Pittman (1982) 
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beskriver individers självfrämjande presentation som positiva och skrytsamma vilket 

resultatet tyder på. Även om ungdomar inte är medvetna om att ett sådant beteende kan 

uppfattas på ett sådant sätt eller att de faktiskt är medvetna men bryr sig inte. Instagram 

är en tjänst för delning av bilder och videos, det kretsar kring att visa upp sig själv och 

det man gör (Instagram 2016), oavsett typen av användare. Ungdomar har i dag två 

Instagramkonton, ett offentligt för alla att följa, och ett privat för endast deras närmaste 

vänner. På det offentliga kontot är det viktigt att uppfattas som populär, få många 

kommentarer och gillningar. De vill därmed nå ut till bredast möjliga publik, och ett 

självfrämjande beteende dyker upp i deras förmåga att ta bort bilder som inte fått 

tillräckligt mycket feedback efter en viss tidpunkt efter bilden publicerats eller att gilla 

sina egna bilder för att öka antalet gillningar.  

  

Instagram är en tjänst där man både ska posta eget innehåll, bilder och videos, men 

även ta del av andras. Ungdomar följer sina vänner, sin familj och offentliga personer 

och alla respondenter från fokusgruppen och intervjuerna gjorde detta av anledning att 

se vad de andra gjorde eller för nöje och intressets skull. Det finns nästan ett lika stort 

engagemang i ett insmickrat beteende i och med att det ges komplimanger och 

feedback på varandras bilder, och man visar mer än gärna upp dem man bryr sig om på 

olika sätt. Jones och Pittmans (1982) insmickrade strategi tyder på ungdomars strävan 

efter sympati, de vill att andra, speciellt sina kompisar ska tycka om dem. Dock genom 

det självfrämjande beteende, att nå ut till en bred publik via ett offentligt konto, är det 

även viktigt att folk i deras bekantskap tycker om dem. 

  

Ungdomar har en positiv attityd kring sitt beteende, de upplever det roligt att visa upp 

sig själva, sitt liv och andra genom bilder. Denna positiva attityd till att presentera sig 

självfrämjande gör att detta beteende har uppstått och fortgår bland ungdomarna, men 

det påverkas även av hur andra gör och tycker. Ungdomar är medvetna om de oskrivna 

regler som har uppkommit på Instagram. De följer dessa regler i behov av tillhörighet 

och acceptans. De publicerar inte ledsna bilder på sig själva, eftersom det beteendet 

inte är accepterat, och det är uppenbart att ungdomar upplevs ha många subjektiva 

normer som påverkar deras val av strategier vid sin självpresentation. De upplevda 

kraven att visa ett glatt, lyckligt och perfekt liv kan förklara varför ungdomar till största 

del använder självfrämjan för att nå ut till sin publik. Ett självfrämjande beteende kan 

även vara kopplat till osäkerhet och orolighet över att inte passa in, eftersom en ständig 

uppmärksamhet fordras. Ungdomar följer även sina vänner och flera offentliga 

personer och genom att ständigt se vad andra gör jämför man sig och kanske till och 

med efterlikna beteendet utan att man själv vet om det. Precis det som Maurice 

Merleau-Ponty lyfter fram med sina tankar kring mellanmänsklighet (Tanaka 2015) 

kan det te sig att ungdomar uppmärksammar andras beteende som påverkar deras 

självpresentation. Det skapas mellanmänskliga relationer mellan alla användare på 

Instagram eftersom det finns sammanlänkningar mellan internet och de sociala 

interaktionerna som i vanliga fall annars sker offline. Genom ungdomars ständiga 

övervakning av andra bildas den perceptionshandlande loop som Merleau-Ponty 

använder för att förklara de handlingar människor tar efter varandra (Tanaka 2015). Det 
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finns även tecken på det digitala jag som Kim (2001) menar uppstår på internet. 

Ungdomar kan på Instagram vara anslutna till internet och därmed vara anslutna till 

varandra. På internet delas intressen med människor i hela världen och öppnar upp för 

utvecklingen av vi-medvetenhet mellan jaget och de andra. Instagram förenar 

människor i den virtuella världen och världslig gemenskap uppstår där alla kan känna 

tillhörighet baserat på intresse. Deras upplevda kontroll över sin självpresentation på 

Instagram ses som en självklarhet. Denna självklara förmåga och kontroll kopplas 

direkt till beteendet. De är medvetna hur de framställer sig själva, oavsett om detta 

anses bra eller dåligt, något som inte har framkommit i denna syudie. Den upplevda 

kontrollen påverkades av de subjektiva normerna som finns, de har kontroll över 

bilderna som publiceras men ändå inte full kontroll över sitt val att publicera precis vad 

som helst på grund av krav och förväntningar.  

  

Den strategiska självpresentationen är en följd av människors vilja att kontrollera sina 

sociala mediekanaler. Ungdomars självpresentation på internet är en del av Belks 

(2013) teori om ett förlängt jag i den digitala världen. Ungdomar kontrollerar vilka de 

är, vilka de var och vilka de verkar bli genom de bilder och bildtexter som publiceras 

på Instagram. Vänner har även en plats i denna kontroll. Resultatet antyder att 

ungdomar, och deras vänner, är en del av förändringen av samkonstruktion av jaget i 

sin strategiska självpresentation. Vänner hjälper till att bygga och presentera den 

självpresentation som ungdomar framställer på Instagram genom inlägg, kommentarer 

och taggningar (@ och #). Ungdomars liv registreras och arkiveras på Instagram, och 

genom vänners och familjemedlemmars publiceringar dokumenteras och kommenteras 

deras liv, därmed är de en del av förändringen av det distribuerade minnet (se avsnitt 

2.3 Förlängning av jaget i digital miljö). I sitt presentationsskapande på Instagram delar 

de sig själva till andra, via sitt privata och offentliga konto och blir därmed en del av 

det förlängda jaget genom informations- och bilddelning. Ungdomars närmaste vänner 

vet i vissa fall mer om dem än deras föräldrar, eftersom man väljer att inte dela med sig 

till sina föräldrar på Instagram, till exempel på det privata kontot. Ungdomars 

strategiska självpresentation är en del av de förändringar som lett till att individer 

skapat ett förlängt jag i den digitala världen. Deras självpresentation samkonstrueras, 

delas och dokumenteras på Instagram. De är i början på ett förlängt jag, ett digitalt jag, 

som kan sträcka sig till en vid publik och bli en del av gemenskapen online för att 

känna tillhörighet. 
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5 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel innehåller en kort beskrivning av studiens syfte och forskningsfråga följt 

av en diskussion om det resultat som presenterats i tidigare kapitel. Därefter följer en 

reflektion över de valda metoder och avslutningsvis en slutsats och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Denna fallstudie har syftat till att undersöka hur ungdomar i åldrarna 13-16 använder 

Instagram och hur de presenterar sig själva för att känna tillhörighet. Vi har studerat 

olika faktorer utifrån TPB som kan ligga till grund för hur de väljer att presentera sig 

på Instagram. Utifrån syftet har följande forskningsfråga formulerats:  

Vilka är de vanligaste strategierna för självpresentation som ungdomar använder på 

Instagram för att känna tillhörighet? 

Resultatet från denna studie visade på att ungdomar använder sig mest av ett 

självfrämjande beteende i kombination med insmickran och föregå med gott exempel. 

Resultatet visade att ungdomar har en hög prestationsångest, och att mycket kretsar 

kring deras utseende för att uppnå ett viss ideal. Det visade även att ungdomar jämför 

sig med andra och därmed söker en viss form av bekräftelse. Vi ser att vårt resultat är 

generaliserbart till andra personer i andra åldersgrupper än de som ingick i studien på 

grund av ett representativt urval. En stor anledning är det faktum att Instagram är en 

tjänst med syfte att användaren ska visa upp sig. Resultatet pekade på att ungdomar 

väljer att presentera sig själva på ett självfrämjande vis på Instagram. Ungdomarna 

visade på ett mycket likartat beteende både utifrån fokusgruppen och utifrån 

intervjuerna även om ungdomarna inte var i samma ålder eller gick i samma skolor. 

Även från bildanalys kunde man se att det var tydligt vilken strategi som användes. Det 

som dock kan lyftas fram är skillnaden i vad ungdomarna berättade att de gjorde och 

hur de faktiskt gjorde. Här kan vi se att ungdomar förmodligen kom att påverkas av 

situationen att delta i undersökningen. Precis som teorin gällande den subjektiva 

normen antyder påverkas ungdomar beteende av de upplevda normerna och 

förväntningarna på hur man ska bete sig i olika givna situationer. Därmed kan 

ungdomar i en undersökning antingen omedvetet eller medvetet reglera sitt beteende 

utefter hur de tror att de måste vara för att skapa ett gott intryck för oss intervjuare. Att 

de deltar i en studie där vi antecknar och analyserar deras beteende påverkar 

förmodligen deras svar. Utöver det faktum att vi observerar deras beteende kan det ses 

som positivt att alla möten skett på deras eget villkor och i deras egen hemmiljö. 

Resultatet går inte allt fullt generalisera när det kommer till andra sociala medier, till 

exempel Facebook. Syftet till användningen av olika sociala medier skiljer sig mycket 

och det är därför svårt att avgöra om beteendet och de strategier som ungdomar 

använder är densamma. I och med att syftet varierar anpassar ungdomar sitt beteende 

och strategierna utefter tjänsten och personerna runtomkring dem. Olika tjänster har 

olika publiker och användningsområden vilket påverkar hur de vill presentera sig. 
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På Instagram finns det många konton kopplat till allt inom utseende, och i och med att 

dessa kanaler är mycket populära flödar det av användare med just detta intresse. 

Aktiviteten från dessa konton delas med alla användare, och användare delar det med 

varandra, det är inte konstigt om detta införlivar ungdomar och påverkar den idealbild 

som ungdomar söker. Man kan se att det för ungdomar, speciellt för flickor, är vanligt 

att förfina sig, styla sitt hår på ett visst sätt och också sminka sig på ett visst vis. Det 

finns många trender som cirkulerar för hur man ska gör för att se mer vacker ut.  Det 

finns till exempel en trend inom smink som heter contouring, som är en sätt att sminka 

sig på för att definiera och markera olika partier i ansiktet och för att framhäva olika 

ansiktsdrag. Detta innebär även att man döljer ansiktsformer som man inte vill visa, 

döljer sina ansedda brister och framhäver det som anses snyggt. Sådana här trender 

påverkar dagens ungdomar, speciellt unga flickor som kommer i tankarna att de 

behöver ändra sitt utseende med hjälp av smink. Att offentliga personer följer en viss 

trend kan vara avgörande för ungdomars val att följa en trend. Offentliga personer ser 

ungdomar, och andra människor också, ofta upp till eftersom att de av många anses 

framgångsrika och vackra baserat på det innehåll som presenterar. Medvetet eller 

omedvetet kan deras beteende tas efter av ungdomar, på grund av en strävan efter att 

leva som dem. De är vanliga människor precis som alla andra, och precis som 

ungdomar publicerar de med största sannolikhet bilder som de anser sig snygga på och 

bilder som är mest mottagande. Man rättar sig efter den respons som man vill att andra 

personer ska ge, och de allra flesta människor bryr sig om vad andra tycker om dem 

och har något slags behov av bekräftelse. 

 

Att få bekräftelse är ett sätt att få svar på att man gör något rätt, som andra anser bra, 

och genom att göra något rätt kan man känna sig mer tillfredsställd med sig själv och 

sitt liv. Är en person osäker kan den egna övertygelsen inte vara tillräcklig, utan man 

behöver andra som övertygar en också. Men att se en tjänst som Instagram uppmuntra 

till skapandet av skeva idealbilder kan ha negativa konsekvenser på ungdomars 

självkänsla. Instagram som har ett relativt gediget redigeringsverktyg i form av filter 

och manuella redigeringar uppmuntrar till retuschering av bilder. Att retuschera sina 

bilder kan vara en hobby för många ungdomar, något vi kunnat utläsa från vår 

fallstudie. Men bland vissa kan detta ställa ännu större krav på utseendet och bringa 

sämre självkänsla av att man inte ser tillräckligt vacker ut. En intressant fråga man kan 

ställa sig är hur långt ungdomar är beredda att gå för att erhålla den bekräftelse som de 

söker. Det finns behov av uppmärksamhet, eftersom ungdomar till exempel använder 

ett andra konto för att gilla sina egna bilder, vilket även kan tolkas som ett tecken på 

osäkerhet och dålig självkänsla. Att gå för långt i realiseringen av en viss idealbild och 

bekräftelse upplevs ännu inte vara inom någon farozon. Flertalet offentliga personer 

publicerar lättklädda och näst intill nakna bilder på Instagram, och på grund av deras 

stora mängd följare bidrar de till en större acceptans mot att publicera dessa typer av 

bilder. Hos respondenterna anses det dock ännu som olämpligt att publicera lättklädda 

bilder av något slag, men för osäkra ungdomar kan detta vara en strategi för att få 

bekräftelse. Att visa upp sig själv, sina prestationer och sitt liv är en stor del av syftet 

till att använda Instagram. Även om beteendet på Instagram kan variera, vilket 
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resultatet från vår fallstudie tydde på, sker det ständiga jämförelser mellan användarna 

sinns emellan. Att jämföra sig med andra är svårt att undkomma, oavsett vilken ålder 

man är i. Att jämföra sig själv med omvärlden kan leda till att man känner sig 

otillfredsställd med sig själv och sitt liv. För ungdomar är det därför viktigt att belysa 

att man ska vara nöjd oavsett vilken publik de möter, även om detta kan vara otroligt 

svårt på grund av att samma beteende även förekommer bland vuxna. 

  

En intressant aspekt i resultatet är ungdomars positiva attityd till att visa upp sig själva 

och sina liv på ett lyckligt och perfekt vis. Som nämnt ovan fanns det en skillnad i hur 

ungdomar beter sig på Instagram, i och med att respondenterna från undersökningen 

hade olika syfte med sin användning. För en del var fokus på utseendet, för andra var 

det att visa upp prestationer och upplevelser. Oavsett vilken del av ungdomarnas liv 

som presenterades på deras konton speglades en del av dem själva, de lyfte fram 

specifika drag som de ville bli definierade utifrån. Ungdomar publicerar till exempel 

inte bilder när de inte gör något eller när de är ledsna, eftersom det inte är på det sättet 

som de vill att andra ska uppfatta dem på. På Instagram kan de välja vilka bilder som 

ska presenteras och på detta sätt välja hur andra ska komma att uppfatta dem. Hur väl 

detta stämmer in på deras verklighet kan vara en fråga som vidare forskning kan svara 

på. En aspekt som resultatet dock synliggjorde är att det finns skillnader i hur 

ungdomar säger att de gör och hur de verkligen gör, kanske för att man inte vill 

uppfattas på fel sätt. Oavsett miljö, offline eller online, rättar man sig efter sin 

omgivning. Det är lätt att försköna sig själv för att passa in och denna försköning kan 

upplevas som enklare att utföra online eftersom du inte behöver vara ansikte mot 

ansikte inför andra människor. Denna försköning sker säkerligen omedvetet för många, 

och för våra respondenter kan detta just vara fallet. Under tillfällena berättade de att de 

gjorde en vis sak, men efter vår bildanalys kunde vi upptäcka att detta inte var fallet. 

Kanske deras sätt att dölja vissa aspekter hos sig själva var ett sätt för dem att få oss att 

uppfatta dem på det sätt de ville, eller som de ansåg accepterat. Oavsett, speglar deras 

bilder deras verklighet, även om detta endast är specifikt utvalda delar. Att publicera 

bilder gör att de kan dela med sig av sig själva och sina liv med sin familj, sina vänner 

och hela världen om de vill. I dag räcker det inte bara att presentera sig och vara sig 

själv i det vardagliga livet offline, du är i ständig ansluten till livet online. Att uppfattas 

på rätt sätt är därmed viktigt eftersom det kan vara avgörande för huruvida man blir 

accepterad och omtyckt av sin omgivning.   

  

När det kommer till tekniken är den i ständig utveckling och vi tillsammans med våra 

mobila enheter blir allt mer sammanflätade, de blir allt mer en del av oss. Inte många 

människor i dag kan gå en dag utan att se på sin smartmobil, eller utan att besöka 

någon social mediekanal. Fler och fler kan heller inte utöva en aktivitet utan att 

publicera den Instagram, vi vill ständigt ha koll på vår presentation och uppdatera den. 

Likt dagens programvaror uppdateras vi och förbättras för vår användning. En större 

del av oss blir mer och mer en del av den digitala miljön, vi har utvidgat vårt jag i och 

med att vi publicerar bilder online, delar bilderna och bevarar dem. Detta förlängda jag 

är ett sätt för oss människor att aldrig upphöra att existera. Lite skrämmande är det att 
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allt du publicerar på nätet finns kvar, oavsett om du väljer det eller inte. Men kanske är 

det så vi vill ha det? Att presentera oss online för att alltid finnas kvar, för att vi ska bli 

ihågkomna av oss själva och av andra. Kan det vara att det är för att man själv ska 

säkerställa och minnas att man haft ett värdefullt och meningsfullt liv. För visst är det 

roligt att se på gamla foton och minnas roliga saker man har gjort, och genom att 

publicera dem online är chansen mindre att dessa minnen försvinner. Fysiska 

fotografier kan enkelt förstöras, och för många människor är just bilder något 

värdefullt, de hjälper oss att bevara det vi en gång hade. Bilder hjälper oss att komma 

ihåg hur vi en gång var, för hur vi en gång var har bidragit till hur vi är nu och kommer 

påverka vårt framtida jag. Bilderna representerar oss, oavsett om dessa är fysiska eller 

virtuella. Precis som ungdomar på Instagram gör, att endast publicera roliga bilder, är 

likartat för hur våra fysiska bilder har framkallats. Bilder från ens barndom visar ofta 

också bara de bra minnena, för varför skulle man ha tagit bilder när man är ledsen eller 

bråkat med någon? Kanske bilder är ett sätt att bevara allt det goda i våra liv, visa på 

den goda och vackra sidan av oss själva och det vi upplever. Att förlänga vårt jag i den 

digitala miljön är en möjlighet som endast kan visa sig i framtiden och om det var till 

vår fördel eller nackdel. 

5.1  Metoddiskussion  

Vi genomförde en fokusgrupp under fallstudien, men målet var från början att föra 

samman fler ungdomar till att kunna genomföra tre fokusgrupper. Tyvärr, som nämnt 

tidigare, hade ungdomarna svårigheter med att sammanstråla under veckorna som 

metoden skulle genomföras. Respondenterna var bebodda i samma stad och alla skolor 

hade under denna period praktisk arbetsorientering, vilket innebar att respondenterna 

var utspridda på olika platser och hade olika tider att rätta sig efter. Den fokusgrupp 

som i slutändan genomfördes gav mycket intressant information och gav oss svar från 

olika synvinklar. En fokusgrupp, som vanligtvis består allt från tre till åtta personer, 

kan ge väldigt olika resultat och hur väl respondenterna känner till varandra sedan 

tidigare kan göra att resultatet skiljer sig. I den fokusgrupp som vi genomförde kände 

alla respondenter varandra väldigt väl, vilket vi såg öppnade upp för en avslappnad och 

bekväm anda. Det som dock kan diskuteras är om deras svar kan ha påverkats av 

varandra då det är lätt som ungdom, och som människa generellt, att hålla med för att 

inte hamna utanför. I en grupp är det vanligt att det finns olika hierarkier i vem som 

leder gruppen, det behöver inte alls vara på det viset i detta fall, men ändå är det vanligt 

att personerna har olika ranking. Tankar och åsikter kan därmed påverkas av vart i 

hierarkin du tillhör och det kan vara svårare att uttrycka vad man egentligen tycker och 

tänker om man upplevs vara placerad i botten. Genom att bara se till de strategier som 

finns för sin självpresentation beskrivs just dessa utifrån ranking. Till exempel 

skrämsel används ofta av högre rankande personer gentemot de lägre rankade, och bön 

används ofta av lägre rankande personer. Därmed anser vi att om fler fokusgrupper 

kunnat genomföras finns det en möjlighet att det kunnat utläsas mönster i hur väl man 

påverkas av gruppen, baserat på teorin i avsnitt 2.1 som säger att ett beteende avgörs 

starkare om en individ identifierar sig starkt till gruppen. 
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Vad gäller bildanalysen upplevdes det, utifrån kategoriseringen, svårt att ta hänsyn till 

texten som tillhörde bilden. Bildtexten påverkade valet för hur bilderna kategoriserades 

utifrån strategierna. Att endast se till en bild utan förklaring är svårt, eftersom alla 

bilder har mer eller mindre ett syfte. Syftet var inte alltid lika lätt att utläsa trots den 

mall vi valt att utgå ifrån. En gruppbild uppfattades som självfrämjande då man visar 

upp sig själv och sitt umgänge, men en gruppbild med texten ”Grattis X” uppfattades 

som insmickrande för att man gör en fin gest åt någon annan. Med det sagt var det svårt 

att ta hänsyn till all text, speciellt i de fall som användaren gav beröm till den som tagit 

bilden. En sådan detalj i bildtexten är insmickran, även om resterande text var 

självfrämjande.  Eftersom bilden endast fick tillhöra en kategori valde vi att bortse från 

denna detalj. Att bilden endast fick tillhöra en kategori är något vi nu i efterhand 

kunnat överväga ytterligare, för som vi sett använder ungdomar sig av flera olika 

strategier och baserat på teori sägs det att människor inte enbart använder en utan fler 

beroende på situation. Här sågs tydligt att man använder två strategier samtidigt, vilket 

kan var ytterligare en strategi för att inte upplevas lika självfrämjande. En annan detalj 

som iakttogs på ett av kontona var att självfrämjan ofta låg dold i kontexten. I texten 

hyllades den häst som deltog i bilden men på bilden såg man hur personen i fråga 

visade på sin egen förmåga och sitt umgänge med hästen. Sällan var hästen med helt 

själv på bilden. Dessa detaljer som i slutändan säger mycket om deras beteende hade 

kunnat analyseras ytterligare om mer tid funnits. Mallen som användes var inte 

anpassad på det vis att den var fullt överensstämmande med syftet att analyser bilder. 

Hade en mall för bildanalys används, eller om mallen hade översatts av oss hade 

kanske reliabiliteten kunnat ökas ytterligare. Trots detta ansågs en självfrämjande 

strategi, som majoriteten använde, helt självklart och var inget som förvånade oss. 

  

Urvalet för vår fallstudie var baserat på ålder, att de skulle vara mellan 13-16 år, att de 

skulle ha ett Instagramkonto och inför fallstudien så ville vi ha homogena 

kompisgrupper. Av alla respondenter som deltog i fokusgruppen och intervjuerna var 

majoriteten flickor. Vi kan se samband med detta i våra resultat då många exempel som 

togs upp var relaterade till utseendet, smink och så vidare. Oavsett kön fanns samma 

principer, dock hade en jämnare fördelning av kön kunnat höga validiteten för studien 

då flickor och pojkar beter sig olika. En av fokusgrupperna som var planerad att 

genomföras, skulle ha bestått av endast pojkar. Att ha endast pojkar i en grupp för 

diskussion kan man tänkas hade sett annorlunda ut en än grupp med flickor. Pojkar och 

flickor ser på saker och ting olika, deras intressen kan variera och de kan se på sig 

själva och sina liv på lite annorlunda sätt. Men frågan är huruvida de påverkas av 

varandra eller inte. Vi hade kunnat öka vår validitet för studien med hjälp av en 

jämnare fördelning av könsrollerna, något som kunnat skapa fler intressanta synvinklar 

på hur mycket respektive faktor påverkat de aktuella strategier som ungdomar 

använder.  

5.2  Fortsatt forskning 

Efter denna studie har många frågor väckts till liv som kräver fortsatt forskning.  Några 

av dessa frågor är huruvida teorins beteendefaktorer avgör ett beteende i en miljö som 
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Instagram, även vilken av dessa faktorer som har störst påverkan på deras beteende för 

självpresentation. En annan fråga som aktualiserats är hur skillnaden ser ut för flickor 

respektive pojkar i deras självpresentation, och även där skulle vidare forskning kunna 

ge svar på om könsrollerna påverkas olika av olika, eller samma, faktorer. Genom att få 

svar på detta kan flera fokusgrupper genomföras med en jämnare könsfördelning och 

eventuell uppdelning för att urskilja eventuella differentieringar. Ett annat förslag är att 

utföra en mer extensiv analys av bilder och ett förslag är att inkludera analys av videos 

för att se om det utmärks något specifikt beteende. Vidare kan det innehåll som delas 

granskas gentemot ungdomars följare för att utreda huruvida de subjektiva normerna 

påverkar ungdomarna i deras val av strategiska självpresentationer. 

Vad gäller teorin är det möjligt att tillämpa andra teorier för att synliggöra fler 

beteenden som fokuserar på andra mönster. Som nämnt tidigare i avsnittet om 

avgränsningarna fanns Charles Horton Cooleys teori om konstruktion av jaget i åtanke 

vid valet av teori. Cooleys teori, som handlar om att man utför en handling med hopp 

om en specifik reaktion hos sin motståndare, hade varit intressant att jämföra med 

Erving Goffmans dramaturgiska samhällssyn. Genom att kombinera dessa syner i en 

fortsatt studie finns det möjlighet att man kan finna ytterligare beteende som beskriver 

strategisk självpresentation. Dessutom kan man gå vidare med Russell Belks teori om 

det förlängda jaget och ta reda på i vilken utsträckning som smartmobilen definierar 

ungdomarna som individer, och vilken påverkan den har på deras liv och deras 

presentation av jaget.  

5.3  Slutsats 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur ungdomar i åldrarna 13-16 använder 

Instagram för att strategisk presentera sig själva utifrån sitt behov att känna tillhörighet. 

Baserat på teori och fallstudie har vi fått svar på vår forskningsfråga vilket är att 

ungdomar i dag använder till största del en självfrämjad självpresentation för att visa 

upp sig själva och sina förmågor. I kombination med en självfrämjad strategi använder 

de insmickran och föregå med gott exempel för att bli omtyckt av andra och erhålla 

moralisk värdighet. Instagram som verktyg för ungdomars strategiska självpresentation 

bidrar till uppnådd känsla av tillhörighet och acceptans via den sociala interaktionen 

och den gemenskap som tjänsten frambringar.   
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Bilagor 

 
Bilaga 1- Intervjufrågor 
 

1. Varför skaffade du/ni Instagram? 

a. Vad är det som är bra med att använda Instagram? 

b. Vad finns det för fördelar? 

Vi vill ta reda på syftet till valet att skaffa sig ett Instagramkonto.  

 

2. Hur ofta kollar du/ni Instagram?  

Vi vill få reda på hur många gånger om dagen/veckan/månaden som personen i fråga 

väljer att använda applikationen Instagram. 

 

3. Vad använder du/ni Instagram till? 

Vi vill ta reda på vad målet är med att använda sig av Instagram och vilka aktiviteter 

de utövar överlag.  

 

4. Vad är det första du/ni gör när du/ni går in på Instagram? 

Vi vill ta reda på vad för aktivitet som personen väljer främst att använda Instagram 

till.  

 

5. Hur ofta postar du/ni på Instagram? 

Vi vill ta reda på hur ofta man väljer att lägga upp nya inlägg i sitt eget flöde i 

applikationen Instagram och vilka som kan se dessa. 

 

6. Är ditt konto inställt på privat eller offentligt? 

 

7. Finns det några oskrivna regler för hur Instagram ska användas? 

a. Kan man hur som helst lägga upp en bild på en vän? 

b. Finns det “regler” hur man ska tagga bilder? (# eller @) 

Vi vill veta om det finns regler och normer som styr användandet av Instagram och om 

det påverkar hur man väljer att tagga sina bilder. 

 

8. När postar du/ni, vad för typ av bilder/videor lägger du/ni upp? 

a. Vad lägger du/ni upp för bilder?  

i. Vad innehåller bilderna?  

ii. Är bilderna tagna av dig eller någon annan?  

b. Vad väljer du/ni att inte lägga upp?  

i. Varför väljer du/ni att lägga upp/inte lägga upp en bild?   

c. Är det viktigt att man ser bra ut på bilderna? 

i. Är det viktigt att andra (dina kompisar) ser bra ut på sina bilder? 

d. Vad för bildtext använder du/ni? 

e. Är det viktigt att folk gillar dina bilder?  

i. Vilka brukar gilla dina bilder?  

ii. Är det viktigt att folk reagerar på bilderna, skriver kommentarer och 

gillar dem? 

Vi vill ta reda på om det finns någon strategi för hur och vad som postas. Vad vill man 

ge omvärlden för bild? Hur reagerar man på gillningar/inga gillningar? 

 



   
 

 

9. Har du/ni fler än ett konto på Instagram? 

a. Om JA: Är det någon skillnad på dina olika konton? 

Vi vill ta reda på om de har mer än ett konto och om de finns någon markant skillnad 

på vad som postas och syftet till det.  

 

10. Använder du/ni filter när du/ni postar dina bilder? 

a. Vilka och varför? 

b. Varför tror du/ni andra använder filter?  

Vi vill ta reda på om de vill förbättra sina bilder innan de är dugliga att publicera.  

 

11. Använder du/ni hashtaggar (#)?  

a. Vilka hashtaggar använder du/ni? 

b. Varför använder du/ni dessa hashtaggar? 

c. Hur många hashtaggar använder du/ni? 

Vi vill ta reda på hur man gör sina bilder sökbara för allmänheten och om man väljer 

fler hashtaggar för att bli så sökbar som möjligt. 

 

12. Finns det saker som väljer att inte publicera på Instagram? 

Vi vill veta om det finns bilder som de inte anser dugliga att visa för omvärlden. 

 

13. Hur använder andra personer i din närhet Instagram? 

a. Är det populärt i din umgängeskrets? 

Vi vill veta hur de anser att andra använder Instagram. 

 

14. Vilka typer av konton följer du/ni på Instagram och varför? 

a. Vilken genre (Vänner, träning, mode)?  

b. Hur hittar man dem? Följer man hashtaggar? 

Vi vill ta reda på om det finns ett mönster i de konton som de följer och ifall de har ett 

syfte med detta. 

 

15. Vilka följer dig?  

a. Har du/ni koll på vilka som följer dig?  

b. Får vem som helst följa dig? 

Vi vill ta reda på om man har kontroll över vilka som följer en och om man tillåter 

vem som helst att följa en. Vilka personer vill man visa sitt innehåll för? 

 

16. Finns det saker som postas på Instagram som inte bör finnas där? 

Vi vill veta om de reagerar på innehåll på Instagram och ser något som olämpligt. 

 

17. Var det längesen som du skaffade Instagram? 

18. Har dina föräldrar Instagram? 

19. Vad kommenterar man på sina kompisars Instagram? 



   
 

 

Bilaga 2 - Missivbrev  
 

Hej! 

Vi är två studenter som pluggar Interaktionsdesign på Linnéuniversitet och vi arbetar just nu 

med vårt examensarbete som handlar om att undersöka ungdomars användning av Instagram i 

syftet att förstå hur ungdomar presenterar sig själva via bilder. 

 

Vi har nu under ett antal veckor fördjupat oss i forskning och litteratur kring Instagram och 

hur tjänsten används idag. För att förstå användandet av Instagram hos ungdomar har vi valt 

att genomföra ett antal intervjuer för att ta reda på vad för typ av bilder som ungdomar delar 

med sina följare och varför. Vi vill också ta reda på hur ofta ungdomar använder Instagram. 

Exempel på frågor som kommer ställas är: “Vad lägger du upp för bilder på Instagram? Är 

det på dig själv, tillsammans med vänner eller familj?” och “Vad är det som är bra med att 

använda Instagram? Vad finns det för fördelar?”.  

 

För att ni ska få delta behöver vi era föräldrars tillåtelse eftersom ni är under 18 år. Förutom 

förälderns tillstånd är det frivilligt att delta och ni kan när som helst avsluta. Får ni tillåtelse 

att delta kommer all information att vara anonym, vi kommer inte avslöja er identitet eller 

annan personlig information som ni delar med er av under träffen. Det insamlade materialet 

kommer att reflekteras, analyseras och tolkas för att kunna sammanställas i syfte att få en bild 

av hur ungdomar med hjälp av bilder väljer att presentera sig på Instagram. 

 

Intervjun kommer ta ungefär 25 minuter och innan det börjar kommer vi samla in 

medgivandeformuläret med er förälders underskrift på.  Efteråt kommer vi att presentera oss 

själva, vårt arbete och hur intervjun kommer läggas upp.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att hör av er till någon av oss! 

 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Melhus 

072- 502 61 94 

sm222jc@student.lnu.se 

Jessica K. Lundkvist 

073- 740 41 67 

jk222gt@student.lnu.se 

 

 

 

  



   
 

 

Bilaga 3 - Medgivandeformulär 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i denna studie som anordnas av studenterna Jessica K. Lundqvist 

och Sofia Melhus från Linnéuniversitetet. 

 

Jag förstår att deltagandet i denna studie är frivilligt och om några bekymmer eller frågor 

uppstår kommer jag kontakta anordnarna om detta.  

 

Var god skriv under detta dokument för att intyga att du har läst och förstått informationen 

som delgetts och fått svar på eventuella frågor angående studien. 

 

Datum:_________ 

 

Barnets namn: ________________________________________________ 

 

Var god texta ditt namn: ____________________________________________________   

 

Var god skriv under: ____________________________________________________   

 

Tack! 

 

Vi uppskattar ert deltagande. 

  



   
 

 

Bilaga 4 – Kompletterande intervjufrågor 
 

Attityd till agerande eller beteende 

 Hur tror du att ungdomar vill framställa sig själva på Instagram?  

o Hur kommer det sig att man vill framställa sig på ett visst sätt? 

o Varför tror du att man postar bilder på sig själv, och andra på Instagram? 

o Hur tänker du innan du postar en specifik bild? Vad är avgörande för den bild 

som du väljer att lägga upp? 

o Anser du att det finns ett stort fokus på hur man ser ut idag, både på och 

utanför internet?  

o Finns det negativa sidor med att lägga upp bilder på internet eller Instagram? 

Vad kan det får för konsekvenser i framtiden? 

 Tycker du att det är bra att man använder filter? 

o Är det bra att man väljer att förfina en bild av sig själv eller andra? 

 Om du väljer att rensa ditt flöde, vad är det som avgör att en bild väljs bort?  

o Varför tror du andra gör det? 

 När du postar en fin bild på dig själv, t.ex., Hur får det dig att känna? 

 När du postar en bild som du tycker är ful, eller tanken på att posta en bild som är ful, 

Hur får det dig att känna? 

 Kan du nämna några exempel på hur det förekommer hat på Instagram? Vad är det 

som kritiseras/hatas? Vad är det för kommentarer som vanligen uppkommer? 

o Varför tror du detta uppkommer just här? 

o Är det specifika personer som lägger sådana kommentarer? 

o Har du fått en elak kommentar någon gång på Instagram? 

Hur kändes det? Vad gjorde du då? 

o Har någon kompis fått en elak kommentar? 

Vad gjorde du/kompisen då? 

 

Subjektiv norm  
 Upplever du att människorna i din omgivning eller personer (t.ex. kändisar) som du 

följer på Instagram påverkar valet av bilder som du lägger upp? 

 Finns det tillfällen när du eller andra definitivt inte lägger upp bilder på er själva eller 

andra? Varför tror du att det är så? 

 Har du någon gång känt dig tvingad att publicera en bild på grund av att kompisar 

eller någon annan insisterat på det?  

 Finns det gånger när du publicerat en bild utan att du egentligen velat, på grund av att 

andra har övertygat dig? 

 Varför tror du att andra inte vill dela sin Instagram med sina föräldrar? Finns det 

någon skillnad hur man vill presentera sig för sina kompisar och sina föräldrar? 

o Hur tror ni att era föräldrar hade reagerat om de sett er Instagram? (om de inte 

delar med sina föräldrar idag)  

o Upplever ni att ni får lägga upp vad ni vill på Instagram för era föräldrar? 

Upplevd kontroll över beteende  
 Finns det något som hindrar en person till att lägga upp precis vad som helst på 

Instagram? 

 Finns det någon eller några bilder som ni velat lägga upp men av någon anledning inte 

har gjort det? I sådana fall varför? 

 Upplever ni att ni har kontroll över hur sin framställer er själva på Instagram?  

o Finns det någon sida av dig själv som känner dig tvungen att framhäva, 

nedtona? 



   
 

 

 Har du reflekterat över det faktum att bilderna du lägger upp kan användas av vem 

som helst? 

 Tänker ni på att andra som är med på era bilder kanske inte vill att ni publicerar dem? 

Folk som är i bakgrunden etc. 

 Tänker ni på att när någon annan tar kort så kanske ni blir med i bakgrunden och bli 

publicerad på deras sociala media eller liknande. Hur reagerar ni om detta händer? 

  



   
 

 

Bilaga 5 – Bolino och Turnleys Initial Item Pool 

 
Initial Item Pool 

Self-promotion  

    SPROM 1: Make people aware of your accomplishments.* 

    SPROM 2: Try to make a positive event that you are responsible for appear better that it actually is. 

    SPROM 3: Try to make responsibility for positive events, even when you are not solely responsible.* 

    SPROM 4: Try to make a negative event that you are responsible for appear less severe than it actually is.  

    SPROM 5: Display you diplomas and/or awards that you have received.* 

    SPROM 6: Let others know that you have a reputation for being competent in a particular area.* 

    SPROM 7: Make public your talents or qualification.* 

    SPROM 8: Declare that you have other opportunities outside your current job. 

    SPROM 9: Talk about important people that you know.* 

    SPROM 10: Try to distance yourself from negative events that you were a part of. 

Ingratitation  

    INGRAT 1: Praise people for their accomplishments.* 

    INGRAT 2: Do personal favors for people.* 

    INGRAT 3: Offer to do something for someone that you are not required to do. 

    INGRAT 4: Compliment people on their dress or appearance.* 

    INGRAT 5: Agree with a person’s major ideas or beliefs. 

    INGRAT 6: Take an interest in a coworker’s or supervisor’s personal life.* 

    INGRAT 7: Imitate other’s behavior or manner. 

    INGRAT 8: Spend time listening to people’s personal problems even if you have little interest in them.* 

Exemplification  

    EXEMP 1: Arrive at work early in order to look dedicated.* 

    EXEMP 2: Work late at the office so that others see you.* 

    EXEMP 3: Try to act like a model employee. 

    EXEMP 4: Volunteer to help whenever there is the opportunity. 

    EXEMP 5: Pretend to be busy even if you might not be.* 

    EXEMP 6: Make sure you never seen “goofing off” or wasting time. 

    EXEMP 7: Arrange things on your desk so that it looks like work is being done.* 

    EXEMP 8: Let others know how much overtime you work.* 

Intimidation  

    INTIM 1: Yell at people.* 

    INTIM 2: Have “showdowns” with coworkers or supervisors.* 

    INTIM 3: Threaten a coworker.* 

    INTIM 4: Make people aware that you can control things that matter to them. 

    INTIM 5: Punish people when they do not behave as you would like.* 

    INTIM 6: Insult or put down your coworkers.* 

    INTIM 7: Try to embarrass people in front of their peers or supervisors. 

    INTIM 8: Try to appear unapproachable or distant. 

Supplication  

    SUPP 1: Intentionally do poorer quality work than you are capable of. 

    SUPP 2: Advertise you incompetence in a particular area or about a particular issues.* 

    SUPP 3: Pretend to not understand something that you do understand.* 

    SUPP 4: Play “dumb”.* 

    SUPP 5: Ask for help or assistance that you really do not need.* 

    SUPP 6: Try to appear helpless or needy.* 

    SUPP 7: Ask a lot of questions. 

    SUPP 8: Downplay your accomplishments. 

    SUPP 9: Let others win arguments. 

    SUPP 10: Try to agree with people even when you might disagree. 

*Indicates that the item was retained from the initial pool of items.  



   
 

 

 

 

  

Institutionen för informatik  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se 

 

 


