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Förord 

Denna studie har varit både spännande och intressant att utföra. Vi vill inleda med att tacka de 

respondenter som tog sig tid till att medverka i vår studie. Bortsett från de två personer som 

avstod till att delta upplevde vi inga större problem med att hitta intervjupersoner, vilket 

underlättade en hel del för oss. Till sist vill vi även tacka vår handledare Sverre Wide som har 

varit tillmötesgående och vägledande under studiens gång. 

 

Tack! 

Evelina Norgren & Linn Jonnergård Stensson 
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Abstract 

Previous research has shown that social media impacts people's identities as well as their online 

communication as they maintain their online friendships. This study strives to further examine 

the relationship between daily Instagram usage in young adults’ life and its effect on their 

friendships and identities. The purpose of this study is to create an understanding of how young 

Instagram users' friendships function today, in order to achieve an understanding about the 

nature of the friendships as well as create an appreciation on whether Instagram usage 

influences a person's identity. The study is conducted through in-depth interviews with six 

young adults aged between 18-22 years. We analyze our respondents’ friendships through the 

application of Hartmut Rosa's framework, which describes the accelerating society (2014) and 

Sherry Turkle’s (2017) discussion on how friendships are affected by social media and not least 

the significant use of mobile phones. We found in our study that young Instagram users both 

have pure relationships as described by Anthony Giddens (1999) as well as superficial 

relationships. We also found that the character of the relationship depends on whether it occurs 

in real life or online through Instagram. Our study suggests that Instagram usage does not 

prohibit pure relationships but rather supplement them with superficial relationships that occur 

via Instagram. In addition, Instagram is utilized to present a desired identity (Goffman 2011). 

The users are to different degrees aware of whether this is their “true” identity or just a way of 

making an “impression”. Goffman (2011) is implying that the everyday presentation effect the 

self-image in different ways. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att sociala medier påverkar människors identitet och deras online 

kommunikation, då de bibehåller sina vänskapsrelationer där. I denna studie fortsätter vi på 

denna forskningslinje och studerar unga vuxna som använder Instagram dagligen, för att se hur 

Instagram eventuellt påverkar deras vänskapsrelationer och identitet. Syftet med denna studie 

blir därmed att skapa förståelse för hur unga instagramanvändares vänskapsrelationer ser ut 

idag, detta för att studera vänskapsrelationernas karaktär samt om eventuellt identitetsskapande 

sker via användningen av Instagram. Vi undersöker detta genom kvalitativa intervjuer med sex 

unga vuxna i åldrarna 18–22. För att analysera detta använde vi oss av Hartmut Rosas teori om 

det accelererande samhället (2014) samt Sherry Turkles (2017) diskussion om hur 

vänskapsrelationer påverkas av sociala medier och inte minst mobilanvändningen. Resultatet 

av vår studie är att unga instagramanvändare har både rena relationer som Anthony Giddens 

(1999) beskriver samt ytliga. Relationernas karaktär är beroende av om de äger rum i 

verkligheten eller online via Instagram. Vi föreslår därför att instagramanvändningen inte 

utesluter rena relationer, men att de kompletteras med ytliga relationer som utspelar sig och 

bibehålls online. Resultatet gällande identiteten visar att individer tydligt skapar sina identiteter 

via instagram, dock är de olika medvetna om det, vilket är något som vi analyserar genom 

Goffmans (2011) teori om presentationen av jaget. 
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1. Inledning 

“Ibland verkar det enklare att uppfinna ny teknik än att inleda ett samtal.” - Sherry 

Turkle 2017, s 79. 

 

Den teknologiska utvecklingen går i rasande fart vilket påverkar samhället på olika sätt. I och 

med teknikens utveckling kan individen enklare kommunicera med andra, vilket har lett till 

att kommunikation sker via sociala medier i större utsträckning än tidigare (Turkle, 2017). 

Enligt Turkle (2017) befinner sig individer i allt mer ytliga relationer i en värld som 

genomsyras av teknik. Hon beskriver att individers relationer utspelar sig via sociala medier i 

mobiltelefonen, vilket leder till att relationer som är beroende av tillit och närhet blir allt mer 

ovanliga. Detta belyser Turkle med ett svar från sina informanter: “Det slutar med att man 

inte pratar med sina kompisar eftersom man är upptagen med telefonen och försöker ta reda 

på om man borde vara någon helt annanstans.” (Turkle, 2017, s. 186). 

 

Även Anthony Giddens belyser relationer. Han diskuterar den moderna tiden där människor 

har rena relationer som är “äkta” vilket innebär att individen har mer valmöjligheter, inte 

minst i vardagslivet utan även gällande sina relationer (Giddens, 1999). Han menar att 

individers relationsmönster har förändrats från hur det såg ut förr under den traditionella 

tidsepoken innan 1900-talet till hur det ser ut idag (1999). Studien knyter an till Giddens 

synsätt om att relationer förändrats över tid, vilket drivs på av samhällsutvecklingen. I denna 

studie utgår vi från att denna förändring av relationer har påverkats genom användningen av 

sociala medier. Vår idé om en förändringsprocess angående vänskapsrelationer exemplifierar 

vi genom tre kategorier av vänskapsrelationer. Den första kategorin innefattar traditionella 

relationer som existerade i en förmodern tid. Giddens beskriver de traditionella relationernas 

karaktär som att tid och rum var sammanfogat genom den plats individerna befann sig i 

(Giddens, 1999, s. 24). Här blev det lokala centralt för individen och på så vis var relationer 

mer fasta och bestämda. Vidare förklarar Giddens hur institutioner och beteendemönster 

etablerades i Europa under 1900-talet (1999, s. 32). Detta ledde till att en ny typ av relation 

uppkom och beskrivs som mer “rena” genom att individerna får större valmöjlighet inom sina 

relationer. Härmed blir rena relationer kategori två. Här menar Giddens att det ställs högre 

krav inom relationen i jämförelse med de traditionella relationerna, då det till exempel ska 

vara givande för de parter som ingår i relationen (s.114, 1999). Giddens betonar även tillit i 
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relationerna, där det ska finnas förtroende mellan parterna för att relationen ska bestå. 

Individerna ska därför kunna ha möjligheten att utföra ett utbyte av privata och intima 

innehåll inom sina relationer (Giddens, 1999, s. 114).  

 

Den tredje kategorin ligger i linje med hur Turkle (2017) beskriver relationer som någonting 

ytligt, därför benämns denna kategori provisoriskt som de ytliga relationerna. Turkle (2017) 

understryker att ansikte mot ansikte interaktioner blivit ersatta av interaktioner via sociala 

medier, då det anses vara smidigare att interagera online än i verkliga livet. Detta ser hon som 

problematiskt då individer inte får tillfälle att stanna upp och reflektera, vilket leder till att 

individen går miste om möjligheten att skapa en stabil självkänsla. Individer förlorar även den 

process av negativa känslor som kräver en mer komplicerad bearbetning av hjärnan. I sin tur 

leder detta till negativa konsekvenser i form av att individer går miste om det sympatiska 

tänkandet och reaktionstiden på människors känslor blir trögare (Turkle, 2017). Frågan är om 

Turkles diskussion stämmer och om de ungdomar som använder sociala medier själva 

uppfattar att deras relationer är ytliga? Genom att studera unga individers användning är 

förhoppningen att skapa förståelse för hur mönster av vänskapsrelationer skapas genom 

Instagram och i relation till verkliga livet. Vidare blir det också intressant att undersöka om 

skapandet av identiteten eventuellt sker via Instagram och detta genom individers 

presentationer som ligger i linje med Erving Goffmans (2011) teori om presentationen av 

jaget. 

 

Studiens huvudsakliga fokus blir inte att undersöka hur de traditionella relationerna blivit rena 

som Giddens beskriver det, utan hur det ser ut idag. Det blir därför relevant att tillämpa 

Turkle och Rosas teorier, för att undersöka hur vänskapsrelationer utspelar sig i dagens 

samhälle. Tanken om att vänskapsrelationernas karaktär har förändrats över tid tydliggörs i 

modell 1 nedan. 

 

 

Modell 1: tidsspannet kring de tre olika relationerna. 

 

Frågan gäller därför om och i vilken utsträckning man kan tala om en ny typ av relation som 

åtminstone delvis kan ha kommit att ersätta de rena relationer som Giddens (1999) talar om. 
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Modellen kommer därmed inte prövas mot verkligheten utan den ligger till grund för att 

förtydliga tanken om att relationer förändras över tid. 

1.1. Syftet 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur unga instagramanvändares 

vänskapsrelationer ser ut idag. Detta för att studera vänskapsrelationernas karaktär och om 

eventuellt identitetsskapande sker via användningen av Instagram. 

1.2. Frågeställningar 

1.     Hur karaktäriserar instagramanvändarna sina vänskapsrelationer? 

2.     Upplever instagramanvändarna att instagramanvändningen har betydelse för deras 

vänskapsrelationer på Instagram och i verkliga livet? I så fall, på vilket sätt? 

3.     Upplever intervjupersonerna att deras instagramanvändning har betydelse för deras 

identitet? I så fall, hur? 

1.3. Disposition 

Denna uppsats kommer presenteras genom sex kapitel. Inledningsvis har vi presenterat 

inledning och syfte som mynnat ut i frågeställningar. Vidare i kapitel två redogörs tidigare 

forskning följt av ett diskussionsavsnitt där bland annat uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

presenteras. I kapitel tre introduceras studiens teoretiska referensram på ett övergripande plan 

och därefter sker en redogörelse i kapitel fyra om bland annat metodval, urval och etiska 

överväganden. Fortsättningsvis i kapitel fem presenteras studiens resultat och analys som 

sammanfattas i kapitel sex där det presenteras i ett slutsatskapitel och en diskussion kring 

resultatet. Avslutningsvis presenteras en referenslista samt bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

I följande stycke redogörs för hur tidigare forskning som denna studie bygger på har nyttjats 

samt de avgränsningar som tagits i beaktning. De artiklar som använts i denna studie 

återfanns via söktjänsten Primo men även med hjälp av Turkles bok Tillbaka till samtalet, 

med följande avgränsningar: artiklar, mellan åren 2009–2019, skrivna på engelska eller 

svenska och peer-rewied. Fortsättningsvis valdes följande sökord för att hitta relevanta 

artiklar för studiens syfte: social media, Instagram, individuals, identity, humans, 

relationships, friendships, interaction, health, young adults och teenager. Den tidigare 

forskningen presenteras genom två teman, vänskapsrelationer och identitet. 

2.1. Vänskapsrelationer 

Det framgår i tidigare forskning att vänskapsrelationer utspelar sig via sociala medier. Patricia 

Niland, Antonia C. Lyons, Ian Goodwin och Fiona Hutton (2015) menar att kontakter via 

sociala medier sker på rutin och är ett verktyg för att skapa vänskap. Författarnas underlag är 

12 gruppintervjuer där 26 kvinnor och 25 män i åldrarna 18–25 år deltog. I artikelns analys 

presenteras fyra olika teman som ungdomarna anser att vänskap innehåller: roliga tider 

tillsammans, en investering, skydd och självbekräftelse. Författarna poängterar att dessa 

teman är något som ungdomarna upplever inom sina vänskapsrelationer både i verkliga livet 

och via sociala medier. De betonar att sociala medier därmed kan betraktas som 

maktstrukturer i samhället, något som är svårt att undvika för att vänskapsrelationer ska bestå. 

Med maktstrukturer menar författarna att sociala medier tar sig in i individens vardag, blir 

rutin och på så vis styr interaktionerna. Genom studien visar de att ansikte mot ansikte 

interaktioner förändrats genom att utspela sig via sociala medier istället för i verkliga livet 

(Niland et al., 2015). Det blir intressant för uppsatsens syfte då det är att studera hur 

individers vänskapsrelationer ser ut idag. 

 

Andrew Przybylski och Netta Weinstein (2012) beskriver i en artikel att mobiltelefonen och 

dess media-appar hindrar personlig närhet och tillit, vilket i sin tur påverkar individers empati 

och förståelse för andra. I studien genomfördes två experiment där totalt 74 deltagare som inte 

kände varandra deltog. I det första experimentet fick hälften av deltagarna interagera med 

mobiltelefon i deras närvaro och i det andra experimentet där andra hälften deltog fick de 

interagera utan mobiltelefon. Författarna kom fram till att under meningsfulla konversationer 

stör mobiltelefonen inte bara genom att den används under samtalet, utan även själva 
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närvaron av den stör interaktionen. Denna störning i interaktionen leder till att den ena parten 

i interaktionen inte känner sig hörd och att det i sin tur leder till att tillit inte uppstår 

(Przybylski & Weinstein, 2012). Med andra ord kan individens identitetsskapande påverkas 

då individens tillit men även förmåga att visa empati påverkas i samband med sociala medier. 

 

Likt föregående studie poängterar Sara H. Konrath, Edward H. O’Brien och Courtney Hsing 

(2011) att det skett en minskning av empati hos individer i samband med sociala medier och 

dess utveckling. Författarna utgår från 72 studier där empati hos studenter undersökts med 

samma testmetod sedan 1970-talet och framåt. Analysen av materialet visar att empatin hos 

amerikanska collegestudenter har minskat sedan 1970- och 1980-talen. I resultatet diskuteras 

medie-användningens utveckling, vilket identifierades som en förklaring till minskningen av 

empati. Författarna betonade att förändringen av individers empati berodde på att deras 

sociala relationer utspelade sig mer via sociala medier än i verkliga livet. Vidare visade 

resultatet att det leder till mindre empatiska interaktioner, samt att individer inte har tid att 

visa empati i en värld fylld av sociala medier som omges av ytligheter och personliga behov 

(Konrath et al., 2011). Som beskrivet tidigare har detta inte bara en relevans för hur moderna 

relationer ser ut utan även för identitetsskapandet. 

2.2. Identitet 

Vi har även hittat artiklar relaterat till identitet och sociala medier. Chia-Chen Yang, Sean M. 

Holden och Mollie D.K. Carter (2017), till exempel, redogör för att de bilder och texter som 

individer lägger ut på Instagram får konsekvenser för identitetsskapandet hos individen. 

Författarna presenterar en surveyundersökning på 219 studenter, med resultatet att en positiv 

online-presentation är relaterad till en högre självkänsla och klarhet i vem individen är. 

Samma författare har i en senare artikel lyft fram resultat som betonar att individers 

jämförelser via sociala medier har en betydelse för identiteten. Författarna utförde även här en 

surveyundersökning med 219 studenter. Till skillnad från tidigare studie så visar resultatet om 

jämförelser att det leder till en känsla av oklarhet i vem individen är (Yang et al., 2018). 

 

Vidare har Sarah H. Konrath, William J. Chopik, Courtney K. Hsing och Ed O’Brien (2014) 

undersökt utvecklingen av unga individers livsstil och normer samt hur en förändring har 

skett mellan 1970 till 2010. Artikeln bygger på 94 studier som gjorts över tid av totalt 25 000 

studenter som fått svara på frågor gällande deras attityder till relationer. Studenternas 

inställning till relationer har delats in i fyra kategorier: säker, avvisande, reserverade eller 
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skrämmande. Analysen visar att andelen som är avvisande eller skrämd har ökat över tid i takt 

med teknikens utveckling. Konrath et al. (2014) diskuterar att det bland annat har lett till att 

individer presenterar sig i större omfattning via sociala medier än i verkliga livet. Här menar 

de att teknikens utveckling resulterat i färre interaktioner som sker ansikte mot ansikte och 

desto fler online (Konrath et al., 2014). Tidigare forskning har således poängterat individens 

relation mellan sociala medier och identitet.  

2.3. Diskussion 

Tidigare forskning belyser att vänskapsrelationer utspelar sig på sociala medier och att 

mobiltelefonen stör meningsfulla konversationer. Niland et al. (2015) menar att 

vänskapsrelationer skapas och består via sociala medier, vilket innebär att ansikte mot ansikte 

interaktioner förändras från att utspela sig på sociala medier istället för i verkliga livet. Det 

centrala för både Przybylski & Weinstein (2012) och Konrath et al. (2011) är att det skett en 

minskning av empati hos individer som sätts i samband med sociala medier. Behöver 

individer inte mötas ansikte mot ansikte eller tar individer fram mobiltelefonen när ett samtal 

blir obehagligt undviker individer samtidigt att konfronteras med konflikter och förlorar 

därmed tillfällen att lära sig empati. Vad gäller identitetsskapande har tidigare forskning visat 

att online-presentation är relaterat till en högre självkänsla, men hos personer som jämför sig 

med andra via sociala medier skapas en känsla av otydlighet i vem individen är. I likhet med 

Yang et al. (2017) menar även Yang et al. (2018) att sociala medier har en inverkan på 

identitetsskapandet hos individer, här belyser de jämförelser istället för presentationer. 

Skillnaden blir att författarna ser en minskning i individens förståelse av vem individen är ju 

mer personen jämför sig med andra via sociala medier, men en ökning av denna förståelse 

genom de presentationer individen gör av sig själv. Konrath et al. (2014) betonar utvecklingen 

av livsstil och normer kring sociala medier vilket ligger i linje med Niland et al. (2015) då 

båda artiklarna betonar en ökning av online-interaktion. 

 

Tidigare forskning har gett en god bas för att förstå vad som händer med vänskap och identitet 

när sociala medier används för att knyta och upprätthålla kontakter, dock har den i stor 

utsträckning använt kvantitativa metoder. I denna studien kommer vi att undersöka hur 

användarna av sociala medier med egna ord beskriver sina erfarenheter av vänskap på 

Instagram. Detta för att bekräfta och komplettera den tidigare forskning som är gjord vad 

gäller vänskapsrelationers karaktär och hur medier påverkar hur unga vuxna skapar sin 
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identitet. Förhoppningen är att detta kan användas i fortsatt forskning kring sociala medier 

och unga vuxna. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som kommer att användas i analysen. 

Inledningsvis sker en redogörelse för Hartmut Rosas (2014) teori om moderniseringen samt 

hur individen påverkas av den acceleration i samhället som moderniseringen medfört. 

Därefter presenteras Sherry Turkles (2017) teori om hur relationsmönster påverkas via sociala 

medier och hur detta i sin tur påverkar den enskilda individen. Slutligen redovisas Erving 

Goffmans (2011) teori om det dramaturgiska perspektivet. Goffmans teori har relevans för 

hur individer presenterar sig på Instagram samt hur identiteter skapas och uppfattas via 

Instagram. Sammanfattningsvis är den teoretiska referensramen ett underlag för analysen. 

3.1. Acceleration, modernitet och identitet 

Hartmut Rosa diskuterar hur olika aspekter av samhället utsatts för en “acceleration” som 

driver på teknikens utveckling i boken Acceleration, modernitet och identitet (2014). Med en 

normativ utgångspunkt i sin teori vill han identifiera det som begränsar individens frihet och 

autonomi genom att individen lever i ett accelererande samhälle. Han förklarar hur individen 

påverkas av den ständiga accelerationen som moderniseringen medfört, samt den 

teknologiska utveckling som tillkommit i och med detta (Rosa, 2014, s. 11). 

 

Rosa poängterar tre olika dimensioner av acceleration: den tekniska accelerationen, de 

accelererande sociala förändringarna samt en ökning av livs-tempot. Tekniska accelerationen 

innebär att teknologin utvecklas allt snabbare och att individen blir tvungen att hänga med i 

den snabba takten för att lära sig nya tekniska medel. Då produktionen effektiviseras och nya 

tekniska medel skapas kan tiden därmed betraktas som alltmer dyrbar för individen. Detta för 

att det sker tekniska förändringar kontinuerligt då den nuvarande teknologin åldras och 

behöver därmed uppdateras. Tekniska uppdateringar behövs för att individen ska kunna 

effektivisera sin tid och utnyttja den väl (Rosa, 2014, s. 12–13). 

 

Den tekniska accelerationen leder sedan vidare till att takten i sociala förändringar ökar, vilket 

kan innebära att individen byter jobb eller vänskapskrets. Det skapar relevans för studien om 

hur mönster av vänskapsrelationer kan utspela sig idag. Den tredje och sista dimensionen av 

accelerationsprocessen är att livstempot ökar. Det finns olika motorer för de olika 

processerna, men för denna studie är den kulturella motorn mest relevant. Denna motor driver 

på livstempot, där modernitetens löfte till individen är att denna ska få uppnå så mycket som 
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möjligt. Därför ska människan inte slösa bort sin tid men försöka hinna med så mycket som 

möjligt på kortast möjliga tid (Rosa, 2014, s. 12–13). Utifrån Rosas teori uppfattas det som att 

individer kan känna en press att behöva hänga med i teknikens utveckling, för att till exempel 

bibehålla sina vänskapsrelationer via Instagram. Detta är något som överensstämmer med 

Turkles teori som presenteras nedan. 

3.2. Relationer i en digital tid 

Forskaren Sherry Turkle (2017) beskriver hur individers “djupa’’ relationer övergår till ytliga 

relationer och hur detta sker i samband med teknikens utveckling. Turkle (2017) menar att 

individer blir allt mer “app-beroende’’ och då främst av de sociala apparna som finns i 

mobiltelefonen, såsom Facebook, Twitter och Instagram. Via användandet av sociala medier 

blir individers vänskapsrelationer beroende av dessa appar för att det är där 

vänskapsrelationer utspelar sig och bibehålls (Turkle, 2017, s. 71). Turkles teori blir relevant 

för att se hur relationer på sociala medier skapas, detta i samband med hennes beskrivning om 

hur relationsmönster ter sig på sociala medier. 

 

Vidare beskriver Turkle (2017) hur individen ständigt vill bli omtyckt av andra och att detta 

blir något individen aktivt försöker uppnå via sociala medier. Att uppnå andras uppskattning 

och bekräftelse ses som något okomplicerat att uppnå eftersom interaktionen sker via sociala 

medier och individen inte behöver möta de människor individen interagerar med. Här finns 

det utrymme för individen att reflektera innan individen uttrycker sig på ett önskvärt sätt. Hon 

menar, som tidigare nämnt i kapitel 1, att individen inte får tillfället att reflektera i verkliga 

livet interaktioner, men att det finns tid till reflektion innan individen uttrycker sig på sociala 

medier. Detta blir paradoxalt då hon tidigare beskrivit att individer inte har tiden att reflektera. 

I takt med att interaktionen sker genom sociala medier beskrivs en flykt från vardagslivets 

konfrontationer där negativa känslor behöver bearbetas. Turkle beskriver hur en kultur 

uppstått i samhället, att individer inte ska göra “fel’’ (2017, s. 77). Sociala medier kan därför 

beskrivas som en strategi för att undvika jobbiga situationer, där “fel” i interaktionen kan 

uppstå. Hon poängterar att de ytliga relationerna påverkar de vänskapsrelationer som finns i 

den vardagliga interaktionen “ansikte mot ansikte’’ genom att det formar osympatiska 

individer utan ånger (Turkle, 2017, s. 207). 

 

Det centrala i den process som formar osympatiska individer utan ånger är att det inte uppstår 

någon bearbetning av negativa känslor och tysta stunder i vardagslivet. Turkle beskriver hur 
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unga individer istället konfronterar sina känslor och dispyter genom sociala medier, vilket 

sker genom konversationer online (Turkle, 2017, s.53). Hennes oro är att individer blir mindre 

sympatiska eftersom de kan undgå att konfronteras med negativa känslor i vardagslivets 

interaktioner, som beskrivet tidigare. Sociala medier leder inte endast till osympatiska 

individer utan även till att det alltid finns möjlighet till avbrott i situationer som är tråkiga 

(Turkle, 2017, s. 54). Det finns ständigt sociala medier att luta sig mot när individen har 

tråkigt och därför förlorar individer en viktig aspekt av skapandet av det egna jaget, nämligen 

reflektion. Sammanfattningsvis menar Turkle att individer går miste om reflekterandet både 

genom färre ansikte mot ansikte interaktioner men även genom de sociala medier som 

individer kan luta sig mot när de har tråkigt (2017, s. 56). 

 

Turkle diskuterar hur individer får fler valmöjligheter i ett samhälle som är präglat av sociala 

medier (2017, s. 185–186). Valmöjligheterna blir ännu fler då det alltid finns tillgång till 

information från andra om till exempel “bästa’’ hotellet, “bästa’’ maträtten, “bästa’’ dieten 

med mera. Här anses det “bästa’’ inom vänskapsgruppen som det individen strävar efter. 

Turkle menar alltså att individer ser valmöjligheter bland sina vänskapsrelationer. Detta 

bygger Turkle (2017, s. 185) på sociologen David Riesman, som menar att individer gör sina 

val i relation till de jämförelser de utför. Det centrala är att individens egenvärde ställs i 

relation till vad vänner tycker om en. Det förekommer allt oftare då individers tillgänglighet 

till att jämföra sig med andra sker ständigt via de sociala medierna som finns i vardagens 

teknologi. Mycket av det Turkle (2017) beskriver överensstämmer med det Przybylski och 

Weinstein (2012) tar upp i sin studie om att det sker en minskning av tillit i 

vänskapsrelationer när mobiltelefonen används. 

3.3. Presentation av jaget 

Till sist diskuteras Goffmans (2011) perspektiv om dramatiseringen, då hans teori berör hur 

individer presenterar sig. Hans beskrivning av “framträdande” kan användas för att analysera 

hur individer skapar sin identitet via Instagram. Goffman (2011) beskriver presentationer 

genom att låna begrepp från teaterns värld i sin bok Jaget och maskerna. Här beskriver han 

själva aktiviteten när en individ framför en specifik roll inför en grupp människor, som han 

kallar för framträdandet (Goffman, 2011, s. 28). Själva rollen kan ses som en uppsättning 

allmänna regler för hur en rollinnehavare ska agera i en särskild situation. Skulle individen 

avvika från de allmänna reglerna kommer förtroendet för den individen i den specifika rollen 
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att minska. Bristen på förtroende för en viss roll kan leda till rollförlust, individen “förlorar’’ 

därmed ansiktet utåt och skäms över situationen (Goffman, 2011, s. 28). 

 

Goffman fortsätter att förklara denna situation av framträdandet och definierar även att det 

finns olika regioner. Den främre regionen refereras till platsen där själva framträdandet äger 

rum, här är kraven höga på aktörens roll då publiken har vissa förväntningar på individen 

(Goffman, 2011, s. 97–98). Framträdandets andra region är den som inte är synlig för 

publiken, den kallas för den bakre regionen av situationen. Här repeteras och planeras 

framträdandet utan att det sker någon rollförlust, då individen inte vill “tappa” ansiktet och bli 

förnedrad (Goffman, 2011, s. 102). Båda regionerna kan i detta fall betraktas via Instagram, i 

den främre regionen visas det som individen presenterar i form av exempelvis bilder. I den 

bakre regionen sker istället planerandet av presentationen innan presentationen utförs på 

Instagram. 

 

Det aktören främst vill uppnå med sitt framträdande är att uppträda på ett övertygande sätt 

inför sin publik. För att göra det krävs det att aktören styr sina intryck på ett trovärdigt sätt. 

Goffman (2011) definierar detta som intrycksstyrning, vilket är ett medvetet och välplanerat 

handlande som omfattar sådant som sägs verbalt men även gester. Goffman skiljer sedan 

mellan att aktören kan sända uttryck och avge uttryck. Att sända uttryck innebär ett agerande 

som är avsiktligt, till exempel att aktören själv väljer vad som ska publiceras på Instagram. 

Sedan finns det uttryck som är oavsiktliga, där aktören avger uttryck som inte är önskvärda 

och bortom individens kontroll (Goffman, 2011, s. 182). Här skulle det kunna innebära att 

individen delar med sig av för mycket personlig information på Instagram, vilket leder till att 

individen uppfattas på ett icke önskvärt sätt. 

 

För vår studie blir Rosa, Turkle samt Goffman relevanta att presentera då samtliga teorier blir 

applicerbara för vänskapsrelationers utformning idag. Rosa ger en beskrivning av hur 

samhällsutvecklingen har påverkat relationer. När utvecklingen accelererar blir tiden knapp 

och mycket ska upplevas, tekniken för dessa snabba upplevelser blir sociala medier. Turkle 

beskriver mer i detalj hur de sociala medierna blivit centrala i individens liv och hur detta 

påverkar relationer. Slutligen ger Goffman oss ett språk att beskriva de prestationer som vi 

gör av oss själva på Instagram och i verkliga livet, vilket skapar en möjlighet att reflektera 

över hur presentationerna påverkar identiteten. 

  



 12 

4. Metod 

I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod då studiens syfte är att skapa förståelse 

för hur unga instagram-användares vänskapsrelationer ser ut idag och om eventuellt 

identitetsskapande sker via användningen av Instagram. Vi genomförde därför 6 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi följde en intervjuguide utifrån tre teman, samt 

gav utrymme för följdfrågor och egna reflektioner från informanterna. Vi valde att göra 

personliga intervjuer för att få en kontextuell förståelse för det vi studerar, vilket vi inte skulle 

fånga på samma sätt om vi använde oss av en kvantitativ metod där fokus är att generalisera 

tillbaka till populationen. 

 

Studien har även en deduktiv ansats, vilket innebär att vi jämförde det insamlade materialet i 

analysen med teorier och tidigare forskning (Bryman, 2011, s. 26). Det blev relevant för 

studien då vi undersökte om vårt empiriska material skulle kunna ge stöd för uppfattningen 

om att individers vänskapsrelationer har gått från rena relationer till någonting nytt. 

4.1. Urval 

För vår studie valde vi en urvalsstrategi där vi kombinerar ett målinriktat urval tillsammans 

med ett bekvämlighetsurval. Vi valde ut intervjupersoner i vår närhet då de var lättillgängliga 

men även flitiga instagramanvändare, detta var ett medvetet val och kommer diskuteras vidare 

i kritik av metod (se 4.6.). Intervjupersonerna bestod av två män och fyra kvinnor, där 

männen var i åldrarna 18 och 22 och tre av kvinnorna var 22 samt den fjärde var 21. Den 

yngsta mannen arbetar deltid medan tre av kvinnorna samt den äldsta mannen studerar på 

universitetsnivå. Vidare läser den yngsta kvinnan en vuxenutbildning på distans samtidigt 

som hon arbetar deltid. Samtliga respondenter kontaktades via telefonsamtal och sociala 

medier då det var mest tidseffektivt. Vi frågade först sex utvalda personer men behövde till 

slut fråga ytterligare två personer då de första två inte hade möjlighet att delta i studien. Vi 

uteslöt genusperspektiv i studien eftersom det inte var vårt huvudsakliga fokus att se 

skillnader mellan kvinnor och mäns instagramanvändning och vänskapsrelationer. Vi anser att 

båda könen har vänskapsrelationer på Instagram, det blev därför inte relevant att studera 

könsskillnader då vi hade en begränsad tidsram att förhålla oss till. Vi hade däremot ett 

relativt snävt åldersspann då vi ville intervjua individer mellan åldrarna 18–22 i Sverige. Vi 

valde åldrarna 18–22 då vi anser att de tillhör en generation som vuxit upp med internet. De 
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blir intressant att undersöka då vi tror att det skulle kunna framträda extra tydligt i denna 

grupp. 

 

Vi valde att avgränsa oss till Instagram som social media då vi anser att Instagram har flera 

olika kommunikationssätt, till exempel delandet av bilder och en möjlighet till direkt 

meddelande. Instagram uppfattar vi som ett centralt kommunikationsverktyg idag då 

majoriteten i vår omgivning använder det för att kommunicera via mobiltelefonen. Vi anser 

därför att det var passande för studien att ha Instagram som avgränsning. Vänskapsrelationer 

blir också en avgränsning då intresset inte är att studera relationer generellt, såsom 

kärleksrelationer eller familjerelationer. 

4.2. Intervjusituation 

Vi utförde sex intervjuer som ägde rum bakom stängda dörrar för att ingen obehörig skulle 

kunna se eller höra intervjun. Att intervjun var dold var viktigt för oss då vi inte ville att något 

eller någon skulle kunna påverka intervjusituationen. Vi båda deltog under de två första 

intervjuerna där en av oss satt som intervjuledare och den andra observerade och ställde 

eventuella följdfrågor. Här fick vi en förståelse för hur vi skulle intervjua informanterna för 

att sedan ställa frågor på liknande sätt under de resterande fyra enskilda intervjuerna. De fyra 

intervjuerna delades upp och vi utförde två vardera. Under intervjun tolkade vi att 

informanterna befann sig i det som Goffman (2011) förklarar som främre regionen genom att 

de presenterar sig själva och sina upplevelser för oss. Vidare kan detta relateras till 

intervjueffekten eftersom de genom intervjun försökte presentera sig på ett önskvärt sätt, som 

i vilket möte som helst. Detta är något vi kommer diskutera vidare i kritik av metod (se 4.6) 

samt eventuella konsekvenser av att vi endast var en som intervjuade vid resterande fyra 

intervjuer. 

 

Vi inledde samtliga intervjuer med en kort presentation om vilka vi är, vad studien handlar 

om, vad svaren kommer att användas till och vilka etiska principer som kommer tas till 

hänsyn. Vi fick tillåtelse av samtliga informanter att spela in intervjun och förklarade att de 

fick ta del av det transkriberade materialet om de ville, men samtliga tackade nej. Vidare 

förklarade vi deras anonymitet i studien samt bevarandet av det insamlade materialet. 
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4.3. Intervjuguide, kodning och analys 

Intervjuguiden innehöll sammanlagt tjugo frågor, där vissa av intervjufrågorna krävde 

följdfrågor (se Bilaga 1). Valet av att ha relativt breda frågor till intervjuerna var medvetet då 

vi ville ha så fylliga svar som möjligt. Vi försökte även återkomma till studiens syfte och 

frågeställningar för att inte komma ifrån ämnet vi huvudsakligen ville undersöka. Genom att 

återkomma till studiens syfte var förhoppningen att vi skulle undvika onödiga frågor och 

därmed hålla oss till ämnet under intervjun. Intervjuguiden var även uppdelad utefter tre 

teman: instagramanvändandet, vänskapsrelationer och identitet. Detta för att underlätta 

intervjuernas disposition men även för att stödja analysarbetet.  

 

När alla intervjuer var utförda samt transkriberade gick vi igenom det insamlade materialet 

tillsammans. Vi utförde sedan en kodning för att underlätta vårt arbete av resultat och analys. 

Kodningen utfördes med hjälp av de transkriberade intervjuerna i fysisk form och genom att 

använda överstrykningspennor i olika färger sökte vi likheter och olikheter i respondenternas 

svar. Vi använde oss av våra definierade teman från intervjuguiden: instagramanvändning, 

identitet och vänskapsrelationer, där vi upptäckte relativt snabbt att många svar låg nära 

varandra. Vidare fann vi två underkategorier till temat vänskapsrelationer: vänskapsrelationer 

på Instagram och vänskapsrelationer i verkliga livet, dessa kommer presenteras som 

underrubriker i analysen. Vidare fann vi även mönster till potentiella underkategorier och 

detta var något som underlättade analysarbetet. 

4.4. Tillförlitlighet och äkthet 

I kvalitativ forskning är det nödvändigt att vara mer specifik när det kommer till termer och 

metoder, för att på ett enklare sätt bedöma kvalitén i kvalitativ forskning. Därmed blir 

tillförlitlighet och äkthet alternativa kriterier för begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 

2011, s. 353). 

 

Bryman (2011, s. 354) förklarar att tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 

vår studie har utförts i överensstämmelse med de regler som finns, vilket vi har eftersträvat att 

säkerställa genom att vara tydliga med de etiska principerna inför våra informanter (se 4.5.). 

Här blir det även centralt att vi uppfattat informanterna på rätt sätt. Detta försökte vi uppnå 

genom att de fick frågan om de ville ha transkriberingen efter utförd intervju. Trovärdighet 
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kan tolkas som kvantitativa forskningens interna validitet (Bryman, 2011, s. 354). 

Överförbarhet är centralt för tillförlitligheten genom att studien ska kunna överföras till andra 

kontexter, alltså att andra ska kunna utföra studien och få liknande resultat (Bryman, 2011, s, 

355). Vi är medvetna om att forskarens roll kan påverka överförbarheten och därför är det 

viktigt att materialet ska vara noga beskrivet. Här skapas en möjlighet att avgöra om resultatet 

kan överföras till en annan miljö, då vi i största möjliga mån försöker uppnå det genom att ha 

ett tydligt beskrivet och verklighetstroget metodavsnitt. Detta kan jämföras med den 

kvantitativa forskningens externa validitet (Bryman, 2011, s. 355). 

 

Vidare krävs pålitlighet som motsvarar det kvantitativ forskning kallar reliabilitet. Det är 

viktigt att samtliga delar i forskningen har en säkerställd och tillgänglig redogörelse så den 

som tar del av studien får tillgång till alla delar (Bryman, 2011, s. 355). Här var ambitionen 

att tydligt beskriva hur vi gått tillväga samt fråga om informanterna ville ta del av det 

insamlade materialet. Den sista delen inom tillförlitlighet är en möjlighet att styrka och 

konfirmera, vilket är den kvantitativa metodens sätt att vara objektiv till det som studeras. Här 

är det viktigt för forskaren att inte tillåta personliga värderingar framhävas under studiens 

gång. Om forskaren styrs av egna värderingar upprätthåller inte forskningen dessa kriterier 

(Bryman, 2011, s. 355). Vi har i största möjliga mån försökt uppnå detta genom att vara så 

objektiva som möjligt under intervjusituationen, men även genom att inte ställa ledande 

frågor samt låta tystnaden under intervjusituationen få tala för sig själv. 

 

Inom äkthet blir endast rättvis bild relevant för studien. Här förklarar Bryman (2011, s. 357) 

hur viktigt det är att studien bygger på en rättvis bild av vad informanterna beskriver i sina 

upplevelser. Det var viktigt för oss att vara så noggranna som möjligt gällande vad de berättat 

när vi transkriberade materialet, men även när vi frågade informanterna efteråt om de ville ta 

del av det transkriberade materialet. 

4.5. Etiska överväganden 

Det finns fyra olika etiska principer som svensk forskning bör ta hänsyn till (Bryman, 2011, s. 

131–132). De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Vår studie tog hänsyn till dessa etiska principer genom att vi informerade informanterna vad 

vårt syfte var samt att deras deltagande var frivilligt. Vi säkerställde att informanten var 
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medveten om sin rättighet att själv bestämma över sin medverkan genom att förklara de etiska 

principerna före intervjuns start. Här såg vi till att både informationskravet och 

samtyckeskravet blev uppfyllt. I och med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet såg vi 

till att intervjupersonerna var anonyma genom att kalla dem intervjuperson 1, 2, 3 o.s.v. 

istället för deras riktiga namn. Vi gjorde på detta sätt för att inte obehöriga skulle kunna utföra 

baklängesidentifikation (Bryman, 2011, s. 131). Vi informerade även om att den information 

och de personuppgifter vi fick ta del av endast kommer att användas till denna studie. 

4.6. Kritik av metod 

Intervjueffekten är en av många utmaningar inom kvalitativ metod, då det inte är möjligt för 

intervjuaren att vara helt objektiv till det som studeras (Larsen, 2009, s. 87). Det var därför 

viktigt för oss att uppmärksamma intervjueffekten innan vi började med intervjuerna. Under 

intervjuerna var det inte helt enkelt att låta tysta stunder få passera, men även att inte visa 

informanten genom gester och frågor vad som var “rätt’’ svar. Ibland blev vi som intervjuare 

påverkade av tystnaden och ville därför fylla ut med följdfrågor som eventuellt kunde ses som 

irrelevanta för studiens syfte. Det var något vi var medvetna om innan intervjun och försökte 

därför ha i åtanke under intervjuns gång. Som tidigare nämnt var det omöjligt att vara helt 

objektiv, även vid tolkningen av den insamlade datan. Det blev därmed betydelsefullt för oss 

att i största möjliga mån vara medvetna om, men inte låta värderingar och förförståelse styra, 

under hela arbetet med uppsatsen. 

 

Vi tolkar det som att informanterna befann sig i den främre regionen under intervjusituationen 

(se 4.2.). Det innebär att intervjuerna genom detta perspektiv ses som ett framträdande där 

informanterna försöker framträda på ett önskvärt sätt. Detta gäller i och för sig för alla typer 

av intervjuer. I Goffmans mening uppstår framträdanden ständigt och på så vis blir detta 

något ofrånkomligt, dock är det något vi är medvetna om och har tagit hänsyn till vid 

tolkningen av intervjuerna. 

 

“Framträdandet” kan också påverkas av vår relation till informanterna. Två av informanterna 

var “nära” vänner från våra hemstäder. Detta kan ha påverkat intervjuerna både positivt och 

negativt. Vår uppfattning är att en fördel med dessa intervjuer var att vi kom närmare 

“backstage”, då de eventuellt känner att de kan vara ärliga i sina svar på grund av närheten i 

relationen. En annan positiv aspekt av att intervjua “nära’’ vänner är att individen inte kan 

försköna sin situation, på grund av relationen vi som intervjuare har till informanten. Vi får 
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därmed mer ärliga svar från de vi har en “nära” relation till. Skulle vi däremot intervjua 

personer vi inte känner kan personen överdriva sina svar och få det att låta bättre än vad det 

egentligen är. En negativ aspekt med att intervjua “nära” vänner kan innebära att de vill ge 

oss vad de anser för oss vara gynnsamma svar. Detta kan i sin tur påverka trovärdigheten i 

studien genom att svaren från “nära” vänner kan uppfattas något styrda. De resterande fyra 

informanterna bor i samma stad som oss, men vi har ingen närmare relation till dem. Vi antar 

därmed att det inte borde fått vidare stor effekt gällande deras svar.  

 

Vi vill även belysa hur det insamlade materialet eventuellt fick en påverkan av att vi endast 

var en intervjuare som deltog vid fyra av sex intervjutillfällen. Vid intervjutillfällen där två 

personer leder intervjun finns det mer utrymme för de som intervjuar att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011, s. 413). Att vi genomförde enskilda intervjuer kan eventuellt resulterat i att 

följdfrågor inte ställdes som hade kunnat få betydelse för studien. Trots det utfördes de två 

första intervjuerna tillsammans så med största sannolikhet genomfördes de enskilda 

intervjuerna på liknande sätt. 

 

Efter att intervjuerna genomförts uppmärksammades det att en av frågorna var tämligen 

ledande (fråga 19, se Bilaga). Eftersom vi upptäckte detta sent i arbetet finns den kvar som ett 

underlag för analysen, men vi har tonat ner frågans roll för slutsatserna. Detta är något som 

kommer diskuteras vidare i avslutande diskussionskapitel (se 6.2.). 
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5. Analys och resultat 

Analysen presenteras genom två teman, vänskapsrelationer och identitet, för att på ett 

överskådligt sätt visualisera våra tolkningar av respondenternas svar. Tidigare forskning vi 

tagit del av samt den teoretiska referensramen ligger till grund för våra tolkningar av 

informanternas upplevelser och utsagor. I texten redogörs mönster genom att betona liknande 

svar och det som skiljer sig från mängden. Detta gör vi genom underkategorier som används 

genomgående i texten. 

5.1. Vänskapsrelationer 

Inom temat vänskapsrelationer presenteras de mönster vi upptäckte kring var vänskap kan 

utspela sig: vänskapsrelationer via Instagram och i verkliga livet. Dessa kategorier användes 

även vid kodningen av data och är därför relevanta att använda i analysen. Kategorierna 

används för att ta reda på vänskapsrelationernas karaktär samt om instagramanvändningen har 

betydelse för deras vänskapsrelationer på Instagram och i verkliga livet. 

5.1.1. Vänskapsrelationer via Instagram 

För att skapa förståelse för informanternas vänskapsrelationer via Instagram ville vi först ta 

reda på varför våra informanter började använda Instagram. Detta för att få en anknytning till 

studiens syfte gällande vänskapsrelationer på Instagram men även för att få en mjukstart in på 

intervjuerna. Informanterna 2, 1 och 5 svarade relativt lika då de började med Instagram för 

att deras vänner gjorde det, vilket framgår av svaret nedan: 

 

Alla mina kompisar hade Instagram så jag ville vara med i trenden. Vid ett tillfälle så tog 

jag en rolig bild på en vän och ville visa upp den, den var sjukt ball… dagen efter så hade 

jag bara ett Instagramkonto, men det var mycket för att mina vänner hade Instagram. 

[Intervjuperson 2] 

 

Svaret från intervjuperson 2 ligger i linje med Turkles (2017) teori om att vänskapsrelationer 

utspelar sig via sociala medier, då informanten beskriver att användningen beror på att vänner 

gör det. Informant 1 beskriver på liknande sätt då det blev mer aktuellt än andra sociala 

medier, eftersom Instagram var nytt och banbrytande: 

 

Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kommer ihåg att man började bli lite större och folk 

omkring en började använda Instagram istället för Facebook och sådär. Och då var det för 

att alla andra skaffade Instagram så då ville man själv också ha ett konto där. [Intervjuperson 

1] 
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Vi tolkar ovanstående citat som att vänskapsrelationer har förflyttats från ett socialt media till 

ett annat, i detta fall från Facebook till Instagram. Intervjuperson 5 svarade följande på frågan 

angående motivationen gällande valet att börja använda Instagram: 

 

För att vänner gjorde det och så ville man ju hänga med i svängen. Det var viktigt att hålla 

kontakten med andra och att hänga med i det för att inte gå miste om något. Man ville inte 

vara den som inte visste vad Instagram innebar när andra pratade om det. [Intervjuperson 

5] 

 

Genom svaret från intervjuperson 5 framgår det tydligt hur personen kände en press att vara 

delaktig, vilket Rosa (2014) betonar som en del av det accelererande samhället. Ovanstående 

svar belyser att vänner skaffade Instagram och ville därför också ha ett instagramkonto. Detta 

tolkar vi i linje med Turkles (2017) definition om att relationer utspelar sig via sociala medier. 

Det blir tydligt att vänskapsrelationer driver på motivationen till att skaffa Instagram och att 

de inte vill gå miste om något vännerna deltar i. De ovannämnda svaren bildar således en 

underkategori, socialt motiverade. När vi frågade informant 4 om motivationen till att skaffa 

Instagram skiljer sig svaret från de ovanstående genom att individen inte upplevs lika socialt 

motiverad: 

 

Jag kom ihåg att jag hade hört om det innan den blev international om man säger så, jag såg 

nån trailer om själva appen och bara vänta på att den skulle komma ut så man kunde ladda 

ner den och börja använda den. [Intervjuperson 4] 

 

Ovan beskriver intervjuperson 4 sin väntan på att Instagram skulle lanseras så att informanten 

kunde börja använda tjänsten direkt vid lansering. Intervjuperson 4 tillhör därför en annan 

underkategori gällande varför informanterna började använda Instagram, teknologiskt 

motiverad. Vi tolkar svaret från intervjuperson 4 som överensstämmande med Rosas (2014) 

perspektiv om att individer lever i en accelererande värld. I detta fall tolkas det genom att 

individen väntar på att appen ska lanseras för att kunna ladda ner den och använda den. 

Ökning av livstempot är något som Rosa (2014) beskriver i samband med den sociala 

förändringstakten. Individen påverkas inte minst genom teknikens acceleration, utan känner 

även en slags press att inte hänga med i livstempot och således gå miste om någonting. Det 

ökade tempot kan påverka individer genom stress och detta tolkar vi främst hos ovan citerade 

svar från intervjuperson 5 som beskriver en rädsla av att gå miste om något om informanten 

inte hänger med i livstempot. Samtliga intervjupersoner upplever att de behöver hänga med i 
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utvecklingen och detta tolkar vi som något utifrånstyrt, där individen inte känner någon 

valmöjlighet att vara med eftersom det finns en viss press att vara delaktig. Detta ligger i linje 

med Niland et al. (2015) som beskriver att sociala medier kan beskrivas som maktstrukturer i 

samhället eftersom det är oundvikligt för att vänskapsrelationer ska bibehållas. Denna 

utifrånstyrning exemplifieras genom svaret från informant 3 där vi frågade varför informanten 

använder Instagram: 

 

För att hålla koll på andra, alla möjliga egentligen… Både vänner och bekanta. Det är även 

för att kunna hålla kontakten med människor. Vissa hade jag absolut inte haft kontakt med 

idag om det inte vore för Instagram [...]. [Intervjuperson 3] 

 

Vi frågade även intervjupersonerna om de upplever att vänskap äger rum på Instagram och 

eventuellt hur deras egna vänskapsrelationer utspelar sig. Då blev det även relevant att fråga 

om hur ofta de kommunicerar via Instagram: 

 

Varje dag skulle jag säga, flera gånger per dag…men det beror på. Vissa dagar är det så och 

sen är det även beroende på vissa människor. Vissa vänner har jag kanske inte pratat med 

på tre år nu. Men vi hörs via Instagram men även Facebook i chattar men i aldrig i verkliga 

livet. [...] De mer ytliga relationerna jag har är de jag snackar mer med på Instagram och då 

kan de gått flera år sedan vi pratat i verkliga livet liksom. [Intervjuperson 5] 

 

Ovanstående svar ger oss en förståelse för hur intervjuperson 5 kan bibehålla sina 

vänskapsrelationer och detta ligger i linje med Niland et al. (2015) och Turkle (2017) om hur 

vänskapsrelationer bibehålls via sociala medier. Informanten beskriver även något vi tolkar 

som att vänskapsrelationer mynnat ut i något ytligt, eftersom de kan kommunicera via sociala 

medier. Turkle (2017) beskriver inte bara de ytliga relationerna genom kommunikation på 

sociala medier utan även något som uppstår eftersom individer vänder sig till sociala medier 

för att slippa interagera i verkliga livet. Detta illustreras återigen genom ett svar från 

intervjuperson 5 där vi frågade om skillnader mellan online kommunikation och 

kommunikation i verkliga livet (IRL): 

 

IRL kommunikation gör du bara med nära vänner och de du tvingas prata med. Mer bekanta, 

det sker ju på Instagram. [Intervjuperson 5] 

 

Det framkommer i svaret ovan att informanten placerar sina vänskapsrelationer i olika fack 

såsom: bekanta och nära vänner. Det blir även påtagligt att de vänner som bedöms som nära 

vänner är de individerna interagerar med i verkliga livet och de individen är bekant med sker 

via Instagram. Detta tolkar vi som att informant 5 värdesätter ansikte mot ansikte relationer 
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mer genom att interaktionen sker i verkliga livet. När vi frågade intervjuperson 6 om 

skillnader mellan onlinekommunikation och kommunikation i verkliga livet så beskriver 

informanten sin känsla om att undgå interaktion som sker ansikte mot ansikte: 

 

Om man är bakom skärmen så kan man liksom gömma sig och på det sättet blir det lättare. 

Man kan typ tänka efter vad man ska skriva och sådär vilket man inte kan när 

kommunikationen sker face to face liksom… [Intervjuperson 6] 

 

Ovanstående svar tolkar vi som att det stämmer överens med det Turkle (2017) beskriver som 

en viss lättnad av att “slippa’’ interagera i verkliga livet. I detta fall beskriver intervjuperson 6 

en känsla av att kunna gömma sig bakom skärmen samt få tid att tänka efter vad som ska 

skrivas. På så sätt blir det ett slags planerande för vad personen ska skriva och även säkrare 

eftersom informant 6 kan undkomma “fel’’ i kommunikationen. I nästa avsnitt beskrivs inte 

bara Instagram utan även mobiltelefonens användning generellt, för att få en förståelse om 

instagramanvändningen som sker via mobiltelefonen har betydelse för deras 

vänskapsrelationer i verkliga livet. 

5.1.2. Vänskapsrelationer i verkliga livet 

Vidare ställde vi frågor kring deras vänskapsrelationer i verkliga livet för att få en uppfattning 

om hur Instagram påverkar deras vänskapsrelationer. Här var en fråga inspirerad av Turkles 

(2017) teori om att närhet och tillit tappar sin mening i samband med sociala medier. Frågan 

var om de känner sig störda när vänner använder mobiltelefonen under meningsfulla samtal. 

Som tidigare nämnt i kritik av metod (se 4.6.) ansågs denna fråga vara något ledande, vilket 

upptäcktes efter utförd analys. Trots detta togs beslutet att ha kvar frågan i analysen då 

intressanta poänger gällande vanor om att mobiltelefonen används under meningsfulla samtal 

framkom. Frågan kvarstår även på grund av sin relevans för att leda in på 

instagramanvändningens betydelse för vänskapsrelationer i verkliga livet. När vi ställde 

frågan om intervjuperson 3 ansåg sig störd under meningsfulla samtal om mobiltelefonen 

används av den andra parten så förklarade informanten på vilket sätt: 

 

Ja det där är så intressant för vi har nyligen pratat om det där [...] om jag träffar en vän över en 

fika för att verkligen träffas och snacka, där vi är mitt i ett samtal och hon tar upp telefonen så är 

det ju bara oförskämt. [Intervjuperson 3] 

 

Det som intervjuperson 3 beskriver som oförskämt tolkar vi som att samtalet tappar sin 

mening om mobiltelefonen används och att eventuellt detta kan leda till att individerna mister 
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sin tillit till varandra. Svaret från intervjuperson 3 ligger i linje med det Przybylski och 

Weinstein (2012) diskuterar angående mobiltelefonens konsekvenser för närhet och tillit 

mellan parterna. Denna förlust av närhet och tillit poängterar författarna som centralt för 

interaktionen, då den leder till att individen tappar sin känsla gällande empati och förståelse 

gentemot andra individer. När vi frågade intervjuperson 2 samma fråga beskrev informanten 

det som tråkigt när personen inte lyssnar och att det finns en viss vana över detta fenomen: 

 

Det suger ju, eller det är tråkigt. Men man är ändå typ van [...] det har också hänt ett antal 

gånger i ens liv så jag tror inte man bryr sig lika mycket nu som tidigare. [Intervjuperson 2] 

 

Ovanstående svar tolkar vi som att informanten är medveten om mobiltelefonen som ett 

störningsmoment i interaktionen. Detta kan innebära att samtalet tappar sin mening, eftersom 

det är något informant 2 inte bryr sig lika mycket om nu som tidigare. Här placerar vi 

informantens svar i underkategorin: en vana över mobiltelefonens användning under 

meningsfulla samtal. I denna kategori finns både känslor men även vanor kring detta 

fenomen. Intervjuperson 5 beskriver nedan hur informanten upplever en icke-seriös relation 

om mobiltelefonen används under samtalet. Denna informant ingår i en motsvarande 

underkategori, ingen vana över mobiltelefonens användning under meningsfulla samtal: 

 

Ledsen…och typ som att relationen är oseriös. Man tas inte på allvar. [Intervjuperson 5] 

 

Här ser vi eventuellt hur mobiltelefonen kan störa i interaktionen men även att den enskilda 

individen blir påverkad i form av negativa känslor, som ledsen. Detta tolkar vi som att om 

Instagram används under meningsfulla samtal så karaktäriseras relationen som oseriös. 

Mobiltelefonen stör därmed verkliga livet interaktioner eftersom vänskapsrelationernas tillit 

och närhet kan påverkas. När vi frågade intervjuperson 6 om mobiltelefonen stör under 

meningsfulla samtal beskrivs det i likhet till intervjuperson 2, en vana för detta fenomen: 

 

Jag vet inte, jag tycker inte det är jättefel heller. Man får väl hålla i den om man ändå lyssnar 

liksom,... Så känner jag ofta. Men ibland kan det bli lite jobbigt om man blir ignorerad typ. 

[Intervjuperson 6] 

 

Ovanstående svar tolkar vi som att mobiltelefonens närvaro inte är någonting som stör 

intervjuperson 6. Informanten anser att det endast blir jobbigt i de situationer där informanten 

känner sig ignorerad. Det blir därmed något paradoxalt, då mobiltelefonen får vara tillgänglig 

men inte användas. Precis som intervjuperson 2 placerar vi även intervjuperson 6 i följande 
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underkategori: en vana över mobiltelefonens användning under meningsfulla samtal. Både 

intervjuperson 2 och 6 antyder en vana kring att ha mobiltelefonen i sin närhet under 

meningsfulla samtal. Detta ligger i linje med Konrath et al. (2014) om att individers livsstil 

har förändrats i samband med teknikens utveckling. Att informanterna har mobiltelefonen i 

sin närvaro tolkas därför som en vana och kan leda in på identiteten, vilket ligger i linje med 

studiens syfte om att undersöka om identitetsskapande sker via Instagram.    

5.2. Identitet 

Vi hade även identitet som ett tema för våra intervjuer då vi ville undersöka om användningen 

av Instagram har betydelse för informanternas identitet. Inom temat identitet ställde vi bland 

annat frågan om det fanns något informanterna undviker att dela med sig av på Instagram. 

Samtliga förklarade att de undviker att publicera det som deras följare inte skulle uppskatta, 

detta var ett återkommande svar. Informanterna förklarar vilka bilder de undviker att lägga ut, 

vilket är allt från det som är för personligt till som verkade för avvikande att publicera. 

Förklaringen till att de undviker att lägga ut denna typen av bilder är att det inte tillhör deras 

karaktär och att det är tråkigt för andra att se. Här blir Goffmans (2011) teori om att sända 

och avge uttryck relevant, då samtliga informanter verkar vara medvetna om vad de sänder ut 

för uttryck. Denna medvetenhet uttrycker sig genom att de inte vill blir uppfattade på fel sätt, 

vilket exemplifieras genom ett svar från intervjuperson 4 där vi frågade om vad informanten 

inte skulle dela med sig av på Instagram: 

 

Mm, det är väl att jag inte lägger ut sånt som ligger bortom min karaktär liksom, exempelvis 

att jag undviker att lägga ut naket. [Intervjuperson 4] 

 

Svaret tolkar vi genom Goffmans (2011) perspektiv om presentationen av jaget, där 

informanten följer de roller och förväntningar som finns på Instagram. Det blir något som 

informanten aktivt planerar i den bakre regionen, i detta fall innan publicering på Instagram. 

Fortsättningsvis sker en presentation i den främre regionen som utspelar sig på Instagram när 

informanten publicerar bilder, men även vid den skriftliga kommunikationen. Det centrala är 

att det blir ett aktivt planerande för att inte riskera att “tappa’’ ansiktet, som Goffman (2011) 

diskuterar. Dessa presentationer kan ses i relation till artikeln skriven av Yang et al. (2017), 

där de menar att individer som presenterar sig via Instagram skapar en slags självklarhet i 

identiteten. Alltså att presentationerna som sker på Instagram stärker känslan om vem 

individen är. När vi ställde frågan till intervjuperson 6 om informanten upplevde någon 



 24 

skillnad på den person informanten är till vardags och den som visas på Instagram så fick vi 

svaret: 

 

Jag skulle nog påstå att det är ganska likt. Det är klart man försöker vara lite ballare än vad 

man egentligen är men rent generellt så visar jag nog mig som jag är i verkligheten. Det är 

ju ett sätt att nå ut och få respons på vem jag är på sätt och vis… Man vill ju få bekräftelse 

för att känna sig sedd typ [...]. [Intervjuperson 6] 

 

Detta svar tolkar vi som att informanten inte känner någon tydlig skillnad på den personen är 

till vardags och via Instagram. Därför placerar vi intervjuperson 6 i en underkategori, känner 

ingen tydlig skillnad genom sina presentationer online och i verkliga livet. Något vi 

uppmärksammade var att informanten möjligtvis inte känner av dessa presentationer, men vill 

ändå få bekräftelse och bli sedd. Vi tolkar det som att informanten får någon slags respons på 

vilken typ av person informanten är och detta genom sina presentationer. När vi frågade 

intervjuperson 5 om informanten anser sig vara någon annan på Instagram än i verkliga livet 

fick vi svaret: 

 

Absolut. Bilderna och presentationerna man gör till exempel på instastory också. Jag ser till 

att jag är fin och då är jag oftast sminkad till exempel. [Intervjuperson 5] 

 

Svaret tolkar vi som att informanten ser en tydlig skillnad på vem personen är på Instagram 

och i verkliga livet. Därför ingår intervjuperson 6 i en underkategori som vi kallar: känner 

tydlig skillnad. Här uttrycker intervjuperson 6 att det är viktigt att presentera sig på ett sätt där 

informanten känner sig fin, detta tolkar vi genom det Goffman (2011) benämner som 

intrycksstyrning. Framträdandet blir härmed välplanerat genom att informanten väljer att 

sminka sig inför sina medaktörer. Själva sminkningen kan uppfattas som en avsiktlig gest där 

informanten vill presentera sig på önskvärt sätt och därför styra sitt intryck rätt. Inom 

presenterat tema låg Goffmans (2011) teori om presentationen av jaget till grund för våra 

tolkningar, detta åskådliggörs genom att individer delvis skapar sin identitet genom sina 

presentationer på Instagram. 
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6. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel kommer först och främst en slutsats att presenteras där studiens primära 

resultat har lyfts fram utifrån våra frågeställningar. Slutsatsen följs av en diskussion kring 

eventuella frågor som uppstått under studiens gång. Det kommer även läggas fram förslag på 

hur framtida forskning om studiens ämne skulle kunna se ut samt frågor som då skulle kunna 

besvaras. 

6.1. Slutsats 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur unga instagramanvändares 

vänskapsrelationer ser ut idag. Detta genom att studera vänskapsrelationernas karaktär och om 

eventuellt identitetsskapande sker via användningen av Instagram. Syftet leder till tre 

frågeställningar. Den första frågeställningen är hur instagramanvändarna karaktäriserade sina 

vänskapsrelationer. Majoriteten av informanterna började använda Instagram för att deras 

vänner gjorde det. Vi kategoriserar dem som socialt motiverade. Denna grupp motiverade sin 

användning av Instagram med att deras vänner gjorde det, vilket resulterar i att 

vänskapsrelationerna kan ses som en drivkraft för att vara “på nätet”. De interaktioner som 

görs med vännerna på nätet beskrev individerna som ytliga, relativt de som informanterna 

hade ansikte mot ansikte. Instagram används för att hålla kontakten med gamla vänner och 

nya bekanta. Sammanfattningsvis beskrev informanterna sina vänskapsrelationer som en 

drivkraft för att välja att vara med på Instagram, detta i sin tur gav möjlighet till utökade 

ytliga relationer genom att individerna kan skapa och behålla kontakten med de som 

informanterna karaktäriseras som “bekanta”. 

 

Frågeställning två ställer frågan om instagramanvändningen har betydelse för individernas 

vänskapsrelationer på Instagram och i verkliga livet. Här drar vi slutsatsen att 

instagramanvändningen har betydelse för både vänskapsrelationer på Instagram och i verkliga 

livet, fast på olika sätt. Till att börja med förklarar våra informanter hur de kan bibehålla 

relationer via Instagram, främst de ytliga som karaktäriseras som bekanta. Detta leder till att 

bekantskapskretsen vidgas. Informanterna bibehåller kontakten med vänner från tidigare faser 

i livet samt med personer de mött mer flyktigt “fastnar” på instagramkontot och därmed blir 

mer stabila bekanta. 
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En annan aspekt är hur ansikte mot ansikte relationer påverkas av att informanterna använder 

mobiltelefonen för att till exempel titta på Instagram under samtal. Här tycks finnas en vana 

för hur informanterna reagerar inför mobilanvändningen. Detta blir tydligt genom 

underkategorin en vana över mobiltelefonens användning (se 5.1.2) där informanterna 

förklarar att det inte är fel att använda mobiltelefon under samtal så länge de inte känner sig 

ignorerade. Slutsatsen blir att mobiltelefonens närvaro mer eller mindre blir en självklarhet i 

individers vardagsinteraktioner och noteras, men påverkar ofta inte själva interaktionen. 

 

Frågeställning tre handlar om intervjupersonernas upplevelser kring om deras 

instagramanvändning har någon betydelse för deras identitet. Här blir slutsatsen att Instagram 

påverkar hur individer framställer sig själv och därmed identiteten. Tydligast blir det genom 

underkategorierna: känner tydlig skillnad och känner ingen tydlig skillnad genom sina 

presentationer på Instagram och i verkliga livet. Inom båda underkategorierna sker 

identitetsbyggande på instagram. De som placerades i kategorin känner tydlig skillnad 

upplevs medvetna om sina presentationer och dess innebörd, medan de i kategorin inte känner 

tydlig skillnad skapar sin identitet via Instagram fast på ett mer oreflekterat sätt. Slutsatsen 

blir att informanterna framställer sin identitet genom sina presentationer på Instagram men är 

i olika grad medvetna om detta. 

  6.2. Diskussion 

Uppsatsen resulterar i att vänskapsrelationer är någonting som både bibehålls och utspelar sig 

på sociala medier. Det är även något som ligger i linje med det Niland et al. (2015) betonar 

om att sociala medier kan ses som maktstrukturer i samhället. För oss blir det tydligt att 

sociala medier bidrar till att bibehålla vänskapsrelationer då det framkommit i studiens 

resultat. Till skillnad från Niland et al. (2015) har vi preciserat att det främst gäller de 

relationer som är till bekanta, medan författarna istället menar alla slags vänskapsrelationer. I 

vår studie är nära vänskapsrelationer det som driver på informanterna att börja använda 

Instagram, som senare blir ett sätt att kunna bibehålla de relationer som karaktäriseras som 

bekanta. Niland et al. (2015) betonar att sociala medier som maktstrukturer tar sig in i 

individens vardag och på så vis styr interaktionerna. Detta stöds i vår studie genom svaren 

gällande frågeställning två där vi fått fram ett resultat om att använda mobiltelefonen under 

interaktioner i verkliga livet upplevs vanligt och därmed inte upplevs som störande. 
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När det gäller Instagrams roll för identitetsskapande kom Yang et al. (2017) fram till att 

online-presentationer spelar roll för individers identitet. De diskuterar att en positiv online-

presentation leder till en högre självkänsla och klarhet i vem individen är. Å andra sidan 

betonar Yang et al. (2018) att jämförelser via sociala medier leder till en oklar självbild. Vårt 

resultat indikerar att instagramanvändarna på olika sätt presenterar sig själv och därmed 

använder Instagram för att skapa eller testa sin identitet, men att informanterna är mer eller 

mindre medvetna om att den bild de ger är just en framställning. Frågan är om jämförelser 

med andras presentationer via Instagram kan vara orsaken till att vissa informanter är mer 

medvetna om sina presentationer än andra. Å andra sidan finns inget i vårt material som tyder 

på att de “medvetna” informanterna har en mindre klar självbild än övriga informanter. Detta 

ger en annorlunda bild än den som Yang et al. (2018) beskriver. Däremot stöder vårt resultat 

slutsatserna i Yang et al. (2017) studie om att individers identitetsskapande sker genom sina 

presentationer online. 

 

Våra informanter nämner i studiens resultat att de ofta väljer online-interaktion före ansikte 

mot ansikte interaktion, då det är smidigare och mer effektivt. Det framgår också av vår studie 

att upprätthållande av vänskapsrelationer sker allt mer på Instagram. Dessa resultat är i linje 

med Konrath et al. (2014) och Niland et al. (2014) resultat. De jämför livsstilar över tid och 

hur online-interaktion blivit allt vanligare än ansikte mot ansikte interaktion i dagens 

samhälle. Det vi adderar till dessa resultat är att relationer därmed sträcks ut i tid och rum på 

ett sätt som inte varit vanligt tidigare när individer till exempel lämnade vänner och bekanta 

för studier på annan ort.   

 

För vår typ av studie hade det varit av intresse med ett bredare åldersspann än det vi använt 

oss av. Till exempel hade det varit intressant med en jämförelse mellan en äldre generation 

och de unga vuxna som valdes ut för denna studie. Det hade kunnat ge oss en inblick i hur 

vänskapsrelationer utspelade sig tidigare och förändrats via sociala medier. På så vis hade 

resultatet fått en mer jämförande karaktär än i nuläget då de utvalda informanterna vuxit upp i 

en tid med sociala medier. Det hade också varit intressant att se om olika samhälleliga 

kontexter påverkar Instagrams betydelse för relationernas karaktär. Förslag på vidare 

forskning är därmed att undersöka och jämföra hur dess lokala kontext spelar roll för 

individers vänskapsrelationer. Ett annat förslag är att undersöka och jämföra rena och ytliga 

relationer gällande både kärleks- och vänskapsrelationer. Detta för att utöka perspektivet 
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kring vänskapsrelationer och anta ytterligare ett perspektiv som Giddens diskuterar kring, 

nämligen kärleksrelationer. 

 

Det bidrag vår studie kan tillföra i relation till tidigare forskning är bland annat vårt fokus på 

endast en social media. Att tidigare forskning inte endast fokuserat på en social media kan 

eventuellt bero på att Instagram är en relativt ny tjänst eller för att de vill studera sociala 

medier generellt. Vi försöker skapa en klar bild kring endast Instagram som social media 

istället för att inkludera flera olika tjänster. Det hade varit intressant i så fall att undersöka 

skillnader på flera olika sociala medier, men det är något framtida forskning får utföra. Vi 

använder oss även av en kvalitativ ansats, vilket tidigare forskning inom området inte gjort i 

särskilt stor utsträckning. Det hade kunnat vara aktuellt att ha en kvantitativ ansats istället, 

vilket är något vi funderat över under metodval. Men det skapade i slutändan ett intresse att 

utföra en kvalitativ undersökning, för att skapa en förståelse kring Instagrams betydelse för 

vänskapsrelationer.   

 

En utmaning för oss efter utförd analys var att vi upptäckte att vi byggt delar av analysen på 

en relativt ledande fråga (se Bilaga, fråga 19). Det innebar att vi fick omarbeta analysen av 

denna fråga och tona ner den “ledande aspekten” av frågan, för att istället fokusera på hur 

svaren visade på vanors betydelse. Det var en dyr lärdom, men vi kommer att ha nytta av 

erfarenheten av att noga gå igenom intervjuguider i framtida studier för att undvika ledande 

frågor. 

 

Modell 2. Ny syn på relationernas karaktär samt hur de skulle kunna utspela sig. 
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Tidigare i uppsatsen presenterade vi en modell (se Modell 1) som vi nu till viss del förkastar. 

Istället beskriver vi utvecklingen av relationer över tid i Modell 2 ovan. Här ligger fortfarande 

Giddens (1999) traditionella relationer till grund för att visa på att relationer förändras i och 

med samhällsutvecklingen, i detta fall att traditionella gått mot rena relationer. Men istället 

för att gå från rena till enbart ytliga relationer visar vår studie att individer har rena 

vänskapsrelationer, men även ytliga relationer. I första modellen (se Modell 1) var vi osäkra 

på vad som skulle kunna benämnas som ytliga. Nu har vi fått förståelse av att informanterna 

karaktäriserar sina relationer utefter var relationerna utspelar sig. Informanterna har både 

ytliga relationer vilket presenteras genom att de bibehåller bekanta på Instagram och rena 

relationer genom att relationerna driver på att informanterna införskaffar Instagram och i viss 

mån utspelar sig där. De rena vänskapsrelationerna karaktäriseras av att informanterna i stor 

utsträckning väljer att kommunicera i verkliga livet, men det återfinns kommunikation även 

på Instagram. De kräver alltså en större ansträngning och tillit. Kanske hittar vi skillnaden 

mellan rena och ytliga relationer i ett ordspråk formulerat av den norska familjeterapeuten 

Klas Grevelius: 

 

“Å like noen er en prosess der begge forandres. Vennskap er arbeid.” – Klas Grevelius, 2019. 

 

Faran med vänskap på Instagram skulle då helt enkelt vara att vi blir för bekväma. Vår studie 

visar dock att detta inte skett, åtminstone inte än. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

  

Vi inleder intervjun med att presentera oss själva och syftet med studien. Sedan informerar vi 

om de etiska aspekterna som ligger till grund för studien. Som att de har tillgång till 

transkriberingen, att informanten får avbryta när som helst under intervjuns gång men även 

efter intervjun om inte personen vill delta i studien längre. Vi benämner även att 

intervjupersonen får hoppa över frågor om så önskas. Vi är även tydliga med att fråga om vi 

får spela in intervjun för att sedan kunna transkribera den. 

  

Informera om: 

• Informera om vem vi är 

• Informera om studiens syfte 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen – namn exempelvis). 

• Erbjuder informanten en sammanställning av intervjun när den är transkriberad. 

• Är det okej för dig att vi spela in intervjun (ljud)? 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

Vi har ett bekvämlighetsurval där vi vänt oss till unga vuxna (18-22 år) som anser att de 

själva aktivt använder Instagram, därför är det underförstått att de använder instagram 

(detta betonas i metodavsnittet).  Intervjun ska spelas in via ljud och sedan transkriberas. Vi 

kommer kalla informanterna intervjuperson 1,2 och 3 osv. Vi kommer att intervjua 6 personer 

- motivation bakom detta kommer även finnas i metodavsnittet.  Vi använder oss av öppna 

frågor i en semistrukturerad intervju för att få en så djupgående intervju som möjligt. 

  

Vi börjar med bakgrundsfrågor för att få en bekväm intervjusituation där vi vill att 

respondenten ska få en känsla av att hen kan öppna upp sig. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 
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2. Vi vänder oss till unga vuxna som aktivt använder instagram; upplever du själv att 

du ingår i den kategorin? 

•  Följdfråga: På vilket sätt? 

• Leder in på frågor om ungdom/identitet/samhällets syn på ungdomsliv m.m.  

  

3.     Varför använder du Instagram? 

• Följdfråga: (följdfråga hänger i luften, om man behöver förtydliga) 

• Ex. Kommunicera med vänner via chatten, se vänners uppdateringar, dela med dig av 

egna bilder? För att undvika tråkiga stunder i vardagslivets interaktioner etc. 

• För att få förståelse om individen använder sociala medier som en kommunikativ 

källa, detta är relevant för Turkles teori. Denna fråga ställs för att leda in på 

instagram-användandet som tema. 

  

Tema A – Instagram-användandet 

4.  Hur gammal var du när du började använda Instagram? 

• Skapa förståelse för hur tidigt informanterna började använda sig av Instagram för 

att förstå hur lång erfarenhet de har av Instagram. 

  

5.  Varför började du använda instagram? 

• Skapa förståelse för varför de började använda Instagram – Kan sedan jämföra med 

Turkles teori om att vi skapar vänskapsförhållande via sociala medier eller ev. Rosas 

teori om att vi känner att vi inte vill missa något i en accelererande värld. 

Valmöjligheterna från Giddens och Turkle blir även relevant – individen väljer att 

delta i Instagram-användandet. I så fall – varför? 

  

6.     Hur tror du att andra betraktar dig på ditt instagram-konto? 

• Skapa förståelse om informantens identitetsskapande, om det sker via sociala medier 

generellt? (Artiklarna stärker detta) Jämförelse med andra exempelvis. 

  

7.  Är det något särskilt du använder ditt instagram-konto till? Huvudsyftet med din 

användning? 

• Följdfråga: I så fall vad? 
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•  För att få förståelse om de använder det till att kommunicera eller för att visa upp en 

bild av sig själv. Visa upp livsstil, kommunicera med vänner via likes m.m. Goffmans 

teori är relevant här för hur man presenterar sig själv. 

  

8.  Finns det något du undviker att lägga ut på instagram? 

• Följdfråga: För att det är för tråkigt eller avvikande från det ‘’normala’’ på Instagram 

till exempel? Blir det ett aktivt arbetande kring detta? 

• Förståelse om det finns ett aktivt arbete i hur man framställer sig. Goffmans teori om 

dramaturgiska perspektivet, presentationer. Rosas teori om självtematisering. 

  

9.     Upplever du några krav i ditt instagram-användande? 

• Följdfråga: Ständig uppkoppling för att inte missa något? 

• Relevans för Rosas teori om accelerations-processen samt Turkles teori om att alltid 

vara tillgänglig för sina vänner via sociala medier. 

  

10.  Finns det någon skillnad på den person du är till vardags och den du visar på Instagram 

(via kommunikation, bilder etc.)? 

• Följdfråga: Hur då? Genom text du skriver ut eller vem du visar att du är på bilder? 

• Denna fråga är relevant för instagram-användandet men även för identitetsskapandet. 

Detta genom att se om man skapar sin identitet med hjälp av instagram - Stärks av 

artiklarna om identitetsskapandet (litteraturgenomgången). 

  

Nu går vi från instagram lite och fokuserar mer på dig som person… 

  

Tema B – Identitet 

11.  När du är i sammanhang med andra individer (ansikte mot ansikte kommunikation) … 

Känner du att du anpassar dig (ex. beteende) efter den givna situationen? 

• Följdfråga: Beroende på vem/vilka du möter? 

• Exempel från en situation du kommer ihåg? Vad du väljer att prata om? 

• Denna fråga kan vi relatera till Rosas teori om situativ identitet och för att få 

förståelse om individer anpassar sig efter specifika situationer. 

  

12.  Har du liknande intressen som personer du umgås med? 

• Följdfråga: Exempelvis vad du gillar att göra på fritiden? Exempel? 
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• Denna fråga kan ge förutsättning till att svar på frågeställning 2: ‘’Hur uppfattar 

individer relationer och identitetsskapande?’’ eftersom vi får en förståelse om ens 

identitet är lik ens vänskapsrelationer - alltså att vänskapsrelationer och identitet är 

ömsesidigt beroende. Vilket vi förutsätter.   

  

13.  Har du liknande åsikter som de personer du umgås med? 

• Följdfråga: Ex.  Hur du ser på framtiden? Exempel? 

• Denna fråga kan ge förutsättning till att analysera informanten i en jämförelse med 

vår frågeställning 2: ‘’Hur uppfattar individer relationer och identitetsskapande?’’  

  

Nu går vi in lite mer på djupet om kommunikation/vänskapsrelationer…. 

  

Tema C – Vänskapsrelationer 

14.  Vad upplever du att andra vill förmedla med sitt instagram-konto? 

• Följdfråga: Varför? 

• Få förståelse för om informanten använder Instagram som en källa till 

kommunikation, ev. vänskapsrelationer. Få förståelse hur hen betraktar vänskap på 

instagram. 

  

15.  Hur ofta kommunicerar du med personer via instagram? 

• Följdfråga: Eventuellt andra sociala medier än Instagram? Hur ofta? 

• Detta för att få förståelse för hur vänskapsrelationer utspelar sig på instagram. 

  

16.  Ser du några skillnader mellan online kommunikation via instagram och IRL 

kommunikation i vardagslivet? 

• Följdfråga: Hur? Varför tror du att det är såhär? 

• Förståelse för om informanten upplever att hen ser skillnader och om det i så fall kan 

leda till relationer som är ytliga. 

  

17.  Ser du via Instagram att vänskapsrelationer utspelar sig?   

• Följdfråga: Hur då? Och om, hur beskriver du i så fall att dina egna utspelar sig via 

Instagram? 

• Om informanten ser vänskap via Instagram (ev. andra sociala medier). Koppla till om 

vi gått från mer rena relationer (Giddens) till mer ytliga relationer (Turkle). 
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18.  Berätta hur (och om) du kontaktade personer innan du blev Instagram-användare eller 

användare av sociala medier över huvud taget?    

• Denna fråga kan skapa förutsättningar till att utföra en jämförelse mellan 

informantens syn på kommunikation med vänner innan Instagram-användandet och 

Giddens tidigare epoker (traditionella-relationer). 

  

19.  Känner du dig störd i meningsfulla samtal med om mobilen används av den du pratar 

med under samtalet? 

• Följdfråga: Exempel? På vilket sätt? Hur känner du då? 

• Detta blir relevant för Turkles teori om att närhet/tillit tappar sin mening i samband 

med sociala medier/digitala ‘’verktyg’’. 

  

Avslutande fråga: 

20.  Är det något du vill tillägga eller undrar över innan vi avslutar? 

  

Tacka! 
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