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På sociala nätverkssidor tillåts användarna att presentera sig själva. Sociala medier ger användarna möjlighet att 
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At social networking sites, the users are allowed to present themselves. Social media are providing the users 
with opportunity to control their presentations in a way that is not possible in face-to-face communication. 
The difference, when it comes to audience, is that the social media sites are tending to speak to a much 
wider audience than interpersonal situations. This leads to that the users have to communicate a consistent 
self presentation so that the online presentation will match the presentation given in offline situations.  How 
online and offline presentations differs from each other is a relatively new subject. New studies show how 
Facebook’s and LinkedIn’s users are presenting themselves differently in these different kinds of mediums. 
Still, the field of communication and social media are requesting more research on how single mediums tend 
to differ in the presentation in contrast to the presentation which takes place in real life. Through this, and 
the fact that Instagram is an unexplored medium, were we able to identify this studies purpose, which is to 
investigate and create an understanding of the significance that social media has on self presentation.   
 
We used a qualitative approach in this study. We executed semi-structured interviews with six participants, 
which came to be treated as offline presentations of the participants lives. This presentation where later 
compared with content analysis to the participants Instagram profile. The theoretical framework of this 
study discusses audience accommodations and three different forms of misrepresentation online: idealizing, 
exclusion of demographic aspects and an invalid concept of the self.  
 
The result of the study shows that the self presentation on Instagram is highly limited and excluding of 
surrounding contexts. We do not find any substantial audience adjustment but instead that Instagram users 
tend to presuppose that their audience are well aware of their life and therefor are aware of the full context. 
The result also shows that the three forms of misrepresentation online cannot be applied on Instagram even 
if we see some tendency of idealizing.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att redovisa vad vi har för avsikt att studera och varför denna 
studie är nödvändig. Vi kommer således även att förtydliga vad vår forskning kommer att bidraga 
med till forskningsfältet. Inledningsvis kommer vi att presentera hur självpresentation i sociala 
medier ser ut samt ge insikt i hur sociala mediers utformning påverkar presentationen av jaget. 
Den ökade insikt vi hoppas bidraga med i detta kapitel kommer att utmynna i förståelse för 
studiens syfte och problemformuleringar som avslutningsvis presenteras tillsammans med de 
avgränsningar som vi har satt upp.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Uttrycket webb 2.0 myntades 2004 och syftar på den interaktiva webb som vi idag är väl bekanta 
med. Webben och dess innehåll ansågs inte längre vara skapad av en individ som styrde webben 
och innehållet själv. Istället ansågs förändring och uppdatering av webben som någonting som 
skedde fortlöpande av alla webbens användare (Kaplan & Haenlein, 2010). Den interaktiva 
webben kommer alltså att ligga till grund för det vi benämner som sociala medier (Krämer & 
Winter, 2008). 

 
Vad som är utmärkande för de sociala medierna är individens möjlighet till självpresentation 
(Krämer & Winter, 2008). Dock skiljer sig olika slags sociala medier från varandra i bemärkelsen 
att de tillåter olika grader av självavslöjanden och självpresentation. Således kan de olika sociala 
medierna kategoriseras i sex former där vi finner exempelvis bloggar, innehållsbaserade 
plattformar så som Youtube och den mest vanliga formen sociala nätverkssidor så som 
Facebook. Karaktärsdrag för de sociala nätverkssidorna är att användarna skapar kontakt via 
personliga informationsprofiler. Dessa profiler kan inkludera många typer av information, bland 
annat foton, intressen och demografisk fakta (Kaplan & Haenlein, 2010). 
 
På sociala nätverkssidor har varje användare själv möjlighet att styra och kontrollera sin 
självpresentation. Sådan kontroll är inte i lika hög grad möjlig i ansikte-mot-ansikte-
kommunikation (Krämer & Winter, 2008). Då forskning visar på att Facebook främst används 
för att hålla kontakten med personer man redan känner sedan interpersonella interaktioner kan 
antagandet göras att användarna visar samma självpresentation online som offline för att inte 
förmedla flera olika bilder av jaget (DeAndrea & Walther, 2011). Eftersom sociala medier riktar 
sig till en bred publik, till skillnad från ansikte-mot-ansikte-kommunikation, ställer det krav på att 
självpresentationen måste vara stabil och konsekvent (Krämer & Winter, 2008). Användarna har 
alltså möjlighet att manipulera och förändra sin självpresentation men detta kommer då att ge 
konsekvenser på offlinepresentationen (DeAndrea & Walther, 2011).  

 
På de sociala nätverkssidorna kan användarna strategiskt välja ut vilken eller vilka egenskaper 
som ska betonas och framhävas (Krämer & Winter, 2008). Användarnas profilsidor riskerar alltså 
att vara mindre ärliga just då möjlighet för manipulation finns. De självpresentationer som ges 
tenderar dock att vara sanningsenliga (Machilek et al. refererad i Krämer & Winter, 2008). Studier 
visar också att användarna inte har för avsikt att vara missvisande i sina profiler. Inte heller menar 
de att det är accepterat att presentera sig på vilseledande vis (Gibbs et al., 2006).  Trots detta 
uppfattar andra användare många gånger att deras vänner ljuger online och inte presenterar sig på 
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samma sätt som de gör offline. Vi tenderar dock att rättfärdiga och tycka att våra närmare vänner 
är mer sanningsenliga online än de vi betecknar som bekanta (DeAndrea & Walther, 2011). Inte 
heller känner sig användarna alltid rätt uppfattade av andra användare på de sociala 
nätverkssidorna. Misstolkningen anses dock ligga hos läsarna och inte i att användaren själv har 
givit felaktiga självavslöjanden. Den missrepresentation som man har funnit i självpresentationer 
tar tre former: antingen via presentation av ett ogiltigt självkoncept (foggy-mirror), via 
uteslutandet av demografiska faktorer så som ålder, eller porträttering av en idealiserad eller 
framtida version av jaget (Gibbs et al., 2006). 

 
Sociala nätverkssidor ser till sin uppbyggnad olika ut, trots att de befinner sig inom samma 
kategori av sociala medier. Om detta är något som påverkar självpresentationen råder det delade 
meningar om, om forskningen ändock tycks överlappa och korsa varandras vägar. Ena sidan 
menar på att sociala nätverkssidan i sig inte påverkar självpresentationen utan att målet med 
verkandet ger effekt på presentationen (Schwämmlein och Wodzickis, 2012). Andra sidan menar 
att det är nätverkssidan i sig som formar vår presentation. Sistnämnda antagandet tar i åtanke att 
de olika nätverkssidorna i sig har olika mål, exempelvis där LinkedIn är byggt och utformat för att 
skapa professionella arbetskontakter och således formar användarens självpresentation. 
Ytterligare exempel är hur Facebooks utformning formar användarnas presentation att bli mer 
personlig med hjälp av exempelvis en tidslinje över användarens liv (van Dijck, 2013). Oavsett 
målet med verkandet eller vilken slags nätverkssida det handlar om kan det alltså konstateras att 
vi presenterar oss på olika sätt på olika sidor.  
 
Instagram, som är en mobil fotodelningstjänst där man via sin profilsida delar bilder av sitt liv till 
de följande användarna (Instagram, 2013A), faller inom ramen för beskrivningen för sociala 
nätverkssidor. Till bilderna finns det möjlighet att publicera text (Instagram, 2013A) samt att 
geografiskt märka var bilden har tagits och vilka personer (Instagram, 2013B) (andra användare 
på Instagram) som är med i bilden (Instagram, 2013A). Användarna kan sedan gilla och 
kommentera varandras bilder. På Instagram tillåts man via applikationen redigera sina bilder via 
filter. Användarna kan också välja att ha en öppen eller stängd profil som påverkar vilka som 
tillåts att följa användaren (Instagram, 2013A).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare forskning tenderar att löpa ur Goffmans teorier om självpresentation, vilket också vi i 
vår studie använder oss utav. DeAndrea och Walther (2011) uttrycker i sin studie att de utgår 
ifrån antagandet om att Goffmans teorier, som presenteras närmare i teoriavsnittet, går att 
applicera på presentationer som också sker online. Även Krämer och Winter (2008), Kaplan och 
Haenlein (2010) samt Gibbs et al. (2006) utgår ifrån detta antagande utan ifrågasättande. Trots 
teorins stora fäste finner vi det viktigt att ifrågasätta studiernas användande av Goffmans teori. 
 
I DeAndreas och Walthers (2011) studie låter de studenter granska sina vänner och bekantas 
onlinepresentationer och ställer dessa i kontrast till hur de uppfattar samma personer offline. 
Studenterna uppfattade sina vänner och bekantas presentationer som icke sanningsenliga. Trots 
att forskarna nämner att användarna har flertalet olika publiker, utefter Goffmans teori, verkar 
offlinepresentationen ses som sanningen trots att även denna är ett framträdande varpå man inte 
kan garantera att sanningen framhålls. Vi hävdar att studier kräver att det är olika presentationer som 
jämförs snarare än att en korrekt offline-självpresentation ställs mot en felaktig, vanligtvis menat, 
onlinepresentation. 
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Van Dijck hävdar att de sociala nätverkssidorna, som hon benämner som plattformar, formar 
användarnas sätt att presentera sig. Betoningen ligger på plattformens utformning, vad som tillåts 
och vad som är möjligt att dela med sig av. I studien undersöks Facebook och LinkedIn (van 
Dijck, 2013). Fältet efterfrågar dock mer forskning som undersöker enskilda medier eller kanaler för att 
se om man där har mindre eller större tendenser till att skilja mellan online- och offlinepresentationer (DeAndrea 
& Walther, 2011).  
 
Instagram är ett relativt outforskat medie trots att några C-uppsatser har behandlat mediet och 
dess användares anledningar till uppladdning och delning av bilder. Ytterligare forskning tenderar 
att behandla Instagrams tekniska aspekter. Informationen är fortfarande bristfällig i benämningen 
att fältet saknar information om hur presentationen på Instagram skiljer sig från presentationen som sker i 
interpersonella situationer. 
 
Gibbs, Ellison och Heino skriver i sin studie att missrepresentation av identiteten på online-
dejtingsidor tar tre olika former (2006) som nämnda ovan. Fastän att både Instagram såväl som 
online-dejtingsidor båda klassificeras som sociala nätverkssidor efter Kaplan och Haenleins 
klassificeringsschema finns flertalet olika skillnader i de olika sidornas mål i sig, liksom Facebook 
och LinkedIn skiljs åt enligt van Dijck. Om Gibbs et als. tre former av missrepresentation kan 
appliceras på Instagram är i dagsläget oklart. Vi har för avsikt att, utefter forskarnas teori om 
missrepresentation, undersöka hur presentationen på Instagram skiljer sig från den interpersonella presentationen.  
 
Som vi nämnt tidigare saknas det forskning rörande Instagram som social nätverkssida och än 
mer hur presentationen sker i mediet. Användarnas tendenser till olika presentationer är redan, 
utefter Goffmans teori, konstaterad. Fältet efterfrågar mer kunskap om olika mediers tendenser 
att skilja mellan online- och offlinepresentationer och en forskningslucka är därmed definierad.  

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka sociala mediers betydelse för människors 
självpresentation. Genom att jämföra hur människor presenterar sig på Instagram med hur de 
presenterar sig i interpersonella situationer når vi en förståelse om huruvida presentationer i 
sociala medier tenderar att skilja sig från så kallade offline-situationer.  
 

1.4 Problemformulering 
 
Vi kommer i vår undersökning att undersöka nedanstående frågor. 
 
Huvudfråga 
Hur skiljer sig presentationen av livet på Instagram från presentationen i interpersonella 
situationer? 
 
Delfrågor 

• Tenderar användarna på Instagram att anpassa sin presentation utefter sin publik på 
mediet? 

• Kan vi se de tre formerna av missrepresentation: idealisering, foggy-mirror eller 
uteslutandet av demografiska faktorer i onlinepresentationen? 
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1.5  Avgränsningar 
 
Då tidigare studier tenderar att fokusera på identitetsbegreppet och behandlar personlighetsdrag 
väljer vi att avgränsa studien till att enbart undersöka respondenternas presentationer rörande 
livet och deras värdering av det. Om studiens deltagare publicerar bilder som inte faller inom 
ramen för vad vi betecknar som livet (se analysverktyg sida 14) och dess aktiviteter och värdering, 
kommer dessa bilder att bortses och inte behandlas i studien.  
 
Studien kommer att avgränsas till deltagarnas faktiska uttalanden i form av de två 
presentationerna. Deltagarnas egna bakomliggande och förklarande tankar kommer således inte 
att behandlas.  
 
Vi kommer inte heller i studien att undersöka de filmer som användarna kan ladda upp. Studien 
undersöker på så vis endast de faktiska fotografierna tillsammans med den text som har skrivits till 
fotot. Trots att Instagram främst är ett bildmedium finner vi det av stor vikt att ta del av texten 
till bilden då en stor del av kommunikationen sker via det skrivna ordet. Viktigt att påvisa är dock 
att vi endast har för avsikt att undersöka den skrivna texten till bilden och inte hashtags och 
uttryckssymboler så som emojis. Inte heller kommer vi att ta med de eventuella kommentarer 
som har skrivits av andra användare. 
 
Studien har inte för avsikt att behandla användningen av Instagram utan att endast ställa den 
muntliga återgivningen av livet mot det som presenteras på mediet. Således kommer de frågor 
som ställs till deltagarna om Instagram utformas så att svaren ger oss en djupare förståelse för 
hur bilderna ska tolkas och uppfattas vid den kommande innehållsanalysen.  
 
Denna studie kommer inte att undersöka hur Instagrams tekniska utformning i form av filter 
påverkar meddelandet i bilden. Detta då det dels är svårt för oss som utomstående att avgöra om 
filter har applicerats samt då det saknas forskning på om och hur filter påverkar bilderna. Studien 
kommer som tidigare nämnt att avgränsas till deltagarnas faktiska uttalanden i form av de två 
presentationerna. 
 

1.6 Disposition  
 
Kapitel 1 – Inledning 
I kapitel ett redogör vi för hur vårt valda forskningsområde ser ut i dagsläget. Således ger vi 
läsaren en förståelse för den forskningslucka som vi har identifierat. Denna bakgrund ligger till 
grund för studiens syfte och frågeformuleringar.  
 
Kapitel 2 - Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier som präglar studien: Goffmans klassiska teori om hur 
människan bär en mask och befinner sig i ett framträdande samt Ellison, Gibbs och Heinos tre 
former av missrepresentation på sociala medier. Avslutningsvis diskuteras teorierna och deras 
användning och en begreppsdefinition presenteras. 
 
Kapitel 3 - Metod 
Uppsatsens metodkapitel presenterar noggrant hur studien har genomförts och vilka 
förhållningsregler som har tillämpats i utförandet. Genom att presentera, diskutera och kritisera 
våra använda metoder inger vi studien hög kvalitet.  
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Kapitel 4 - Resultat 
I kapitlet presenteras studiens empiri tillsammans med analysen. Studiens empiri samlades in via 
samtalsintervjuer och insamling av redan befintligt material på Instagram. Detta analyserades via 
en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas deltagare för deltagare.  
 
Kapitel 5 - Resultatdiskussion 
I studiens sista kapitel diskuteras resultatet. Vi redogör för vad vi har kommit fram till genom att 
besvara de inledande frågorna. Vidare presenteras även studiens slutsats tillsammans med förslag 
på vidare forskning.  
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2 Teori   
 
I följande kapitel redogörs uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis introduceras den 
grundläggande teoretiska basen vilket avser att ge en övergripande förståelse för det 
socialpsykologiska perspektivet; det dramaturgiska perspektivet. Därefter följer en utveckling av 
teorin vilket slutligen utmynnar i tre olika former av missrepresentation som kan förekomma på 
sociala medier: ogiltigt och förvrängt självkoncept (foggy-mirror), uteslutande av demografiska 
faktorer samt som idealiserade framställningar.  

 

2.1 Det dramaturgiska perspektivet 
 
Det dramaturgiska perspektivet bygger på att människan agerar och gestaltar en roll i alla sociala 
interaktioner och sålunda försöker att kontrollera den information som ligger till grund för 
publikens intryck. Goffman (1959/2009) beskriver rollen likt att människan bär olika masker. 
Persson (2012) förklarar vidare att Goffmans rollbegrepp kan liknas vid ett skal utanpå 
människans identitet. Ett framträdande refereras till den aktiviteten, rollen, en människa visar upp 
inför en specifik publik under en period av kontinuerlig närvaro (Goffman, 1959/2009). 
Framträdandet handlar dels om att göra, tillika iscensätta, men framträdandet handlar också om 
att markera och visa upp görandet (Persson, 2012). Rollbegreppet kan därtill sägas vara 
människans empiriskt iakttagbara framträdande i förhållande till samhället och andra närvarande 
individer (Persson, 2012).     
 

2.1.1 Att agera för olika publiker 
 
Centralt inom det dramaturgiska perspektivet är åtskillnaden mellan den främre och bakre 
regionen, som pekar på att människan framträder på olika sätt beroende på det rådande 
sammanhanget (Persson, 2012). Framträdanden äger rum i olika kontexter, vilket benämns som 
ramar. En ram består av en social inrättning, exempelvis en arbetsplats där olika roller kan 
gestaltas: rollen som chef, servitris, arbetskollega och älskarinna. Vanligen är den sociala 
inrättningen uppdelad i en bakre- och en främre region. Rumsligt kan detta beskrivas som dels en 
öppen plats och en dold plats. Exempelvis inbegriper en restaurangmatsal den främre regionen 
medan restaurangköket och övrig yta som inte är tillgänglig för restaurangens gäster utgörs av 
den bakre regionen (Goffman, 1959/2009). Persson (2012) förklarar att dessa regioner skiljs åt 
genom varseblivningsbarriärer som kan bestå av både fysiska väggar eller vagare avgränsningar. 
Det är framförallt i den främre regionen, på scenen, som människan iscensätter framträdanden och 
försöker påverka publikens intryck. I den bakre regionen, bakom kulissen, kan den agerande 
koppla av, ta av sig sin mask, kliva ur sin rollgestalt och förbereda inför kommande 
framträdanden (Goffman, 1959/2009). 
 
Hur människan framträder påverkas av det som Goffman benämner som hövlighetsnormer och 
anständighetsnormer. Hövlighetsnormer anger hur människan bör behandla och uppföra sig mot 
andra människor. Anständighetsnormerna refererar till vad en människa förväntas göra och säga i 
andras närvaro. Dessa normer är starkt förankrade till det samhälle och kultur varuti de uppträder 
(Persson, 2012). Persson förklarar vidare att det är genom andra människors närvaro som 
människan aktualiserar och ger uttryck för de normer som torde finnas (2012). Ett framträdande 
socialiseras för att leva upp till de förväntningarna som finns i det samhälle i vilket framträdandet 
framförs. För att framträdandet av självpresentationen därtill ska bli meningsfullt måste den 
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agerande mobilisera sin aktivitet under framträdandets interaktion. Den agerande åstadkommer 
mobiliseringen genom att framhålla de till rollen lämpliga aktiviteter, och tona ned sådana 
aktiviteter som är oförenliga med den samma (Goffman, 1959/2009).  
 
Tillträdet till den främre och bakre regionen kontrolleras för att hindra andra än den tilltänka 
publiken att ta del av framträdandet (Goffman, 1959/2009). Olika varseblivningsbarriärer skapar 
publikåtskillnader vilket leder till att de olika människorna, publikerna, en människa möter i sin 
tur inte möter varandra (Persson, 2012). Valet av roll anpassas utefter publiken och beror på 
vilken roll publiken i sin tur spelar. (Goffman, 1959/2009). Persson (2012) utvecklar denna teori, 
och påvisar att det hela kompliceras då den agerande kan ha olika relationer till samma slags 
andra människor. En publik kan bestå av olika slags människor, varuti den agerande har olika 
nära relation till olika människor inom publiken (Persson, 2012).   
 
Gränsen mellan den bakre och främre regionen är i förändring. Nya medier, och i synnerhet 
sociala medier, påverkar denna gränsdragning. Det som tidigare sågs som privat och intimt 
tenderar idag att offentliggöras, medan det offentliga tycks privatiseras (Persson, 2012).   
 

2.1.2 Idealisering  
 
Människan har en benägenhet att idealisera sina framträdanden. Idealiseringen är speciellt 
framträdande i stratifierade samhällen då de lägre samhällsklasserna tenderar att idealisera sin 
framtoning med målet att klättra uppåt i hierarkin. Idealiseringen som företeelse sker i allmänhet 
med en strävan efter en uppåtriktad rörlighet. Den uppåtriktade rörligheten, som en strävan efter 
förbättring, berör dock inte enbart samhällsklasstillhörighet. Idealisering är något som tillämpas 
av många olika skäl. Idealisering kan exempelvis tillämpas i olika yrken, då de agerande träder in i 
en yrkesroll och anpassar sig till en viss jargong (Goffman, 1959/2009). I dagens samhälle finns 
det en stark tro på individers självrealisering. Realiseringen förverkligas genom att individen 
skapar sig en idealbild av sig själv och därefter försöker leva utefter den. Den idealiserade bilden 
av identiteten försöker individen kontinuerligt att åskådliggöra på en slags social scen (Bengtsson 
& Östberg, 2011). Rollen tenderar att representera det människan strävar efter att uppnå, och 
masken är således det sannare jaget – det människan önskar sig att vara (Goffman, 1959/2009).  
 

2.2 Missrepresentation  
 
Missvisande presentationer i sociala medier tar enligt Ellison, Heino och Gibbs (2006) tre former: 
ogiltigt och förvrängt självkoncept, uteslutande av demografiska faktorer samt som idealiserade 
framställningar. Det ogiltiga och förvrängda självkonceptet, som Ellison et al. (2006) benämner 
som foggy-mirror begreppet (dimmig spegel begreppet) innebär att individen i ett framträdande 
omedvetet nedsätter eller förhöjer delar av sin självbild. Företeelsen beror i synnerhet på en 
begränsad självkännedom och betecknas som glappet mellan en individs självkännedom och 
utomståendes uppfattning. Ett exempel ur denna kategori av missrepresentation är då en individ 
har en felaktig kroppsuppfattning; exempelvis då en individ presenterar sig själv som 
normalbyggd, trots att individen i själva verket uppfattas av utomstående som smal (Ellison et al., 
2006). Den andra kategorin av missrepresentation beror på uteslutande eller missvisningar 
gällande demografiska faktorer; så som ålder, inkomst och hemort. Den tredje och sista kategorin 
av missrepresentation är den som Ellison et. al (2006) benämner som idealisering, vilket också 
faller inom ramen för det som Goffman (1959/2009) betecknar som idealisering.  
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2.3  Teoridiskussion 
 
Eftersom att teorin om missrepresentation baseras på online-dejtingsidor kan det tyckas vara 
tvivelaktigt huruvida teorin går att applicera på Instagram eller ej. Vi motiverar användandet av 
teorin genom att belysa att Instagram liksom online-dejtingsidor befinner sig inom samma 
klassificeringskategori som Kaplan och Haenlein (2010) redogjort. Både online-dejtingsidor och 
Instagram faller inom kategorin sociala nätverkssidor. Därmed finner vi oss berättigade att 
använda teorin om missrepresentation på Instagram.  
 
I teorin om missrepresentation utgår författarna från att det finns en sann respektive falsk 
presentation av jaget. Vi riktar kritik mot detta antagande, då vi menar att de har använt sig av 
Goffmans teori på ett felaktigt sätt. Goffmans teori säger inte att det finns något som är sant 
respektive falskt. Vi vill härmed ompröva teorin om missrepresentation genom att använda 
Goffmans teori korrekt.  
 
 

2.4 Begreppsdefinition 
 
Offlinepresentation – Den interpersonella presentationen i form av intervju. Vi väljer att 

benämna det som en presentation eftersom den teoretiska utgångspunkten, det dramaturgiska 

perspektivet, menar att intervjun också den kan vara ett framträdande och därmed är en slags 

presentation.  

Onlinepresentation – Presentationen på Instagram.   

Självpresentation – Presentation av livet och dess värdering.  

 

Begrepp kopplat till Instagram:  

Bild – Begreppet kommer i analysdelen referera till Instagram-bilden och dess tillhörande text.   

Egobild – En bild som användaren har tagit på sig själv. 

Emojis – uttryckssymboler i form av små tecknade bilder.  

Filter – Innan bilden publiceras har användaren möjlighet att applicera ett fotofilter på bilden; 

som är en slags snabb redigering. Filtret kan t.ex. göra bilden svartvit eller öka kontrasten.     

Följare – De personer som på Instagram följer en användare och på så vis prenumererar på 

denna användares profil-innehåll.      

Geotagga – Digital märkning för att påvisa var bilden har tagits. 

Gilla – När en följare markerar sitt gillande genom att klicka på en symbol som finns vid varje 

publicerad bild.  

Hashtag – Digital märkning av nyckelord för att samla liknande innehåll. Genom att applicera # 

framför ordet skapas en hashtag, t.ex. #sommar.  

Tagga – En digital märkning för att identifiera användaren på den uppladdade bilden.    
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3. Metod 
 
I detta metodkapitel kommer det att redogöras för den metodologi som präglar studien.  Genom 
att presentera tillvägagångsättet bekräftar vi oss, såväl som läsaren, studiens kvalitet. Studiens 
datainsamling kommer även att presenteras i detta kapitel tillsammans med den kritik som kan 
riktas mot de valda källorna, tillvägagångssättet och metoden i sin helhet. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Hermeneutiken, eller det tolkande perspektivet som det också benämns som, har som uppgift att 
göra mänskligt beteende förståeligt (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002). Forskaren 
måste vara införstådd i den kulturella närhet som omger ett fenomen för att kunna skapa 
förståelse via tolkning för beteenden (Lantz, 2007). Då denna studie skapar förståelse för hur 
människor kommunicerar olika i olika situationer och medier lämpar det sig att utgå från det 
hermeneutiska perspektivet.  
 

3.2 Ansats 
 
Ansatser är olika sätt att relatera teori och empiri till varandra (Patel & Davidsson, 2011). Inom 
forskningen finns två huvudriktningar: deduktion och induktion, samt abduktion som är en 
kombination av dessa huvudriktningar (Olsson & Sörensen, 2007).  Deduktion innebär att 
teoretiserandet föregår forskningen. Målet är därmed att frambringa empiriska belägg i syfte att 
testa styrkan av teorierna (May, 1997/2001). Ur en befintlig teori framtas hypoteser som därefter 
utsätts för empiriska prövningar. Ett deduktivt tillvägagångssätt kan således sägas följa 
bevisandets väg, medan ett induktivt tillvägagångssätt följer upptäckandets väg (Patel & 
Davidsson, 2011). Genom en induktiv ansats utgår forskaren från upptäckter i verkligheten, som 
sedermera förenas till en teori (Olsson & Sörensen, 2007).  
 
Kombinationen av ovanstående ansatser förenas i ett abduktivt angreppssätt, här tillämpas en 
växelverkan mellan deduktion och induktion (Olsson & Sörensen, 2007). Då den abduktiva 
ansatsen inte strikt följer en fastslagen struktur och ämnar ge ett friare förhållningssätt (Patel & 
Davidsson, 2011) fann vi denna ansats fördelaktig för att besvara studiens problemformulering. 
Genom abduktion pendlar forskaren mellan del och helhet vilket är väsentligt inom 
hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2011).  
 

3.3 Kvalitativ metod 
 
Vid användandet av kvalitativ metod har man för avsikt att karaktärisera egenskaper hos det 
undersökta fenomenet (Repstad, 2007). De kvalitativa metoderna kallas för förstående sociologi 
medan kvantitativa metoder kan benämnas som förklarande sociologi. Förenklat kan man särskilja de 
båda metoderna genom att säga att kvalitativa metoder undersöker det sätt ett fenomen existerar 
medan de kvantitativa undersöker hur ofta. Kvantifieringen är underordnad, men är djupt 
mänsklig och därför är det sällan man möter studier helt utan någon kvantifiering (Repstad, 
2007). Den tidigare forskningen belyser att det idag saknas förståelse för hur självpresentation 
kommuniceras i olika medier, något denna studie undersöker. Genom att använda en kvalitativ 
metod kan vi tolka och urskilja egenskaper hos de olika presentationerna.  
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I den kvantitativa frågeundersökningen måste frågorna vara konstruerade på ett sätt som är lätta 
att begripa och som inte går att tolka på flertalet vis. Samtidigt ska svaren vara kvantifierat 
utformade och förbestämda (Lantz, 2007). I den kvalitativa undersökningen tenderar vi att se 
mer öppna svarsalternativ, även om respondenterna också här kan komma att svara kvantifierat 
(Östbye et al., 2002). I den kvalitativa studien kan forskaren dock själv välja att ställa följdfrågor 
så att respondentens tankegång följs upp (Repstad, 2007). Många gånger kan olika metoder 
kombineras (Repstad, 2007).  
 
I vår studie, där en så kallad onlinepresentation ställs mot en offlinepresentation, fann vi det 
viktigt att de olika presentationerna skulle behandlas på ett likartat vis. Genom att tillämpa en 
kvalitativ metod tillåts vi tolka respondenternas olika utsagor (och därmed presentationer) för att 
kunna se om de framställs olikartat. Den kvalitativa metoden tillät oss även att utforma en 
offlinepresentation, i form av samtalsintervjuer, för att kunna ställa denna mot 
onlinepresentationen, alltså de deltagandes Instagramprofiler.  
 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 
 
Ett av de främsta målen med samtalsintervjuer är att få kunskap om hur människor själva 
uppfattar verkligheten och för att testa teorier (Esaiasson et al., 2009). Vanligtvis brukar man 
skilja mellan tre olika typer av intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade 
(Östbye et al., 2002). I den förstnämnda, även kallad öppen intervju, pratar den tillfrågade fritt 
om förvalda teman eller ett fenomen (Lantz, 2007). Den tillfrågade beskriver sin egen bild kring 
ämnet och forskarna får således förståelse för hur den sociala verkligheten ser ut för den 
tillfrågade (Lantz, 2007). Motsatsen, den strukturerade intervjun, sker genom att forskaren ställer, 
på förhand bestämda frågor, enligt ett schema (Östbye et al., 2002). Den mest använda formen är 
dock den semistrukturerade intervjun (Dalen, 2011) som även har tillämpats i denna studie. 
Intervjun är en variant som ligger mellan den öppna och den strukturerade intervjun. Före 
intervjutillfället har en intervjuguide arbetats fram för att definiera vilka teman som ska behandlas 
under intervjun (Östbye et al., 2002). Genom att gå tillbaka till studiens syfte och 
frågeformuleringar kan forskarna utarbeta denna intervjuguide som ligger till grund för den 
semistrukturerade intervjun. De teman som tas fram och som ska beröras är stommen i intervjun 
(Dalen, 2011).  
 
I kvalitativa studier är det vanligt att benämna intervjupersonerna som informanter. Med detta 
menas att den tillfrågade bidrar med information om insikter, värderingar och reflektioner till 
forskaren (Östbye et al., 2002). Med den här benämningen menas det att forskaren kan få reda på 
vad som faktiskt hände i en särskild situation (Esaiasson et al., 2009). En annan benämning på 
intervjupersonen är respondent. Benämningen hänvisar dock till en annan betydelse än 
betydelsen för informant. I respondentundersökningar är det den tillfrågades egna tankar som är 
studieobjekt i sig (Esaiasson et al., 2009). 
 
Viktigt att nämna rörande denna studie är att intervjuerna delvis kommer att behandlas som en 
presentation och delvis kommer fungera som en fingervisning i hur presentationen ska tolkas. I 
de teman som har tagits fram i studiens intervjuguide ses de tillfrågade alltså både som 
informanter och som respondenter. I det första och mest omfattande temat, där 
intervjupersonerna ombedes beskriva sin vardag och verklighet, behandlas de som informanter. I 
intervjuns senare teman undersöks intervjupersonernas tankar och värderingar. Därmed fungerar 
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intervjupersonerna även som respondenter då vi som forskare får insikt i hur deras tidigare 
verklighetsbeskrivningar ska tolkas.   
 
För att ytterligare förtydliga så behandlas första temat i intervjun som intervjupersonernas 
offlinepresentation som senare jämförs med deras Instagram. De svar som vi har fått under tema 
ett ligger alltså inte till grund för tolkning för vad som sagt utan snarare att de sa det och på så vis 
valde att delge svaren som en del av deras (omedvetna) offlinepresentation. De senare teman 
som behandlades gav oss forskare en insikt i hur de både presentationerna ska tolkas utefter 
frågor som rör våra teoretiska utgångspunkter.   
 

3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Studien ställer de båda presentationerna mot varandra där de tolkas med en kvalitativ 
innehållsanalys. Här letar man inte efter skillnader i form av vad man presenterar mer eller mindre 
på de olika ställena. Här söker man istället efter vad som är likartat och olikartat (Lantz, 2007) i 
de olika presentationerna.  
 
En kvalitativ innehållsanalys innebär att ställa frågor till texten man undersöker. Texten måste via 
analysen tolkas. Tolkningen av texten kan beskrivas som genomtänka värderingar utifrån 
problemställningen och de teoretiska ramar som har satts upp för studien (Repstad, 2007). 
Meningen i diverse texter är inte alltid direkt tillgänglig utan tolkning (Östbye et al., 2002). Denna 
studie använder sig av den så kallade symtomala läsarten där texterna anses vara uttryck för 
underliggande meningar som avsändaren nödvändigtvis inte behöver vara medveten om (Östbye 
et al., 2002).  
 
Eftersom de olika presentationerna i denna studie sker i två skilda kanaler och miljöer tillåts inte 
presentationen naturligt att ta form på likartade vis. På Instagram sker presentationen via bilder 
och text, något som inte är möjlig i den interpersonella presentationen. Därför är tolkningen av 
stor vikt vid jämförandet av presentationerna. Det är viktigt att ta med de underliggande 
meningarna när vi i denna studie jämför två presentationer som har olika förutsättningar.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
I studien har två olika slags data insamlats. Dels det som vi väljer att benämna som primärdata 
och som utgörs av egen insamlad empiri: den semistrukturerade intervjun och deltagarnas 
Instagramprofil. Dels har vi sekundärdata som återfinnes i bakgrunden och i teoriavsnittet i 
denna studie och som främst hämtats från vetenskapliga artiklar men även böcker.  
 

3.4.1 Primärdata 
 
Studiens empiri utgörs från två källor: den semistrukturerade intervjun och deltagarnas 
instagramprofiler. Vi fattade ett beslut om att en avgränsning skulle ske till deltagarnas sju senaste 
uppladdade bilder på Instagram då detta gav ett genomsnitt på en full vecka. Därmed kunde vi be 
intervjupersonerna återge den föregångna veckan. 
 
Deltagarna valde platsen för genomförandet av intervjun. De sex olika intervjuerna, som 
genomfördes var för sig, kom därför att ske både hemma hos deltagarna, på caféer samt på 
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högskolan i Jönköping. Vi höll en vardaglig tonalitet i språket, både vid intervjutillfället och i den 
föregående kommunikationen för att skapa en känsla av att vi snarare var vänner med deltagarna 
än forskare som studerade deras sätt att kommunicera. Vi betonade också att deltagarna var fri 
att svara exakt så som hon ville. Vi menar att detta förhållningssätt gav de båda presentationerna 
liknande utgångspunkter på så vis att de båda presentationerna skedde, i så stor utsträckning som 
möjligt, på deltagarens villkor. Intervjun spelades, efter deltagarnas godkännande, in för att inte 
riskera att väsentliga delar glömdes bort eller missades. Efter avslutad intervju transkriberades 
intervjun och är grunden till den text som ställs i jämförelse med den instagramprofil som 
analyseras senare i denna studie. Intervjuerna varade i snitt i 44 minuter.  
 
Intervjuerna genomfördes utefter den intervjuguide som hade arbetats fram och testats på 
testperson innan intervjutillfällena. Intervjuguiden bröt ner intervjun i två delar och för vår del i 
tre teman som resulterade i 13 frågor. Det första temat, fråga ett till fem, behandlade vardagslivet, 
aktiviteter och intressen från den gångna veckan och är där med den offlinepresentation som vi 
använder i vår jämförelse. Vad som är viktigt att betona är att deltagarna inte var medvetna om 
att denna första del av intervjun sågs som en presentation. Mer om detta behandlas under 
rubriken ”Forskningsetik”. Fråga fem till åtta behandlar ideal och framtidsvisioner för att anknyta 
till vår teori om ideal som missrepresentationsform. Fråga nio till tolv löper också den från vårt 
teoretiska perspektiv om publikanpassning enligt Goffman. Frågorna berörde deltagarnas 
instagrampublik. För att kunna göra en korrekt tolkning av vad deltagarna förmedlar på 
Instagram utformades fråga 13 tillsammans med förslag på underfrågor. Genom dessa svar 
kunde vi försäkra oss om att vi kunde ge en korrekt tolkning av innehållet. För att ytterligare 
förstå deltagarnas värderingar och att genom det kunna ge en mer korrekt tolkning, samtidigt 
som vi behöll den lättsamma känslan, avslutade vi med ett antal snabbfrågor rörande vardagsliv. 
Den tillfrågade fick då snabbt välja ett alternativ av två givna extremer, exempelvis ”Karriär eller 
Svensson-liv”. Intervjun avslutades med att ingående berätta studiens syfte och hur den 
nuvarande forskningssituationen såg ut. Därmed betonade vi återigen att deltagarna har möjlighet 
att vara anonyma. 
 
Deltagarnas onlinepresentation, det vill säga instagramprofil, samlades in genom att 1) få tillgång 
till deltagarnas profil genom deras godkännande, och 2) samla in de sju senaste uppladdade 
bilderna innan intervjun ägde rum. Anledningen till att bilderna plockades ut innan intervjun 
beror på att genom att berätta studiens syfte kan de tillfrågade komma att ändra sitt beteende på 
Instagram.   
 

3.4.1.1 Urval 
 
I kvalitativa studier är det ointressant med ett representativt urval i statistisk mening (Trost, 
2005). Då en studie inte avser att generera statistisk generaliserbar kunskap är det mest 
fördelaktigt att tillämpa ett genomtänkt strategiskt urval (Östbye et al., 2002). En form av 
strategiskt urval är kriterieurval. Kriterieurval är en trygg urvalsprocedur för oerfarna forskare 
och innebär att strategiska kriterier ställs upp för att urskilja ett urval som uppfyller kraven 
(Dalen, 2011). Med detta som stöd valde vi att tillämpa ett kriterieurval.  
 
För att onlinepresentationen på Instagram ska bli representativ och jämförbar med den 
interpersonella offlinepresentationen krävs det att deltagarna är aktiva på Instagram och 
publicerar eget material kontinuerligt. Det första kriteriet avgränsades därmed till att deltagarna 
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skulle publicera eget material minst fem gånger per vecka. Resterande kriterier grundar sig på 
tillämpningen av det tolkande perspektivet, hermeneutiken. 
 
Tolkning sker inom det samhälle och kultur vi lever i, genom språket vi anammar och genom de 
normstrukturer vi förhåller oss till. Dessa aspekter styr tillsammans vad som är möjligt att tolka 
(Thomsson, 2010). För att vi som forskare ska kunna skapa förståelse och tolka deltagarnas 
utsagor och handlande, krävs det att vi som forskare besitter en viss kulturellt betingad 
förtrogenhet. Tolkning och förståelse av sociala fenomen förutsätter att forskaren är grundligt 
insatt i de begrepp som deltagarna själva använder. Förförståelsen är därmed av särskild vikt 
inom det tolkande perspektivet (Östbye et al., 2002). Förförståelsen är en tillgång i 
tolkningsprocessen (Patel och Davidsson, 2011). Med dessa aspekter i åtanke ställdes kriterier 
med avsikten att finna respondenter inom vår betingade närhet, vilket ämnades underlätta vår 
vidare tolkning och förståelse i den påföljande analysen. Urvalet kom således att bestå av kvinnor 
mellan 20-25 år, uppväxta i Sverige samt boendes i Jönköping som publicerar eget material på 
Instagram minst fem gånger per vecka.  
 
I kvalitativa studier bör urvalet vara heterogent inom den uppförda homogeniteten (Trost, 2005). 
Därav har vi i ovanstående homogena urval avsiktligen variationer inom urvalet. Variationerna 
inom urvalet berör den publika aspekten på Instagram: offentlig eller stängd profil. Dessa 
skillnader har vi valt utefter teorin som pekar på att vi presenterar oss olika för olika publiker. 
 
För att hitta deltagare till studien efterlystes personer främst genom Facebook samt genom 
traditionell annonsering på offentliga platser. Urvalet togs således fram genom självselektion där 
respondenterna sålunda ”valde sig själva”. Vid självselektion är det vanligen problematiskt att 
generalisera resultaten (Esaiasson et al., 2009). Eftersom att denna studie inte hade för avsikt att 
generera ett generaliserbart resultat fann vi ändock urvalsmetoden lämplig. Innan vi godkände 
deltagarnas medverkan kontrollerade vi att samtliga uppfyllde anslagna kriterier.   
 
Urvalet utgjordes av sex deltagare. Det centrala i kvalitativa intervjuer är att forskaren tillägnar sig 
de enskilda deltagarnas sätt att se på världen vilket möjliggör djupare förståelse, därav finns det 
inte skäl att räkna hur många som tycker och tänker på olika sätt (Ryen, 2004). I kvalitativa 
intervjustudier är ett litet antal intervjuade att föredra, eftersom att ett mindre antal väl 
genomförda intervjuer är betydligt mer värdefullt än en mängd som är mindre väl genomförda 
(Trost, 2005). Desto mer avgränsat frågeområde och fokuserat problem som avses lösas, desto 
färre intervjuer är nödvändigt. Till en kandidatuppsats är det rimligt att genomföra fem till tio 
intervjuer för att inom den begränsade tidsramen utveckla kunskap och nya tankar (Thomsson, 
2010).  
 

3.4.2 Sekundärdata 
 
Den sekundärdata som har samlats in och använts återfinns under studiens rubriker ”Bakgrund” 
samt ”Teori”. Datan är insamlad från såväl vetenskapliga artiklar som böcker och har givit oss 
betydelsefull kunskap om området. Genom att presentera den data som redan finns på fältet vill 
vi ge en överskådlig bild av forskningens situationen. Den sekundärdata som vi har valt att lägga 
under rubrik ”Bakgrund” presenteras på ett sådant vis så att läsaren lätt ska förstå vad denna 
studie fyller för syfte. Sekundärdatan som rör studiens teori hjälpte oss att ställa rätt frågor till 
deltagarna samt att utföra tolkning och analys utefter ett teoretiskt ramverk.  
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3.5 Analysverktyg 
 
I studien analyseras två enheter från respektive deltagare: den interpersonella 
offlinepresentationen i form av intervju samt onlinepresentationen i form av deltagarens 
Instagram, vilket består av fotografi och delad text. Eftersom att studiens huvudfråga är att 
undersöka skillnader mellan de båda presentationerna kommer studiens resultat uppstå just i 
jämförandet mellan de båda presentationerna. Därmed finner vi det olämpligt att använda 
analysverktyg från exempelvis semiotiken. I semiotiken plockas tecken ut och studeras på två 
nivåer: en denotativ- och en konnotativnivå (Östbye et al., 2002). Utefter vårt teoretiska ramverk 
har vi istället utformat det verktyg som vi kommer att använda vid analysen av innehållet från de 
båda självpresentationerna. Detta så att de båda presentationerna behandlas likartat trots dess olika 
form. Att använda oss av ett redan befintligt analysverktyg finner vi riskfullt då någon av 
presentationerna kan komma att framhävas annorlunda på grund av analysverktyget. Exempelvis 
finner vi att riktlinjer för bildanalys inte går att tillämpa på det talade ordet (som kommer från 
intervjun) och på så vis skulle presentationerna behandlas olika. Detta undviker vi genom att 
utforma ett eget analysverktyg.  
 
Nedan redogörs studiens analysverktyg. Analysverktyget består i konkreta frågor till 
presentationerna för att förklara hur vi kommer att leta efter frågeställningens fenomen samt en 
definition för ”livet, dess aktiviteter och värderingen av detta”. 
 
Definition av vad som undersöks 
Som redogjorts för tidigare fokuserar mycket av den tidigare forskningen på fältet på 
personlighetsdrag och identitet. I denna studie valde vi istället att definiera självpresentation som 
hur användare på sociala medier presenterar sitt liv. Med liv menar vi samtliga livets aktiviteter: 
allt från att äta frukost till att gå till jobbet, att träna eller liknande. Vad deltagarna fyller sina dagar 
med, kort beskrivet. Vi vill också undersöka hur deltagarna värderar dessa aktiviteter och dagar. 
Uppskattar de sitt liv? Vad vill de förändra och allmänt: vad är deras inställning till det liv de 
lever? 
 
Publikanpassning 
För att undersöka huruvida deltagarna tenderar att publikanpassa sitt innehåll på Instagram 
kommer vi särskilt att beakta deras uttalanden om hur deras publik är sammansatt samt hur de 
resonerar kring densamma. Deras uttalanden kring publiken ger oss anvisningar kring hur vi ska 
tolka deras instagraminnehåll i förhållande till den givna offlinepresentationen.   
 
Genom att leta efter likheter och olikheter mellan de båda presentationerna kommer vi att finna, 
och få en uppfattning om, vad som förmedlas för att det speglar deltagarens liv och vad som 
förmedlas för att möta hövlighets- och anständighetsnormer. Eftersom att vi som forskare 
befinner oss i samma kulturella närhet som deltagarna, därav de specifika kriterierna i urvalet, är 
vi berättigade att värdera och uppskatta vad som faller inom ramen för vad samhällets rådande 
hövlighets- och anständighetsnormer torde vara. Exempelvis: Om deltagaren uppger i 
offlinepresentationen att hon inte tränar särskilt mycket, men att hon delar många träningsbilder i 
onlinepresentationen kommer detta att ses som ett mötande av anständighetsnormer och därmed publikanpassning.  
 
En indikation på publikanpassning är om deltagarna riktar sina presentationer till specifika 
personer genom att exempelvis tagga dem i inlägg. Eftersom offlinepresentationen är direkt 
riktad till oss som forskare blir analysen på denna punkt med betoning på onlinepresentationen.  
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Ytterligare aspekt att begrunda är huruvida bildtexterna är fylliga och förklarande eller om de är 
fattiga på fakta och förklaring. Iakttagelser av detta slag måste givetvis förankras i den uttalade 
sammansättningen av publiken. Exempelvis: Om deltagaren uppger att hon har öppen profil och många 
okända följare men att hon inte förklarar sin delade bild fylligt och sätter in bilden i en kontext så kommer detta 
inte ses som en publikanpassning. Hade hon istället gett sina följare en beskrivning av bilden så att den förstods 
än mer så skulle det ses som en publikanpassning. Tvärtom skulle också en deltagare vars publik enbart består av 
väldigt nära vänner och familj men som inte förklarar bilderna tydligt också kunna ses som en form av 
publikanpassning. Detta eftersom att publiken, de nära vännerna och familjen, redan känner deltagaren så pass 
väl att utförliga förklaringar till bilderna enbart skulle vara överflödig information.      
 
Följande frågor kommer att beaktas kring publikanpassning:  

• Präglas innehållet på Instagram av någon hövlighets- eller anständighetsnorm? 
Och är denna norm enig eller oenig med vad som framförs i offlinepresentationen? 

• Är innehållet på Instagram riktat till specifika personer? 
• Läggs bilder upp i syfte för att roa andra än deltagaren? 

• Ges fylliga förklaringar till bilderna eller är texten fattig på information? 
Och hur kopplas det samman med deltagarens givna publik?  

 
Idealiserande 
För att analysera huruvida framställningen på Instagram är idealiserad beaktar vi särskilt 
deltagarnas beskrivningar och uttalanden som berör ideal men vi tar även i beaktning de 
befintliga normerna i samhället. Deltagarnas uttalanden ger oss konkreta ting att söka efter i 
onlinepresentationen. Därtill kommer vi att uppmärksamma vad deltagaren väljer att publicera på 
Instagram utifrån vad de uppgivit sig ha gjort under dagen. Här ligger fokus på huruvida de 
uteslutit aktiviteter som präglat största delen av dagen. Exempelvis: Om deltagaren berättar i 
offlinepresentationen att hon haft en stressig och jobbig dag men väljer att publicera en bild på tända ljus, en kopp 
te och ett glossigt magasin med en text som antyder på avkoppling, så kommer denna bild att betraktas som 
idealiserad.  
 
 
Följande frågor kommer att beaktas kring idealisering: 

• Kan vi utläsa deltagarens uttalade ideal från offlinepresentationen på Instagram?  
• Kan vi utläsa rådande normer och ideal som kan finnas i deltagarnas kulturella närhet i 

onlinepresentationen? 
• Har de främsta och mest påtagliga uttalandena i offlinepresentationen uteslutits till 

förmån för något annat i onlinepresentationen? (Se exemplet ovan).     
 

 
Uteslutande av demografiska faktorer 
Gällande demografiska avslöjanden undersöker vi om det som är framträdande i 
offlinepresentationen också går att utläsa på Instagram. Vi tittar specifikt på deltagarnas 
profilbeskrivningar samt om de har geotaggat sina bilder. Därtill undersöker vi om det går att 
utläsa demografiska aspekter ur innehållet, det vill säga i bilderna och dess tillhörande text.  
 
Följande frågor kommer att beaktas kring demografiska faktorer? 

• Vilka demografiska uppgifter kan utläsas genom deltagarens onlinepresentation?  
• Upplevs dessa demografiska uppgifter vara medvetna eller omedvetna?  
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Foggy-mirror 
Foggy-mirror innebär att deltagaren har ett ogiltigt självkoncept. Företeelsen beskrivs som 
glappet mellan en individs egen uppfattning om sig själv och utomståendes uppfattning. Vi 
kommer i denna analys beakta om deltagaren förhöjer eller förminskar delar av sin presentation 
som inte är samstämmig med den andra presentationen så till den grad att presentationerna 
motsäger varandra. Vi kommer inte kunna redogöra för om deltagaren fullt ut har ett ogiltigt 
självkoncept, utan snarare analysera om vi upplever tendenser av ett sådant.   
 

3.6 Forskningsetik 
 
Genom hela studien har vi tagit särskild hänsyn kring de etiska aspekterna för att skydda samtliga 
deltagare. Då vi verkar inom den humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningen förhåller 
vi oss efter dess fyra riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011). Informationskravet innebär att samtliga individer som 
medverkar i studien ska vara medvetna om studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011). Det andra 
etiska kravet, samtyckeskravet, innebär att de medverkande har rätt att bestämma över sitt 
deltagande och att de när helst under undersökningen kan avbryta sitt medverkande (Olsson, 
2008). Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att personuppgifter som kan identifiera de 
medverkande ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte har tillträde till dem 
(Patel & Davidsson, 2011). Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, betyder att det insamlade 
materialet enbart får användas i forskningssyfte (Olsson, 2008). 
 
För att säkerställa dessa krav informerade vi studiens deltagare kontinuerligt. Huvudregel är att 
samtliga medverkande får ett brev eller e-postmeddelande tillägnat sig en tid innan 
intervjutillfället där forskaren informerar om studiens formella aspekter (Ryen, 2004). Således 
informerade vi deltagarna några dagar innan intervjun om förhållningsregler och beskrev 
undersökningen (se bilaga). Vid samtliga intervjutillfällen försäkrade vi oss om att deltagarna var 
införstådda i informationen.  
 
Olsson (2008) skriver angående informationskravet att; forskaren behöver inte beskriva studiens 
problemformulering ingående om redogörelse av denna riskerar att påverka individernas 
medverkande i undersökningen vilket i sin tur kan påverka forskningen på ett otillbörligt sätt. 
Även Kvale och Brinkmann (2009) belyser den känsliga balansgången mellan att ge för detaljerad 
information och att exkludera information. I fall då det specifika syftet med undersökningen 
undanhålls till förmån att generera spontana svar hos undersökningens medverkande måste 
ingående information ges efter undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har haft för 
avsikt att skapa balans mellan nödvändig och obefogad information till de medverkande. 
Eftersom att intervjuns intention var att skapa en interpersonell självpresentation, en 
offlinepresentation, vore det skadlig att uttala sig angående detta innan intervjun ägt rum. Vi 
valde därmed att utveckla studiens problemformulering och syfte efter varje avslutad intervju. 
Detta fann vi vara accepterat av samtliga respondenter. Vi var medvetna om att detta 
tillvägagångssätt riskerade att uppfattas som stötande men då samtliga deltagare tycktes 
införstådda i tillvägagångssättet känns metoden etiskt försvarbar och korrekt.  
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3.7 Reliabilitet och Validitet 
 
Det anses finnas svårigheter med att tillämpa de kvantitativa begreppen ”reliabilitet” och 
”validitet” i kvalitativa studier (Repstad 2007).  Med ”validitet” menas att man mäter det som 
man har avsett att mäta och med ”reliabilitet” syftar man på tillförlitligheten och kvaliteten i 
datainsamlingen (Östbye et al,. 2002). Exempel på låg reliabilitet är att inspelningen av intervjun 
misslyckades och att man därför tvingas återberätta intervjun helt och hållet från minnet. 
Exempel på dålig validitet kan vara att innan intervjutillfället kan det ha skett förändringar som 
kan påverka hur deltagarna svarar och att man då inte undersöker den situation som man avsåg 
att undersöka (Repstad, 2007). Generellt sätt anses det att kvantitativa studier håller hög 
reliabilitet och kvalitativa studier hög validitet (Östbye et al,. 2002).  
 
I och med den diskussion och meningsskiljaktighet som rör kvaliteten i kvalitativ forskning 
(Repstad, 2007) är det viktigt att man som forskare uttrycker och diskuterar den egna studiens 
kvalitet. Nedan följer denna diskussion för att säkra studiens kvalité.  
 

3.7.1 Metoddiskussion 
 
Vi anser att kvaliteten på vår studie är hög. Detta beror i stor utsträckning på grund av en väl 
bearbetad metod där vi som forskare från början varit väl medvetna om vad som kan komma att 
bli studiens svagheter. Genom att hela tiden ha studiens teoretiska ramverk tillsammans med 
problemformuleringen i bakhuvudet lyckades vi skapa en god intervjusituation där 
sammanhanget eftersträvades att likna de som omger kommunikationen också på Instagram. 
Detta genom att intervjuerna skedde på deltagarnas villkor eftersom presentationen också på 
Instagram till högsta grad sker på denne personens premisser. Ytterligare för att förstärka att 
intervjun skedde på deltagarnas villkor ställde vi öppna frågor och betonade att deltagaren fick 
svara precis så som hon önskade.  
 
Arbetet föregående intervjutillfällen var väl genomarbetat med en intervjuguide som testades och 
omformulerades efter testtillfället. Detta resulterade i att den empiri som samlades in vid intervju, 
både offlinepresentationen och tolkningsdatan, behandlade de avsedda teman som var 
förbestämda.  
 
Trots att vi anser oss ha skapat en intervjusituation som, på de sätt som är möjliga, liknar 
situationen på Instagram går det inte att undvika att vi har ett annat förhållningssätt till deltagarna 
än vad de har till sin publik på Instagram. Vi har en forskarroll som skiljer sig markant från den 
ofta personliga kontakt som respondenterna har med sin publik på Instagram. Som nämnt ovan 
har vi på grund av detta nedtonat den akademiska tonaliteten och hållit kontakten med 
respondenterna via sociala medier och SMS, vilket kan anses mer avslappnat och som har hjälpt 
oss att skapa en känsla av att både forskare och deltagare befinner sig på samma nivå. Givetvis är 
denna relation mellan forskare och informant viktig att ha i åtanke vid analysen, vilket också har 
tagits med i vår tolkning av texterna. Under intervjuerna var det även viktigt för oss att låta 
deltagaren tala så fritt som hon önskade. Vid korta och fåordiga svar tenderade vi att vilja fråga 
mer. Vid vår tolkning av intervjun var det dock viktigt att bortse från detta då det inte ingick i 
deltagarens frivilliga presentation. Att intervjutillfället låg nära i tiden med det övriga material 
som skulle analyseras, instagramprofilen, var till klar fördel för intervjun men våra följdfrågor 
kom stundtals till nytta för att hjälpa deltagaren att minnas de aktiviteter som hon nyligen ägnat 
sig åt.  
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Det kan anses att denna studie delvis hade kunnat genomföras med en kvantitativ analys istället 
för den valda kvalitativa analysmetoden. Eftersom syftet med studien är att undersöka betydelser 
och därmed bidra med ökad förståelse för hur vardagslivaktiviteter kommuniceras olika i de olika 
situationerna fann vi det mer lämpligt med den kvalitativa approachen. Den tillät oss att tolka 
och skapa just den efterfrågade förståelsen. Vidare finner vi oss själva som forskare berättigade 
att göra just dessa tolkningar på grund av den förförståelse vi har till det vardagsliv våra deltagare 
lever. Det är dock med medvetenhet om att denna förförståelse riskerar att vi kan komma att ta 
saker för givna, som vi anser oss berättigade att ge dessa representativa tolkningar. För att 
ytterligare förstärka studiens validitet hade vi kunnat låta en utomstående forskare granska 
materialet och komma med nya insikter. Med detta i åtanke under analysprocessen fann vi det 
viktigt att gå tillbaka till de texter vi analyserade för att försäkra oss om att deltagaren blev korrekt 
tolkad och att flertalet tolkningar togs upp mellan oss som forskare.  
 
Ett aktivt val som vi har gjort i denna studie är att inte använda oss utav användarvalidering, det 
vill säga låta studiens deltagare bekräfta den transkriberade intervjun. Vi anser att det hade kunnat 
påverka den redan uppgivna presentationen då deltagarna eventuellt hade velat ändra och välja att 
förstärka andra aktiviteter. Eftersom syftet med studien delgavs efter intervjuns avslutande finns 
det en risk att deltagarna hade velat korrigera offlinepresentationen för att matcha den 
presentationen de uppgav på Instagram. 
 
Som forskare är vi inte vana intervjuare vilket hade kunnat förbättras genom ännu fler 
testintervjuer. Dock fann vi att vår första testintervju förbättrade vår intervjuguide markant och 
att flertalet testintervjuer då endast skulle ha genomförts för ”övnings skull”. Vi kände oss 
ändock så pass säkra att vi valde att inleda intervjuerna. Genom flera testintervjuer hade vi dock 
inte kunnat undvika den så kallade intervjuareffekten där informanten ändå kan tendera att svara 
så som hen tror sig att forskaren önskar svaren (Östbye et al,. 2007).  
 
Det låga antalet deltagare anser vi vara bra för studiens syfte och vi vill även här återigen 
poängtera att vi inte eftersträvar en generalisering i resultatet. Vi går djupt i analysen vilket gav 
den mättnad vi eftersträvade. Med ett större antal deltagare hade vi inte kunnat gå på djupet på 
samma sätt. 
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4. Resultat 
 
Här redovisar vi för studiens resultat. Vi går igenom resultatet deltagare för deltagare där 
intervjutillfällets empiri samt instagramempirin redogörs tillsammans med den tillhörande 
analysen. Eftersom vår frågeställning är att undersöka och skapa förståelse för hur 
självpresentationen på Instagram skiljer sig från offlinepresentationen ställs instagrambilderna i 
jämförelse med den interpersonella situationen. Vi vill återigen betona, utefter vår använda teori, 
att offlinepresentationen inte ses som ett facit gentemot instagrampresentationen. Analysen går 
igenom de beröringspunkter som våra olika teoretiska ramverk omnämner.  
 

4.1 Empiri: Lina 
 
Vardagsliv 
Lina beskriver sitt liv som bra och uttrycker att hon är väldigt nöjd med sin tillvaro. Hon har 
jobbat som butikssäljare i en butik i city sen studenten för ett och ett halvt år sedan. Hon säger 
att jobbet är en stor del av livet och att det har hjälpt henne att utvecklas och att det har gjort 
henne mindre blyg. 
 
När Lina berättar om sina veckor säger hon att många dagar ser lika ut: hon börjar oftast sent på 
jobbet så ibland tar hon sovmorgon och ibland försöker hon gå på en promenad innan hon 
börjar. Sen gör hon matlådor, men en dag förra veckan åt hon lunch med en vän. Hon arbetar 
fram till klockan sju och efter det brukar det komma hem någon kompis till henne. Hon tillägger 
också att det brukar bli några vändor på stan. 
 
Vi ber Lina berätta ingående om en dag i den föregående veckan: Hon säger att hon då började 
jobba klockan 12 och att hon innan det var uppe tidigt för att städa och fixa. Hon tillägger att 
hon inte brukar kunna sova så länge. Lina jobbade fram till klockan sju och då skyndade hon sig 
hem för att kolla på Idol och sen gick hon och la sig jättetidigt. Snabbt tillägger hon: 

 
“Nej men i fredags var det ju fotboll! Ja det var det ju. Efter. Så då kollade jag  

på fotbollen en liten stund och sen gick jag och la mig.” 
 
Linas intresse är att sjunga. Hemma brukar hon sätta igång musik i högtalarna och ta fram 
karaokeklipp på Youtube. I övrigt så älskar hon att shoppa. När Lina berättar om vad som är 
hennes ”glimtar” i vardagen berättar hon att hon tycker om morgonen då hon hinner göra sig i 
ordning, äta frukost och titta på någon TV-serie. 

 
“Jag brukar alltid ta det så lugnt på morgonen… just att jag går hellre upp tidigt och även om  

jag börjar tidigt någon dag går jag hellre upp, verkligen så att jag har jättegod tid över.” 
 

Övriga ”glimtar” i Linas vardag kan vara att träffa en kompis och bara ta det lugnt, gå ut och ta 
en fika eller ett glas vin. Småsaker så som att sätta igång musik och städa, fixa hemma och köpa 
blommor är också saker som Lina uppskattar då detta gör henne lugn. Det Lina minns som 
roligast från veckan var lördagens utgång och TV-programmen hon följer: Ensam mamma söker, 
Bonde söker fru samt Idol. Hon kan däremot inte minnas något som hon inte uppskattade under 
den gångna veckan.  
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Ideal 
Om Lina fick möjligheten att förändra någonting i sitt vardagsliv skulle det vara att hon fick sitt 
arbetsschema tidigare så att hon hade möjlighet att planera mer: oavsett om det gäller att planera 
in tvättid eller att träffa fler kompisar. En perfekt helg för Lina hade inneburit att hon var ledig 
på lördagen så att hon kunde gå på torget, på loppisar och käka lunch ute. Sen hade hon fixat i 
ordning hemma och provat ut vad hon skulle ha på sig till kvällen, gärna något nyinköpt. Senare 
skulle hon ha förfest med sina vänner och sen gå ut på krogen. Den sistnämnda delen med 
utgång brukar ske varje helg. Inom fem år ser Lina gärna att hon jobbar som mäklare, har 
pojkvän och en bebis på väg. Hon hoppas även att hon tränar mer. Hon hoppas fortfarande på 
att fredagen skulle innebära en myskväll framför Idol på TV:n. 
 
Publik 
Lina har en öppen instagramprofil men upplever inte att hon har många följare. Hon brukar inte 
reflektera över vilka som följer henne och säger att det är något som hon kanske tänker för lite 
på. Främst är det hennes vänner och familj som följer henne även om hon också har följare som 
hon inte känner alls. Lina menar också att hennes följare inte påverkar henne i valet av bilder 
som hon delar. Lina brukar ibland också dela sina bilder på andra medier så som Facebook.  
 

“Jag delar dem [bilderna] på Facebook ibland… jag har fler på Facebook som jag inte har på  
Instagram så vill man att alla ska se det eller så. Det kan ju vara egobilder. Och sen....  

någon om jag tycker att jag varit lite rolig. Så delar jag det till Facebook också.” 
 
Instagram 
 
Profilbeskrivning 
- 
Bild Bildbeskrivning Bildtext Geotag 

1 Informanten gör tummen upp 
och har en Sverigeflagga målad i 
pannan 

Tog bort påsen och fick feeling Nej 

2 Vardagsrum där det på bordet står 
en McDonaldspåse som skymmer 
TV:n 

Det är visst fotboll på tv där bakom 
påsen. Jobbigt att den står där då. Missar 
juuuuu! 

Nej 

3 Skärmdump av ett citat:  
Why complicate life?  

Lev.  Nej 

4 Gammal disco-inbjudan gjord av 
informanten till sin farmor 

Bjöd farmor på disKo när vi var små 
@***** 

Nej 

5 Väskor på ett bord i en butik 100 kr rabatt på ALLA handväskor! Så 
många fina nyheter 

Nej 

6 Informanten tillsammans med 
annan ung tjej 

Ledig dag med min lilla kusseli Nej 

7 Lång kö utomhus till butik. Mörkt 
ute. 

Köar för att storebror ska köpa iPhone 
5S, jag säger ”jag förstår inte hur man kan 
köa för en telefon”. @**** & @*** tittar 
på mig och säger ”du ska ju inte ens 
köpa…” 

Nej 
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4.2 Analys: Lina 
 
Utefter vårt teoretiska ramverk rörande publikanpassning i kommunikation av jaget har vi 
analyserat Linas två självpresentationer. Vi tycker oss se tendenser till publikanpassning trots att 
informanten själv uttrycker att hon inte reflekterar över vilka som följer henne på Instagram. I 
det urval som utgör hennes onlinepresentation anspelar två av sju bilder på Sveriges 
fotbollsmatch. Fotbollsmatchen nämndes dock endast lättsamt och föll nästan i glömska under 
offlinepresentationen. Att eventet dock fått så stort utrymme på Instagram kan anses komma 
från de anständighetsnormer som fanns i samhället under den rådande perioden: att 
fotbollsmatchen var viktig och en central del i det dagliga samtalet i samhället. Här presenteras 
alltså inte nödvändigtvis Linas egen preferens för en fredagskväll, det vill säga att kolla på Idol, 
utan vad som förväntas förmedlas under kvällen.  
 
Ytterligare finner vi att Lina förmedlar en konsekvent bild av sig själv i de båda presentationerna. 
Exempelvis belyser Lina både online och offline att jobbet är en stor del av hennes liv vilket 
också synes i urvalet. I bilden där väskor visas på ett bord utgår informanten från att hennes 
följare kan sammankoppla bilden till hennes arbetsplats vilket kan komma att visa på att Lina 
antingen inte alls tänker på vilka som följer henne eller att hon utgår ifrån att hennes följare kan 
sätta bilden i kontext.  
 
Lina tenderar att tagga de personer hon umgås eller laddar upp bilder med vilket innebär att hon 
vänder sig till olika publiker inom publiken vilket annars kan anses vara svårigheterna med 
kommunikation i sociala medier. I bild 4 ser vi hur hon direkt riktar sitt meddelande till en annan 
instagramanvändare även om bilden också kan ha delats då den innehar ett komiskt inslag som 
underhåller även de som bilden inte är riktad till.  
 
Vi finner inte att Lina idealiserar sin presentation på Instagram i jämförelse med den 
interpersonella situationen. Vi finner att Lina delar med sig av bilder som är konkreta och 
representativa för vad de presenterar. Att Lina skulle missrepresentera sig själv via ett foggy-mirror 
perspektiv kan vi endast se i de två bilderna berörande fotbollen då dessa inte presenterar Lina. Här 
ser vi alltså att hon har förhöjt en del av sin självpresentation och således inte innehar rätt 
självkoncept i jämförelse med offlinepresentationen. Lina har inte delgivit någon 
profilbeskrivning där hon hade haft möjligheten att presentera demografiska aspekter av hennes 
liv. Hon använder sig inte heller av geotaggar för att ange plats för var bilderna är tagna. Den 
demografiska information vi kan ta del av via Instagram är hennes yrkesroll, om den ändock inte 
är direkt uttalad. På så vis ser vi att demografiska avslöjande till mycket större del sker i 
offlinepresentationen.  
 

4.3 Empiri: Sofia 
 
Vardagsliv 
Sofia tycker det är svårt att beskriva sig själv och säger att hon tycker att man tenderar att 
presentera sig genom vad man sysselsätter sig med. Sofia är 21 år och definierar sig själv som 
student. Hon flyttade till Jönköping enbart på grund av studier på högskolan. Hennes liv ser hon 
som stabilt, planerat och roligt. Hon upplever att hon har en bra balans och att hon har en 
positiv syn på livet. 
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Sofia uppger att hennes veckor ser mycket likadana ut. Skolan är det som går först och hon går 
på alla lektioner och avsätter också några timmar till att plugga. Ungefär två gånger i veckan 
jobbar hon som kundtjänstmedarbetare. En gång i veckan går hon ut på krogen. I övrigt 
spenderar Sofia mycket tid med sin sambo som flyttade till Sofia i Jönköping efter att hon flyttat 
hit för studier.  
 

“Så dem [veckorna] ser faktiskt rätt så lika ut. Det är: jag går till skolan,  
sen så jobbar jag några pass och sen så gör jag nått kul.” 

 
När vi ber Sofia beskriva en dag under den gångna veckan ingående berättar hon att hon vaknade 
i hyffsad tid. Hon känner också att söndagen är den dagen då hon inte känner att hon behöver 
göra någonting och inte behöver ha något planerat. Sofia och hennes sambo tog sovmorgon och 
gjorde en godare frukost. I söndags spelade de även badminton följt av att Sofia tog en 
promenad i det fina vädret. Efter detta åt hon lunch och storstädade i två timmar tillsammans 
med sin sambo. Sofia berättar senare att hon kollade på Solsidan och lagade middag, men avbröt 
snabbt sig själv och berättade att hon köpte sushi.  
 

“Nä och sen lagade vi någon middag och sådär. Tror jag. Nej. Jag köpte hämtmat. Jag köpte sushi.” 
 

Sofia fortsätter att beskriva hur hon i vardagen och speciellt under söndagar försöker aktivera sig 
mer. På måndagar dansar hon i en dansgrupp men hon upplever att det är det enda hon gör. 
Tidigare hade hon häst men saknar nu ytterligare aktivitet och därför försöker hon tillsammans 
med sambon hitta på saker så som badminton och bowling. Hon tror att man eftersträvar en 
”duktighetskänsla” genom att aktivera sig. Något som nyligen har börjat intressera Sofia är 
kvinnofrågor och feminism som hon läser om i bloggar och i debattartiklar. Ibland bloggar Sofia 
själv om dessa ämnen.  
 
När Sofia beskriver vad som är hennes ”glimtar” i vardagen berättar hon att hon gillar att klä på 
sig på morgonen och få välja kläder och smycken. Detta trots att hon inte skulle säga att mode är 
ett intresse tycker hon att kläder är roligt.  
 

”Det kanske tar fem, max tio minuter… men det är något som jag verkligen tycker är roligt […] 
Det låter ju helt sjukt nu när jag säger det men […] Det tycker jag är kul.” 

 
Ytterligare beskriver Sofia att hon uppskattar de dagar hon har tid att äta en ordentlig frukost. 
Detta är någonting som hon kan se fram emot under veckan. Hon tillägger också att hon aldrig 
hoppar över några måltider och att äta alltid har varit en viktig del i hennes liv. Det som Sofia 
minns som roligast under veckan var badmintonspelandet, vindrickande med vänner och även att 
hon tittade på fotboll. Hon upplever inte att något varit speciellt tråkigt men att det tog emot lite 
att gå till jobbet.  
 
Ideal 
Om Sofia fick möjligheten att förändra någonting i sin vardag skulle det vara att hon var mer 
aktiv och helst att hon hade haft en häst. En perfekt helg enligt henne skulle vara att under 
fredagen umgås med sina vänner i Jönköping för att sen åka till sin hemstad och äta middag med 
sin familj. Under lördagen skulle hon ta sovmorgon för att senare äta lunch med sina vänner och 
på kvällen gå ut med ett större gäng. Söndagen skulle hon spendera med sin sambo och hans 
föräldrar för att sen åka tillbaka till Jönköping. Om fem år ser Sofia sig i en trygg arbetssituation 
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som gör att hon kan ha tid för ett fritidsintresse, helst en häst. På så vis beskriver hon sig som 
ganska vanlig och som nöjd.  
 
Publik 
Sofia har en öppen instagramprofil och hon upplever att hon har många följare. I perioder 
reflekterar hon över vilka som följer henne och då kan det hända att hon undrar vad hennes 
följare kan tänka om hennes bilder. Hon menar dock att detta inte påverkar vilka slags bilder som 
hon lägger upp eller att detta begränsar henne. Främst är det hennes vänner från hennes hemstad 
som följer henne, men även lite familjemedlemmar och vänner från Jönköping. Även om hennes 
profil är öppen blockerar hon följare som hon inte har en aning om vilka de är. Sofia delar inte 
sina instagrambilder på Facebook eller andra medier då hon tycker det känns onödigt. Hon säger: 
 
“På Facebook, där bryr jag mig inte... Där är man lite vän med folk som man bara: vem var det där? Ja, kanske 

någon jag kände när jag var 15 men på Instagram så är det mer folk man verkligen har koll på. Så då tänker 
jag att det är för dem jag vill visa det jag lägger upp på Instagram egentligen” 

 
Instagram 
 
Profilbeskrivning 
*********.blogg.se 
Bild Bildbeskrivning Bildtext Geotag 

1 Sex tjejer i soffan framför TV:n, en 
håller upp en svensk fotbollströja. 

Emoji-symboler Nej 

2 Sushi  Beroende Nej 
3 Uppdukat bord med tända ljus, ost 

och kex 
- Nej 

4 Egobild Torsdagsposen. Och nu är det helg! 
Sushi och (fotbollssymbol) woohoo 

Nej 

5 Film. Uteslutes ur studien. - - 
6 Kollagebild: Bowling och thaimat Bättre fredag! Vinst i bowling och 

mongolisk buffé på det  
Nej 

7 Marsvin Hahah aww Nej 
 
Tolkningskommentar från Sofia 
Sofia berättar att hon ofta förmedlar mer än bara motivet på bilden. 
 
“[…]då var det ju kanske mer känslan för då hade jag tänt lite ljus och skulle käka kex och brieost och då hade 
jag ju likaväl kunnat ta kort på brieosten i sitt paket om det var så att jag ville visa brieosten. Men det ville jag 

ju inte. Jag la ju upp allt för att det skulle liksom... förmedla att: såhär mysigt och gott har jag det nu." 
 

4.4 Analys: Sofia 
 
Sofia är väl medveten om sin publik. Hon har en öppen profil men ser ändå till att hennes följare 
är sådana som hon känner sedan tidigare interpersonella situationer. Vi finner inte att Sofia 
anpassar sina bilder till den stora publiken. Det går att diskutera om bild 1 rörande 
fotbollsmatchen är en publikanpassning och möte av anständighetsnormerna så som i Linas fall. 
Här kan vi dock återkoppla till Sofias uttalande om att fotbollsmatchen var den roligaste 
händelsen under den gångna veckan vilket påvisar att bilden inte har lagts upp för att möta 
samhällets intresse. Den är snarare representativ för Sofias liv. I bild 2 delar Sofia en bild på vad 
hon äter. Innan de sociala mediernas framväxt anser vi att vad man åt tillhörde den bakre 
regionen. Vad vi kan se här är att aktiviteten har gjorts offentlig. Denna diskussion är i dagsläget 
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stor: varför delar vi vad vi äter på sociala medier och är det socialt accepterat att göra det? 
Kontroversen bidrar till att de flesta användare drar sig för att ladda upp ”matbilder” för att detta 
kan utsättas för kritik. Således ser vi att Sofia inte anpassar sig i denna högst aktuella diskussion.  
 
Vi finner att Sofia har tendenser att idealisera i sin onlinepresentation. De uppladdade bilderna är 
estetiskt fina och tilltalade och i många av dem finner vi undermeningar. Bilderna representerar 
mer än vad det faktiskt är ett motiv av, något som även Sofia själv säger. Återigen tar vi bild 2 
som exempel då vi författare besitter förförståelse om den kulturella närhet som bilden 
förmedlar: sushi som maträtt som innehar status och som inte förknippas med andra typer av 
snabbmat så som pizza eller hamburgare. Sushi kan så sett anses vara mer sofistikerat och för de 
med ”bättre smak”. Att Sofia knappast kom ihåg att hon åt sushi i sin offlinepresentation blir då 
oerhört intressant. Bild 3, som inte har någon bildtext till, förmedlar också den något utöver 
motivet. Bilden visar vardagslyx och en känsla av mys. Sofia säger själv (se citat ovan) att om 
hade hon velat förmedla att hon åt ost och kex hade hon kunnat ta bild på de olika 
förpackningarna. Genom att duka upp fint förmedlar hon dock mer än just detta. 
 
Vad som kan ses som en foggy-mirror aspekt är att Sofia uppfattas som ytterst aktiv i sin 
onlinepresentation – något hon tydligt inte uppger sig själv för att vara i offlinepresentationen. 
Om detta beror på att Sofia idealiserar sig själv eller har ett skevt självkoncept är svårt att avgöra. 
Sannerligen kan det vara så att Sofia omedvetet förhöjer den aktiva framtoningen på Instagram 
vilket leder till en idealiserad bild av hennes liv. I offlinepresentationen påvisar Sofia flertalet 
gånger att hon är student och att det är det som prioriteras först i hennes liv. Trots detta ser vi 
inga sådana avslöjanden, om att hon är student, i det urval som vi har tagit från Instagram. Även 
detta kan ses som antingen en foggy-mirror aspekt då Sofia själv säger att hon har svårt att 
berätta om vem hon är. Vi anser att detta snarare kan bero på just detta bristande självkoncept än 
att Sofia utesluter sina studier som en demografisk aspekt. Inte heller hos Sofia ser vi att hon har 
använt sig av geotaggar och i övrigt har vi svårt att finna demografiska faktorer som hon återgav i 
offlinepresentationen.  
 

4.5 Empiri: Amanda 
 
Vardagsliv 
Amanda beskriver sitt liv som stressigt, fullproppat och ostrukturerat. Samtidigt som hon jobbar 
deltid, är extraanställd, i en sportbutik försöker hon träna och träffa kompisar och åka till 
pojkvännen i Stockholm. På senare har det dock blivit mindre jobb då hon måste passa sig för 
CSN. Hon studerar nämligen också organisationskommunikation på högskolan i Jönköping. 
 

“Jag går orko- programmet och det är ju, det är ganska så stressigt nu, det är ganska mycket att styra med och 
såhär. Jag skulle säga att det är ganska hektiskt.” 

 
När Amanda beskriver den gångna veckan berättar hon hur den skiljer sig från andra på så vis att 
hon numera inte kan jobba lika mycket på grund av CSN. Hon berättar att hon springer på 
föreläsningar, pluggar hemifrån och förbereder presskonferens till skolan. En återkommande 
vardagsrutin är att prata i telefon 2-3 timmar om dagen. Detta gör hon samtidigt som hon gör 
andra saker så som att städa, diska eller laga mat. Under helgen var hon ledig vilket innebar att 
hon försökte plugga, träna och träffa kompisar.  

 
“Aldrig är pratandet [i telefon] en syssla i sig utan jag gör alltid saker samtidigt liksom. Effektivisera.”  
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När vi ber Amanda beskriva en dag i den gångna veckan ingående berättar hon att hon var uppe 
tidigt och sen höll hon presskonferens i skolan. Efter detta gick hon på stan med en vän och 
bytte kläder. När hon senare var påväg hem pratade hon i telefon med en kompis för att sedan 
åter gå ner på stan till gymmet där hon tränade i 30 minuter.  
 

“[…] direkt vidare till gymmet och där, ja, där var det lite, jag kände att det var lite svårt att slappna av” 
 
Hon glömde sitt smink på gymmet när hon gick därifrån. På kvällen gick hon vidare till en 
kompis för att titta på fotbollen men på vägen dit pratade hon i telefon med en kompis och hann 
även handla med lite mat som skulle ätas under kvällen tillsammans med lite alkohol. Amanda var 
hemma vid ungefär halv ett och då slösurfade hon i en timma innan hon somnade vid halv två. 
 
Amanda berättar att hon tränar på Friskis & Svettis och tycker att det är nära och bra för henne. 
Dock har hon nu haft ett ganska ordentligt uppehåll på sistone och fredagens träning var det 
första träningspasset på länge. I och med Amandas uppkommade praktik, som gör att hon inte 
kommer att arbeta i sportbutiken, försöker hon nu hålla någon slags studentbudget vilket hon 
menar att hon inte är van vid när hon i vanliga fall inte behöver hålla pengarna i styr.  
 
Amanda tycker att “glimtarna” i hennes vardag är förknippade med andra människor och säger 
att både familj och pojkvän är sådana “glimtar”. Annars så uppskattar hon att bara kunna ligga 
hemma och ta det lugnt och hyra någon film. Övriga intressen är klättring, träning och målning 
men dessa får just nu inte så stor del. 
 

“Intresserna får inte så himla stor del just nu liksom. Det är lite mycket. Så man hinner inte riktigt.” 
 
Amanda minns fotbollskvällen med sina tjejkompisar som det roligaste under veckan då de alla 
var samlade och hade det trevligt. Vad hon dock minns med mindre trevliga associationer är att 
hon behövde åka hem från sin pojkvän och att hon då fastnade i tågkaoset. Presskonferensen 
och förberedelserna för den minns hon inte heller som något roligt.  
 
Ideal 
Om Amanda fick möjligheten att förändra någonting i sin vardag så skulle det vara att hon hade 
bättre struktur och att hon kunde styra mer över sitt jobb och sina aktiviteter. Dessutom så skulle 
hon vilja träna mer. En perfekt helg enligt Amanda spenderar hon tillsammans med sin samlade 
familj i sin hemstad där hon inte har lika många förpliktelser. Där kan hon även passa på att 
träffa sina kompisar och klättra med sin bror. Hon skulle gärna åka till sin farmor och käka 
middag, gå på promenader med familjen och gå på bio och försöka att träffa så många som 
möjligt och göra så mycket som möjligt. I framtiden hoppas Amanda på att hon har vågat satsa 
på en karriär i Stockholm där hon lägger manken till och tycker det är roligt. Hon tänker sig ett 
mer avskalat, simpelt liv med familj och partner, jobb och ett liv där hon motionerar.  
 
Publik 
Amanda har en stängd instagramprofil och upplever inte att hon har många följare. Hon 
upplever det som att det bara är hennes närmaste som följer henne och håller sig privat för 
övriga. Hon brukar stundtals fundera över vilka det är som följer henne.  

 
“Men jag försöker hela tiden tänka på: vem kommer se det här?, hur kommer dem se det här, hur kommer dem 

tolka det, hur kommer dem att se på mig?” 
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Amanda skulle aldrig tillåta hennes arbetsgivare att följa henne och hade hennes föräldrar varit 
aktiva på Instagram hade hon smygit sig in på deras konto och avföljt henne. Ofta känner hon 
också att det är otydligt varför folk ska följa henne, att det ofta inte finns någon nytta. Indirekt 
tror Amanda att hon påverkas av de som följer henne i bemärkelsen vad hon lägger upp för 
bilder, men det är inte något som hon direkt tänker på. Amanda delar inte heller sina bilder i 
andra medier så som Facebook där hon har fler kollegor osv.  
 
 
Instagram 
 
Profilbeskrivning 
- 
Bild Bildbeskrivning Bildtext Geotag 

1 Broccoli och andra grönsaker 
i stavar 

Pluggsnacks till skolan Nej 

2 Hårig sko Shoebacca #chewbaccamedtupésko Nej 
3 Egobild Serious face on, presskonferensdags strax 

#vemorkarsåntimörkret #tomtegröttillfrukost 
#fördetvarmanjuvärd #japp 

Nej 

4 Bild på en bild, informanten 
med sin syster 

I den annars rätt törra brevlådan hittade jag en 
förstorad bild skickad av min syster, kan ha 
varit en av världens finaste gester @***** 

Nej 

5 Skärmdump från egen 
Facebook 

Jag är varm, kläderna är stryktorra och jag har 
lyckats få mig en sittplats åtminstone, så let the 
show begin. #hurlösernidettaSJ #spännande 
#nyfikenmensliten 

Nej 

6 Egobild Godnatt mvh hon som vaknade till med 
snoken nere i skolboken #gåoläggdig 

Nej 

7 Framdukat fikabord med 
dryck och chokladbollar 

Kletiga chokladbollar med @*****@***** 
@****** 

Nej 

 
Tolkningskommentar från Amanda 
Amanda berättar hur hon ser på sin Instagram: 
 

“Min Instagram är ju tekniskt sätt lite av en, sån här ni vet, jag samlar kanske mina godbitar liksom...  
Så för mig så blir det kanske lite, en liten memory lane, att kunna pinpointa sitt liv för  

ibland kommer man inte ihåg allt.” 

4.6 Analys: Amanda 
 
Amanda är medveten om sina följare på Instagram. Hon säger även att hon brukar reflektera 
över hur hennes bilder kommer att bemötas. Detta är något som vi tycker oss finna i hennes 
självpresentation online. Exempelvis finner vi att bild 2 är publikanpassad i den bemärkelsen att 
den endast är upplagd i syftet att underhålla snarare än att Amanda vill ge en bild av sitt liv. Som 
vi även har nämnt i tidigare analyser riktar sig taggningar av andra personer i bilder till publiker 
inom den stora publiken, något som vi ser att Amanda använder sig av i bild 4 och 7. Vad som är 
intressant med Amandas instagrampresentation är att hon tenderar att inte visar upp det faktiska 
görandet som Persson (se sida 5) pratar om. Amanda tenderar snarare att iscensätta görandet. 
Detta finner vi i de båda egobilderna (bild 3 och 6). Liksom den rådande diskussionen rörande 
”matbilder” diskuteras det även i nuläget mycket om egobilder: är det okej? Är det ett sätt att 
söka bekräftelse? Vad vill man visa upp? Dessa frågor är inga som vi tar ställning till men vad 
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som kan konstateras är att denna diskussion inte verkar påverka Amanda och att hon på så vis 
inte påverkas i valet av vilka bilder hon lägger upp. Vi finner det ändock intressant att dessa 
egobilder har använts för att via texten beskriva någonting helt annat än motivet på bilden.  
 
Amanda ger två presentationer som är relativt konsekventa och stämmer överens med varandra 
till hög grad. Genom detta kan vi inte se några spår av idealisering eller foggy mirror i hennes 
onlinepresentation. Det angivna ideallivet som Amanda angav i intervjun, finner vi inga spår av i 
onlinepresentationen.  
 
Vi upplever att Amanda i båda presentationerna tenderar att förhöja vissa delar av sitt liv. Detta 
kan visa på att hon har ett foggy-mirror perspektiv på sitt liv. De båda presentationerna stämmer, 
som tidigare nämnt, i hög grad med varandra men vi finner att informanten ger splittrade 
presentationer i de enskilda presentationerna i sig. En skillnad vi dock kan utläsa i jämförelsen är 
att informanten i offlinepresentation först och främst definierar sig som deltidsanställd. Hon 
betonar väl att hon jobbar mycket. Att hon studerar på heltid nämns först senare i presentationen 
och nämns då inte lika mycket som hennes arbete. I onlinepresentationen härleds många bilder 
till skolan och skolarbete. Här ser vi alltså en, antagligen omedveten, förhöjning av livet som 
student. Om detta ska ses som ett ogiltigt självkoncept eller som uteslutandet av demografiska 
faktorer finner vi oklart men detta diskuteras vidare i nästa kapitel. 
 
Övriga demografiska faktorer är det få av. I jämförelse med Amandas offlinepresentation är 
instagrampresentationen fattig.  
 

4.7 Empiri: Carin 
 
Vardagsliv   
Carin är lärarstudent och läser sitt sista år. Under sin studietid har hon pluggat några omgångar 
utomlands. Hon är engagerad i olika forum, exempelvis Röda korset. Hon förklarar att hon vill 
göra världen lite bättre, och beskriver sig själv som något av en twitter-, facebook- och 
instagramaktivist då hon försöker sprida sina åsikter. Carin söker sig till många sociala 
sammanhang, det är där hon trivs som bäst.  
 

”Nu så är jag väl inte med i särskilt många olika grejer för att jag pluggar 150 %  
så jag känner att det tar energi.” 

 
Hon förklarar att hon har ett ganska så stort socialt behov, och att hennes vänner nog skulle 
beskriva henne som väldigt aktiv. Hon beskriver sig själv också som en familjemänniska. Carin 
har också ett musikintresse och spelar flera instrument. Hon beskriver sig vidare som lite 
konstnärlig då hon gärna stickar, virkar och syr. Hon är också med i en bokcirkel, så hon läser en 
hel del böcker. Och så tränar hon på Friskis & Svettis.  
 
Eftersom att Carin just nu skriver uppsats så ser veckorna lite varierande ut. Hon förklarar att 
hon skriver tillsammans med en tjej, och att de ses 2-3 gånger i veckan och skriver tillsammans, 
övriga dagar håller de kontakten via Skype.  
 
”Så då blir det att jag pluggar större delen av dagarna, det är ganska sällan som jag såhär inte pluggar under en 

dag för då får jag väldigt dåligt samvete, jag kan känna såhär att jag vill få mitt gjort.” 
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Carin går också på en hel del träningspass. Hon föredrar att träna tidigt på morgonen så att hon 
har kvällen ledig. Hon konstaterar att det blev fyra pass förra veckan, och berömmer sig själv lite. 
Förra veckan träffade hon också sitt matlag, som är inspirerat av tv-programmet Halv åtta hos 
mig. De är ett tjejgäng som ses och bjuder varandra på middag. Carin berättar också att det förra 
veckan var Jönköping Open, vilket är en slags mångfaldskonferens. Då besökte hon många olika 
seminarier och gick på filmvisningar.   
 
Carin beskriver en dag i förra veckan och berättar att hon körde ett träningspass tidigt på 
morgonen, sen cyklade hon hem och åt frukost. Efter det kom hennes uppsatskompis hem till 
henne, de fikade och pluggade tillsammans. Senare på eftermiddagen gick Carin till biblioteket 
och lånade en bok. När hon kom hem tog hon det lugnt och stickade lite. På kvällen gick hon på 
ett möte inför är en stor konferens som verkar för kvinnors rättigheter. Hon berättar ivrigt om 
hur inspirerande det var:  
 

”[…] det var massa olika kvinnor som bara var så himla peppande! Jag blir såhär att jag går igång på saker 
väldigt fort, och blir såhär ”åhh”, så då anmälde jag mig till någon sån här jämställdhetsgrupp i kommunen, och 

pratade med olika människor där och hade väldigt trevligt.” 
 
Carin berättar att hennes guldstunder i vardagen består av många olika saker. Något hon särskilt 
uppskattar är att ta en fika med en kompis och att ha ett gott samtal med någon. Hon står sin 
mamma väldigt nära och ett telefonsamtal med henne brukar ge energi. Carin tycker att hon har 
ett härligt liv och att det händer mycket kul mest hela tiden. Men något hon nämner som extra 
minnesvärt var då hon tillsammans med sin moster för några helger sedan spenderade en lugn 
helg i sommarstugan. Något som hon däremot upplevt som mindre kul, var då hon fått kritik för 
olika saker. Carin förklarar att hon på sistone insett att hon är dålig att ta negativ kritik på rätt 
sätt, så det är något hon börjat jobba på.  
 
Ideal 
Carin säger att hon trivs väldigt bra, men om hon ändå skulle förändra något så skulle hon vilja 
ha fler sammanhang med större kompisgäng. Hon nämner också att hon skulle vilja ha en 
partner, men det är inget hon går och tänker på särskilt mycket. Carin berättar att hon knappt 
spenderat en helg hemma under hösten, då hon hälsat på kompisar lite här och var. Därför skulle 
en perfekt helg spenderas hemma. På fredagen skulle hon gå på AW med kompisar, på lördagen 
skulle hon strosa på torget och på kvällen kanske gå på en middag eller gå ut och dansa. På 
söndagen skulle hon ta det lugnt, träna och laga mat inför kommande vecka. Hon påpekar att 
hon inte skulle vilja ha det såhär varje helg, det skulle bli tråkigt. När det handlar om framtiden så 
vill Carin inte ha den utstakad. Hon förklarar att hon helt enkelt inte vill veta nått om framtiden. 
Det viktigaste är att hon mår bra och är lycklig.  
 
Publik 
Carin har stängd profil eftersom att hon vill hålla den ganska privat. Hon tänker också på sin 
framtida yrkesroll som lärare då det är olämpligt att elever kan se hennes bilder. Det händer att 
hon delar sina bilder på Facebook, men då ska det vara en bild på något viktigt eller extra kul. 
Carin upplever att hon har ganska många som följer henne i förhållande till hur många hon själv 
följer. Men hon påpekar att hon verkligen inte bryr sig om det. Hennes följare består främst av 
vänner, barndomskompisar och lite familj. Hon förklarar att följarna påverkar vilka bilder hon 
lägger upp till viss del, men samtidigt använder hon sin Instagram som ett privat litet fotoalbum 
så är det någonstans hon känner att hon faktiskt kan ”kötta på” så är det just på Instagram. 
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Facebook använder hon mer som en adressbok och för att hålla kontakt med internationella 
vänner och Twitter använder hon enbart politiskt.    
 
”Instagram använder jag lite mer såhär som mysrummet, där kanske det inte blir så politiskt, utan det blir mer 
såhär: jag fikar, vad jag bakat och, ja ganska såhär präktigt på ett sätt, men där känner jag ändå mer såhär att 

jag kan kötta på…” 

 
Instagram 
 
Profilbeskrivning 
My life so far 
 Bild Text Geotagg 
1 Två glöggmuggar och två fat med lussebullar, 

pepparkakor, clementiner 
Man kan ju inte plugga hela 
tiden. #snartärdetjul 

Nej  

2 En grön plansch där det står ”All I want for x-
mas is en biljett till #******” 

Hej mamma @*** & pappa 
@***! önskelistan uppdaterad! 

Nej  

3 Leende informant gör tummen upp framför 
en text där det står ”Dags för” och 
informanten håller i ett papper där det står 
”intersektionalitet” 

Vad tycker DU det är dags för? 
Intersektionalitet tycker jag! 
#**** @******** 
 

Nej  

4 En dörr med en affisch där det står ”Hej 
Jönköping vi ses i Malmö! #******”  

#********** #******   Nej  

5 Bild på flyer från *********  (texten på flyern översatt till 
engelska) + #****** 

Nej  

6 Lattevisp i förpackning från Ikea tillsammans 
med ett blommigt kort 

Tack älskade mamma @*** för 
det fina namnsdagspaketet. 
Grattis tillbaka! 

Nej  

7 Tjej sitter vid uppdukat fikabord Inleder namnsdagen på 
förnämsta vis med gofika med 
min C-uppsatskompis 

Ja  

 
Tolkningskommentar från Carin 
Carin berättar hur hon resonerar kring bilder:  
 

”Det finns ju inget mer störande än folk som lägger upp dåliga blixtbilder med röda ögon och grejer. Det är ju 
såhär astrist. Och mycket blir ju med alla filter och sånt, som blir snyggt när man lägger på det, så det är ju klart 

att man vill ha. Jag lägger ju inte upp en dålig bild, det gör jag absolut inte.” 

4.8 Analys: Carin  
 
Carin har stängd profil och styr således över sin publik. En viss publikanpassning kan urskiljas 
exempelvis i bild 2 och 6 där budskapet direkt är riktat till hennes föräldrar som också taggats i 
inläggen. Carin förklarade i offlinepresentationen att hon är en familjemänniska och att hon står 
sin mamma nära, viket också förmedlas på Instagram genom dessa två bilder. I bild 3 ställer 
Carin en fråga till sina följare genom bildtexter: ”Vad tycker DU det är dags för? 
Intersektionalitet tycker jag!”. Frågan kan ses som ett sätt att försöka interagera med publiken; att 
skapa nyfikenhet och debatt. Carin beskrev sig själv i offlinepresentationen som lite av en aktivist 
som försöker sprida sina åsikter på sociala medier, vilket också tydligt framträder på Instagram 
genom flera bilder. I bild 5 har Carin översatt en svensk text på en reklamflyer till engelska vilket 
torde vara direkt anpassat till Carins internationella vänner som följer henne. Detta visar på ett 
medvetande om publikens närvaro och sammansättning. Carin nämner just att hon vill ha stängd 
profil för att hon ska kunna hålla den ganska privat – detta uttalande påvisar att samtliga bilder 
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mer eller mindre är anpassade efter den rådande publiken. Skulle Carin haft en öppen profil 
skulle troligtvis bildinnehållet sett annorlunda ut.   

Då vi jämför de båda presentationerna uppmärksammar vi inget som direkt är idealiserat. 
Angående bildernas komposition och uttryck så är bilderna förhållandevis skarpa och har ett bra 
ljus. Carin nämner just att hon aldrig skulle publicera en dålig bild, därav kan vi antyda att hon 
sållat ut och enbart publicerat de bästa bilderna.  

Carin nämner inga demografiska faktorer i sin profilbeskrivning. Vad som däremot går att utläsa 
genom hennes bildinnehåll är att hon är student. I bild 4 nämns två städer: Jönköping och 
Malmö. I bild 7 har Carin använt en geotagg som inte avslöjar någon konkret information. Om vi 
inte hade tagit del av hennes offlinepresentation hade vi inte förstått betydelsen av geotaggen. 
Därmed kan återigen en slags publikanpassning på Instagram urskiljas. De få demografiska 
uppgifterna som urskilj definierar vi som omedvetna avslöjanden.     

I bild 6 och 7 meddelar Carin att det är hennes namnsdag. När Carin pratade om dessa dagar i 
offlinepresentationen nämnde hon ingenting om att hon hade namnsdag. En möjlig förklaring till 
varför Carin inte berättade om sin namnsdag i offlinepresentationen kan vara därför att hon på 
Instagram sagt att hon kan ”kötta på lite mer” och visa sig lite präktig. Vi kan här möjligen se ett 
väldigt svagt drag av foggy-mirror, även om hon tycks vara medveten om den. På Instagram 
tenderar Carin att förhöja och uppvisa sig själv i präktigare dager. En annan skillnad i 
presentationerna är att Carin i offlinepresentationen berättar att hon gärna stickar och tränar. 
Dessa aktiviteter framträder inte i onlinepresentationen på Instagram. Det bör dock tilläggas att 
dessa aktiviteter inte var det som hon först och främst berättade om sig själv i 
offlinepresentationen.  

Sammanfattningsvis är online- respektive offlinepresentationen relativt samstämda. Det som är 
framträdande på Instagram är också framträdande offline – och vice versa. Carin tycks på det 
hela taget vara medveten om sitt agerande av vad hon vill förmedla i de båda presentationerna.     

4.9 Empiri: Sandra 
 
Vardagsliv  
Sandra beskriver sitt liv som strukturerat. Hon jobbar natt som personlig assistent 13 nätter i 
månaden. Då hon jobbar ser dagarna ungefär likadana ut. När hon vaknat går hon ut och rastar 
hundarna, sen försöker hon ta det lugnt så att hon är utvilad inför nattpasset. När hon är ledig 
försöker hon att umgås med kompisar.  
 
”Jag är inte en sån person som tycker om att sitta hemma själv och trycka i soffan, utan jag vill liksom göra saker 

och ting hela tiden. Och med att jag… nä men jag har nog svårt med det här med ensamhet, jag tycker det är 
väldigt jobbigt.” 

 
Sandra förklarar vidare att hon trivs i Jönköping och att hon äger sin lägenhet. Hon berättar att 
hennes föräldrar betyder väldigt mycket för henne. Att ha nära till dem är viktigt. Därför tror 
Sandra att hon kommer att stanna kvar i Jönköping.  
 
Sandra berättar att hon förra veckan jobbade måndag, tisdag och onsdag och för att få tillbaka 
dygnsrytmen höll hon sig vaken under torsdagen. Hon åkte då hem till en kompis och umgicks 
med henne hela dagen. De gick på stan och besökte några loppisar. På kvällen umgicks de 
hemma hos kompisen tillsammans med hennes barn. På fredagen umgicks hon med samma 
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kompis och på kvällen lagade de lite god mat och tog det lugnt framför tv:n. På lördagen besökte 
Sandra sina föräldrar. Hon var där hela dagen och hade tänkt vända på dygnet igen eftersom hon 
skulle jobba natten därpå. Men det blev ändrade planer. Jobbet ringde och hon var tvungen att 
hoppa in att jobba redan samma kväll.  
 
”Det är också lite min vardag, att jag är liksom timvikarie, och har varit det i fyra år, och då är det ju att man 

blir inringd när som helst vilket gör att, det är väl det som har gjort att man är väldigt spontan av sig.” 
 
När vi frågar Sandra vad hon har för små ”glimtar” i vardagen berättar hon att hon har en liten 
konstig sak för sig. Hon tycker om att tvätta och ta hand om sina kläder.  

 
”Mina kläder är mina barn, jag har alltid tyckt det. Och det ska liksom vara inhängt fint och allt sånt, och det 

tycker jag är en sån här, lite vardagslyx liksom, att det är fint i garderoben.” 
 
Sandra berättar att det roligaste förra veckan var då de hade pysselkväll på fredagen.   
 
”Jag tycker som sagt om att gå på loppis och då har det blivit att min nya grej är att jag gör om saker jag köper. 
Ah men typ, gamla lampor, och någon lampskärm, och sen så binder man den och gör lite fina lampskärmar av 

det. Det tycker jag är väldigt roligt.” 
 
Sandra beskriver sig själv som väldigt positiv, och hon försöker se det positiva ur alla situationer. 
Därför kommer hon inte heller på något som varit tråkigt eller jobbigt under den senaste tiden.  
 
Ideal 
Om Sandra skulle förändra något i sin vardag så är det att hon skulle vilja träna mer regelbundet. 
När det gäller träning beskriver hon sig själv som en periodare. Periodvis tränar hon mycket för 
att sedan tappa det helt och sedan börja igen. Hon förklarar att det är svårt att få in det på rutin, 
speciellt med tanke på att hon jobbar natt och att schemat varierar så mycket. Hon förklarar 
också att hon är trött på att jobba natt och därför skulle vilja byta jobb. Hon vill jobba dagtid och 
vara ledig på helgerna. En perfekt helg är just den då hon är helt ledig. Drömscenariot är att hon 
under torsdagen kunnat städa lägenheten så att hon inte behöver tänka på städning under resten 
av helgen. Sen vill hon inte ha något speciellt planerat utan bara vara spontan och till exempel gå 
ut och ta en öl tillsammans med en kompis.  
 
Om 5 år önskar Sandra att hon är gift och så vill hon ha barn och bo i hus. 
 
”Ha allt det här: villa, Volvo, vovve liksom. Men hundarna har jag ju skaffat redan, så det är ju lugnt. Det är 

liksom en grej jag har avklarat. Resten är påbörjade projekt om jag säger så.” 
 
Hon vill ha ett arbete som hon tycker är roligt, något hon inte tröttnar på. Hon vet inte exakt vad 
hon vill jobba med, mer än att det inte är som personlig assistent.  
 
Publik 
Sandra har stängd profil på Instagram eftersom hon inte vill att vem som helst ska kunna kolla på 
hennes bilder. Tidigare har hon ibland delat sina bilder på Twitter. Hon upplever att hon har en 
hel del som följer henne, men hon tror inte att så många av dem tycker att hennes Instagram är 
speciellt intressant. Sandra berättar att det mest är vänner som följer henne och lite 
jobbarkompisar. Sandra säger att hennes mamma också följer henne men att hon nog inte riktigt 
förstått hur man gör. Hon har också en tidigare chef som följare. Sandra medger att hennes 
följare till viss del påverkar vad hon väljer att publicera.  
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”Jag kanske inte lägger upp allt som jag kanske skulle vilja göra. Har jag en sån där jättedålig dag då jag bara 
liksom vill sitta och trycka in huvudet i väggen typ, alltså då menar jag då lägger jag inte upp att jag har det.” 

 
Instagram  
 
Profilbeskrivning 
- 
 Bild  Text Geotagg 
1 En tjej hänger upp en 

taklampa 
Dvärgen kan! @*****  Nej  

2 Informantens ben i 
kors, iförd vita 
arbetsbyxor och gröna 
tofflor 

Och där klev jag tillbaka 3 år och blev den timmisen 
som kommer in vid kl 0200 på natten.  

Nej  

3 Två aluminiumformar 
med ostkaka  

Världens bästa mamma har gjort världens bästa 
ostkaka!  

Nej  

4 Man i arbetskläder 
sitter på golvet 
tillsammans med två 
små hundar 

Bästa pappan på farsdag!  Nej  

5 En teckning med 
färgglada gubbar  

Hos @***** får man visa upp sina målarkunskaper!  Nej  

6 Hund sitter på marken 
bredvid något som ser 
ut som en bil  

Alltid denna kamp varje gång! Han illvägrar att hoppa 
in i bilen själv.  

Nej  

7 En liten hund i närbild 
som tittar in i kameran  

Min morgon hittills: Halka på den enda isfläcken på 
hela områdets parkering, upptäcker att jag har skickat 
iväg aktivieringskoden med avtalet INNAN jag hunnit 
låsa upp den nya telefonen, ena hunden hetsäter och 
väljer att kräkas på min svarta ryamatta. Jag hoppas 
verkligen dagen blivit något bättre när jag sovit!  
 
 

Nej  

 
 

4.10 Analys: Sandra 
 
Till följd av att Sandras publik enbart består av personer som hon känner, tenderar hon att 
publicera ett avslappnat och delvis internt innehåll. Ett exempel är i bild 1 då bildtexten lyder 
”Dvärgen kan!” och en person är taggad. Sandra skämtar om kompisens längd, vilket hon antas 
kunna göra just därför att hon känner personen väl och hon vet att ingen i hennes publik skulle 
kunna ta illa upp. I bild 5 lyder bildtexten ”Hos @***** får man visa upp sina målarkunskaper!”. 
Hon antas här utgå från att publiken vet vem den taggade personen är och att publiken därmed 
sätter in det i en kontext som gör att bilden får en tydligare mening. Bilden visar en teckning med 
färgglada ritade gubbar, en del av gubbarna ser ut att vara ritade av ett barn. Genom 
offlinepresentationen kunde vi förstå bilden, då vi fick vetskap om att den taggade personen har 
barn och att de under denna dag hade en pysselkväll. Med detta i åtanke styrks alltså antagandet 
om att innehållet delvis är internt – och enbart förstås av den tilltänka publiken inom publiken.        

Överlag visar Sandras presentation på Instagram det som benämns som ett faktiskt görande. I 
bild 2 syns informantens ben från informantens vinkel. Hon har på sig arbetskläder och texten 
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lyder ”Och där klev jag tillbaka 3 år och blev den timmisen som kommer in vid kl 0200 på 
natten”. Bilden antas därmed vara tagen precis där och då.  

Presentationerna hon ger av sig själv känns relativt samstämmiga, och inte idealiserade åt något 
håll. I offlinepresentationen berättar Sandra att hon är trött på att jobba natt och att hon vill byta 
jobb. Denna bitterhet och önskan om ett nytt jobb framträder också online på Instagram genom 
bild 2.  

På Instagram är många av Sandras bilder mörka och suddiga och upplevs därmed inte som 
förskönade. I bild 6 belyses vardagens krångel, med hunden som vägrar att hoppa in i bilen. 
Detta är också något som också stämmer överens med offlinepresentationen då Sandra inte 
utmärkande säger att livet är bra. Vi kan dock se att det motsäger Sandras uttalande om att hon 
alltid är väldigt positiv. Bild 2, 6 och 7 upplever vi inte som positiva, även om det såklart kan 
finnas en hel del ironi och självdistans inbegripet i dem, framförallt i bild 7. Bild 7 kan ha lagts 
upp för att roa publiken, och är därmed också en slags publikanpassning.  

Sandra nämner inga demografiska egenskaper i sin profilbeskrivning. De demografiska uppgifter 
som går att utläsa genom bilderna upplevs som omedvetna. Vad man kan utläsa är att hon jobbar 
inom vården, att hon har en mamma och pappa samt hundar. Dessa faktorer är också det som 
Sandra framförallt belyser i offlinepresentationen vilket visar på att presentationerna 
sammanfaller genom de mest framträdande dragen.  

 

4.11 Empiri: Isabell  
 
Vardagsliv 
Isabell beskriver sig själv som att hon först och främst är student. Eftersom att hon har en 
pojkvän på distans reser hon en hel del mellan olika städer. Hon intresserar sig också i olika 
samhällsfrågor som hon gärna engagera sig i. 
 

”Jag tycker och tänker väldigt mycket, ja… jag är ganska intresserad av såhär samhällsfrågor, och kan bli 
ganska upprörd över saker och ting som man läser.” 

 
Helgerna spenderar hon ofta i sin hemstad, där hon umgås med sin pojkvän, sin familj och sina 
vänner. På veckodagarna går hon i skolan. Efter föreläsningarna brukar hon plugga tillsammans 
med kompisar och på eftermiddagarna hittar hon gärna på något med dem, kanske går ut eller 
käkar nått ihop. Hon är engagerad i Rädda Barnen, ett engagemang som innebar att hon förra 
veckan besökte ett flyktingboende. Hon tittar också ganska mycket på dokumentärer, till exempel 
innan hon går och lägger sig. Hon tycker om att laga mat, vilket hon gör ungefär varannan dag. 
 
När vi ber Isabell beskriva en dag förra veckan berättar hon att det första hon gjorde när hon 
vaknade var att hålla på med sin mobil för att vakna till, vilket hon gör nästan varje morgon. 
Därefter gick hon upp och satte igång tv:n som hon hade som bakgrundsljud då hon gjorde 
frukost. Sen gjorde hon sig klar för skolan. Väl i skolan träffade hon sina gruppkompisar och 
hade ett seminarium. Efter skolan gick hon hem och lagade mat. Sen kom en kompis förbi som 
höll henne sällskap när hon plockade in tvätt i garderoben. När hon var klar gick de tillsammans 
till ett café där de åt crepes och pratade om gårdagen då de båda hade varit ute. Sen åkte de buss 
till ett flyktingboende en bit utanför stan. På flyktingboendet satt de och gjorde pappersloppor 
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som de skrev svenska ord i. Papperslopporna skulle några unga killar på boendet använda för att 
lära sig svenska. 
 

”Sen var det en man där som var väldigt duktig på att rita så han gjorde hennamålningar på våra händer och 
armar fast med vanlig tusch. Och så satt vi och pratade lite, men mestadels av tiden var det ganska tyst eftersom 

att det är svårt med språk och sådär och många av dem är ganska dåliga på engelska.” 
 

När Isabell kom hem från besöket på flyktingboendet började hon diska och fixa det hon inte 
hunnit med tidigare under dagen. Sen tittade hon lite på tv och läste i en bok innan hon gick till 
sängs. 
 
Då vi frågar Isabell vad som varit extra kul och därför minnesvärt från veckan nämner hon åter 
besöket på flyktingboendet. 
 
”[…] det ger en väldigt mycket att tänka på och att träffa människor som är i en utsatt situation och faktiskt se 
hur glada de blir av att man är där och tycker att det är kul att träffa dem, det är absolut det starkaste minnet 

från förra veckan.” 
 
Hon säger också att hon varit hemma i sin hemstad och firat en nära väns födelsedag, vilket var 
extra minnesvärt då de inte ses så ofta. Något som Isabell däremot inte uppskattade var när 
brandlarmet i biblioteket ringde. Det tyckte hon var riktigt obehagligt. 
 
Isabell tycker om att laga mat, det är något hon verkligen uppskattar i vardagen. Hon förklarar att 
hon tycker det är kul att gå och handla, att det nästan är något hon ser fram emot. 
 
”Och när jag är i affären brukar jag bara gå runt lite, för jag kan veta vad jag ska ha men jag nästan såhär som 

när man går och shoppar kläder att man ändå tar ett extra varv och kollar och tänker; hmm jag  
kanske ska göra något med det här typ?” 

 
Ideal 
Isabell tycker att examinationstillfällena i kurserna hon läser borde vara mer utspridda. Hon säger 
att det ofta bli hektiskt och att hon ibland har svårt att börja läsa kursböckerna i tid. En del 
examinationer benämner hon som pest och pina, men tycker ändå inte att något ska plockas bort, 
för man har ju trots allt valt att gå en utbildning, menar hon. Men hon tycker att examinationerna 
kunde underlättas. 
 
En perfekt helg beskriver Isabell som en helg då hon är helt ledig. På fredagen hittar hon gärna 
på något med kompisarna i Jönköping, för att på lördagen åka hem till sin familj och umgås med 
pojkvännen. Söndagen ska vara lugn och mysig. Isabell säger att många helger faktiskt ser ut just 
så. När det gäller framtiden så hoppas Isabell att hon jobbar med strategisk kommunikation. Hon 
vill ha ett jobb där hon kan göra skillnad för människor. Hon vill också ha köpt sig en egen 
lägenhet och resa mycket. 
 
Publik  
Isabell har öppen profil och med tanke på att hon kommer från en liten stad upplever hon sig ha 
många följare. Men hon påpekar att hon på inget sätt jagar följare. Hon tänker inte så mycket på 
vilka som följer henne utan lägger främst märke till vilka som gillar eller kommenterar bilderna. 
Hon följs framförallt av vänner och bekanta, syskon och några jobbarkompisar. Hon medger att 
hennes följare också påverkar vad hon väljer att lägga upp för bilder. Sedan hennes pojkväns 
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pappa börjat följa henne har hon börjat tänka till lite extra. Isabell säger att hon speciellt tänker 
efter då hon lägger upp egobilder och festbilder. Isabell delar aldrig sina bilder på något annat 
socialt medium.  
 
Instagram 
 
Profilbeskrivning 
MKV-student i Jönköping. Hör hemma både där och i Lisch. 
 Bild  Text Geotagg 
1 Skärmdump på sms-konversation 

angående svenskarnas parti  
Smsar med min fina mamma.    Nej 

2 Sex glada människor, tre av dem gör 
peacetecken  

At my place  Nej 

3 Informanten med en person som 
uppfattas vara hennes pojkvän (är nära 
varandra på bilden) 

#utgång  Nej  

4 Stor fylld crepe med grönsaker  @olgascrepesogelato Ja 
5 Hand med snirklig röd målning  H  Nej  
6 Informanten tillsammans med en 

leende tjej ligger i en säng 
Fick denna bild på mms. Saknar 
min solstråle + emoji-symboler 

Nej  

7 En tjej sitter och bläddrar i en barnbok 
för ett barn 

Fika på Henrys. *** går igenom 
kurslitteraturen med ***.  

Nej  

 

4.12 Analys: Isabell 
 
Det går inte att se någon tydlig publikanpassning. I bild 6 har Isabell taggat personen i bilden 
vilket delvis är en publikanpassning riktat till kompisen och dess gemensamma bekantskaper, 
alltså en publik inom publiken. Överlag så innehåller inte bilderna så mycket information, vilket 
kan förstås som att de som känner Isabell och vet vad bilderna innebär också är dem som har 
behållning av dem. Ett exempel på detta är bild 5 som visar en hand med en röd snirklig målning 
med bildtexten ”H”. För en utomstående känns bilden hemlighetsfull och det går inte att utläsa 
något mer i bilden än vad som faktiskt visas. I offlinepresentationen berättade Isabell att hon 
blev målad då hon besökte flyktingboendet. Med den bakomliggande informationen kopplas ”H” 
till hennamålning och för personer i Isabells närhet som känner till denna händelse får bilden en 
djupare mening.    
 
Isabelles engagemang och intresse i samhällsfrågor och Rädda barnen genomsyrade hela hennes 
offlinepresentation. I onlinepresentationen på Instagram framträder inte detta engagemang på 
något annat sätt än som i bild 5, med den hennamålade handen. Därmed är inte presentationerna 
lika i det avseendet. Denna iakttagelse kan möjligen benämnas som svaga tendenser av foggy-
mirror, speciellt med tanke på att engagemanget var så pass framträdande och tydligt i 
offlinepresentationen. Kanske kan det bero på rådande normer, då Instagram generellt inte 
används som en åsiktsförmedlare i samma utsträckning som till exempel Twitter. Kanske beror 
det också på att Isabell har öppen profil och att hon upplever att hon har många följare vilket 
medför en begränsad kontroll över vilka som tar del av innehållet. Proklamerar man 
samhällsåsikter riskerar man alltid att möta motsättningar, vilket man kanske vill undvika att göra 
i ett visst socialt forum inom en viss social kontext. En annan skillnad mellan online- och 
offlinepresentationen är att Isabell i den sistnämnda uttryckligen benämner sig som att hon ”först 
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och främst är student”. På Instagram belyses inte studierna i bilderna, även om hon förvisso 
benämner sig som student i profilinformationen.  
 
I bild 4 visas en stor fylld crepe utan bildtext men med en taggning av caféet. Genom vår 
förförståelse vet vi att det nämnda caféet är nyöppnat och innehar en viss status av att vara 
trendigt. Därmed känns valet av att publicera bilden tillfalla en slags idealisering. Motivet visar en 
snyggt upplagd anrättning från ett nyöppnat café, som kan sägas vara ett uttryck för vad som 
anser vara fint och anständigt. Det är trots allt skillnad på att publicera en bild på en crepe eller 
en slafsig kebab.  
 
Gällande demografiska faktorer är Isabell den enda av deltagarna som lämnar demografiska 
uppgifter i sin profilbeskrivning. Hon är därmed den enda av deltagarna som medvetet uppger 
demografiska uppgifter. I profilbeskrivningen nämner hon att hon är student, utbildningen hon 
studerar, bostadsort samt hemort. Därtill visar hon vad vi förmodar är hennes pojkvän på bild. 
Dessa demografiska uppgifter är också det hon framträder med i den interpersonella 
offlinepresentationen.   
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5. Resultatdiskussion 
 
Genom att ha analyserat samtliga deltagares presentationer kommer vi i detta kapitel att redovisa 
för studiens slutsats och försöka ge svar på våra inledande frågor:  
 

- Hur skiljer sig presentationen av livet på Instagram från presentationen i interpersonella 
situationer? 

- Tenderar användarna på Instagram att anpassa sin presentation utefter sin publik på 
mediet? 

- Kan vi se de tre formerna av missrepresentation: idealisering, foggy-mirror eller 
uteslutandet av demografiska faktorer i onlinepresentationen i kontrast till offline? 

5.1 Vad kom vi fram till?  
 
Vi finner att presentationen som sker på Instagram skiljer sig, i jämförelse med den 
interpersonella presentationen, på så vis att den är mer uteslutande av de fullständiga kontexter 
som förmedlas. Vi finner att det endast är små fragment av livet som presenteras på Instagram 
medan den interpersonella presentationen ger större sammanhang, förklaringar och helhet. Det 
som presenteras på Instagram behöver inte heller vara det som belyses mest i den interpersonella 
presentationen. De små fragment som presenteras på Instagram behöver alltså inte vara 
proportionellt representativt för det ”verkliga livet”, även om samtliga bilder löper ur just detta.  
 
Instagram som kommunikationsmedium begränsar vad som tillåts att presenteras. Användarna 
kan helt fritt välja vad hen vill ladda upp och på så vis begränsar inte mediet användarna. Vad 
man dock ska notera är att det som delas på Instagram är just det som delas. Kameran fångar inte 
det som ligger utanför linsen och inte heller den kontext som bilden är tagen i. Således kan 
Instagram ses som ett fritt medium samtidigt som det finns en oerhörd begränsning till att 
användaren inte tillåts berätta hela kontexten. Trots att bildtext, kommentering och ”gillandet” av 
bilder ger möjlighet till att berätta hela historien är interaktionen hämmad - Instagram är inget 
samtal.  
 
I denna studie där den interpersonella presentationen ägde rum först tilläts vi ta del av en större 
kontext. Våra deltagare uppmanades att tala fritt i den utsträckning de själva ville. Vi ser här 
tendenser till att deltagarna gärna ger en fullständig bild av sitt liv med uttömmande förklaringar. 
Genom att få ta del av offlinepresentationen först fick vi alltså ta del av en än mer detaljerad 
självpresentation. Utefter våra analyser fann vi att de båda presentationerna till stor del 
överensstämde med varandra även om det bara är små fragment som presenteras på Instagram. 
Vi har dock fått ta i hänsyn vid vårt analyserande att intervjun förekom innehållsanalysen av 
Instagram vilket gjorde att vi hade tillgång till deltagarnas fulla kontext. Utan denna kontext hade 
vi haft svårigheter att förstå instagraminnehållet.  
 
Detta leder oss till vår frågeställning rörande publikanpassning som har visat sig höra samman 
med den tidigare diskuterade frågan här ovan. Vi finner att våra deltagare är medvetna om sin 
publik även om detta inte är direkt uppgivet. Innehållet är inte anpassat i stor grad till denna 
publik utan vi finner att deltagarna snarare utgår ifrån att deras följare är införstådda i den fulla 
kontexten av en delad bild. Våra deltagare har beskrivit att de följs av vänner och familj vilket 
innebär att när deltagarna visar små fragment av sitt liv på Instagram kan deras följare, som har 
en förförståelse om dennes liv, sätta bilden i kontext. Detta kopplar tillbaka till DeAndreas och 
Walthers studie som nämns i bakgrundskapitlet i denna studie. Deras resultat visar på att vi 
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tenderar att rättfärdiga våra närmare vänners beteende och se deras presentation online som mer 
sanningsenlig än som de vi betraktar som bekanta. Vårt resultat bidrar med att visa på att detta 
beror på att dessa är mer insatta i användarens liv och därmed har full förståelse för kontexten.  
 
Våra deltagare beskriver att de kommer från en facebookkultur som riktar sig till en bredare 
publik än den de har på Instagram. Genom att ha en mindre publik finner vi att deltagarna ibland 
tenderar att rikta sig till mindre publiker inom publiken genom att tagga personer. Eftersom den 
stora publiken har förståelse för den fulla kontexten och har insikt i användarens liv och 
antagligen också känner till de taggade personerna kan publiken ha förståelse för bilder som inte 
är direkt riktade till dem.  
 
Vi har inte för avsikt att generalisera vårt resultat men för att bemöta eventuell kritik rörande de 
instagramanvändare som har flera följare som de inte känner, exempelvis kändisar, vill vi belysa 
att dessa personer kan ha delgivit sitt liv eller kontext genom andra medium än just via 
interpersonell kommunikation. Exempel på dessa är via egen blogg eller att media bevakar och 
rapporterar om deras liv.  
 
För att förtydliga vårt resultat tar vi ett exempel: Den interpersonella självpresentationen är en 
film. Här får vi detaljerat följa karaktärerna och handlingen. Instagram är däremot extramaterialet 
som visas efter eftertexterna i filmen. Detta extramaterial bidrar inte med någonting nytt till 
filmen utan förstärker snarare sådant som hände i filmens handling. Extramaterialet hade inte 
kunnat existera om det inte vore för den fullständiga filmen. Om du inte heller har sett filmen är 
det inte troligt att du kommer att förstå vad extramaterialet handlar om eftersom du inte är insatt 
i kontexten av de korta klipp och fragment extramaterialet består av. Antagligen kommer inte 
heller alla vilja se extramaterialet utan det är de som är speciellt intresserade och tyckte filmen var 
bra eller vill veta mer.  
 
Sammanfattningsvis kan vi i denna studie påvisa att vi har upptäckt att i förhållandet mellan 
presentationen på Instagram och interpersonella situationer står instagramprofilen som en 
beroende variabel av offlinepresentationen. Livet i sin helhet behöver inte förklaras på Instagram 
eftersom våra deltagare där utgår ifrån att deras följare redan är införstådda i detta. Instagram 
fungerar som en förlängning av presentationen som redan har ägt rum. 
 

 
 

Figuren illustrerar att Instagram är en beroende variabel av offlinepresentationen. 
Instagram är således en slags förlängning av det som sker offline.  
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Gällande de tre formerna av missrepresentation på Instagram finner vi att dessa inte förekommer 
i en speciellt hög utsträckning. De förekommer i varierande grad och är stundom svåra att 
urskilja då de tenderar att smälta in i varandra.  
 
Missrepresentation i form av idealisering på Instagram inbegriper ett slags omedvetet 
idealiserande. Då människans hela kontext inte får utrymme att presenteras på Instagram väljs 
vissa delar ut. Denna selektionsprocess är ett idealiserande i sig. En del av informanterna nämner 
att de därtill tänker mycket på bildens motiv och känslan som bilden förmedlar och att de aldrig 
skulle publicera en dålig bild. Dessa uttalanden belyser att idealisering förekommer ur den 
aspekten att informanterna stundom vill visa motiv ur sitt liv i en skönare dager. Därtill möjliggör 
Instagram en enklare bildredigering i form av filter-applikation vilket delvis förstärker denna 
försköning.  
 
Förekomsten av foggy-mirror finner vi vara svår att urskilja i de båda presentationerna. Att 
förhöja vissa delar av sin självbild smälter delvis samman med idealisering. Vi anser oss inte 
berättigade att avgöra om deltagarna innehar ett giltigt eller ogiltigt självkoncept då detta är 
någonting som sker ”inifrån”. Vi har ingen kunskap om individens självkännedom. Eftersom vi 
dessutom tillämpar en teori som väljer att se samtliga ageranden som presentationer finner vi det 
inte lämpligt att konkretisera den ena av presentationerna som ”facit” för vad som ska anses som 
korrekt i deltagarens självkoncept.  
 
Uteslutning eller missvisning angående demografiska faktorer finner vi vara oriktigt att applicera 
på Instagram eftersom att mediet i sin utformning inte uppmanar eller tillåter demografiska 
presentationer i hög utsträckning. Därtill är publiken vanligen redan insatt i kontexten, vilket gör 
att demografisk information är omotiverat. Endast en av studiens deltagare meddelar 
demografisk information i sin profilbeskrivning. Denna deltagare har berättat att hon har många 
följare samt öppen profil, vilket skulle kunna förklara varför just hon har valt att medvetet 
informera om demografiska uppgifter. Övriga demografiska uppgifter som uppmärksammats 
genom deltagarnas Instagram kan således enbart ses som omedvetna demografiska avslöjanden 
som uppmärksammats först då vi aktivt sökt efter dessa. 
 
Sammanfattningsvis finner vi att teorin om missrepresentation i sin helhet inte går att applicera 
på Instagram. Vad vi ändock kan se är att tendenser av idealisering förekommer, och att dessa 
tendenser till stor del beror på den nödvändiga selektionen utav bilder.     
 

5.2 Slutsats 
 
Vår studie visar att: 

• Instagram belyser inte livet i sin helhet. Kontexten runt det förmedlade utesluts. 
• Deltagarna är medvetna om att deras publik är insatta i deras liv och därmed har 

förståelse för den fulla kontexten som utesluts i de delade bilderna på Instagram. 
Därmed behöver deltagarna inte publikanpassa sin presentation. 

• De tre formerna av missrepresentation går inte att tillämpa i sin helhet på Instagram som 
social nätverkssida. Vi finner dock tendenser till idealisering men detta beror antagligen 
främst på Instagrams tekniska utformning.  
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5.3 Förslag på vidare forskning 
 
Vi finner efter att ha genomfört denna studie att det schema som tagits fram av Kaplan och 
Haenlein (2010) för att kategorisera sociala medier behöver uppdateras. Vi anser oss se brister i 
detta schema efter att ha nått vårt resultat, att de tre formerna av missrepresentation inte går att 
tillämpa på ett annat medie som faller inom samma kategori. På så vis behövs ytterligare 
kategorisering av de sociala medierna.  
 
I denna studie valde vi att ställa Instagram mot den interpersonella presentationen. Vidare 
forskning har möjlighet att utföra liknande undersökningar fast då i jämförelse med andra sociala 
medier så som Facebook eller Twitter. Således kan denna form av studie bidra till vad som 
diskuteras ovan, ett utvecklat klassificeringsschema.  
 
Instagram är över lag ett outforskat medium och forskningsmöjligheterna är många. I kontrast till 
denna studie kan vidare forskning undersöka innehållet på ett kvantifierat sätt för att konkret få 
fram vad som delas på mediet. Ytterligare möjligheter är att utveckla den kvalitativ som vi har 
använt oss av genom att göra djupgående bildanalyser av instagraminnehållet, exempelvis med en 
semiotisk metod, utan att ställa det gentemot en annan presentation. Även på den studien hade 
man kunnat leta efter fenomenen som undersöks i denna studie: idealisering och 
publikanpassning.  
 
Det finns också möjligheter att undersöka Instagrams tekniska aspekter vad gäller bildbehandling. 
Exempelvis huruvida olika filter påverkar upplevelsen av bilder.      
 
I slutskedet av denna studies sammanställning uppdaterades Instagram den 12 december 2013 sin 
tekniska utformning. Nu finns det möjlighet för användarna att privat interagera med andra 
användare. Om detta är någonting som påverkar hur användarna presenterar sig på mediet är 
således ännu okänt. Vidare forskning kan undersöka om denna tekniska uppdatering påverkar 
vårt resultat.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Information till deltagarna 
Vi studerar vårt sista år på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, med 
inriktning PR- och marknadskommunikation, på högskolan i Jönköping. Studien och intervjun ni 
kommer att deltaga i kommer att bli en del av vårt examensarbete, dvs. vår C-uppsats. 
 
Vår uppsats kommer att behandla vardagsliv och Instagram. Under vårt samtal kommer vi alltså 
beröra dessa två ämnen där vi lättsamt pratar om livet, vardagen och såklart Instagram. Dina svar 
kommer endast att användas i studiesyfte. Givetvis kan vi även, om du så önskar, garantera dig 
full anonymitet. Din medverkan i studien är helt frivilligt, även efter att du har tackat ja till 
deltagande. Detta innebär att du när som helst, om du så vill, kan avbryta din medverkan. 
 
Vi skulle vilja spela in samtalet för att kunna använda materialet som underlag i vår analys. Är 
detta okej med dig? Inspelningen kommer direkt efter inlämnad uppsats att förstöras. 
 
När uppsatsen är klar kommer den att publiceras på Diva som är en uppsatsdatabas. Om du vill 
kan vi givetvis mejla resultatet till dig. Om du har några frågor innan vi inleder samtalet är du 
varmt välkommen att ställa dessa. 
 
Samtalsstruktur 
Intervjun är indelad i två delar. Under första delen kommer vi att prata om ditt vardagsliv och 
rutiner. Under del två kommer vi att samtala kring Instagram. Prata och utveckla dina svar så fritt 
du vill kring de olika frågorna. 
Efter samtalet kommer studiens syfte att presenteras mer ingående. 
 
 
Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Tema 1: Vardagsliv 

1. Om du skulle beskriva ditt liv för någon annan, hur skulle du beskriva det då?  
2. Hur ser en vanlig vecka ut? T.ex. den senaste vecka? 
3. Beskriv en dag så detaljerat som möjligt. Från att du går upp tills du går och lägger dig på 

kvällen. 
Följ upp med ”intressen”. 

4. Vad skulle du säga är glimtar i vardagen? 
Skulle du säga att det är dina intressen?  

5. Om du skulle säga något som har varit extra kul eller minnesvärt under veckan, vad 
skulle det vara? Uppskattade extra mycket?  
Har något varit mindre kul?  

6. Hur skulle du beskriva en perfekt helg? Hur ser den ut? Vad gör du? 
Händer det att dina helger ser ut såhär? Hur ofta?   

7. Om du skulle få ändra på något i din vardag, vad skulle du då ändra på? 
Vad önskar du vore annorlunda? 

8. Om vi ber dig att beskriva ditt vardagsliv om 5 år, hur vill du då beskriva det?  
 
Tema 2: Instagrampublik  

9. Har du öppen eller stängd profil?  
10. Upplever du att du har många följare?  
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11. Tänker du på vilka som följer dig? 
Vilka följer dig: vänner, familj, arbetsgivare, okända?   
Påverkar det vilka bilder du väljer att lägga upp? 

12. Delar du dina bilder genom något annat socialt medium? 
 
Tema 3: Instagram tolkning 

13. Vad tycker du är viktigast när du lägger upp något på Instagram, är det bilden i sig eller 
är det texten? 
På vilket sätt är det viktigt/oviktigt?  
Är det bilden i sig du vill dela med dig av, eller är det mer som ett ”meddelande”?  

 
Några snabba:  
Morgon eller kväll  
Mys eller fest  
Träna eller soffan  
Laga mat eller köpa mat  
Familj eller vänner  
Landet eller stadsliv  
Hus eller lägenhet  
Smink eller osminkat 
Spara eller slösa 
Bekvämt eller trendigt 
Frukt eller godis  
Karriär eller Svenssonliv  
 
Övrigt: 
Önskar du vara anonym?  
Vill du att vi skickar den färdiga uppsatsen till dig?   
 
 


