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Sammanfattning  

I dagens samhälle utgör sociala medier en naturligt integrerad del i ungdomars liv och oavsett 

till vilken grad de väljer att delta, växer de upp i en miljö som präglas av medierad interaktion 

och ett stort, lättillgängligt flöde av information (Björk, 2017). Enligt Davidsson och Findahl 

(2016) utgör Instagram en av de vanligast använda medieplattformerna bland ungdomar i 

Sverige. I ljuset av skolans värdepedagogiska uppdrag är det, enligt Thornberg (2013), viktigt 

att lärare är medvetna om de ungas sociala processer, vilka har ett tydligt samband med de 

ungas sociala identitet och självkänsla. Därmed kan det motiveras att de, som arbetar med 

unga i skolan, bör vara insatta i hur en medieplattform – som Instagram, påverkar olika 

aspekter av ungdomarnas liv.  

Syftet har varit att söka ytterligare kunskap och förståelse för hur ungdomar upplever deras 

sociala interaktioner på Instagram. Uppsatsen har intresserat sig för hur denna medieplattform 

påverkar ungdomars sociala samspel, identitetsskapande och självkänsla samt hur skolans 

uppdrag kan förstås i relation till ungdomars Instagramanvändning. Studien har tagit 

utgångpunkt i en fenomenologisk forskningsansats, där datainsamlingen har utförts genom 

kvalitativa intervjuer med sju deltagare– två pojkar och fem flickor i 15 årsåldern. Den 

insamlade empirin har sedan behandlats enligt den interpretativa fenomenologiska 

analysmodellen, vilket har bidragit till att övergripande teman från intervjuernas 

sammantagna innehåll har kunnat sammanställas och analyseras. Vidare har uppsatsen tagit 

hjälp av socialpsykologiska och sociologiska teorier och begrepp för att lyfta och förklara 

studiens resultat.  

Genom att ta del av deltagarnas erfarenheter och upplevelser har denna studie kunnat erbjuda 

ytterligare förståelse för den komplexitet som präglar de sociala interaktionerna på Instagram. 

Resultatet visar att det finns en spänningar mellan hur unga vill och förväntas framställa sig 

själva, samtidigt som de inte borde bry sig för mycket om detta. Utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp har uppsatsen kunnat förklara hur makt-och statusskillnader skapas under 

interaktionen på Instagram. Bourdieus kapitalbegrepp har även utvidgats genom ytterligare en 

form – influenskapital, vilket innebär en Instagramanvändares möjlighet att påverka andra. 

Vidare lyfter resultatet fram de kompetenser som ungdomar har utvecklat i samband med 

interaktionen på Instagram. Ett resonerande och kritiskt förhållningssätt får en betydande roll 

när ungdomarna ska försöka navigera sin digitala iver på ett medvetet och insiktsfullt sätt, 

något som även blir viktigt i relation till ungas identitetsskapande och självkänsla.  
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1. Inledning 
Digitaliseringen har inneburit en samhällsförändring, vilket har transformerat i stort sätt alla 

områden av människans liv. Till följd av den tekniska utvecklingen har samhället genomgått 

en strukturell omvandling, där information, kommunikation och interaktion sker på nya sätt 

och med nya förutsättningar (SOU 2015:28). ”Sociala medier är numera integrerade i 

ungdomarnas liv. Oavsett hur ofta ungdomarna väljer att delta växer de upp med medierad 

interaktion och stor tillgång till information” (Björk, 2017, s. 124). Hur vi använder sociala 

medier förändras i en snabb takt och de applikationer som de flesta ungdomar använder 

dagligen (Davidsson & Findahl, 2016) uppdateras ständigt med nya funktioner och 

möjligheter (se till exempel instagram.com och snapchat.com). Den ökade användningen av 

smarta telefoner skapar också förutsättningar till ständig uppkoppling. Skillnaden mellan 

tidigare generationer och dagens ungdomar är att social interaktion numera inte enbart sker på 

fysiska mötesplatser offline. De sker också online, med hjälp av medieplattformar som 

Instagram (Björk, 2017). Eftersom den smarta mobiltelefonen, till skillnad från exempelvis en 

laptop, finns med individen hela tiden kan social interaktion pågå oavbrutet. Detta gör att 

gränserna mellan den verkliga världen och världen online luckras upp (Björk, 2017). 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vårt samhället befinner sig i en pågående process, 

där människans interaktionsmönster förändras (Björk, 2017).  

Enligt Davidsson och Findahls rapport (2016) är Instagram ett av de mest använda sociala 

nätverken bland svenska internetanvändare. Till skillnad från andra medieplattformer som 

Twitter, där inlägg baseras på text, har Instagram ett tydligt fokus på det visuella. Instagram 

erbjuder möjligheten att interagera med följare genom att användare tar del av varandras 

bilder, videos och händelser. Användarna kan även kommunicera genom privata 

direktmeddelanden (instagram.com). Störst andel användare i Sverige går att finna inom 

åldersgruppen 12–15 år, där över 80 % någon gång använt Instagram. Därefter sjunker 

användningen stadigt i samband med ökad ålder (Davidsson & Findahl, 2016). Davidsson och 

Findahls (2016) rapport visar tydligt att Instagram är ett fenomen som närvarar i de flesta 

ungdomars liv, något som har motiverat uppsatsens intresse för just denna plattform. Enligt 

Corsaro (2015, refererad i Björk, 2017) är det just under dessa år som man försöker finna sin 

plats i samhället, vilket i de flesta fall sker genom social interaktion med andra.  

I ljuset av skolans värdepedagogiska uppdrag är det, enligt Thornberg (2013), viktigt att lärare 

är medvetna om de ungas sociala processer, vilka kan relateras till elevers sociala identitet och 

behov av positiv självkänsla (Thornberg, 2013). Därmed kan det även motiveras att personer 
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som arbetar med unga i skolan bör vara insatta i hur sociala medier, så som Instagram, 

påverkar olika aspekter av deras liv. Detta för att kunna förverkliga skolans uppdrag att stötta 

den enskilda individens välbefinnande och utveckling samt motverka diskriminering eller 

annan kränkande behandling (Lgr11, Skolverket, 2011). Vidare kan detta också motiveras 

genom produktionsarbetets tolkning av grundskolans läroplan, där Instagramanvändning 

skulle kunna tänkas innefatta skolans uppdrag i relation till att utveckla ansvarstagande, 

kritiskt tänkande och digitalt kompetenta individer, vilka har förmågan att resonera, se 

samband och förstå saker ur olika perspektiv (Lgr11, Skolverket, 2011).  

Ökade kunskap om sociala mediers funktion och påverkan kan bidra till att de, som är 

verksamma inom skolan, utvecklar sin digitala kompetens. En kompetens som, sedan år 2006, 

utgör en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, vilka anses vara en förutsättning 

för att varje medborgare ska kunna anpassa sig till den globaliserade världen (2006/962/EG). 

Enligt Skolverket (2017) innefattar digital kompetens fyra aspekter, varav en av dem innebär 

att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället. Genom att få ökad förståelse för hur dessa 

förändringar påverkar samhälle och individ, kan människor utveckla kunskaper om hur de, 

som enskilda individer, kan påverka samhället och deras egna situation (Skolverket, 2017).  

1.1. Syfte  
Denna produktionsuppsats kommer att, med stöd från tidigare forskning, undersöka vilken 

betydelse Instagram har i ungdomars liv utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Intresset 

ligger vid att söka kunskap och förståelse kring hur ungdomar upplever den sociala 

interaktionen på Instagram. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka hur denna 

plattform påverkar ungdomars sociala samspel, identitetsskapande och självkänsla. Arbetet 

syftar även till att undersöka hur ungdomarna förhåller sig till interaktionen och hur de ser på 

skolans uppdrag i relation till deras Instagramanvändning. För att uppnå detta kommer 

uppsatsen att fokusera på att ta del av ungdomars egna upplevelser och erfarenheter genom att 

samla in data i from av kvalitativa intervjuer.  

1.2 Frågeställning 
Utifrån ovanstående syfte kommer denna uppsats att fokusera på att undersöka följande 

frågor: 

1. Hur förhåller sig ungdomar till den egna Instagramanvändningen? 

2. Upplever ungdomar att deras interaktioner på Instagram påverkar deras identitet och 

självkänsla och om så är fallet, på vilket sätt? 
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3. Hur kan skolans uppdrag förstås utifrån hur ungdomarna förhåller sig till deras 

Instagramanvändning?  

2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en mer detaljerad beskrivning av medieplattformens uppkomst. Kapitlet 

redogör också för hur uppsatsen tagit del av tidigare forskning genom de litteratursökningar 

som gjorts. I bakgrundens senare del inkluderas två studier vars resultat har haft relevans för 

produktionsarbetet, då de bidragit till både förståelse och kunskap kring vilken påverkan och 

betydelse sociala medier har i ungdomars liv. 

2.1 Instagram  

År 2010 lanserade Kevin Systrom och Mike Krieger den kostnadsfria mobilapplikationen 

Instagram (instagram.com). Medieplattformen har haft en enorm genomslagskraft runt om i 

hela världen, från 50 miljoner månatliga användare år 2012 till 1 miljard aktiva användare per 

månad år 2018 (dagensanalys.se). Instagram-tjänsten ger användarna möjligheten att dela, 

gilla, kommentera, tagga och spara både bilder och videoklipp tillsammans med sina följare. 

Bilder och videos kan redigeras med olika bildredigeringsverktyg och filter inom 

applikationen (instagram.com). De senaste åren har Instagram-tjänsten utvecklats till att även 

erbjuda användarna möjlighet att skapa händelser i form av så kallad ”stories”, kommunicera 

direkt via privata meddelanden till andra användare samt möjligheten att dela live-videos med 

följare, där användarna kan interagera med varandra i realtid. Tjänsten erbjuder också 

användarna att kunna göra inlägg mer personliga genom olika kreativa verktyg som använder 

sig av bland annat ”augmented reality teknik” (Akçayir & Akçayir, 2016) och platstjänster 

(instagram.com).  

Varje användare på Instagram har ett personligt konto, en så kallad profil. I profilen visas 

användarens inlägg (bilder eller videos) upp i form av ett rutnät, vilket gör att följarna snabbt 

kan få en överskådlig uppfattning om användarens profil. Genom att skicka förfrågningar till 

varandra kan användare få möjlighet att följa varandras Instagramprofiler. I profilen framgår 

även hur många konton användaren följer samt hur många konton som följer gällande 

användare. Alla inlägg som publiceras, av de profiler man valt att följa, presenteras sedan i 

”flödet”, där användaren kan skrolla igenom inläggen. Vid varje inlägg finns möjligheten att 

kommentera och ”lika” (gilla), att gilla innebär att klicka på en hjärtformadsymbol 

(instagram.com). Ett inläggs antal likes och kommentarer visas under bilden/videon.  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Litteratursökningar  

Litteratursökningar i samband med detta arbete har gjorts vid flera tillfällen. Vid den första 

sökningen användes sökorden: sociala medier, ungdomar, social media, youth, identity, self 

image och mental health vid databaserna UniSearch, Swepub och Google Scholar. Sökningen 

avgränsades till enbart refereegranskat material, som publicerats mellan år 2010 – 2018. 

Anledningen till att detta årsspann valdes var att de sociala medier som visat sig vara 

populärast bland ungdomar i åldersgruppen 13–15 år inte fanns innan år 2010 (Davidsson & 

Findahl, 2016). Denna överblick visade på ett omfattande forskningsfält, där undersökningar 

kring sociala medier gjorts i samband med till exempel alkoholvanor, matvanor och online 

kommunikation eller i relation till faktorer som kroppsideal, sexualitet, HBTQ och etnicitet. 

På UniSearch visade sökresultaten på allt mellan ca 10 och 1200 träffar beroende på hur 

sökorden kombinerades, på Google Scholar gav sökningen 18 000 träffar och på Swepub blev 

resultatet 24 träffar. Av lästa artiklar var det främst två stycken som ansågs relevanta för 

produktionsuppsatsens tänkta undersökningsområde.  

Sedan dess har ytterligare fyra olika litteratursökningar gjorts via databasen UniSearch, med 

syfte att hitta artiklar som är mer riktade mot Instagram, istället för sociala medier i allmänhet. 

De sökordskombinationer som användes var följande: 1) Instagram and Self Esteem, 2) 

Instagram Effect Teens, 3) Instagram Identity Relations och 4) Instagram Standards Teens. 

Alla sökningar har avgränsats till att bara visa refereegranskat material som publicerats 

mellan år 2017 – 2018. Av dessa sökningar blev resultatet sammanlagt 44 träffar, vilket 

resulterade i heltextläsning av tre artiklar. Anledningen till att mer än majoriteten av 

sökträffarna inte ansågs vara relevanta att ta del av var att de hade undersökt en äldre 

målgrupp eller att de fokuserade på Instagrams påverkan ur andra aspekter, till exempel 

ätstörningar, turism, sexuell läggning. Efter genomläsning av de tre utvalda artiklarna valdes 

även dessa bort, på grund av att de hade ett psykologiskt eller neurologiskt fokus istället för 

ett sociologiskt.  

Sammanfattningsvis visade litteratursökningarna på att de flesta studier som tidigare gjorts 

har fokuserat på sociala medier i en bredare mening, där forskarna valt att inte rikta sig mot en 

speciell medieplattform. Detta har å ena sidan inte vara speciellt tacksamt för uppsatsens 

forskningsöversikt, men å andra sidan skulle det kunna ses som ett positivt incitament för 

uppsatsens syfte, då det fortfarande verkar finnas utrymme att fylla inom detta område.   
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2.2.2 Nationell forskning   

År 2017 publicerades en avhandling skriven av Åsa Björk, som under flera års tid har 

intresserat sig för de sociala interaktioner som ungdomar är delaktiga i när de använder 

sociala medier. Björk (2017) utförde en kvalitativ studie i from av intervjuer, med 32 

deltagare i åldersgruppen 13–15 år. Deltagarna utgjordes av 17 flickor och 15 pojkar från två 

olika skolor i Sverige. Hennes syfte var att, genom denna metod, få möjligheten att ta del av 

ungdomars egna berättelser och erfarenheter i hopp om att nå fördjupad kunskap kring hur de 

etablerar, upprätthåller och avslutar relationer, vilka negativa handlingar som förekommer och 

hur de väljer att hantera dem samt vad ungdomarna berättar om identitet i samband med 

sociala medier och hur detta kan förstås (Björk, 2017). I likhet med Björk (2017) använder 

även denna uppsats ett par begrepp från Erving Goffmans teori om det sociala livet för att 

lyfta det insamlade materialet. Syfte är att dels att bygga vidare på Björks (2017) arbete, dels 

att bidra med andra perspektiv som förhoppningsvis kan visa fler nyanser av de rådande 

förhållandena när ungdomar interagerar på Instagram.  

Björks (2017) studie visar på att ungdomar lägger mycket energi på att etablera, upprätthålla 

och avsluta relationer. En orsak är att sociala medier utgör en viktig grund för 

vänskapsrelationerna, genom att man till exempel stöttar varandras händelser publikt. När 

ungdomarna interagerar i sociala medier sker det tillsammans med sina följare, vilka enligt 

Björk (2017) kan förstås som en föreställd publik. Denna kan utgöras av vänner, familj och 

obekanta människor. Utifrån den föreställda publiken modifierar ungdomarna sina 

självpresentationer, för att kunna anpassa sig till rådande normer (Björk, 2017). Björk (2017) 

visar att interaktionen med den föreställda publiken kan ha mer betydelse än vad man tror, 

med detta menar Björk (2017) att det verkar finnas ett symbolisk värde bakom olika 

handlingar. En subtil handling som att till exempel välja att inte gilla någons inlägg kan få en 

större betydelse utöver den faktiska handlingen, på grund av att den kan tolkas på ett sätt av 

ungdomarna som gör dem ledsna eller arga. Det är inte helt enkelt att urskilja vilka handlingar 

som kan ha flera betydelser bakom de uppenbara, vilket gör att relationsarbetet i sociala 

medier bör förstås som en komplex process samtidigt som det har stor betydelse i 

ungdomarnas liv (Björk, 2017). Baserat på detta intresserar sig denna uppsats för att fortsätta 

undersöka hur ungdomar upplever deras självpresentationer. Uppsatsen söker djupare 

förståelse genom att fokusera på hur unga tänker kring sina egna känslor och huruvida 

relationsarbetet på sociala medier överlappar den verkliga världen. Vidare har Instagramflödet 

visat sig utgöra en viktig komponent under relationsarbete på sociala medier, då detta 
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tillgodoser ungdomarna med information om vad andra gör, vilka de umgås med, vilka som 

har en relation med vilka och hur olika relationer ser ut. Björk (2017) menar att denna typ av 

information är viktig under ungdomsåren, då det kan bidra till att ungdomar kan etablera och 

upprätthålla sina relationer (Björk, 2017). Vilket förhållningssätt unga har till interaktioner 

som sker via Instagramflödet och hur de upplever att det påverkar deras självkänsla är något 

som kommer utforskas vidare, för att bidra till en mer nyanserad bild.  

Interaktionen med den föreställda publiken skapar ett sammanhang för självpresentationen, 

vilket gör att ungdomarna kan skapa sig uppfattning om vilka de är när de speglar sig i andra. 

Det handlar om att ta reda på vem man är, hur man framstår och hur man vill uppfattas av 

andra. Detta innebär, enligt Björk (2017), att ungdomarna kan inta många olika identiteter 

som kan anpassas till olika typer av sammanhang och föreställda publiker. Vidare visar 

Björks (2017) arbete på att det ibland uppstår negativa handlingar i form av drama och hat. 

Detta hanteras genom att exempelvis blockera användare, ta bort kommentarer eller ge svar 

på tal. Upprepade subtila handlingar kan också bidra till att det upplevs som kränkande 

behandling exempelvis genom att inte besvara vänförfrågningar eller att samtliga medlemmar 

i en gruppchat inte svarar, när en speciell gruppmedlem skriver (Björk, 2017).  

Björks (2017) arbete visar på att ungdomar besitter en hög teknisk kompetens och sociala 

färdigheter som de utvecklar för att kunna hantera olika typer av situationer på sociala medier. 

De är väl medvetna om vilka inlägg som är otrevliga och vilka situationer de vill försöka 

undvika. Ungdomarna lär sig således att hantera sociala mediers olika funktioner och 

utvecklar på så vis sina sociala färdigheter genom att interagera med andra användare (Björk, 

2017). Vad dessa färdigheter innebär är något som uppsatsen syftar till att söka ytterligare 

förståelse för genom att ta del av ungdomarnas förhållningssätt till de sociala interaktioner 

som sker på Instagram.  

2.2.3 Internationell forskning  

Ett liknade arbete utfördes av där April Ward år 2017, som gjorde en datainsamling på en 

secondary school i södra England. Studien omfattade totalt 47 elever, 18 deltagare var pojkar 

och 29 deltagare vad flickor i åldrarna 11 – 18 år. Wards arbete syftade till att undersöka vilka 

underliggande incitament som finns till ungdomars användning av sociala medier och vad de 

upplever att det innebär för deras personliga utveckling. Enligt Ward (2017) saknades 

forskning som redogjorde för hur ungdomar hanterar negativa erfarenheter på sociala medier 

samt vilka strategier de använder för att mildra dessa för att kunna bevara självkänslan. Det 
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har heller inte gjorts några studier på sociala mediers roll i relation till teorier om 

identitetsskapande (Ward, 2017).  För att kunna fylla detta upplevda tomrum utförde Ward sin 

datainsamling genom att kombinera tre olika metoder – fokusgrupper, gruppuppgift (utan 

forskares närvaro) och individuella intervjuer (Ward, 2017).  

Wards (2017) arbete visade på att ungdomarna upplevde att de skulle vara uttråkade utan 

sociala medier och att det skulle vara svårare att arrangera sociala event utan dessa som 

hjälpmedel. Medan pojkarna i studien angav att sociala medier var viktiga på grund av 

praktiska skäl och därav inte blev speciellt känslomässigt påverkade av händelser på olika 

medieplattformar, upplevde flickorna en högre grad av känslomässig påverkan. De kunde 

känna sig ledsna, ensamma eller oroliga för att hamna utanför vänskapsgrupper. Deltagarna i 

Wards (2017) studie uttryckte en frustation kring de krav som upplevdes finnas kring att vara 

engagerad på sociala medier. Vilken påverkan upplevda krav och förväntningar har på 

ungdomar är något som denna uppsats söker djupare förståelse för. Vidare utforskar uppsatsen 

om det finns andra krav som tidigare inte nämnts i de studier som detta arbete tagit del av.  

Samtliga deltagare beskrev hur de oroade sig för hur de skulle bli dömda av andra, men det 

verkade som att flickorna oroade sig mest (Ward, 2017). Detta framkom dock endast från de 

individuella intervjuerna och inte under fokusgrupperna eller gruppuppgifterna. Enligt Wards 

(2017) tolkning beror det på att ungdomarna väljer att inte berätta för varandra att de är rädda 

för att bli dömda av andra, vilket i förlängningen bidrar till ökade känslor av ångest. Vidare 

berättade flickorna om hur de tycker om att ta emot likes, då det får dem att känna sig 

populära och bekräftade av andra. De menade också att det fanns ett samband mellan antal 

likes och popularitet, då en like inte bara innebär att man gillar bilden utan också att man 

tycker om personen i fråga. Detta är en upplevelse som denna uppsats syftar till att fortsätta 

utforska, för att få förståelse för vilka konsekvenser detta kan ha i det sociala sammanhang 

som Instagram erbjuder. Killarna delade inte samma upplevelser som tjejerna. De angav att de 

inte alls blev berörda av sociala medier, men att de däremot kunde tänka sig att andra blev det 

(Ward, 2017) Trots detta delade alla uppfattningen att hur man framställer sig på sociala 

medier har stor betydelse, då detta återspeglar vilka de är som personer och med utgångspunkt 

i detta var de flesta också kritiska till hur andra ungdomar väljer att framställa sig själva 

online i syfte att få fler följare och uppnå ökad popularitet (Ward, 2017). Hur unga värderar 

sig själva och andra är aspekter av Instagramanvändningen, som detta arbete önskar att söka 

djupare förståelse för.  
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Likt Björks resultat (2017) visar även Wards (2017) undersökning på att ungdomar utnyttjar 

olika applikationers funktioner för att hantera negativa upplevelser på sociala medier. Även 

under Wards (2017) datainsamling angav ungdomarna att de ibland blockerar användare eller 

raderar foton för att slippa kritik från andra. De kunde också undvika att lägga upp till 

exempel selfies eller att uttrycka åsikter, för att slippa att bli dömda av andra. Vissa tjejer 

berättade att de brukade ta bort bilder om de inte blev nöjda med antalet likes. Deltagarna 

uppgav också hur de kunde försöka rationalisera hur andra använder sociala medier på ett sätt 

som skyddade deras självkänsla. Till exempel kunde de tänka att andra kanske inte vill gilla 

ett inlägg för att de är upptagna med annat eller att antal likes faktiskt inte spelar någon roll 

(Ward, 2017).  

I likhet med Björks (2017) arbete menar Ward (2017) att sociala medier erbjuder en ny 

kontext inom vilken ungdomar kan utveckla sin identitet. Enligt Ward stödjer hennes studie 

tidigare forskning, vilket visar på att ungdomar internaliserar den återkoppling de får från 

andra på sina sociala medier, något som särskiljer dagens ungdom från tidigare generationer 

som vuxit upp innan digitaliseringen (Ward, 2017). Eftersom det hör till ungdomens karaktär 

att vara ängsliga och oroliga för vad andra tycker om dem (Harter, 1999 refererad i Ward, 

2017) finns det en risk att sociala medier bidrar till att intensifiera dessa känslor, då det sätter 

ännu mer press på ungdomar. Uppsatsen syftar till att vidare utforska hur ungdomar upplever 

deras interaktioner på Instagram och om deltagarna i detta arbete känner av sådana 

konsekvenser.  Enligt Ward (2017) bör vuxna inte hantera riskerna på sociala medier genom 

att begränsa ungdomarnas användning. Istället bör unga bemötas med nyfikenhet och 

öppenhet för att skapa möjligheter till kommunikation och stöttning (Ward, 2017). Utifrån 

detta kommer uppsatsen att fokusera på deltagarnas upplevelser av vuxnas förhållningssätt 

och vilken typ av ansvar som skolan bör ta i relation till deras Instagramanvändning.  

3. Teori 
Eftersom detta produktionsarbete har utgått från ett induktivt förhållningssätt har ett 

teorikapitlet inte kunnat utformas förrän i slutet av produktionsarbetet. De begrepp och 

teoretiska perspektiv som redogörs för inom detta kapitel bör därför inte ses som en medveten 

utgångspunkt för den forskning som genomförts, utan snarare som ett möjligt sätt att lyfta 

datainsamlingsmaterialet och bidra till förståelse och tolkning av analysarbetets resultat.  
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3.1 Social identitet, normer och konformitet 

Den sociala identitetsteorin bygger på antagandet ”att sociala grupper eller kategorier förser 

medlemmar med en social identitet”. Denna sociala identitet utgör den del av en individs 

självbild eller identitet som skapas utifrån medlemskap i olika grupper (Abrams & Hogg, 

1990 refererad i Thornberg, 2013). Utifrån denna teori ses social kategorisering som en 

naturlig del av människans kognitiva processer, vilka uppstår i samband med det sociala 

samspelet. Det innebär att individen försöker skapa mening av den sociala omgivningen 

genom att dela in människor i grupper, vilket bidrar till att individen kan orientera sig och 

förstå sin plats i den samhälleliga gemenskapen (Tajfel, 1978 refererad i Thornberg, 2013). 

De sociala kategorier som individen upplever sig vara en medlem i kallas ingrupper, medan 

de icke-identifierbara sociala kategorierna benämns som utgrupper. Utifrån detta perspektiv 

råder också en uppfattning om att människan är i behov av positiv identitet. Då den sociala 

jämförelsen utgör en naturlig del av en individs kognitiva processer pågår ständigt en 

jämförelse mellan sig själv och andra, utifrån både ens personliga attribut och upplevda 

gruppmedlemskap, i syfte att införskaffa och upprätthålla en positiv självbild (Hogg & 

Abrams, 1990; Oakes, Haslam & Turner, 1994; Tajfel, 1978 refererad i Thornberg, 2013).  

Den sociala kategoriseringen baseras utifrån människors föreställningar om hur olika 

människor är. Enligt Thornbergs (2013) beskrivning är normer ett samlingsbegrepp för de 

uppfattningar kring vilka handlingar som är önskvärda eller icke-önskvärda (Orlenius, 2001 

refererad i Thornberg, 2013). Normerna påverkar hur vi uppfattar den verklighet vi befinner 

oss i och styr därför hur vi tänker kring olika företeelser, om oss själva och om andra 

(Schmuck & Schmuck, 2001 refererad i Thornberg, 2013). Normernas funktioner kan vara 

dels individuella, dels sociala. För individen skapar de en referensram för att kunna tolka 

omvärlden, medan de inom olika grupper används för att reglera det sociala samspelet 

(Brown, 2004 refererad i Thornberg, 2013). Trots att de oftast kommer till för att underlätta 

den sociala tillvaron kan de samtidigt bidra till ojämlikheter bland människor, då normer 

också innebär en fördelning av makt, status och roller (Angelöw & Jonsson, 2000 refererad i 

Thornberg, 2013). Utifrån datainsamlingsmaterialet fokuserar denna uppsats på de informella 

normerna – de normer som är oskrivna och i ibland outtalade (Thornberg, 2013).  

Social påverkan behöver inte ske på ett direkt sätt. Konformitet innebär att individer anpassar 

sig efter en grupp eller en majoritet på grund av att denne exponerats för åsikter eller 

uppfattningar som de flesta i gruppen har (Pennington, Gillen & Hill, 1999 refererad i 

Thornberg, 2013). Hur detta sker kan, enligt Kelman (1958 refererad i Thornberg, 2013), 
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beskrivas med två begrepp: offentlig medgörlighet och privat acceptans. ”Offentlig 

medgörlighet innebär att en individ öppet eller offentligt ändrar sig i linje med gruppens 

norm men privat behåller sin avvikande åsikt eller uppfattning. Privat acceptans innebär att 

individen även integrerar gruppens norm med sitt personliga värdesystem” (Thornberg, 2013, 

s. 122).  

3.2 Bourdieus vidgade syn på kapital 

Ett annat begrepp som kommer användas i denna uppsats är Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, 

vilket synliggör ”de handlingar och kulturella aspekter som är centrala för reproduktionen 

av klass- och maktrelationer” (Nordmark, 2014, s. 231). Detta innefattar därför inte enbart 

ekonomiska eller materiella aspekter, utan också sociala och kulturella aspekter. 

Kapitalbegreppet redogörs av Bourdieu (1986, refererad i Nordmark, 2014) genom fyra 

former. Det ekonomiska kapitalet syftar på de ekonomiska och materiella resurserna. Det 

sociala kapitalet utgörs av en individs tillgång till sociala relationer och kontakter som anses 

värdefulla enligt andra och därav ger status. Det symboliska kapitalet utgörs av det som 

uppfattas ha värde eller betydelse inom gruppen, till exempel att tillhöra en viss släkt eller att 

ha studerat vid en berömt universitet. Den fjärde formen är det kulturella kapitalet, vilket en 

individ kan inneha genom kunskap om exempelvis kultur, samhälle, utbildning eller mer 

diffusa attribut som att ha ”god” smak (Nordmark, 2014). Individens tillgång till olika former 

av kapital utgör sedan dennes förutsättningar inom olika fält (Bourdieu, 1984/1996 refererad i 

Nordmark, 2014), vilka innebär avgränsade områden i samhället där det förekommer olika 

status- och maktrelationer.  

3.3 Goffmans perspektiv på det sociala livet   

Utifrån Erving Goffmans teori (Giddens 2009) kan det sociala livet liknas en teaterpjäs, där 

varje individ agerar som skådespelare på många olika scener. Hur vi beter oss avgörs av de 

roller vi spelar i olika sammanhang. Eftersom människor är känsliga för andras uppfattning av 

dem själva använder de olika former av impression management för att andra ska uppleva 

dem på ett sätt som de själva önskar. Vissa gånger gör vi detta medvetet, men många gånger 

sker det utan att vi själva märker av det. Vilka sociala roller vi antar beror på vår sociala 

status, vilken kan vara olika beroende på den sociala kontexten. Detta innebär också att en 

person kan besitta många olika sociala roller samtidigt, till exempel vara en student samtidigt 

som den är en vän och en dotter (Giddens, 2009).  
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Det finns dock roller som individen inte väljer själv. Ibland kan individen även tillskrivas en 

roller av gruppen. Om man utgår ifrån en grupps allmänna intentioner att ha vissa 

gemensamma värden, vilka skapar sociala normer gällande beteenden och personliga 

egenskaper, kan man ”beteckna en individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter 

normen som en avvikare och beteckna dennes egenheter som avvikelser” (Goffman, 2014, s. 

152). När detta sker kan avvikaren anses besitta ett stigma, vilket innebär att en person blir 

diskvalificerad från att vara socialt accepterad. Stigmatisering kan ta många olika former – 

fysiska, biografiska eller kontextuella, som att till exempel umgås med ”fel” människor. 

Stigman är sällan rationella, utan baseras på stereotyper och uppfattningar som kan vara 

falska eller endast delvis riktiga (Giddens, 2009).   

3.4 Looking-glass self  

Begreppet looking-glass self, vilket skulle kunna översättas till spegeljaget, har myntats av 

Charles Horton Cooley (1964) och utgör en del av hans perspektiv på självuppfattning. Detta 

innebär att människans självkänsla påverkas av hur dennes attribut bemöts och uppfattas av 

andra. ”As we see our face, figure, and dress in the glass, and are interested in them because 

they are ours, and pleased or otherwise with them according as they do so in imagination we 

perceive in another’s mind some thought of our appearance, manners, aims, deeds, character, 

friends, and so on, and are variously affected by it” (Cooley, 1964, s. 184). En 

självuppfattning av sådan sort bygger på tre grundläggande principer: att fantisera om hur vi 

framstår för den andra personen, hur den andre dömer oss utifrån denna uppfattning och hur 

detta påverkar våra känslor inför oss själva i form till exempel stolthet eller skam. Vilka 

känslor som uppstår, utifrån den spegelbild individen ser, beror också på hur individen själv 

uppfattar betraktaren och hur dennes attribut värderas av gällande individ. Människan skäms 

över att framstå som undvikande i närheten av en rättfram person, feg i närheten av en modig 

person och så vidare (Cooley, 1964). Det innebär att människor förstår sig själva i relation till 

hur vi tror att vi framstår inför andra (Cooley, 1964). 

4. Metod  

I följande kapitel redovisas produktionsuppsatsens forskningsansats, datainsamlingens metod 

och genomförande och vilken analysmodell som används vid bearbetningen av empirin. 

Kapitlet beskriver också urvalet av studiens deltagare och för vilka forskningsetiska principer 

studien tagit hänsyn till. Metodkapitlet avslutas sedan med en diskussion kring vilka 

begränsningar som metodvalet kan ha inneburit för uppsatsens resultat.   
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4.1 Forskningsansats 

Produktionsarbetet tar avstamp i den fenomenologiska metodologin och dess grundläggande 

principer för empirisk forskning. Sådan typ av forskning syftar till att nå essensen av det 

fenomen som valts att utforska. De viktigaste egenskaperna för denna typ av kvalitativa 

forskningsansats kan förstås med hjälp av begreppen förståelseinriktning och induktivt 

förhållningssätt (Szklarski, 2015). Till skillnad från andra typer av ansatser innebär 

förståelseinriktningen att den fenomenologiska forskaren är intresserad av objektets betydelse 

för individen, snarare än själva objektet i sig. En förståelse som måste uppnås genom 

tolkningar av mänskliga upplevelser. Utifrån uppsatsens induktiva förhållningssätt används 

därför kvalitativa intervjuer för att utforska hur ungdomar själva upplever interaktioner på 

Instagram och vad det betyder för dem. Uppsatsen syftar därav inte till att bepröva en hypotes 

eller teori, utan tar istället utgångspunkt i empirin (Szklarski, 2015). Detta innebär vidare att 

undersökningen inte har kräver några färdiga mått eller räknemetoder, då den explorativa 

avsikten gör att det inte går att förutse några riktiga mått i förväg (David & Sutton, 2016).  

4.2 Interpretativ fenomenologisk analys 

I linje med den fenomenologiska forskningsansatsen har en interpretativ fenomenologisk 

analys (IPA) valts för att bearbeta och tolka den insamlade empirin. Enligt Back och Berterö 

(2015) är detta en lämpligt analysmetod, då forskaren intresserar sig för att förstå individers 

upplevelser av den sociala och personliga världen. De menar också att analysmetoden är 

speciellt användbar när det gäller att undersöka komplexa skeenden eller processer i en 

människas liv. ”Inom IPA är det inte relevant om informantens berättelse och beskrivning av 

vad som hände är falsk eller sann, eller i vilken utsträckning informantens upplevelse av en 

händelse motsvarar en verklig händelsen. Det viktiga för IPA-forskare är hur informanten 

upplever situationen eller händelsen” (Back & Berterö, 2015, s. 150). Med detta sagt menar 

IPA-forskare samtidigt att det är omöjligt att bortse från att betydelsen vi tillskriver händelser 

är ett resultat av det samspel som sker mellan olika aktörerna i den sociala världen (Back & 

Berterö, 2015).  

Analysarbetet enligt denna modell består av upprepade moment, vilket förstås genom att 

tänka att tolkningsprocessen bygger på cirkulära rörelser. För varje avslutat varv föds nya 

förståelser och erfarenheter för forskaren (Back & Berterö, 2015). För att förtydliga hur 

genomförandet av analysen har gått till för denna uppsats kan analysprocess beskrivas genom 

följande steg. Det första steget innebar att intervjuaren transkriberade intervjuerna. Därefter 

skedde en genomläsning av samtliga transkriptioner. Under detta skede antecknades spontana 
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tankar, frågor eller reflektioner ner. Dessa kunde till exempel innebära olika teman, idéer och 

känslomässiga beskrivningar. Vid nästa steg läste intervjuaren igenom texterna igen. Denna 

gång syftade läsningen till att försöka identifiera olika teman i förhoppningen om att utvinna 

det väsentliga i texten. Normalt sätt identifieras ca 20–30 teman per intervju (Back & Berterö, 

2015). Därefter fortsatte analysarbetet genom att intervjuaren listade upp de teman som hade 

identifierats och delade in dem i kluster, utifrån vilka som hörde ihop och vilka som skiljde 

sig åt. För varje kluster tolkades innehållet, för att sedan definieras med hjälp av ett 

övergripande tema. Dessa utgjorde sedan ramen för det sista steget i analysen, vilket innebar 

att intervjuaren utformade en sammanställande tabell över de överordnade och underordnade 

teman, som fångat något av kvalitet för att besvara forskningsfrågorna i relation till 

fenomenet. Tabellens syfte är att återspegla texternas gemensamma innebörd. Varje 

underordnat tema motiveras med citat, som är hämtade direkt från transkriptionerna (Back & 

Berterö, 2015).  

4.3 Kvalitativ intervju  

Enligt IPA-metoden ska den kvalitativa intervjun vara semistrukturerad, vilket innebär att 

frågorna i intervjun bör följa en intervjuguide (Patton, 2002 refererad i Back & Berterö, 

2015). Denna bör vara utformad efter ett antal teman med frågor som planeras att ställas till 

varje deltagare. Intervjuguiden som användes vid produktionsarbetet inleddes med allmän 

information kring intervjuns genomförande, en introduktion, fem övergripande teman som 

intervjun var tänkt att beröra och en avslutning (se bilaga 4 Intervjuguide). Huruvida 

ordningen på teman och frågor följdes utifrån intervjuguiden ansågs inte som viktigt, då 

förhoppningen var att data skulle komma spontant från informanten och att intervjuaren inte 

skulle behöva ställa så många frågor. För att skapa förutsättningar för att intervjun skulle 

kunna genomföras på ett sådant sätt konstruerades öppna frågor, med hopp om att minska 

risken för att intervjuaren ledde informantens svar (Back & Berterö, 2015). Det fanns dock 

förberedda uppföljningsfrågor ifall intervjuaren sökte mer utvecklade svar. Metoden har 

valdes i linje med uppsatsens syfte – att ta del av upplevelser, med förhoppningen att denna 

typ av datainsamling skulle bidra med en riklig materialbank att besvara forskningsfrågorna 

med.  

4.4 Studiens deltagare och urval  

Datainsamlingen har utförts på en skola i Sverige med elever från tre olika högstadieklasser i 

årskurs 9. Dessa klasser valdes då intervjuaren tidigare haft en lärarstudentroll för dessa 

elever. Beslutet fattades med förhoppningen att denna relation skulle kunna bidra till ökad 
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trygghet för de som eventuellt skulle välja att delta, då det redan fanns en god kontakt mellan 

intervjuaren och eleverna, vilket är viktigt för intervjusituationen (Back & Berterö, 2015). 

Informationsbrev och samtyckesformulär delades ut till alla elever i samtliga klasser 

(sammanlagt ca 75 personer), varav åtta elever anmälde intresse att delta. Av dessa åtta 

intervjuades slutligen sju personer – en grupp som utgjordes av fem flickor och två pojkar. 

Innan intervjutillfällena bokades in försäkrade sig intervjuaren om att samtliga deltagare 

använde Instagram, vilket de gjorde. Anledningen till att en person uteblev från 

datainsamlingen var att denna intervju inte blev genomförbar på grund av skolschemat i 

relation till datainsamlingens tidsramar, vilket ledde till att eleven valde att dra tillbaka sitt 

samtycke. Eftersom målet var att hitta 7–8 deltagare behövde intervjuaren inte välja bort 

några deltagare från urvalet. Intervjutillfällena varierade i tid mellan 18 och 59 minuter; totalt 

insamlades ca 300 minuter av inspelat material.  

Tabell 1. Studiens deltagare 

Intervjuperson 
(IP) 

Kön Ålder Klass Intervju (tid) 

IP 1  Tjej 15 2 50:34 min 

IP 2 Kille 15 2 33:58 min 

IP 3 Tjej 15 1 44:44 min 

IP 4 Tjej 15 3 47:00 min 

IP 5 Tjej 15 1 43:13 min 

IP 6 Tjej 15 1 59:56 min 

IP 7 Kille  15 2 18:23 min 

   Total samtalstid: ca 300 minuter  

 

4.5 Forskningsetiskt förhållningssätt  

Vid varje insamling av information om människor väcks ett flertal etiska frågor (David & 

Sutton, 2017). Datainsamlingsprocessen inleddes därför med att utforma informationsbrev 

och samtyckesformulär utifrån Vetenskapsrådets individsskyddskrav om informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 1990). I informationsbrevet framgick allmän information om intervjuarens 

person, utbildning och i vilket sammanhang uppsatsen skulle skrivas. Brevet informerade 

också om uppsatsens övergripande syfte, vilken metod som var vald för datainsamlingen, hur 

datainsamlingen planerades att genomföras och inom vilka tidsramar den var tänkt att ske. 
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Vidare redogjordes för deltagarens rättigheter och forskarens skyldigheter utifrån 

skrivningarna i Etikprövningslagen (SFS 2003:460) och Vetenskapsrådets (1990) etiska 

principer kring försäkran om konfidentialitet och skydd mot skada.  

Eftersom studiens deltagare utgjordes av ungdomar skapades två olika informationsbrev – ett 

som riktade sig till vårdnadshavare och ett som riktade sig till eleverna, med syftet att brevet 

skulle vara anpassat till sin tänkta mottagare. Innehållet var dock näst intill identiskt i 

dokumenten.  För vidare läsning se bilaga 1 Information till vårdnadshavare och bilaga 2 

Information till elever. Vissa elever hade redan fyllt 15 år, och kunde därav besluta om 

informerat samtycke på egen hand (Etikprövningslagen, SFS 2003:460, §18). Trots detta 

ombads de att ge vidare informationsbreven till sina vårdnadshavare, för att det ansågs viktigt 

att de ändå skulle få ta del av informationen. Samtyckesformuläret utformades som en 

checklista, där deltagarna skulle visa att de förstått informationen genom att kryssa i sju olika 

påståenden som sammanfattade de mest centrala delarna av informationsbreven (se bilaga 3 

Samtyckesformulär).  

Under transkriberingen av intervjuerna har försäkrandet av konfidentialitet upprätthållits 

genom att transkriptionerna utelämnat personens namn och andra personliga uppgifter som 

skulle kunna avslöja dennes identitet. Omnämnandet av andra personer har också utelämnats. 

Under analysarbetet har intervjuerna istället numrerats utan inbördes ordning, vilket 

överensstämmer med hur de redovisas i resultatet.    

4.6 Genomförande  
Dokumenten delades ut i fysiska kopior under möten med respektive klass. Under mötena 

lästes informationsbrevet upp och eleverna ombads följa med i texten, för att undvika 

eventuella språkliga barriärer samt vara tillgänglig för att besvara frågor. Eleverna fick ett par 

dagar på sig att ge sitt positiva samtycke, vilket innebar att endast de som ville delta i 

datainsamlingen var tvungna att lämna tillbaka signerade formulär. När det stod klart vilka 

elever som skulle intervjuas bokades dessa tillfällen in med hänsyn till elevernas schema. 

Datainsamlingen pågick under en veckas tid. Varje intervju spelades in med hjälp av en 

röstinspelningsapplikation, för att intervjuerna sedan skulle kunna transkriberas i linje med 

den valda analysmetoden (Back & Berterö, 2015).  

4.7 Metodkritik 

Det kan uppstå svårigheter när personer ska intervjuas om deras egna liv. Dels kan det vara 

svårt att skapa förutsättningar för att intervjupersonen ska känna sig bekväm nog att dela med 
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sig av sina erfarenheter och upplevelser, dels är människors liv sällan helt transparanta för 

dem själva, vilket gör att det kan vara svårt att veta hur medvetna de är om sina egna tankar 

eller beteenden (David & Sutton, 2016). I linje med syftet blir detta dock inte ett problem för 

uppsatsen, då fokus ligger vid deltagarnas upplevelser. En fördel med att data insamlats 

genom kvalitativa intervjuer är att intervjuaren haft möjlighet att ställa följdfrågor, vilket har 

stöttat ett klargörande av informanternas berättelser och gett ett större djup till materialet. Vid 

en enkätstudie hade samma flexibilitet inte varit möjlig.   

På grund av att intervjuerna konstruerats med hjälp av öppna frågor går det också att 

ifrågasätta arbetets reliabilitet, då sådana typer av frågor lämnar stort tolkningsutrymme. Å 

andra sidan skulle samma kritik kunnat lyftas även om arbetet hade använt en kvantitativ 

metod, eftersom alla frågor egentligen löper stor risk att tolkas olika beroende på vem 

intervjupersonen är. En kvalitativ intervju ställer dock stora krav på intervjuaren, då denne 

måste ha förmågan att ställa utvecklade följdfrågor, som kan leda samtalet framåt (David & 

Sutton, 2016).  

Vidare kan beslutet, att utföra studien tillsammans med informanter som intervjuaren redan 

hade en relation med, ifrågasättas. Detta för att det ökar risken för intervjubias, vilket innebär 

att forskaren inte bara kan ha påverkat hur frågorna ställdes eller informantens sätt att svara, 

utan också vad eller hur intervjupersonen välde att dela med sig av informationen beroende på 

vem intervjuaren var och hur denne uppfattades (David & Sutton, 2016). Detta har varit en 

risk som tagits i beaktande, då intervjupersonerna skulle ha kunnat utelämna vissa saker på 

grund av intervjuarens tidigare roll som personal på skolan. Å andra sidan skulle denna roll ha 

kunnat bidra med ett förtroende som ökade upplevelsen av trygghet från informantens sida, 

vilket skulle kunna ha bidragit till att informanten istället delade med sig av mer information 

än om intervjuaren hade varit en helt främmande person.  

5. Resultat och analys 

Resultatet av analysen kommer att presenteras med hjälp av en sammanställande tabell över 

de tre övergripande teman som utkristalliserats under analysarbetet; 1) hur man värderar andra 

på Instagram, 2) hur man värderar sig själv på Instagram och 3) ungdomars förhållningssätt 

till Instagram. Tabellen visar de upplevelser som, utifrån de sju intervjuernas gemensamma 

innehåll, varit återkommande i ungdomarna berättelser. Varje tema motiveras med ett par citat 

från deltagarnas berättelser, vilka är tagna direkt ur transkriptionerna. Därefter följer en mer 

utförlig redogörelse för analysens övergripande teman i löpande text, där tolkningarna följs 
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upp med referenser till gällande intervju. För parentesreferenserna i löpande text har 

begreppet intervju förkortats med ”i”. Intervjuernas nummer och sidhänvisning 

överensstämmer med referenserna i tabellen.  

Tabell 2. Sammanställning av analysarbetet  
Övergripande tema 1: Hur man värderar andra    

Tema: Citat/Nyckelord Citat/nyckelord: 

Kvantitet före 
kvalitet 

”normen är väl att man vill ha så många följare som 
möjligt”  
(Intervju 4, s. 2). 

”Utifrån min vänskapskrets skulle man kunna säga att 
500+ är bra” 
(Intervju 5, s. 3). 
 

Följare och likes ”Om det börjar en ny elev på skolan och jag går in på 
dens Instagram då dömer jag kanske, egentligen 
utan att tänka på det, hur populär och omtyckt den 
är utifrån dens Instagram-likes och följare”  
(Intervju 5, s. 10).   
 
”jag vet några tjejer i mina parallellklasser som får 
ganska rejält mycket likes. Typ ett par tusen och 
asså jag märker ju att de är lite mer populära och att 
folk dras till dom. Jag påverkas inte mycket av det, 
men jag märker ju av det. Självklart”  
(Intervju 4, s. 9). 
 
”Asså komma på en händelse som inte har hänt. 
Och alla kommer ju tro på… speciellt om man har 
många följare/fans. Dom kommer tro på den 
personen som lägger ut historien. Fansen kommer 
tro på det och inte på den här andra tjejen/killen, 
som det handlar om” (Intervju 1, s. 1). 

”Det är en dum grej men om du har flera följare så är 
du känd. Så ju mer följare du har, desto mer populär 
du är och desto större status har du”  
(Intervju 3, s. 8).  

 
”Nae, men asså jag tycker ju att det kan vara svårt för 
ibland så blir jag ju osäker själv. Om någon har mellan 
10 000 – 20 000 följare, då är man ju inte som bara 
jag eller som mina kompisar, att det bara är deras 
vänner och bekanta som följer, antar jag.  Men då 
undrar man om dom klassas som en influenser eller 
om det är mitt emellan, för jag tänker att influensers… 
dom har ju liksom miljoner följare eller flera hundra 
tusen”  
 (Intervju 5, s. 5).  

 
(om yrkesgruppen influensers)  
” För dom har sån makt över, oftast mycket yngre – 
asså som mig, och kan nå ut till så många med sina 
åsikter och till och med påverka. För jag blir ju 
påverkad. Jag tänker ju ”aha, dom tänker såhär” och 
så tar de upp positiva saker med att tänka så och 
varför dom tycker så och tänker jag självklart, aa men 
det är ju sant. Sen tycker jag också så” (Intervju 5, s. 2 

 

Förväntningar på 
nära relationer 

”Mina vänner kan ibland överdriva och lägga upp 
bilder på vad som helst. Jag har en vän som hela 
tiden lägger upp bilder på henne och hennes pojkvän 
och det kan bli lite mycket, men ändå lägger jag ju 
en like” (Intervju 6, s. 7). 
 
”väl typ den här normen att… typ i mitt lag, om jag 
kommer till en träning och jag har gillat en av mina 
lagkamraters selfies och så säger den såhär ’amen 
du kommenterade inte’ och då känns det som att 
jag förväntas kommentera på min lagkamrats bild” 
 (Intervju 4, s. 4). 

(Forskare: Låt säga att jag lägger upp en massa bilder 
och min bästa kompis gillar ingen av dem. Är det 
något som jag borde ta med henne då?) 
 
Informant: Ja, jag tror att du skulle skriva till henne, 

med lite glimten i ögat, att hon skulle gilla dina bilder. 
(Intervju 5, s. 7) 
 

Autenticitet, 
trovärdighet och 
verkligheten 

”Men det har blivit en trend att vältränade 
människor visar att dom är inte alltid så fina. De tar 
en bild till exempel precis när dom har tränat och sen 
en bild när de har ätit mat och då ser det helt 
annorlunda ut. Man kan undra om det är samma 

 ”Det finns vissa som hackar för att få fler följare så 
folk ska tro att de är mer populära än vad de är”  
(Intervju 2, s.4). 
 
Asså jo, det finns faktiskt en kille här på skolan som 
har typ runt 10 000–11 000 följare […] men alla säger 
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person. Så den trenden tycker jag om. Den ger mig 
lite mer självsäkerhet” (Intervju 6, s. 8).  
 
”Jag tänker att det blir nästan lite desperat om man 
lägger upp såhär ”gilla och kommentera på Insta” 
som att nu har jag lagt upp något nytt och då är det 
viktigt att alla gör det här” (Intervju, 4, s.5).  

att han har fake-följare [...] Men varför är det fel? 
Bara för att han har fler följare än er – varför ska ni 
mobba han? Det är lite taskigt” (Intervju 1, s.2). 

 

5.1 Hur man värderar andra på Instagram 

Resultatet visar på att unga Instagramanvändare ofta värderar både andra och sig själva utifrån 

hur många följare de har och hur många likes och kommentarer de får på sina inlägg, vilket 

verkar ske på grund av att det finns en allmän uppfattning där så många följare som möjligt 

upplevs vara det önskvärda – kvantitet har ett högre värde än kvalitet (I4, s. 2). Det viktigaste 

verkar inte vara vilka personer som följer en, utan snarare hur många som gör det. Som en 

konsekvens skapas också uppfattningar kring hur många följare som upplevs vara acceptabelt 

inom gruppen – i förhållande till alla Instagramanvändare som den enskilde användaren 

kommer i kontakt med. Hur många följare som upplevs vara ”bra” blir därför relativt, vilket 

flera av deltagarna framför under intervjuerna. För att konkretisera kan man säga att det 

innebär ett antal som användaren kan känna sig tillfreds med, utan att behöva känna skam 

eller osäkerhet kring sin sociala status på Instagram eller inom kompisgänget (I5, s. 3).  

Det är tydligt att följare, likes och kommentarer spelar en central roll för den sociala 

interaktionen på Instagram och utifrån det har frågan varför kommit att bli en återkommande 

fundering under arbetets gång, en fråga som visat sig ha ett mångfacetterat svar. Till att börja 

med behövs en förståelse för Instagrams funktion i mötet med andra människor och hur 

Instagramprofilen många gånger utgör det första intrycket av en okänd människa (I5, s.10). På 

grund av Instagrams lättillgänglighet är det inte längre självklart att den första uppfattningen 

som bildas om en person skapas vid ett personligt möte. Det är snarare vanligt att det sker 

genom att man går in på en persons Instagramprofil. På grund av att Instagram utgör en så 

naturligt integrerad del i ungdomarnas liv upplevs profilen presentera en mer eller mindre 

tillförlitlig referens om användarens persona (I3, s. 8 och I4, s.5).  

Beroende på en användares följarantal, vilket står summerat i användarens Instagramprofil, 

skapas uppfattningar kring hur populär eller omtyckt personen är och denne tillskrivs olika 

status både på Instagram och i verkligheten (Intervju 3, s.8 och I4, s.9). Under intervjuerna 

lyfte många av deltagarna hur bisarr denna företeelse är, men utifrån social identitetsteori 

skulle detta kunna tolkas som ett försök att dela in människor i olika grupper, vilket är en 
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naturlig del i en människas kognitiva processer. Människor gör sociala kategoriseringar när vi 

söker mening inom vår sociala omgivning (Tajfel, 1978 refererad i Thornberg, 2013). Med 

detta sagt är det dock inte en enkel indelningsprocess, då gränsen mellan offentliga personer, 

som är väl igenkända av samhället, och icke offentliga personer, vars identitet är mer anonym, 

suddas ut till följd av att vem som helst kan få ett högt följarantal på Instagram samtidigt som 

deltagarna uttrycker att det inte är många användare som får det (I5, s.5).  

Hur följarantalet värderas av andra blir heller inte en isolerad företeelse inom 

Instagramvärlden, utan dess betydelse kan också överföras till andra sammanhang. Under 

intervjuerna berättar deltagarna hur användare med högt följarantal tillskrivs makt på grund 

av att de dels kan nå ut till många och dels för att följarna skapar status som i förlängningen 

innebär ett förtroende hos följarna (I5, s. 2). Förtroende kan användas till att både medvetet 

och omedvetet påverka följarna med sina personliga tankar, åsikter och värderingar, vilket 

kan ha både positiva och negativa konsekvenser. En av deltagarna berättar hur hen följer 

många stora Instagramprofiler, som ofta lägger upp bilder som visar hur deras kroppar ser ut 

när de precis har tränat i jämförelse med när de precis ätit, för att illustrera hur olika kroppen 

kan se ut beroende på när eller hur man tar bilderna. Detta menar deltagaren är något som 

inspirerar och stöttar hen i hens egna kroppskomplex genom att det visar på hur dessa 

kroppsbilder inte representerar verkligheten (I6, s.8), något som kan mildra konsekvenserna 

av de skönhetsideal som användare blir exponerade för på sociala medier. En annan deltagare 

berättar hur det funnits tillfällen då en profil med många följare spridit lögner om andra och 

hur dessa tolkats som en sanning av flera på grund av profilens höga status (I1, s1).  

En andel av Instagramanvändares följare utgörs nästan alltid av dennes närmsta relationer, 

vilket leder oss in på en annan aspekt – nämligen hur Instagram påverkar användarnas 

mellanmänskliga relationer. Under intervjuerna berättar deltagarna om hur vänner förväntas 

gilla och kommentera varandras bilder (I4, s.4 och I5, s.7). En orsak till detta är att likes och 

kommentarer symboliserar relationen mellan personer, men också för att man bör stötta 

varandra och de inlägg som läggs upp (Björk, 2017 och I6, s.7). Det råder förväntningar om 

att ge och ta i ens nära relationer. Om denna förväntning inte möts skapas friktion mellan 

parterna och trots att själva handlingen bara innebär att trycka på en knapp eller skriva ett par 

tecken upplevs detta ofta som ett brott mot lojaliteten, vilket vissa gånger känns allvarligt nog 

för att kommentera för sina vänner (I5, s.7). Oavsett hur lite eller mycket varje deltagare låter 

detta påverka relationen i fråga verkar alla vara medvetna om att denna uppfattning delas av 

majoriteten av unga användare på Instagram.  
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Hur man uppfattar och värderar andra på Instagram är en komplex process som styrs av en 

stor uppsättning av informella normer (Thornberg, 2013), vilka ofta existerar i motsättning till 

varandra. Å ena sidan är det önskvärt att ha många följare, då det skapar uppfattningar om 

popularitet och bidrar till att man får många likes och kommentarer på inlägg (I4, s.2, I3, s.8 

och I4, s.9). Å andra sidan är det icke önskvärt att öppet erkänna att detta är något man bryr 

sig om (I4, s.5). Det är heller inte socialt accepterat att vidta vilka medel som helst för att få 

fler följare, utan de strategier som används måste ske på sanningsenliga grunder. Under 

elevernas berättelser nämndes till exempel fenomenet ”fake-följare” vid flera tillfällen (I2, 

s.4). Detta innebär att användaren följs av Instagramkonton som inte används av riktiga 

personer, vilka antingen går att hacka sig till eller köpa via andra applikationer. Eleverna 

berättade även att många försöker få bättre respons på sina bilder genom att uppmana sina 

följare på Instagram eller Snapchat att gå in och gilla och kommentera när de publicerat något 

nytt. Även om dessa handlingar syftar till att göra personerna mer populära eller att framstå 

som mer omtycka av andra verkar det snarare få motsatt effekt, då följarna kan tolka personen 

som desperat eller oärlig (I4, s.5, I2, s.4 och I1, s.2). En avgörande faktor för hur man 

värderar andra på Instagram baseras därför på användarens trovärdighet och autenticitet.  

Övergripande tema 2: Hur man värderar sig själv   

Tema: Citat/Nyckelord Citat/nyckelord: 

Prestation    ”Nu när det är höst och en massa löv så tänkte jag 
att jag tar en bild och så lägger jag upp den, men för 
det första blev det inte en jättebra bild och sen 
tänkte jag – vem skulle vara intresserad av att se en 
bild på massa löv? och när det är bilder på mig själv 
väljer jag att inte lägga upp dom som visar att jag är 
för tjock eller när jag har kläder som inte passar 
varandra” (Intervju 6, s. 5).  
 
”För det finns väl en norm i Instagram att allting ska 
vara perfekt” (Intervju 4, s. 1). 

 (om att öppet berätta att man mår dåligt) 
”Det är nästan som en norm. Man anses nästan vara 
lite konstig om man lägger upp vissa saker, om du 
förstår. Det är lite såhär, kanske att man tänker att om 
personen nu mår dåligt kanske den borde söka hjälp 
eller prata med någon i verkligheten. Lägger man ut 
det på Instagram kanske man upplevs mer som att 
man söker uppmärksamhet” (Intervju 5, s. 2). 

Följare och likes  ”Jag har inte så mycket följare ändå, men jag har 
heller inte lite följare. Jag är väl typ kring medel” 
(Intervju 4, s. 4). 
 
”Men det kan vara viktigt för människor, för då 
tycker man att du är populär. Om du har många 
följare så är du populär. Så då kommer många tycka 
om dig” (Intervju 1, s. 2).  
 

”Om man har typ under 50 likes, då tar man oftast 
bort bilden för att man skäms och för att man inte vill 
att andra ska se att man har så lite likes”  
(Intervju 1, s. 3). 

 
”Hihi, första gången jag fick… Speciellt om man är ny 
på Instagram är det rätt pirrigt att få en like. Känslan 
är ärligt talat rätt bra, för det är någon som tycker om 
bilden” (Intervju 3, s. 6). 

Vad andra kommer 
tänka och hur detta 
hanteras  

”Så man är rädd för att folk ska säga någonting. Sen 
om man lägger ut för många bilder på sig själv blir 
folk typ ’varför lägger du ut så många bilder när du 
ändå är så ful’ eller något sånt och jag har ju inte 
bästa självsäkerheten och den självsäkerhet jag nu 

”Många gör så att det blir estetiskt fint, så man vill 
följa den personen. Så jag har också tagit bort bilder 
för att de inte passar in. Jag har en tjej i min klass som 
gör så att hon har samma filter på alla bilder så dom 
passar bättre ihop. Det är ett snyggt filter också, så det 
blir jättefint” (Intervju 6, s. 4). 
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lyckats bygga upp än så länge vill jag inte att någon 
ska förstöra genom en kommentar” (Intervju 6, s. 4). 
 
”Många av dom har jag tagit bort. Jag kollade 
tillbaka och tänkte att det var pinsamt. Jag ville inte 
ha uppe dom där bilderna längre” (Intervju 7, s. 4).  
 
”Det är inte bara jag som ser hur många likes jag 
har fått när dom bläddrar förbi min bild och då är 
det nästan som att om man inte har många likes, att 
man tror att den inte har så många vänner eller att 
den inte är så omtyckt. Så jag tror absolut att det 
spelar roll” (Intervju 5, s. 4).  
 
”Man vill se stark ut, glad ut hela tiden och ha det 
här drömlivet som alla vill ha. Men man lägger bara 
upp en sida av allting på Insta, det är liksom inte 
hela” (Intervju 1, s. 7).  

 
”så fanns det en jättebra app som kunde göra mig 
längre och smalare utan att det typ syntes alls, men 
sen tillslut raderade jag den också för jag tänkte att 
ingen kommer tro på det ändå. Dom vet ju hur jag ser 
ut. Och jag skulle inte kunna vara riktigt stolt över att 
säga att jag hade redigerat bilden och jag kan inte 
ljuga heller och säga att jag inte gjorde det. Så jag 
tänkte att det kan bli väldigt pinsamma 

konversationer om jag la upp den” (Intervju 6, s. 5). 

 
”Det blir också som sagt att folk som inte känner en 
ser dom bilderna och då blir det här ens första intryck 
av en och då dömer man personen utifrån det” 
(Intervju 5, s. 4).  
 
”Det låter ju konstigt nu när jag tänker på det själv, 
men hur mina kompisar frågar mig ba: ’aa ska jag 
lägga upp den här bilden ens?” (Intervju 5, s. 4). 

Jämföra sig med 
andra   

”Varför är inte jag populär? Varför gillar inte folk 
mina bilder? Det kan vara så” 
(Intervju 3, s. 6). 
 
”Jag tror alla gör det, men för sig själva. De tänker 
kanske ”hon har mer följare än mig”, men inte att 
man direkt säger det. Man går inte och säger det till 
personen ”Åh, du har mer följare än mig” eller ”Kan 
du ge mig dina följare?” Haha” (Intervju 1, s.3).   

”Det första jag tänker på är kroppshets och det här 
med att livet ska vara så himla perfekt och folk visar 
bara den positiva, glada sidan av en själv och därför 
jämför man sig med andra och tycker själv att man är 
ful och värdelös och att ens liv liksom är någonting 
helt annat än det man ser” (Intervju 5, s. 9). 

 

5.2 Hur man värderar sig själv på Instagram  

Resultatet visar på att många av deltagarna upplever att det finns vissa ideal, vilka styr det 

innehåll de väljer att lägga upp på Instagram (I1, s.7, I6, s.5 och I4, s.1). De berättade 

exempelvis om att de upplever en kroppshets (I5, s.9), vilket bidrar till att en del väljer att inte 

lägga upp helkroppsbilder på sig själva, då de känner att de inte är tillräckligt smala (I6, s.5). 

Ett annat exempel är att man vill visa en positiv bild utåt (I1, s.7 och I4, s.1). Flera gånger 

använde deltagarna fraser som ”det perfekta livet” eller ”drömlivet”. På grund av att detta 

utgör det önskvärda bidrar det till att personliga inlägg, som att till exempelvis förmedla till 

sina följare att man mår dåligt, ofta tas emot med en ifrågasättande attityd, där många tolkar 

det som att personen i fråga är ute efter uppmärksamhet snarare än att denne faktiskt mår 

dåligt ”på riktigt” (I5, s.2). Hur man värderar sitt egna innehåll på Instagram styrs till mångt 

och mycket av vilka krav och förväntningar man upplever finns från andra och vissa gånger 

kanske detta är en spegling av hur man själv brukar tänka kring andras innehåll på Instagram.  

Utifrån analysen framgår det tydligt att orostankar kring vad andra kommer att tänka utgör 

grunden för många av de beslut som fattas kring vad deltagarna väljer att dela med sig av i 



25 
 

interaktionen med andra på Instagram. Genom att ge andra mycket inflytande i ens egna 

beslut tillskrivs också andras åsikter ibland mer värde än de egna. Många av deltagarna 

berättar hur de väljer att ta bort, eller funderar på om de borde ta bort, bilder de lagt upp när 

de känner att de inte har fått tillräckligt många likes (I1, s.3 och I6, s.4). Antalet likes de får 

på en bild kan därför skapa känslor av skam och osäkerhet (I5, s.4), då det ger ett implicit 

intryck av att de inte är populära, även om deltagarna samtidigt beskriver känslan av att få 

likes som rolig, pirrig och bra (I3, s.6). Vilken känsla ett inlägg på Instagram skapar i längden 

kan svänga snabbt om responsen från följarna inte är den önskade och för att förebygga 

sådana händelser kräver varje inlägg stor eftertänksamhet och ansträngning. Vissa hanterar 

detta genom att hålla ett enhetligt tema i sitt flöde (I6, s.4), andra ångrar sig och tar bort bilder 

i efterhand (I7, s.4), en del rådfrågar de sina vänner innan (I5, s.4) eller använder 

bildredigeringsverktyg för att förbättra bildernas utseende (I6, s.5). Andra undviker att lägga 

ut till exempel bilder på sig själv, för att de vill undvika att framstå som självgoda (I6, s.4 och 

5). Tillvägagångssätten skiljer sig mellan ungdomarna, men den gemensamma nämnaren är 

ändock att de flesta av deltagarna lägger mycket energi vid sina egna inlägg på grund av den 

betydelse de upplever att responsen har för dem själva, men också för att de vill försöka 

kontrollera hur de uppfattas av andra.  

Utifrån deltagarnas berättelser är det också tydligt hur de, i samband med den sociala 

kategoriseringen av omgivningen, reflekterar över sin egna position när de försöker orientera 

sig i det sammanhang som Instagram erbjuder. Genom att jämföra sig med andras 

Instagramkonton skapas uppfattningar som gör att man identifierar sig med olika grupper. Till 

exempel kan användare identifiera sig med andra utifrån att de har ungefär samma antal 

följare som en själv (I4, s.4). Enligt den sociala identitetsteorin syftar sådana kognitiva 

processer till att skapa eller upprätthålla en positiv självbild (Tajfel, 1978 refererad i 

Thornberg, 2013). Huruvida just denna typ av jämförelse bidrar till välmående skiljer sig 

mellan olika individer, eftersom resultatet av jämförelsen tolkas innebära en positionering 

inom den sociala hierarkin. Å ena sidan kan det leda till att en positiv självbild upprätthålls, å 

andra sidan kan det skapa både självtvivel och osäkerhet (I3, s.6 och I5, s.9). Det handlar dels 

om vilket personligt värde man tillskriver olika saker, men det skulle även kunna bero på att 

antal följare, likes och kommenterar bedöms på ett summativt sätt. Flera av deltagarna 

menade att 100 likes eller mer kändes bättre än till exempel 99 eller 49 likes (I1, s.3), på 

grund av att talet ser större ut, vilket också skulle kunna utgöra en förklaring till varför 

kvantitet många gånger upplevs viktigare än kvalitet.  
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Precis som i föregående del finns många spänningar mellan de normer som påverkar hur man 

värderar sig själv och sitt innehåll på Instagram. Dels vill man ha många likes och många 

följare (I1, s.2) och leva ett perfekt liv (I5, s.9), dels vill man inte framstå som en person som 

tycker att detta har någon betydelse (I4, s.3 och I7, s.4). En konsekvens blir att unga sällan 

pratar med andra om de tankar som uppstår när de tittar på varandras profiler (I1, s.3). Detta 

gör att de uppfattar varandra som självsäkra, vilket kan skapa ytterligare osäkerhet och oro 

(Ward, 2017). Många av deltagarna berättar hur de tar om bilder många gånger för att få dem 

”perfekta” eller redigerar dem med olika filter och verktyg för att få dem att se bättre ut 

samtidigt som målet fortfarande är att bilderna ska se verklighetstrogna och oredigerade ut. I 

ett citat som återfinns i tabell 2 kan ett exempel på dessa spänningar illustreras på följande 

sätt:   

”Så fanns det en jättebra app som kunde göra mig längre och smalare utan att 

det syntes alls, men sen tillslut raderade jag den också för jag tänkte att ingen 

kommer tro på det ändå. Dom vet hur jag ser ut. Och jag skulle inte kunna vara 

riktigt stolt över att säga att jag hade redigerat bilden och jag kan inte ljuga 

heller och säga att jag inte gjort det. Så jag tänkte att det kan bli väldigt 

pinsamma konversationer om jag la upp den” – IP 6 

Den sociala påverkan som Instagram har bidrar till att deltagarna slits mellan upplevda yttre 

förväntningar, som finns på ett visst utseende eller livsstil, och pressen av att få ett högt antal 

likes samtidigt som de också vill förhålla sig till sitt personliga värdesystem och möta de krav 

på trovärdighet som ställs av gruppen.  Det är inte enkelt att beskriva hur det informella 

värdesystemet på Instagram påverkar deltagarnas egna värderingar eller vilken effekt det har 

på deras självbild, varken för dem eller för produktionsarbetet, men med hjälp av en av 

deltagarnas beskrivning kan komplexiteten ändå uttryckas genom citatet nedan, vilket tyder 

på hur interaktionen på Instagram ändå får någon slags betydelse.  

”Det är inte så att jag bryr mig mycket om vad alla tänker, men det är ändå 

något med Instagram som gör att det blir så, även om jag i vanliga fall inte bryr 

mig om det” – IP 4 

Övergripande tema 3: Ungdomars förhållningssätt   

Tema: Citat/Nyckelord Citat/nyckelord: 

Resonerande 
förhållningssätt  

”Beroende på vilken mentalitet du har från första 
början. Om du känner dig osäker och du ser folk som 
redigerar dina bilder för att se bättre ut och du 
undrar – varför ser inte jag ut sådär? så mår du 

”asså jag tror såhär – folk vet ju att man inte ser 
perfekt ut och jag tänker att något vett måste man ju 
ha för att förstå att man inte ser ut som alla selfies 
man tar och sådär” (Intervju 4, s. 6). 
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dåligt av det. För du är orolig för att folk kommer 
vara bättre än dig, se finare ut än dig. Men det beror 
på vilken mentalitet du har om du är såhär ’jag är 
min egen person. Självklart kommer jag inte vara 
bra på allting. Folk är inte heller perfekta utan de 
redigerar sina bilder och jag vet om det’ då kommer 
du inte må dåligt av det. Det är bara om du är 
osäker” (Intervju 3, s. 8).   

 
”det är ju inte så att jag bryr mig så mycket om vad 
alla tänker men det är ändå något med Instagram 
som gör att det blir så, även om jag i vanliga fall inte 
bryr mig om det” (Intervju 4, s. 3). 

 

Medvetenhet kring 
identitetsskapandet  

”Jag tror det handlar om min ålder. Att vara 15 år 
och försöka hitta sig själv samtidigt som man ska 
passa in och man vet inte hur mycket man ska 
anpassa sig för man får inte vara precis som alla 
andra och man får heller inte vara annorlunda. Man 
vet inte riktigt själv vem man är eller vem man vill 

vara” (Intervju 5, s. 8). 

”Men jag blev uppfostrad till att veta att jag alltid har 
folk att prata med. Jag ser bra ut hur jag än ser ut. Den 
jag är, är alltid bra och jag blev uppfostrad till att jag 
har folk att prata med om jag behöver prata. Vid en 
väldigt ung ålder visste jag att det fanns folk jag kan 
vända mig till och jag tror att folk som är väldigt 
seriösa om Instagram kanske inte vet det. De kanske 
inte tror att de har folk att vända sig till och kanske 
mår dåligt på grund av det och vill må bättre genom 
att tro att det finns folk som bryr sig genom 
Instagram” (Intervju 2, s. 4). 

Risker och 
riskhantering 

”Man kan skapa ett privat konto och bara adda dom 
som är vänner med dig så dom kan kolla på det, men 
om du ska lägga ut det officiellt så alla kan kolla på 
det då lägger jag inte ut något” (Intervju 7, s. 1).  
 
”Det skulle vara en bild som skulle kanske visa 
väldigt mycket hud – lite för mycket, och man skulle 
tänka för sin kompis skull att den skulle ångra sig 
efteråt, för bilden finns ju alltid kvar då. För det finns 
ju sådana bilder som… det är ju alltid någon som 
snappar upp det där och som tar en screen shot och 
som sen skickas runt i gruppchattar och så vidare” 
(Intervju 5, s. 4) 

 ”Men man kan stänga av kommentarer, vilket är 
ganska bra. Eller man kan stänga av vissa ord. På 
inställningarna kan man ställa in att man inte får 
skriva typ ”jävla hora” för i så fall tas kommentaren 
bort automatiskt” (Intervju 1, s. 4). 
 
” Vissa kanske skriver hatfulla kommentarer eller 
skickar hatfulla meddelanden, vilket jag aldrig heller 
har förstått. Man kan blocka folk. Det är så himla lätt. 
Det är två knappar” (Intervju 2, s.5). 

Distans  ”Jag vet inte varför jag ska bry mig. Det är ju bara 
folk som ska kolla på den (bilden). Även om håret 
kunde vara bättre eller om jag borde stå rakare så är 
det fortfarande samma jag. Det är fortfarande 
samma jag även om jag ser olika ut” (Intervju 7, s. 
4). 
 
”Många bryr sig om följare. Inte jag, inte just jag för 
att asså jag vet inte. Men dom bryr sig” 
 (Intervju 1, s.3). 

”Enligt mig spelar det ingen stor roll vad andra har att 
säga, vad de har för feedback även om det är positivt 
eller negativ, för jag la ut den här bilden för en 
anledning och det var inte för att få feedback. Men 
vissa tycker om feedback. Vissa vill se vad de andra 
har att säga om det” (Intervju 3, s.6). 

Individuellt ansvar ”Jag tror det är individens ansvar. Skolan har inget 
med saken att göra. Det är inte deras fel att vi 
använder Instagram som vi gör och jag tror inte det 
finns något de kan göra åt saken. De kan inte stoppa 
någon från att använda Instagram och jag tror inte 
de kan lugna ner situationen. De vet inte hur de ska 
göra och jag tror många skolor har svårigheter med 
det. Om man har Instagram tror jag att det är ens 
egna ansvar att ta hand om det och hantera det på 
rätt sätt annars borde man inte ha det från första 
början” (Intervju 2, s. 4). 

”Jag tycker att när man skaffar Instagram ska man 
vara tillräckligt gammal för att ta ansvaret själv, men 
det finns folk och kommer alltid finnas folk som inte är 
mogna eller till och med inte kommer mogna, som inte 
förstår hur man ska hantera det eller hur man inte ska 
såra andra människor med vad man skriver, lägger ut 
eller gör. Så det finns ju hopplösa fall, men jag tycker 
ändå att det är helt ens egna ansvar”  
(Intervju 5, s. 10). 
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5.3 Ungdomars förhållningssätt till Instagram  

På grund av att Instagramanvändning leder till en massiv våg av intryck som dagligen måste 

hanteras av användarna räcker det inte med att ha tekniska färdigheter. De måste också 

utveckla sociala färdigheter som är anpassade till den gällande kontexten (Björk, 2017). 

Redan under datainsamlingsperioden blev det tydligt att ungdomarna reflekterar mycket över 

både sitt egna och andras förhållningssätt till den interaktionen som sker på medieplattformen. 

Det gäller både interaktion i form av att titta på andras inlägg via deras profiler eller i flödet – 

vilket kan beskrivas som en lista där inlägg från användare man själv följer visas upp i 

kronologisk ordning, och interaktion i form av att kommunicera med andra genom att följa, 

gilla, kommentera, tagga eller skicka privata direktmeddelanden.  

Under intervjuerna frågade intervjuaren samtliga deltagare om de upplevde att Instagram 

bidrar till att människor mår bättre eller sämre och trots att deltagarnas upplevelser ofta skilde 

sig åt blev svaret alltid detsamma: ”det beror på”. Vad beror det på? När deltagarna 

diskuterade kring detta lyftes ofta självsäkerhet och osäkerhet fram som avgörande attribut för 

om ungdomar tar till sig intrycken och feedbacken på ett positivt eller negativt sätt. De flesta 

framförde att osäkerhet ofta leder till att man bryr sig mer, medan självsäkerhet skapar 

förutsättningar för att kunna hålla det som sker på avstånd och därmed inte ta åt sig så mycket 

av det andra säger eller gör (I3, s.8). Viljan att kunna hålla en distans till Instagram, genom att 

inte bry sig om det som sker där, är något som varit vanligt förekommande när deltagarna 

besvarat många av intervjufrågorna (I4, s. 3 och 6, I7, s.4, I1, s.3 och I3, s.6), en inställning 

som verkar bottna i en önskan att kunna stå lite utanför det som sker på Instagram. Detta 

skulle också kunna ses som en riskhanteringsstrategi; genom att distansera sig kan de bättre 

skydda sin självkänsla och därmed också självförtroendet, en tolkning som gjorts utifrån att 

samma deltagarna även berättat om flera situationer när de brytt sig mycket om hur de 

framställer sig själva.  

Resultatet lyfter också fram hur deltagarna visar stor medvetenhet kring sitt eget tänkande och 

hur detta påverkar deras förhållningssätt till Instagram, då de reflekterar över hur både ålder 

(I5, s.8) och uppfostran (I2, s.4) kan spela en avgörande roll för hur Instagramanvändningen 

påverkar deras självkänsla. De berättar också om vilka risker de upplever på 

medieplattformen och på vilka olika sätt dessa kan hanteras. Majoriteten av deltagarna har 

privata konton, vilket innebär att endast personer som de själva har valt kan se innehållet som 
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publiceras (I7, s.1). De redogör också för att de väljer att skydda sig själva mot kränkande 

behandling genom att skapa filter för vilka kommentarer som når dem (I1, s.4) eller genom att 

blockera användare (I2, s.5). Vidare lyfter de fram vikten av att vara eftertänksam kring de 

inlägg som publiceras på grund av att det idag är enkelt att skicka vidare bilder till andra med 

hjälp av print screen-funktionen och hur det finns hög risk för att ett inlägg blir förevigat, 

även om de själva ångrar inlägget och valt att ta bort det i efterhand (I5, s.4).  

I linje med uppsatsens syfte och frågeställning har datainsamlingen också sökt svar på hur 

ungdomarna förstår skolans uppdrag i relation till deras användning av Instagram och utifrån 

de frågor som ställdes blev ansvar ett återkommande samtalsämne. Skolans uppdrag 

uppfattades olika av de sju deltagarna, där vissa upplevde att skolan har ett större ansvar än 

andra. Skolans ansvar i dessa fall ansågs handla om att ta hand om elevernas välmående 

genom att kommunicera med dem om Instagramanvändning i mer allmänna drag (I6, s.7), 

men även att vara uppmärksamma på om en elev mår dåligt eller verkar uppleva utanförskap 

från klassen eller kompisgänget (I3, s.9). Deltagarna menade på att det finns mycket som 

vuxna inte ser på grund av att Instagram brukas av främst ungdomar och för att en stor del av 

den sociala interaktionen sker genom privata direktmeddelanden (I2, s.4), då detta utgör en 

vanligare kommunikationsform än sms eller Facebook. Majoriteten ansåg dock att det 

huvudsakliga ansvaret för hur unga använder och bemöter varandra på Instagram bör tas av 

den enskilda individen (I2, s.4 och I5, s.10), då deltagarna redogjorde för att ansvar kommer 

med den frihet som Instagram skapar i ungdomars liv.  

6. Avslutande diskussion 
I ovanstående kapitel redovisades resultatet av utförd datainsamling och analys. I detta kapitel 

kommer frågeställningen att besvaras genom att resultatet diskuteras i relation till tidigare 

forskning och med hjälp av teoretiska begrepp och perspektiv, vilket syftar till att stötta 

förståelsen av resultatet när forskningsfrågorna besvaras. I den sista delen diskuteras även 

resultatet i relation till Läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011). 

6.1 Sociala interaktioner på Instagram 

I linje med Björks (2017) tidigare arbete framgår det även i denna studie hur ungdomar 

upplever att de sociala interaktionerna på Instagram regleras utifrån en uppsättning av olika 

värden, vilka kan kopplas till informella normer (Thornberg, 2013). Dessa påverkar vad som 

upplevs som önskvärt respektive icke önskvärt. Normer som berör följare, likes, taggar och 

användarnas innehåll, i form av både text och bild, skapar en referensram inom vilken 
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företeelser både inom och bortom Instagramvärlden tolkas. Från deltagarnas berättelser tolkas 

dessa normer ha en social påverkan som bidrar till en komplex konformitetsprocess, vilket 

enligt Pennington, Gillen och Hill (1999, refererad i Thornberg, 2013), syftar på hur individen 

anpassar sig efter gruppen eller majoriteten när denne exponeras för uppfattningar eller åsikter 

som de flesta i gruppen har. Detta kan motiveras genom att se till de spänningar mellan 

offentlig medgörlighet och privat acceptans, som varit framträdande under arbetets gång. Å 

ena sidan ändrar och anpassar individer sina handlingar utifrån det som anses vara önskvärt av 

majoriteten – deltagarna är noggranna med sina inlägg och reflekterar mycket kring hur dessa 

får dem att framstå. Å andra sidan tar de avstånd från majoritetens uppfattningar och åsikter 

genom att inte bry sig om vad andra kommer tycka om deras egna Instagramprofiler, då detta 

inte anses vara speciellt viktigt eller för att skydda sig själv. Den sociala påverkan skulle 

därför kunna sägas ske genom offentlig medgörlighet. Samtidigt berättar många av deltagarna 

hur de tagit bort bilder för att de inte passat in, för att de skämts för bilderna eller för att de 

inte fått tillräckligt många likes, vilket ger indikationer på att individen kan ha interagerat 

gruppens eller majoritetens åsikter och uppfattningar med sitt personliga värdesystem, en 

företeelse som kan beskrivas som privat acceptans (Thornberg, 2013).  

Resultatet visar på att följare, likes och kommentarer utgör centrala delar som påverkar den 

sociala interaktionen på Instagram. Genom en användares antal av dessa bildas uppfattningar 

kring personens sociala status inom Instagramkontexten men även i andra sammanhang, till 

exempel i umgängeskretsar eller i skolans sociala sammanhang. För att lyfta hur 

medieplattformens olika funktioner – följare, likes och kommentarer påverkar makt- och 

statusskillnader mellan individer och grupper, tar uppsatsen hjälp av centrala begrepp från 

Pierre Bourdieus teori om makt och klass (Nordmark, 2014).  

Enligt Bourdieu (1986, refererad i Nordmark, 2014) bör kapital inte enbart innebära 

ekonomiska eller materiella tillgångar. Begreppet bör också innefatta sociala och kulturella 

aspekter. Ett socialt kapital innebär tillgången till kontakter och sociala relationer, vilka anses 

värdefulla av andra. Ett symboliskt kapital innebär tillgång till saker som erkänts betydelsefull 

eller värdefulla av gruppen. Tillgången av dessa två kapitalformer kan bidra till ökad status 

inom gällande fält (Bourdieu, 1986 refererad i Nordmark, 2014).  

Genom att se Instagram som ett fält, vilket enligt Bourdieus teori (1984/1996 refererad i 

Nordmark, 2014, s. 231) innebär ett avgränsat område där det uppstår maktrelationer mellan 

individer och grupper, skulle följarantalet kunna ses utgöra en del av individens sociala 

kapital på Instagram. Den totala summan av följare kan tolkas som användarens tillgång till 
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kontakter och sociala relationer. Beroende på dennes följarantal bildas därför uppfattningar 

om personen i fråga är populär och omtyckt av andra. Ett högt följarantal bidrar därför till att 

användaren kan uppnå hög status inom fältet. Med tillgång till ett stort socialt kapital 

förbättras också användarnas förutsättningarna till att få många likes och kommentarer på de 

inlägg de väljer att publicera, vilket är en värdefull form av feedback som anses vara 

betydelsefull inom fältet, då även det upplevs representera hur väl omtyckt och populär en 

användare är. I de fall då inlägget utgör en bild på användaren själv – så kallad ”selfie”, kan 

feedbacken också tolkas som en bedömning på personens yttre attribut. Likes och 

kommentarer skulle därav kunna ses som ett symboliskt kapital, som de både får och ger till 

varandra. Tillgången till dessa olika kapitalformer beror dock inte enbart på antal följare, likes 

eller kommentarer, utan kan också påverkas, både positivt och negativt, av hur användarens 

innehåll är utformat eller vilken typ av information denne väljer att publicera. Socialt- och 

symboliskt kapital kan därmed också minska genom att användaren till exempel framstår som 

uppmärksamhetssökande, desperat eller fake. På grund av att vissa beteenden upplevs som 

avvikande kan detta, enligt Giddens (2009), bidra till att personen i fråga inte heller framstår 

som trovärdig, vilket gör att det bildas en uppfattning om denne som kan vara både falsk eller 

endast delvis riktig. I sådana fall kan personen anses besitta ett stigma, vilket innebär att en 

person mer eller mindre blir diskvalificerad från att vara socialt accepterad (Goffman, 2014). 

Utifrån deltagarnas berättelser tolkas till exempel nakenbilder, fake-följare eller alltför 

personliga bildtexter kunna få stigmatiserade följder för individen.  

För att vidare förstå de statusskillnader som uppstår på grund av användares olika tillgång till 

socialt och symboliskt kapital kommer denna uppsats att vidga kapitalbegreppet med 

ytterligare en form som verkar påverka maktskillnader inom Instagram – nämligen 

användares möjligheter att påverka andra. Fortsättningsvis kommer detta att benämnas som 

ett influenskapital. När en användare har stora tillgångar av socialt och symboliskt kapital på 

Instagram tillskrivs denne ofta också ett förtroende av sina följare, vilket möjliggör för denne 

att påverka dem med sina personliga tankar, åsikter och värderingar. Under intervjuerna 

berättade deltagarna om olika upplevelser där användare med hög status på Instagram ofta 

blivit betrodda på ett ganska okritiskt sätt av sina följare. Ett exempel var att sprida falska 

påståenden om andra användare. Ett annat exempel handlade om hur olika ståndpunkter i 

politiska frågor upplevdes vara tillförlitlig information på grund av förmedlarens högaktade 

profil på Instagram. Självklart beror effekten av sådana företeelser på vilken information som 

förmedlas av någon med influenskapital samt följarnas egna förmåga till kritiska tänkande, 
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men det är trots detta tydligt hur influenskapitalet kan bidra till att skapa maktskillnader på 

Instagram, då användare får möjligheten att kommunicera och påverka andra genom att dela 

tankar, åsikter och värderingar till ett stort antal personer som litar på dem.     

Den här studien visar att Instagram, som många andra sociala medier, skapar ett utrymme för 

kommunikation och både skapande och avslutande av relationer – något som stämmer med 

tidigare forskning (Björk, 2017). En ytterligare förståelse nås genom att detta arbete också 

belyser de status- och maktrelationer som präglar den sociala interaktionen på Instagram, 

vilka också ofta överförs till andra kontexter. Det sker dels genom att det finns förväntningar 

på ett ömsesidigt utbyte av symboliskt kapital inom nära relationer, dels för att status på 

Instagram kan överföras till den verkliga världen och påverka den sociala interaktionen i till 

exempel skolan och vice versa. När Instagram ses som ett fält utifrån Bourdieus teori 

(1984/1996 refererad i Nordmark, 2014), behöver detta också kunna ses överlappa många 

andra fält tack vare dess lättillgänglighet och dagens möjligheter till ständig uppkoppling 

(Björk, 2017)  

6.2 Instagram, identitet och självkänsla 

Utifrån studiens resultat är det tydligt att jämförelsen med andra användare på Instagram 

påverkar hur deltagarna värderar andra och hur man värderar sig själv. Enligt social 

identitetsteori utgör detta en av människans naturliga tendenser som social varelse – att se sig 

själv i relation till andra. Individer jämför personliga attribut och upplevda medlemskap i 

olika grupper för att antingen skapa eller upprätthålla en positiv självbild (Hogg & Abrams, 

1990; Oakes, Haslam & Turner, 1994; Tajfel, 1978 refererad i Thornberg, 2013). Man har en 

tendens att kategorisera människor omkring sig och jämföra sig med andra. Det sker i 

samband med att man försöker skapa mening i den sociala omgivningen och förstå vilken 

position man befinner sig i, i relation till andra i samma sammanhang, varpå 

Instagramkontexten inte blir ett undantag. Ungdomarna jämför antal följare, likes och 

kommentarer med andra användare som de möter, vilket enligt deltagarna upplevs ske både 

medvetet och omedvetet. I likhet med Wards (2017) arbete berättar även denna studies 

deltagare att detta dock inte är något som är vanligt att diskutera med andra, vilket har tolkats 

bero på att det upplevs mindre önskvärt att erkänna betydelsen av det som sker på Instagram 

och därav blir de unga Instagramanvändarna ofta ensamma i att reflektera över olika 

händelser eller hantera de känslor som uppstår i samband med både vinst och förlust av socialt 

eller symboliskt kapital.   
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Resultatet visar vidare på att andras uppfattning av en själv och hur unga väljer att framställa 

sig själva utgör en central del av deras identitet och ”identitetsarbete” på Instagram. Det som 

tolkas in av personens självpresentation i profilen kan också komma att bli viktig i andra 

sammanhang, då profilen många gånger kan utgöra det första mötet mellan människor eller 

används som en stöd för att bilda sig en ”bättre” uppfattning om någon. Detta leder till att 

Instagramprofilen utgör en betydande del även i det verkliga identitetsskapandet, eftersom 

deltagarna modifierar sitt innehåll på Instagram för att mottagarens uppfattning, till så hög 

grad som möjligt, ska bli så som man själv önskar.  

Detta är ett fenomen som kan förklaras med hjälp av Erving Goffmans teori om impression 

management (Giddens, 2009). Goffman menade att det sociala livet kan liknas en teaterpjäs, 

där varje individ agerar skådespelare på en mängd olika scener i livet. Hur vi beter oss avgörs 

av den roll vi spelar i olika sammanhang. Hans uppfattning var att människor är naturligt 

känsliga för andras uppfattningar av dem själva och därför använder vi olika former av 

impression management för att andra ska uppleva oss som vi själva önskar. Vissa gånger sker 

det medvetet, medan det många gånger sker utan att vi själva märker det. Några exempel på 

hur detta sker utifrån intervjupersonernas berättelser skulle därav kunna ses vara att ta om 

bilder för att de ska bli ”perfekta”, att använda olika typer av bildredigeringsverktyg, att inte 

lägga upp vissa delar av sitt liv eller att ta bort bilder när man inte är nöjd med följarnas 

respons. Ett annat exempel kan ses vara hur ungdomarna hanterar sina konton. Resultatet 

visar på att majoriteten av dem har en privat profil, för att de själva vill styra över vilka som 

ska ha tillgång till deras innehåll. En av deltagarna berättar att många i dennes närhet har 

skapat både ett privat och ett offentligt konto, där de kan presentera sig själva på olika sätt för 

olika publiker. I linje med Björks (2017) resultat visar detta också på hur ungdomar 

modifierar sina självpresentationer för att kunna anpassa sig till de rådande normerna inom 

det givna sammanhanget.   

Resultatet visar vidare på att flera av deltagarna tillskriver sig själva olika värden utifrån den 

sociala interaktion som sker på Instagram. Genom att inte uppnå önskat resultat av likes eller 

positiva kommentarer kan tankar som ”Varför är inte jag populär? Varför gillar inte folk mina 

bilder?” (IP 3, s. 6. Se tabell). Andra berättade att de skämdes och upplevde att det var lite 

pinsamt när de inte fick många likes och oroade sig för vad andra skulle tänka om dem. Detta 

tyder på att användarna tillskriver likes mer värde, än vad den faktiska handlingen innebär, 

vilket är att trycka på en hjärtformad knapp. Få likes behöver egentligen inte betyda 

någonting, men trots detta tolkas det ofta som en signal om att man ur något avseende inte är 
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tillräcklig, vilket skapar både rädsla och osäkerhet hos många. En orsak till detta skulle kunna 

vara att deltagarna ofta omtalar inlägg på ett sätt som får handlingen att låta som en prestation, 

vilket kan förklara varför responsen upplevs så betydelsefull.  

En annan orsak till varför konsekvenserna av ett inlägg kan fungera lika bekräftande som 

förminskande skulle kunna förstås med hjälp av begreppet looking-glass self, vilket utgör en 

central del i Charles Horton Cooleys teori om självuppfattning (Cooley, 1964). Looking-glass 

self innebär att omgivningens attityder och beteenden gentemot en person kan fungera som en 

spegelbild för personen själv, vilket påverkar hur denne både uppfattar och känner inför sig 

själv (Cooley, 1964). Detta begrepp kan också vara en förklaring till varför unga inte vill 

framstå som för engagerade eller osäkra i sin Instagramanvändning, eftersom de uppfattar att 

den andre inte bryr sig om vad andra tycker eller framstår som självsäker. På grund av att 

Instagram bygger på en visuell upplevelse skulle den sociala jämförelsen också kunna ha en 

återspeglande effekt genom att se sig själva i ljuset av andras inlägg. Därav skulle Instagram 

kunna beskrivas som ett utrymme där speglingens reflektioner riktar ljus mot både likheter 

och skillnader mellan användare, genom vilka unga individer skapar uppfattning om sig själva 

vad det gäller både deras inre och yttre attribut. Huruvida konsekvenserna av detta är positiva 

eller negativa beror, enligt deltagarna, på vilken mentalitet och självsäkerhet varje enskild 

individ besitter.  

6.3 Instagramanvändning och skolans uppdrag  

Tidigare forskning har visat på att sociala medier, som exempelvis Instagram, utgör en både 

tidskrävande och ständigt närvarande del i ungdomarnas liv, både inom och bortom 

Instagramvärlden (Björk, 2017 och Ward, 2017). Utifrån detta fanns ett intresse att undersöka 

hur ungdomarna själva upplever deras förhållningssätt samt huruvida skolans uppdrag förstås 

i relation till deras hantering och interaktion på medieplattformen. Under intervjutillfällena 

diskuterades frågor som exempelvis: vem ansvarar för det som sker på Instagram? Finns det 

någon koppling mellan ditt liv på Instagram och ditt liv i skolan? Hur skulle du önska att 

lärare hanterade sociala medier som Instagram? (Bilaga 4 Intervjuguide), i syfte att försöka 

ta del av deltagarnas tankar kring detta. Ett återkommande samtalsämne när dessa frågor 

besvarades var att deltagarna ansåg att den enskilda individen hade huvudansvaret på 

Instagram. De reflekterade också över att hur förutsättningarna för detta skulle kunna 

varierade beroende på individens ålder, uppfostran och stöttning i hemmet. En koppling som 

inte direkt gjordes av deltagarna, men som ändå var framstående under arbetets gång är hur 

deltagarnas reflekterande och medvetna förhållningssätt ger dem förutsättningar att ta ansvar 
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både när det gäller deras eget handlande och hur de hanterar bemötandet från andra på 

Instagram. Det är tydligt att de unga användarna har utvecklat både strategier och 

förhållningssätt, vilka gör att de klarar av att navigera sig genom den djungel av normer, 

värden, handlingar och feedback, som det sociala sammanhanget bidrar med i deras 

vardagliga liv.  

Utifrån deltagarnas resonemang anser många av dem att skolans uppdrag inte innefattar någon 

aktiv hantering när det gäller elevernas Instagramanvändning; de vill inte att skolan ska ha 

insyn i vad som sker på medieplattformen. Anledningen är att de upplever att ”vuxna” inte har 

tillräckligt med teknisk kompetens för att ha förståelse för hur medieplattformen fungerar och 

att de vill att Instagram ska förbli ett utrymme där ungdomarna kan interagera fritt med 

varandra. Deltagarna är samtidigt medvetna om de risker som är närvarande vid användandet 

av Instagram och berättar om hur de många gånger har sett hur andra individer blir utsatta för 

kränkande behandling, genom exempelvis otrevliga och nedvärderande kommentarer, som 

leder till konflikter och obehagskänslor. Det är inte helt enkelt att separera det som sker inom 

Instagramvärlden från skolvärlden, då dessa överlappar och påverkar varandra. Därför menar 

vissa andra deltagare att skolans roll är att omhänderta och värna om elevernas mående i 

skolan; de menar att till exempel utanförskap i skolan kan ha ett samband med händelser på 

Instagram.  

I tidigare forskning har Ward (2017) motiverat hur vuxnas roll, i relation till ungdomars 

användning av sociala medier, är att bemöta de unga med ett öppet och nyfiket 

förhållningssätt istället för att begränsa deras användning. En sådan inställning skulle kunna 

skapa godare förutsättningar för att unga ska våga kommunicera händelser och erfarenheter 

till andra i sin omgivning och att de på så vis kan erbjudas stöttning. Utifrån Lgr11 

(Skolverket, 2011) är skolans uppdrag att stötta eleverna till ansvarstagande och hjälpa dem 

att ”kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt” (Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, 

Skolverket 2011). Vidare behöver skolan arbeta för att eleverna ”utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ” (Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, Skolverket 2011). Under denna studie 

har deltagarna uppvisat dessa förmågor genom att de resonerat kring deras upplevelser på 

Instagram på ett kritiskt och självreflekterande sätt. Skolan har även uppdrag att utveckla 

ungdomars förståelse för hur digitaliseringen påverkar individens och samhällets utveckling 

(Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, Skolverket 2011).  
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I skolans uppdrag framgår det tydlig hur vuxna bör stötta ungdomarna i många avseenden, 

vilka indirekt skulle kunna tolkas innefatta även Instagramanvändningen. Frågan blir bara – 

hur? Det handlar om att vuxna, som antingen är verksamma inom skolan eller har annan 

daglig kontakt med ungdomar, bör utveckla den egna digitala kompetensen. Denna kompetens 

kan öka förståelse för den sociala interaktion som pågår i Instagramkontexten och skapa 

medvetenhet kring hur detta kan påverka andra sociala sammanhang i de ungas liv. Till 

exempel kan det vara viktigt för verksamma lärare att vara medvetna om Instagrams betydelse 

i ungas liv, för att få förståelse för hur detta kan påverka både gruppdynamik och socialt 

samspel i klassrummet. Förutom detta kan det handla om att erbjuda eleverna verktyg för att 

kunna hantera sina egna tankar, den sociala interaktionen på Instagram och det 

informationsflöde som interaktionen bidrar till. Detta kan ske genom det värdegrundsarbete 

som tillhör skolverksamhetens uppdrag (Lgr11, Skolverket, 2011), men även genom de 

förmågor skolan arbetar för att utveckla. Genom att till exempel samhällskunskapsämnet 

arbetar mot kunskapsmål som innebär förmågan att resonera, göra samband och se saker ur 

olika perspektiv (Lgr11, Kunskapskrav åk 9, Skolverket 2011) synliggör detta arbete hur 

deltagarna även använder sina förmågor genom att bruka dem som olika verktyg vid den 

sociala interaktionen på Instagram. Vidare kan skolans uppdrag, att utveckla elevers förmåga 

till kritiskt granskande av information, spela en avgörande roll för hur ungdomar påverkas av 

det andra Instagramanvändare förmedlar, speciellt vid de tillfällen då avsändaren har tillgång 

till ett stort influenskapital.  

7. Slutsatser 

De sociala interaktionerna på Instagram, som majoriteten av dagens ungdomar engagerar sig 

i, skapar ett komplext sammanhang, vilket får en ständig närvaro i deras liv. Instagram 

erbjuder en plattform för kommunikation, uttryck och inspiration. Samtidigt ställer 

interaktionen stora krav på ungas förmåga att hålla ett medvetet, reflekterande och kritiskt 

förhållningssätt, då Instagram också skapar många risker som kan få negativa konsekvenser 

för både deras identitetsarbete och självkänsla.  

Det är tydligt att det uppstår mångfacetterade spänningar mellan deltagarnas personliga 

inställning och de rådande värden som internaliserats tack vare deras deltagande på Instagram. 

Å ena sidan är det önskvärt att Instagramprofil ska ha ett stort följarantal, vilka förser denne 

med många likes och kommentarer. Innehållet som publiceras bör vinklas på ett positiv sätt, 

vara estetiskt tilltalande, passa in med övriga bilder i profilen och mata andras uppfattning om 
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att personen i fråga lever ett ”perfekt liv” med en ”perfekt kropp”, tillsammans med sina 

stöttande vänner som både gillar och ger komplimanger på användares bilder. Inläggen får 

vara redigerade till viss grad, men måste fortfarande behålla sin autenticitet och trovärdighet. 

Å andra sidan bör personen bakom profilen inte framstå som att hen bry sig speciellt mycket 

om det som händer på Instagram. Inte heller bör denne lägga mycket värde vid den feedback 

som återkopplas genom de publicerade inläggen, oavsett om den är positiv eller negativ, då 

det indikerar att personen saknar självförtroende. Deltagarna reflekterar och ifrågasätter 

logiken bakom dessa föreställningar, men menar samtidigt på att det är något med Instagram 

som gör att de trots allt bryr sig lite ändå. Spänningarna visar hur komplex den sociala 

interaktionen på Instagram faktiskt är samt vilken mognad och kompetens unga behöver 

erhålla för att kunna navigera deras digitala iver på ett medvetet och insiktsfullt sätt.  

Gränserna mellan Instagram och den verkliga världen suddas ut tack vare vår tillgång till 

mobilteknik och ständig uppkoppling, något som i förlängningen också påverkar de 

mellanmänskliga relationerna. Resultatet visar att det råder förväntningar på ett ömsesidigt 

utbyte av stöttning och offentlig uppskattning när unga interagerar online. Vidare kan status- 

och maktrelationer överföras från Instagram till den verkliga världen och vice versa, vilket 

skapar både positiva och negativa konsekvenser för de ungas identitetsarbete och självkänsla.  

Deltagarna i denna studie uppvisar både självmedvetenhet och insikt vad det gäller deras egna 

tänkande, andras perspektiv och det förhållningssätt de önskar hålla i relation till den 

interaktion de väljer att delta i på Instagram. Tack vare dessa egenskaper har de hittat sina 

egna sätt att hantera de sociala interaktionernas effekter. De använder sina förmågor att 

resonera, urskilja samband och byta perspektiv för att kunna ta ansvar, hålla distans och 

skydda sig mot händelser på Instagram som kan skada deras identitet eller självkänsla.  

Även om deltagarna själva inte upplever att skolan har något ansvar i relation till deras 

Instagramanvändning har uppsatsen funnit incitament för att skolan ändå kan ha en indirekt 

påverkan i detta sammanhang, då en koppling gjorts mellan de förmågor som skolan arbetar 

för att utveckla och deltagarnas sätt att hantera medieplattformen. Vidare har tolkningen – att 

Instagramanvändningen skulle kunna inkluderas i skolans uppdrag och värdegrundsarbete, 

gjorts utifrån skrivningarna i Läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011). I linje 

med tidigare forskning (Ward, 2017) bör vuxna som arbetar med ungdomar bemöta deras 

upplevelser och erfarenheter av sociala medier, från ett öppet och nyfiket förhållningssätt. 

Dels för att utveckla deras egna digitala kompetensen, dels för att skapa en stöttande och 

trygg miljö där unga vågar dela med sig av tankar och känslor kring olika händelser.  



38 
 

8. Uppsatsens begränsningar och vidare forskning  

I tidigare forskning har det funnits efterfrågan på studier som undersöker huruvida det finns 

skillnader mellan tjejer och killars sociala interaktioner på sociala medier (Ward, 2017 och 

Björk, 2017). Detta för att det i tidigare studier funnits incitament för sådan skillnad (Ward, 

2017). Under även detta arbete är upplevda skillnaden mellan tjejer och killar ett tema som 

framstått i materialet. Detta material valdes dock bort på grund av att det inte föll inom ramen 

för studien och för att det inte fanns någon jämn könsfördelning inom deltagargruppen. I linje 

med Ward (2017) kunde ett genusperspektiv vara ett värdefullt komplement för förståelsen av 

ungdomars sociala interaktioner på Instagram eller andra sociala medier. Detta kan vara något 

för framtida studier att utforska vidare.  

Andra begränsningar för detta produktionsarbete är att datainsamlingen inte omfattar en stor 

geografisk yta, då denna studie utförts på endast en skola i Sverige. Det resultat som redovisas 

kan heller inte göra anspråk på alla ungdomar, eftersom datainsamlingen omfattade sju 

deltagare, men å andra sidan syftade inte uppsatsen till att täcka upp en större geografisk yta 

eller generaliserbart resultat (David & Sutton, 2016). Uppsatsens syftet var att sträva efter 

djupvaliditet genom att söka förståelse med hjälp av deltagarnas upplevelser och erfarenheter, 

något som inte nödvändigtvis kräver många deltagare eller en stor geografisk spridning. Det 

är troligt att andra ungdomar – i andra åldrar, städer eller länder, skulle ha bidragit till ett 

annat resultat. Det behöver dock inte underminera uppsatsens validitet, då den subjektiva 

upplevelsen är värdefull i sig. Däremot finns ingen anledning att inte fortsätta liknande 

arbeten med andra deltagare för att bidra till att forskningsfältet blir mer nyanserat. Det skulle 

också vara intressant att använda andra kvalitativa metoder, som exempelvis fokusgrupper 

eller etnografiska studier, för att kunna belysa andra aspekter av den sociala interaktionen.   

Eftersom analysmetoden för detta arbete bygger på att tolka datamaterialet går det också att 

diskutera huruvida intervjuarens egna uppfattningar och erfarenheter kan ha påverkat både  

intervjuerna och tolkningen av transkriptionerna, vilket i förlängningen även kan ha haft 

betydelse för uppsatsens resultat. Det är möjligt att en annan forskare med andra erfarenheter 

hade både tolkat och använt transkriptionerna på ett annorlunda sätt, även om denne hade 

använt samma metod och utfört samma typ av analysprocess. Å andra sidan är det svårt att 

helt utesluta tolkningsakten oavsett vilken typ av forskning det gäller – såväl kvalitativt som 

kvantitativt. Även detta kan motivera vidare forskning inom området. Ett ytterligare tillskott 

till fältet skulle kunna vara att antingen anta en deduktiv forskningsansats eller att använda 
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andra teoretiska begrepp och perspektiv för att lyfta materialet. Framtida studier skulle också 

kunna utföras av flera forskare, som arbetar med samma material och försöker komma 

överens om en gemensam tolkning.  

9.  Avslutning  

Instagram och andra sociala medier är viktiga områden som säkerligen kommer att fortsätta 

påverka ungdomars liv i framtiden. Till följder av applikationernas snabba utvecklings-och 

förändringstakt kommer dessa forskningsområden att vara i behov av ständig uppdatering 

med hjälp av fortsatta studier. Detta för att bibehålla relevans i relation till 

medieplattformarnas nya funktioner, vilka bidrar till att ramarna för den sociala interaktionen 

förändras. Denna studie har visat hur ungdomar upplever Instagram som en plattform var de 

kan interagera med andra, samtidigt som de både skapar och förhandlar om den egna 

identiteten och självkänslan i relation till varandra. Med utgångspunkt i detta väcks 

funderingar kring hur framtiden kommer att se ut och vilka långsiktiga konsekvenser som 

kommer kunna utskiljas från den påverkan som sociala medier har på ungdomars 

uppväxtvillkor och socialiseringsprocess.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare  
 

Ämneslärarprogrammet 

Campus Valla 

Linköpings universitet   

581 83 Linköping  

 

2018-11-12 

Informationsbrev till vårdnadshavare i klass XXX 

Hej!  

Mitt namn är Karin Revenhorn. Jag är lärarstudent vid Linköpings universitet och läser just nu 

min sista termin på Ämneslärarprogrammet åk 7–9. De senaste fem veckorna har jag gjort min 

tredje praktikperiod på XXX-skolan, hos mina handledare XXX och XXX. Jag har även varit 

lärarstudent på skolan år 2015 och 2016 och har alltså haft turen att få möta era barn både i början 

och i slutet av deras högstadietid.  

Jag skriver detta brev till er för att informera om att jag vill bjuda in era barn till att delta i en 

datainsamling som jag planerar att utföra i tre klasser de kommande veckorna, varav XX är en av 

dem. Datainsamlingen är en del av mitt examensarbete, vilket syftar till att undersöka hur 

ungdomar upplever att Instagram påverkar deras relationer, identitet och självkänsla samt vad de 

har för tankar kring hur lärare och annan skolpersonal ska förhålla sig till ungdomarnas  

användning av denna medieplattform.  Mitt fokus ligger på att ta del av elevernas perspektiv 

genom enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in för att därefter kunna transkriberas 

(skrivas ner i text). Min förhoppning är att jag kunna utföra intervjuer med 6–8 personer. Om det 

blir fler elever som ger samtycke till deltagande kommer jag att lotta fram de personer som 

kommer att intervjuas. Detta för att ingen ska känna sig bortvald. Tidsmässigt kommer 

intervjuerna främst att styras av vad eleven själv känner att hen klarar av, men vi kommer inte att 

överskrida 1h. För de elever som väljer att delta kommer vi tillsammans att försöka hitta och boka 

in tider som passar. Jag kommer självklart försöka lösa detta på ett sätt som blir så smidigt som 

möjligt för alla inblandade. Intervjuerna kommer att ske på skolan, då denna miljö 

förhoppningsvis kan bidra med trygghet för eleverna.  

Förutom ovanstående information finns det vissa saker som jag vill understryka:  
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• För elever som inte fyllt 15 år än behöver jag, enligt Etikprövningslagen, ett godkännande 

från både elev och vårdnadshavare.  

• För elever som fyllt 15 år behövs bara godkännande från eleven själv, men det känns ändå 

värdefullt för mig att ni som vårdnadshavare får denna information och vet vad som sker.  

• Godkännandet kommer att ske genom ett så kallat positivt samtycke, vilket innebär att ni 

bara behöver tacka ja, inte nej. Samtyckesformuläret behöver därmed bara ges tillbaka om 

ni godkänner elevens deltagande.  

• Eftersom mitt arbete bygger på intervjuer kan jag inte garantera anonymitet, alltså att 

elevernas identitet inte är känd för någon, då deras identitet kommer att vara känd för mig. 

Däremot garanteras konfidentialitet för de som deltar. Detta innebär att elevens namn eller 

annan personlig information, som skulle kunna avslöja deltagarens identitet, kommer att 

tas bort under transkriberingen. Jag kommer heller inte att nämna skolans eller 

kommunens namn i mitt examensarbete.  

• Jag vill betona att eleven närsomhelst har rätt till att avsluta sitt deltagande och dra 

tillbaka sitt samtycke innan examensarbetet har lämnats in.  

Slutligen vill jag tacka för att ni tagit er tid att läsa mitt brev! Om ni har några frågor får ni gärna 

kontakta mig via telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. För de som väljer att delta kommer 

jag att samla in samtyckesformulären fredag den 16 november vecka 46. Skulle eleverna vilja 

lämna detta innan och jag inte är på plats går det bra att lämna formulären till deras mentorer. Jag 

planerar sedan att utföra intervjuerna under vecka 47–48.  

 

Vänliga hälsningar  

Karin Revenhorn  

Telefonnummer: XXX  

Mail: XXX   

 

Handledare vid Linköpings universitet  

Sarah Mitchell  

Doktorand  

Mail: XXX 
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Bilaga 2. Informationsbrev till elever  
 

Ämneslärarprogrammet 

Campus Valla  

Linköpings universitet  

581 83 Linköping  

2018-11-12  

Informationsbrev till elever  

Hej! 

Under tiden ni har haft höstlov har jag gått tillbaka till universitetet och påbörjat min sista kurs på 

lärarutbildningen. Denna kurs är ett så kallat examensarbete. Man kan säga att examensarbetet är 

som en stor uppsats, vilket alla blivande lärare måste skriva innan vi kan få vår lärarexamen. 

Examensarbetet innebär att varje lärarstudent ska välja ett område de vill undersöka, göra en 

datainsamling (samla in information) kring detta område och sedan skriva en uppsats som utgår 

ifrån den insamlade informationen.  

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka hur ungdomar upplever att Instagram påverkar 

deras relationer, identitet (vem man är) och självkänsla (hur man känner inför sig själv). Jag har 

också tänkt att undersöka hur ungdomar anser att lärare och annan skolpersonal borde förhålla sig 

till deras användning av denna app. För att kunna skriva om detta måste jag först och främst ta del 

av ungdomarnas perspektiv. Detta har jag tänkt att göra genom att intervjua totalt 6 – 8 elever från 

tre klasser på XXX-skolan, varav er klass är en av dem. Med detta brev vill jag bjuda in er till att 

delta i mitt examensarbete genom att låta mig intervjua er, så jag kan få ta del av era upplevelser 

och ert perspektiv på vilken påverkan och betydelse Instagram har i era liv, både i och utanför 

skolan. Längden på intervjuerna beror på hur länge ni orkar med att bli intervjuade, men vi sitter 

max 1 timma. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag sedan ska kunna transkribera dem. 

Transkribera innebär att jag skriver ner det som sägs i intervjun till en text. Intervjuerna kommer 

att ske på XXX-skolan och vi bokar in dem tillsammans, vid tillfällen som passar ert schema. 

Jag vill vara väldigt tydlig med att ni endast ska tacka ja till detta för att ni själva vill det. Det 

finns inga förväntningar eller krav på att ni ska vilja delta. Ni ska inte göra det för min skull eller 

för att ställa upp på mig. Om ni väljer att tacka ja ska det ske på grund av att ni själva vill det och 

det är viktigt för mig att ni förstår det!  
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Förutom denna information finns det några saker till som jag vill ta upp med er:  

• För er som inte fyllt 15 år än behöver jag godkännande från både er och era 

vårdnadshavare. De som fyllt 15 år kan tacka ja själva, men jag vill ändå att ni ger brevet 

jag skrivit till era vårdnadshavare, för att de ska vara informerade om vad som sker.  

• Ni behöver bara ge tillbaka samtyckesformuläret om ni tackar ja till att delta i mitt 

examensarbete. Om ni inte vill delta behöver jag inte få tillbaka formuläret.  

• Om det blir fler än 6–8 personer som vill delta kommer jag att lotta fram vilja som 

kommer bli intervjuande. Detta för att ingen ska känna sig bortvald. 

• Det är bara jag som kommer veta vilka som deltagit i intervjuerna. Jag kommer inte att 

använda era namn eller annan personlig information, som skulle kunna avslöja vilka ni är, 

i mitt examensarbete. Jag kommer heller inte nämna skolan eller kommunens namn.  

• Om ni tackar ja kan ni kan närsomhelst välja att avsluta ert deltagande innan 

examensarbetet har lämnats in. Ni har rätt att bestämma detta helt själva!  

Tack för att ni tagit er tid att läsa mitt brev! Glöm inte att ge era vårdnadshavare sina brev och om 

ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. Mitt mobilnummer och mailadress står längst ner i 

brevet. För de som väljer att delta kommer jag att samla in samtyckesformulären fredag den 16 

november vecka 46. Skulle ni vilja lämna detta innan och jag inte är på skolan går det bra att 

lämna formulären till era mentorer. Jag planerar sedan att utföra intervjuerna under vecka 47–48.  

Vänliga hälsningar  

Karin Revenhorn  

Telefonnummer: XXX   

Mail: XXX  
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 
 

Samtyckesformulär 

Jag väljer att delta i datainsamlingen för Karin Revenhorns examensarbete, vilket syftar till 

att undersöka Instagrams påverkan och betydelse för ungdomars relationer, identitet och 

självkänsla samt ungdomars syn på skolans förhållningssätt till denna medieplattform.   

Jag bekräftar härmed att jag förstår:  

(Var vänlig sätt en kryss x om du håller med eller ett streck --- om du inte håller med) 

 x eller --- 

Vad detta examensarbete syftar till att undersöka.    

Att jag kommer att delta i en personlig intervju  

Att intervjun kommer att spelas in för att kunna transkriberas 

Transkriberas = intervjun skrivas ner till en text 

 

Att mitt deltagande är frivilligt   

Att jag har rätt att inte besvara frågor eller prata om ämnen som jag inte 

känner mig bekväm med.  

 

Att jag har rätt avbryta mitt deltagande när jag vill innan examensarbetet 

har lämnats in. 

Examensarbetet planeras att lämnas in vecka 2 år 2019 

 

Att informationen jag delar med mig av i intervjuerna inte kommer att 

användas för att på något sätt avslöja min identitet. 

 

 

 

---------------------------  -----------------------------------      ---------------------------------- 

Datum   Deltagarens namn            Deltagarens signatur  

 

Om deltagaren är under 15 år behöver även vårdnadshavaren lämna sitt samtycke. 

 

---------------------------  -----------------------------------      ---------------------------------- 

Datum   Vårdnadshavarens namn            Vårdnadshavarens signatur 
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Bilaga 4. Intervjuguide  
Intervjuguide 

 

Information innan intervju påbörjas  

• Intervjun kommer att spelas in via min mobiltelefon 

• Vi kommer inte överskrida 1h, men behöver du en paus där emellan är det bara att säga till. 

• Om du inte vill svara på en fråga är det bara att du säger till. Det är helt okej att passa om man 

inte vill svara.  

• Du kan närsomhelst välja att avbryta intervjun  

• Under intervjun kommer jag att ställa allmänna frågor kring hur du använder Instagram. Det 

som är viktigt är att det finns inga ’rätt’ eller ’fel’ svar. Jag vill bara veta mer om hur du 

upplever det.  

• Du får ställa frågor närsomhelst under intervjun.  

• Har du några frågor redan nu? 

Introduktion  

Skulle du kunna beskriva Instagram för mig? Vad är det för något och hur fungerar det?  

När skaffade du det? Hur gammal var du?  

Varför skaffade du det? 

Hade din familj (föräldrar/syskon) åsikter om du skulle/fick skaffa appen eller inte? 

Instagramanvändning 

Hur använder du Instagram? Vad är syftet? 

Gör du egen inlägg? Hur ofta gör du egna inlägg? Är det händelser eller posts då? Varför? 

Hur ofta kollar du Instagram?  

- Spelar det någon roll om du lagt upp något själv? 

Relationer  

Följer du din familj/släkt på Instagram? Varför/varför inte? 

Följer din familj/släkt dig? Varför/varför inte? 

Upplever du att Instagram påverkar dina riktiga relationer? Vilka relationer? Hur? 

- Om det är så att Instagram påverkar – är det på ett bra eller dåligt sätt? Exempel? 

Finns det några oskrivna regler på Instagram – vad man bör göra eller inte bör göra? 

- I så fall, skiljer sig dessa normer beroende på vilken typ av relation man har med andra 

användare i verkligheten? 

Uppstår det konflikter på Instagram? 
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Identitet 

Hur tänker du kring ditt flöde?  

- Finns det någon tanke bakom vilken bild du lägger upp och i vilken ordning? 

Har du någon gång valt att inte lägga upp en bild? Varför? 

Finns det delar av dig själv som du väljer att inte lägga upp?  

- Till exempel osminkade bilder, bilder när du röker, äter snabbmat? 

Skriver du captions till dina bilder?  

- Är det långa eller korta texter?  

- Personliga eller opersonliga? Eller skriver du ingen bildtext alls?  

- Varför? 

Har du låst eller öppen profil? Varför? 

Vilka följer du? 

- Alltså vad får du upp i ditt flöde? Mode, sport, quotes, kompisar, influensers?  

Hur känner du inför att bli taggad i en bild? 

Finns det saker som kan påverka om man får många likes på en bild eller inte? 

Självkänsla  

Vad tänker du kring filter och olika bildredigeringsappar? 

Hur stor roll spelar antal likes?  

Hur känns det att få likes? 

Har du någon gång känt att du vill ta bort en bild? Varför det? 

Hur stor roll spelar antal följare? För dig? För andra? Hur reagerar man när någon vill följa en?  

Vad tänker du kring att köpa följare? (ändring den 19 november 2018 efter 2a intervjun) 

Vad tänker du kring att köpa ”shout outs”? (ändring den 19 november 2018 efter 2a intervjun) 

Jämför du din profil med andras? 

Jämför du dina bilder med andra användares bilder? Vilka då? Kompisar? Kändisar?  

Har du koll på ifall någon avföljer dig? Hur? Är det viktigt? Hur skulle du reagera? 

Mår människor bättre eller sämre av Instagram? Vad får dig att tycka så? 

Skolan 

Finns det någon koppling mellan ditt liv på Instagram och ditt liv på skolan? 

Har Instagram påverkat ditt liv på skolan? På vilket sätt? 

- Exempelvis socialt, kunskapsmässigt 

Hur skulle du önska att lärare hanterade sociala medier som Instagram?  

På vilket sätt anser du att personalen på skolan bör ha koll på vad som händer på Instagram? 
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Skulle du önska att det fanns mer ”vuxna” som såg vad som händer på Instagram och hade översyn på 

hur ungdomar kommunicerar och bemöter varandra på plattformen? Eller inte? 

Följer du många av eleverna som går på din skola?  

- Varför/varför inte?  

- Har det förändrats över tid? 

Har Instagram påverkan vad det gäller till exempel status och popularitet i skolan?  

- På vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 

Pratar man mycket, vänner emellan, om vad som läggs upp på Instagram? Av er själva? Av andra 

elever? Av till exempel influensers? 

Tillägg 

- Finns det några skillnader mellan vad som är accepterat för endast killar att lägga ut i 

jämförelse med tjejer? (ändring den 19 november 2018 efter 2a intervjun) 

Avslutning 

Finns det något du vill ta upp som du upplever att jag har missat? 

Har du några frågor kring intervjun som vi precis har haft? 

Har den här intervjun känts okej för dig? 

Skulle du vilja att jag mailar uppsatsen till dig sen när den är klar? 

 

 

 


