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Ustruktureret Interview med pige 
  
  
Spørgsmål: 
  

·      Hvad er din alder? 
18 
 

·      Hvad er dit køn (vidste vi godt, da vi kontaktede hende) 
Pige 
 

·      Hvad laver du til dagligt? 
Går i 3.g i gymnasiet 
 

·      Beskriv din adfærd på Instagram 
Bruger rigtig meget tid på Instagram, jeg kan godt lide at blive inspireret af dem jeg følger på                  
instagram. Jeg er især rigtig glad for outfitsbilleder og tøj. 
  

· Hvordan er der en forskel på de ting du poster i dit feed, og dem du poster på din                    
story, hvis der er en forskel? 

Jeg tænker meget mere over de ting jeg poster i mit feed, jeg går meget op i at                  
farvekoordinere mit feed, og det skal se naturligt ud, men samtidig skal jeg stadig se godt ud.  
På min instastory kan jeg poste flere gange om dagen, hvorimod det ville være underligt at                
poste flere gange dagligt på min insta, og mine venner ville nok synes det var lidt underligt. 

 
·      Når du fx går i byen poster du så på instagram? 

Ja nogle gange, jeg kunne aldrig finde på at poste et billede i mit feed af at jeg var i byen,                     
men på min story kunne jeg godt, og de billeder jeg normalt poster på min story, er oftest lidt                   
hurtigt-hurtigt. Jeg kan også være lidt mere kreativ på min story, hvor jeg kan putte tekster på                 
billedet og filtere. Hvorimod jeg tænker mere over mit feed og ikke er en lige så hurtig og                  
tilfældig redigeret, da det skal passe ind i mit feed ift farver og andre situationer. 

 
·  Er du dig selv på Instagram? 

Ja det synes jeg, self ser jeg altid godt ud på min instagram, men jeg kan godt lide at tingene                    
skal være lidt mere perfekte på min instagram, også fordi jeg har muligheden for det. Jeg ved                 
da godt at jeg ikke er perfekt i virkeligheden, men jeg kan da godt lide at fremstå sådan på                   
Instagram.  Jeg vil da hellere poste de pæne billeder af mig ift de mindre pæne. 
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