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Förord 
 
Instagram har alltid fascinerat mig. Den relativt nya plattformen tog världen med storm och är 

idag en självklar del av många människors vardag, inklusive min egen. Hur något så enkelt 

och nytt idag kan utgöra en så stor del av människors liv är för mig intressant. Jag är själv 

mycket aktiv på Instagram och jag håller mig ständigt uppdaterad över vad andra gör, 

samtidigt som jag publicerar egna bilder och videos. Mina bilder föreställer alltid det goda 

livet, som när jag äter en god lunch eller när jag har varit duktig och sprungit extra långt. Jag 

började fundera över varför jag bara lägger upp sådana bilder och kom fram till att det nog är 

för att alla gör det och för att jag undermedvetet vill ha bekräftelse och beröm för det jag gör. 

Mina bilder på Instagram skapar tillsammans en bild av mig, men är det egentligen en korrekt 

och fullständig bild som visas upp när mycket döljs bakom ett filter? Och hur påverkas 

egentligen Instagram-användarnas självbild av att hela tiden jämföra sig med andra och 

behovet att hävda sig och få bekräftelse på allt man gör? Denna studie handlar om just det, 

hur Instagramandet påverkar användarnas självbild.  

 

Ett stort tack till de personer som har ställt upp på intervjuer, vars medverkan har gjort denna 

uppsats möjlig. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Anja Hirdman för hennes 

uppmuntran och konstruktiva kritik, samt allt hon har lärt mig under uppsatsens gång.  
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Abstract 
 
Instagram is one of the fastest growing social networks and has given the image a new 

meaning. With social media like Instagram, the user can decide how he wants to be perceived 

by others. By choosing what images he wants to publish, he creates and forms the content of 

Instagram, which in turn creates and forms how he will be perceived. This study is about 

young men’s self-representation on Instagram. Based on theories about Symbolic interaction, 

the Dramaturgical perspective and FoMO the study is looking into which images are the most 

common to publish among the respondents. Furthermore, how the respondents create and 

form their self-image by how they imagine that other people perceive them. The study is also 

looking into how the self-image is affected by comparison with others and finally, what 

impact Instagram has on the respondents. The study has been done by interviewing six young 

men and also by a thematic overall analysis of their images on Instagram. The result of this 

study shows that a common behavior among the respondents is to make themselves look 

better on Instagram. The images that they publish often represents “the good life”, such as 

fancy dinners with friends, champagne and trips to different places around the world. Images 

that does not represent a luxury lifestyle are often left “behind the scenes”, and they are 

therefore invincible for others. The respondents also tend to create and form their self-image 

by their imagination of how others see them. Like a mirror, the respondents often see 

themselves from the eyes of others and they choose pictures just so they can live up to that 

specific image they think others have of them. With Instagram, the respondents can also stay 

updated of what other people do, but at the contrary, they are also updated of what they are 

missing out on. This comparison of what others do and what the respondents do not do tend to 

have negative effects on their self-esteem. An “optimized me” on Instagram can give 

increased self-esteem, but at the same time it contributes to more comparison and jealousy, 

which can lead to a misguided self-image.  
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1.   Inledning 
Oavsett om du dricker en kall öl i solen, är ute på en löprunda eller äter en god middag med 

vänner, ska det du gör fotograferas för att sedan publiceras i sociala plattformar som 

Instagram. Instagram är ett relativt nytt fenomen som startades år 2010. Idag har plattformen 

omkring 800 miljoner aktiva användare i månaden och har tillfört nya möjligheter för social 

interaktion (Kemp 2018). Jämfört med tidigare är social interaktion idag betydligt snabbare 

och sker under dygnets alla timmar. Genom sociala plattformar har även bilden fått ny 

betydelse då dessa plattformar ger användarna möjligheten att när som helst ta del av och titta 

på andra, och vice versa. Vi har aldrig kunnat se så många människor och inte heller har vi 

kunnat visa upp oss själva och bli sedda av så många som idag (Hirdman 2018: 135, 143).  

 

På Instagram är användaren med och bidrar till innehållet och kan själv välja hur han vill bli 

uppfattad av andra, vilket kan vara på både gott och ont. Bilden av oss själva som vi 

förmedlar till andra låter vi ofta framstå som bättre och i enlighet till de ideal som råder i 

samhället. Idag ska man bland annat vara framgångsrik, resa och ha en vältränat yttre, saker 

som inte värderades på samma sätt förr i tiden. Vi upplever alltid oss själva i relation till andra 

och det är relationen till andra människor som formar våra identiteter. Vår bild av oss själva 

är oftast bunden till andras blick och närvaro och för att bli oss måste vi därmed vara med 

andra (Hirdman 2018: 145). Att ständigt ha tillgång till vad andra människor gör och hur de 

ser ut gör att möjligheterna till att jämföra sig med andra ökar. Instagram kan ses som en 

jämförelseapplikation där vi gärna ser oss själva i andra och försöker leva upp till bilder och 

videos som andra användare publicerar. Då de flesta människor endast publicerar höjdpunkter 

gör att vi jämför våra liv med endast det som är bra och lyckligt i andra människors liv. Detta 

påverkar oftast vårt inre och får oss inte allt för sällan att känna oss misslyckade och dåliga 

(RSPH 2017). Hur skulle det vara om vi inte hade tillgång till andra människors liv på samma 

sätt som vi idag har genom Instagram? Eller om vi struntade i att fotografera den där ölen i 

solen, löprundan eller den goda middagen med vänner, vem skulle man i så fall vara?  

 

Hur människor skapar sin identitet på sociala medier har vi kunnat läsa om i tidigare studier. 

Dessa handlar främst om hur unga kvinnor framställer sig själva i sociala medier men desto 

färre handlar om hur unga män väljer att framställa sig själva. Enligt en undersökning är 

fördelningen mellan kvinnliga och manliga Instagramanvändare i Sverige relativ jämn. 

Resultatet visar att 55 % av användarna är kvinnor och 45 % av dessa är män (Kemp 2018). 

Det var därmed intressant att undersöka hur just män framställer sig själva på Instagram.  
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1.2   Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur unga män skapar sig en självbild genom den form av 

social interaktion som Instagram möjliggör. Detta i avseende att bidra till diskussionen kring 

Instagrams inverkan på användarnas självbild.  

 

1.3 Frågeställning 
1. Vilken typ av bilder är de mest förekommande som respondenterna publicerar på 

Instagram? 

2. Hur skapas och formas respondenternas självbild genom deras föreställningar om hur andra 

uppfattar dem? 

3. Hur formas respondenternas självbild genom jämförelser med andra användare på 

Instagram?  

4. Hur påverkas respondenterna av sitt användande av Instagram? 

 
1.4 Avgränsningar 
För att göra studien mer genomförbar och för att materialet inte ska bli allt för stort kommer 

denna studie endast att undersöka Instagram och inte sociala plattformar generellt. Till 

skillnad från andra sociala plattformar som exempelvis Facebook är Instagram mer avskalat 

där fokus ligger på stilla och rörliga bilder. På Facebook tillåts användaren även att dela 

skriven text, ansluta sig till sociala grupper och spela spel, vilket inte är relevant för den här 

studien. I denna studie ligger fokus i användarens bilder och därför är Instagram mest 

lämpligt att undersöka.  

 

Liknande studier har gjorts om sociala plattformar generellt men desto färre har handlat om 

enbart Instagram. Under den senaste tiden har Instagram blivit allt mer populärt. Även om 

Facebook fortfarande är det vanligaste sociala nätverket så är tillväxten betydligt större för 

Instagram än för Facebook. Instagram har fått flest nya användare de senaste åren och har 

ökat med nio procentenheter jämfört med Facebook som endast har ökat med tre 

procentenheter (Davidsson & Thoresson 2017: 41). Även detta gjorde att beslutet togs att 

endast undersöka Instagram.  

 

Studien avser att undersöka hur unga män skapar sig en självbild på Instagram. Det hade även 

varit intressant att undersöka människors Instagramanvändande ur ett genusperspektiv och 



 7 

exempelvis studera förhållandet mellan manligt och kvinnligt Instagramanvändande. Detta 

hade däremot gjort arbetet allt för omfattande och jag valde därför att enbart fokusera på hur 

män skapar och formar sin självbild på Instagram. Konsekvenserna av att inte inkludera ett 

genusperspektiv skulle kunna vara saknaden av ytterligare perspektiv och åsikter i 

diskussionen kring Instagrams inverkan på användarnas självbild. 

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis presenteras den tidigare forskning som används för undersökningen. Den består 

först av en studie om hur killar och tjejer framställs på hemsidan Snyggast.se, följt av ett 

avsnitt om bildens betydelse. Sedan följer en studie om sociala mediers bidrag till ohälsa och 

avslutningsvis forskning om begreppet FoMO, Fear of missing out. Efter det presenteras 

studiens teoretiska ramverk. Det inleds med teori om symbolisk interaktionism, följt av 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och avslutas med teori om självbild. Vidare 

presenteras metod och material, följt av resultat och analys. Avslutningsvis sammanfattas 

uppsatsen i en slutsats. Samtliga bilagor finns bifogade längst bak i studien.     

 

2.   Bakgrund 

2.1 Instagram 
Instagram är en applikation för smart-phones som skapades av Kevin Systrom och Mike 

Krieger men ägs sedan 2012 av Facebook. En applikation är en programvara som går att ladda 

ner till smart-phones. Tjänsten tillåter användaren att dela fotografier och kortare filmklipp 

med andra användare, som i sin tur tillåts att kommentera bilderna, vilket innebär att ge bilden 

respons. Användarna kan även gilla bilderna och filmklippen, vilket innebär att den som tar 

del av bilden trycker på en hjärtsymbol och då informeras användaren om att bilden har blivit 

gillad och vem som har gillat bilden. Användarens bilder samlas i en så kallad profil och 

bildströmmen där alla bilder hamnar kallas för flöde. De som kan ta de av användarens bilder 

kallas för följare och användaren kan själv bestämma om profilen ska vara öppen eller stängd. 

Att ha öppen profil innebär att vem som helst kan gå in och ta del av de publicerade bilderna 

och att ha stängd profil innebär att användaren måste acceptera de som vill ta del av bilderna. 

År 2016 fick Instagram sin nya funktion stories, vilket gav användarna möjligheten att 

publicera bilder eller kortare videoklipp som stannar kvar i 24 timmar innan de tas bort. Idag 

finns även en chattfunktion där användarna kan skicka privata textmeddelanden till varandra 

och även en möjlighet att publicera fler bilder i en bild, likt ett bildspel. Användaren kan även 
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redigera sina bilder innan de publiceras, exempelvis genom att ändra bildens kontrast och 

ljusstyrka. Det går även att ge bilden ett filter, vilket innebär att bilden bland annat kan se 

svartvit ut eller få en retrokänsla. I bilden går det även att tagga personer, platser eller 

varumärken som är med på bilden. Detta görs genom att skriva in namnen i bilden och då 

skapas en direktlänk till personerna, platserna eller varumärkena. Det går även att ge bilden en 

digital märkning i form av ett nyckelord, vilket gör bilden mer sökbar och fler kan 

uppmärksamma den. Idag är det vanligt att Instagram används av företag, organisationer och 

kändisar som ett sätt att marknadsföra sig på. Det är ett bra och effektivt sätt att nå ut till 

många människor på kort tid. Instagram har gått från att vara en applikation där användarna 

redigerar och lägger upp bilder till att vara ett socialt nätverk där människor skapar relationer 

och marknadsför sig själva, men där bilden fortfarande står i fokus. Instagram utvecklas 

ständigt för att kunna anpassas efter användarens behov och förväntningar (Instagram.com; 

Itunes.com).  

 

3.   Tidigare forskning 

3.1 Att låta sig bedömas av andra 
I studien Vision and Intimacy, Gendered Communication Online av Anja Hirdman från år 

2010 undersöker hon hur tjejer och killar representeras på hemsidan snyggast.se. Snyggast.se 

var en webbsida där tjejer och killar lade upp bilder på sig själva för att sedan bli bedömda av 

andra, främst av det motsatta könet. Hirdman skriver att Snyggast.se var ett medel för 

kommunikation och ett verktyg där användarna sökte bekräftelse och godkännande från 

andra. Användarna kunde bedöma personers utseende på en skala från ett till tio och det gick 

även att kommentera de publicerade bilderna. Bilderna sorterades sedan under olika 

kategorier som bland annat Tjejer topp-10 och Killar topp-10 (Hirdman 2010: 4–5).  

 

På tjejernas bilder låg fokus vanligtvis på deras byst och ansikte och de tiltade oftast huvudet 

åt sidan och log mot betraktaren. Hirdman såg tjejernas poseringar som en önskan om att bli 

betraktad och bekräftad. De tjejer som rankades högst i kategorin anspelade på en form av 

sexuell retorik. Killarna lutade istället sina händer mot hakan eller hade sina armar runt 

kroppen eller bakom huvudet. De killar som rankades högst hade blicken riktad mot något 

annat än kameran och det såg ut som att de var upptagna med någonting annat. Deras 

ansiktsuttryck var oftast oengagerat, vilket enligt Hirdman var ett sätt att verka upptagen och 

distansera sig från betraktaren. Den största skillnaden mellan tjejer och killar var att tjejerna 
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framställdes som förföriska och lockande medan killarna istället framställdes som allvarliga 

och svårfångade. Gemensamt för båda könen var däremot att båda oftast visade upp en tom 

blick. Vidare skriver Hirdman att den tomma blicken kan vara ett sätt att visa en form av 

back-stage känslor, i vilket hon menar är ett utseende som används när man är själv och inte 

tillsammans med andra (Hirdman 2010: 7–10).  

 

Relationen till en redan visuell version av jaget kan enligt Hirdman förstås som en form av 

hypervisualitet. På Snyggast.se berodde denna process på webbkameran och sökandet efter en 

”korrekt” självbild. Webbkameran har ökat ungdomars självutlämnande på nätet och de är 

även obundna av tid och rum. Genom webkameran kunde användaren själv bestämma hur han 

ville framställa sig själv. Användaren kunde agera utan att vara fysiskt närvarande och 

begrepp som intimitet och äkthet blev allt viktigare i relation till hur våra kroppar visas upp 

för andra. Webbkameran utgjorde en särskild estetik då den hade begränsad rörelse av 

kameravinklar och det gick heller inte att redigera bilderna. Resultatet visade att individer 

framställde sig själva för att bli sedda och bedömda som visuella objekt. I framställningen 

använde de redan befintliga koder som förväntades uppskattas av det andra könet. Hur 

framställningen såg ut påverkades således av vad som antogs vara en uppskattad bild av 

femininitet respektive maskulinitet (Hirdman 2010: 3–10). 

 

3.2 Bildens betydelse 
Bildens betydelse har ökat mycket de senaste åren och spelar idag en central roll för 

kommunikation mellan människor. Oftast föreställer bilderna ansiktet eller kroppen och det är 

i bilden av kroppen och ansiktet som man tycker sig ha funnit det sanna jaget. Den mänskliga 

kroppen har aldrig varit så synliggjord och avbildad som den är idag och för människors 

skapande av en självbild har kroppen hamnat i fokus. Den nya teknologin tillåter oss att ta 

bilder av oss själva, redigera dessa och sedan publicera dem för allmän beskådan. Vi får 

kontroll över bilden av oss själva och vi låter vår självbild oftast framstå som bättre. Bilder 

används idag för att upprätthålla sociala kontakter och även för självrepresentation och 

självuttryck (Hirdman 2018: 143–144). 

 

3.3 Sociala mediers påverkan 
Brittiska organisationen Royal Society for Public Health (RSPH) gjorde tillsammans med 

organisationen Young Health Movement år 2017 en studie om hur sociala plattformar kan 
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påverka människors mentala hälsa negativt. Studien undersöker hur ungdomar känner och 

reagerar på sociala plattformar som Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube och Twitter. 

Deras rapport bygger på slutsatser från tidigare forskningsresultat och även en egen 

undersökning där omkring 1500 personer i åldrarna 14–24 år ingick (RSPH 2017).  

 

Deras resultat visar att unga människor i åldrarna 16–24 år är de som använder sociala 

plattformar mest. Resultatet visade även att Instagram, följt av Snapchat och Facebook har 

flest negativa effekter på unga människor. Youtube var den sociala plattform som överlag 

hade en mer positiv inverkan på människors mentala hälsa. Instagram framkallade i störst 

utsträckning känslor som ångest och bidrog även till en negativ kroppsuppfattning. Mycket av 

detta anses bero på Instagrams filterfunktion och att framförallt unga kvinnor har en tendens 

att jämföra sig med andra människors filtrerade bilder, vilket skapar en ångest över deras egna 

liv och kroppar. Studien visar även att unga människor som tillbringar mer än två timmar per 

dag på sociala plattformar rapporterar fler hälsoproblem. Vidare kunde man utifrån resultatet 

även konstatera att Instagram har en negativ effekt på människors sömn, kan bidra till 

ensamhet och ångest, samt skapar en rädsla för att missa något som är viktigt. Detta för att 

många använder Instagram i samband med att de ska sova, de vill leva upp till ett visst ideal 

och vill även känna sig inkluderade i den digitala gemenskap som råder på sociala plattformar 

(RSPH 2017).  

 

Att se sina vänner vara på semester eller på roliga tillställningar kan bidra till en förtvivlan för 

att man själv inte njuter av livet på samma sätt. Mycket av det som visas på Instagram är 

redigerat och iscensatt men användare tenderar att jämföra sina egna vardagliga liv med detta. 

Forskarna menar att sociala plattformar ska vara en plats som ska underlätta för social 

interaktion med andra människor men istället orsakar en för stor användning mentala 

hälsokriser (RSPH 2017).   

 

Däremot visar studien även att sociala plattformar har en positiv inverkan på användarna. 

Resultatet visar att i de fall deltagarna behövde emotionellt stöd upplevde hela 70 procent av 

deltagarna att de har fått detta via sociala plattformar. För många var även sociala plattformar 

ett bra sätt att bevara kontakten med andra på (RSPH 2017). 
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3.4 FoMO 
Det relativt nya begreppet FoMO, Fear of missing out, är en slags social ångest. Enligt 

Dossey handlar det om en rädsla att missa sociala aktiviteter som ens vänner och bekanta 

publicerar på sociala medier. Personer med FoMO har en önskan om att bli ett med vad andra 

gör och håller sig därmed ständigt uppdaterade om vad andra i ens digitala vänkrets gör. 

Forskare menar att sociala plattformar som exempelvis Instagram är en av anledningarna till 

att denna rädsla och stress förstärks. På Instagram kan man dygnet runt ta del av vad ens 

vänner och bekanta gör och det är även den plats där man visar upp att man själv också gör 

roliga saker (Dossey 2014). Enligt en studie skriven av Przybylski et al. (2013) är fenomenet 

vanligast hos yngre män och har vuxit fram genom användning av sociala plattformar. Deras 

forskning visar att personer med FoMO tenderar att känna sig mer ensamma, då användandet 

av sociala plattformar fungerar som substitut till en personlig kontakt med människor. Detta 

gör att användarna känner sig isolerade och att deras känsla av att missa saker kan bli 

starkare. Den upplevda stressen kan enligt Przybylski et al. (2013) leda till olycklighet, 

depressiva tankar och en känsla av otillräcklighet. Enligt en undersökning gjord av RSPH är 

FoMO förknippat med lägre humör och en förtvivlan över att inte kunna vara med (RSPH 

2017).    

 

4.   Teoretiskt ramverk 

4.1   All interaktion är social 
Det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism fick sitt namn på 1930-talet och 

sociologerna Charles Horton Cooley och George H. Mead sägs vara två av de viktigaste 

grundpelarna inom perspektivet (Gripsrud 2011: 33). Med hjälp av perspektivet kan vi således 

förstå det samhälle vi lever i eller förstå det samhälle vi studerar. Vid födseln ses inte 

människan som färdig med ett redan existerande jag utan istället uppstår, lever och omskapas 

människans jag och medvetande i samvaro med andra människor (Cooley & Hedlund 1981: 

7–10). John P. Hewitt skriver att människor intar andras attityder och beteenden för att svara 

mot de sociala förväntningarna som finns i samhället (Hewitt 1981: 77, 128). Enligt George 

H. Mead är jaget och vårt medvetande en ständigt social konstruktion och något som vi föds 

utan. Han säger också att jaget uppstår i den sociala erfarenheten och att individen inte kan 

skapa ett jag utan närvaro av andra människor. Vanligt förekommande är enligt Mead att 

människor ibland inte menar allt de säger och gör samt att de därmed inte är sig själva. 

Människor tenderar att utelämna en del saker för vissa människor beroende på hur 
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omgivningen och situationen ser ut, vilket innebär att de delar upp sig själva i olika jag (Mead 

1976: 109–113).  

 

Mead beskriver förmågan att se sig själv utifrån begreppen ”I” och ”Me”. Han delade på så 

sätt upp jaget i två delar där ”Me” som står för subjektet och iakttas av ”I” som står för 

objektet, med andra ord andra människors blick (Mead 1976: 154–157). ”Me” är således vad 

”självet” blir när vi ser oss själva som ett objekt utifrån andras ögon och det är den del av 

jaget som vi kan se (Trost & Levin 2010: 50–53). 

 

Charles Horton Cooley (1981) menar att andra människor väcker fantasier i vår egen 

föreställningsvärld. När vi sätter oss in i andra människors situationer ser vi deras uppfattning 

och bedömning av oss, vilket i sin tur formar och förändrar det egna jaget. Med detta menas 

således att vi tittar på oss själva genom att titta på andra, vilket kom att kallas för spegeljaget. 

Begreppet står för att människor skapar ett jag utefter våra egna föreställningar om hur vi tror 

att andra människor ser på oss och hur de bedömer oss. Det innebär att vi genom bemötandet 

med andra människor tolkar hur de ser på oss och skapar på så sätt vårt spegeljag (Trost & 

Levin 2010: 44–47). Individen är i en slags social helhet där varje medlem är beroende av de 

andra medlemmarna och på så sätt är alla med och bidrar till det gemensamma livet. En 

välutvecklad individ kan enbart existera i och genom en välutvecklad enhet, och vice versa 

(Cooley & Hedlund 1981: 21–23). Då definitionen av situationen är individens egen menar 

Cooley att vi har en viss frihet att göra vad vi vill. Dock styrs våra egna föreställningar av oss 

själva samtidigt av andras föreställningar om oss och det hindrar oss från att göra vad vi vill 

(Cooley & Hedlund 1981: 35; Trost & Levin 2010: 99).  

 
 
För denna studie har symbolisk interaktion undersökts för att förstå hur användare på 

Instagram skapar och formar sin självbild genom social interaktion på Instagram. Cooleys 

teori om spegeljaget bidrar till förståelsen för hur respondenterna uppfattar sig själva i 

förhållande till andra. Meads syn på utvecklingen av jaget har tolkats för att få en förståelse i 

hur användare av Instagram kan dela upp sitt jag i olika delar.   

 

4.2   Det dramaturgiska perspektivet 
I Erving Goffmans studie Jaget och maskerna från år 1959 jämför han livet med en 

teaterföreställning, vilken kallas för det dramaturgiska perspektivet. Han definierar interaktion 
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som individers ömsesidiga inflytande på varandras handlingar när de befinner sig i varandras 

närhet. Det som sker på scenen när aktören möter publiken är således ett utbyte av inflytande 

då aktören kan påverka publiken och publiken i viss mån kan påverka aktören. När aktören 

kommer i kontakt med andra individer finns det skäl för honom att styra sitt handlande så att 

publiken får de intryck av honom som ligger i hans intresse, vilket Goffman kallar för 

intryckstyrning. Jaget ser han som ett resultat av interaktionen mellan en individ och sin 

publik. Goffman definierar framträdandet som den samlade aktiviteten hos en viss deltagare 

vid ett givet tillfälle och något som påverkar någon av de andra deltagarna. Människor spelar 

olika roller beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i och när vi interagerar sänder vi 

ut budskap till andra och skaffar oss samtidigt information om dem (Goffman 2014: 9–13, 

23). 

 

Det räcker inte enbart att individen själv går in i sin roll utan publiken måste också dela 

samma definition av verkligheten för att situationen ska kännas äkta. Enligt Goffman måste 

den agerande vara berättigad att spela den roll han har antagit. Vidare skriver han att 

människor tar illa upp och reagerar med fientlighet om någon med lägre status utger sig för att 

tillhöra en mer betydelsefull samhällsgrupp. Om någon med högre status istället utger sig för 

att tillhöra en mindre betydelsefull samhällsgrupp blir reaktionen det motsatta och människor 

reagerar istället med häpnad (Goffman 2014: 58–59).  

 

Goffman menar att äkthet skapas genom att använda sig av fasader vilket inom teatervärlden 

är samma sak som rekvisita. Fasader kan antingen vara inramning eller personlig fasad. 

Inramningen kan vara möbler, dekor och andra bakgrundsinslag som kan gå under 

benämningen sceniska inslag. Den personliga fasaden är förknippad med individen själv och 

refererar till de övriga detaljerna i den expressiva utrustningen. Dessa detaljer är de som vi 

intimt identifierar med individen själv och som förväntas hänga med oavsett var individen 

befinner sig. I detta inkluderas bland annat kön, kläder, ålder och utseende. Det går att 

använda samma fasad för olika rutiner men det bör enligt Goffman påpekas att en given social 

fasad tenderar att ge upphov till stereotypiserade förväntningar. Vanligt är att fasaderna väljs 

och inte skapas, vilket innebär att när en individ tar på sig en redan etablerad roll så finns det 

oftast en fasad som redan har upprätthållits för den rollen (Goffman 2014: 28–33).  

 

Platsen där framförandet äger rum kallar Goffman för scen eller den främre regionen och 

platsen där alla förberedelser görs kallar han bakom kulisserna eller den bakre regionen. 
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Tillträdet till den bakre regionen kontrolleras för att hindra publiken från att ta den av det som 

sker där. Den bakre regionen är således en plats som publiken inte ska ha tillgång till och där 

ingenting hålls hemligt, med andra ord en plats där individen kan kliva ur sin roll. På scenen 

behöver individen inte vara ärlig utan kan dölja saker som inte passar in i den roll som han har 

tilldelats. Individen brukar vanligtvis dölja eller tona ner aktiviteter och fakta som är 

oförenliga med de ideal och förväntningar som riktas mot rollen (Goffman 2014: 45–49, 97, 

207). 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv har använts då det på ett intressant vis går att applicera på 

Instagram. Utifrån perspektiv har det diskuterats hur unga män använder Instagram som en 

scen för att presentera sig själva på. Likt Goffmans teori kan användaren på Instagram själv 

bestämma vad följarna ska få ta del av och på så sätt styra deras uppfattning om honom.  

 

4.3   Självbild 
Begreppet självbild avser den föreställning individen har om sig själv, både som enskild 

individ och i samspel med andra individer. Självbilden beskriver alla delar av individens 

personlighet och dennes sätt att förhålla sig till omvärlden (Johansson, 2018). Maarit Johnson 

jämför individers självbild med en databank där vi samlar all faktamässig information om oss 

själva, likt en kontaktannons. Oftast är det de mest fördelaktiga bitarna av vår självbild som vi 

använder när vi ska beskriva oss själva för andra (Johnson 2003: 15). Cajsa Tengblad skriver 

att självbilden är uppdelad i två delar: själv och bild. Ordet själv handlar om den egna 

personligheten och ordet bild handlar om den föreställning en individ har på olika företeelser. 

I denna mening betyder självbild individens syn på sig själv. Vidare skriver hon att hur vi ser 

på oss själva påverkas av de ideal som råder i samhället (Tengblad 2009: 10).  

 

Redan i tidig ålder har människor en självbild som gradvis utvecklas i takt med nya 

erfarenheter och information om självet (Johnson 2003: 13). Självbilden kan variera beroende 

på i vilken situation individen befinner sig i samt vilken roll individen intar vid en given 

situation. En persons självbild innefattar även föreställningar om hur omgivningens 

uppfattning av individen ser ut och skapas således i kontakt med andra människor. Den är en 

sammanställning av individens självkänsla, självrespekt och självtillit, samt ett 

förhållningssätt till andra människor och till andra situationer (Johansson, 2018). Även 

Tengblad skriver att synen på en själv påverkas av det som finns runt omkring och att den bild 

individen har av sig själv utvecklas i mötet med andra, vilket kan vara både positivt och 
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negativt. I dagens samhälle värderas vi oftast utifrån vad vi kan prestera, vad vi kan köpa och 

utifrån hur vi ser ut. Inte nog med det vill vi oftast vara mer än vad vi kan, köpa mer än vad vi 

kan och se bättre ut än vad vi gör (Tengblad 2009: 10–11).  

 

För denna studie har begreppet självbild använts för att studera hur representanterna väljer att 

framställa sig själva på Instagram, samt vad som kan påverka självbilden och hur självbilden 

kan formas i relation till andra användare.  

 

5.   Material och metod 
Materialet består av sex intervjuer och en översiktlig tematisk innehållsanalys av 

respondenternas Instagrambilder. Metoden som har använts för att samla in materialet har 

utgått från en deduktiv ansats med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. Redan befintliga 

teorier har testats mot det insamlade materialet och har styrt tolkningen av det. Intervjuerna 

var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna var förutbestämda och följde specifika 

teman (Se bilaga 2). Frågorna ställdes i en viss ordning men den intervjuade hade möjlighet 

att svara fritt. Det fanns även utrymme att ställa följdfrågor för att få mer utvecklade och 

djupare svar av de intervjuade. Intervjuguiden bestod av fyra övergripande teman med 

tillhörande frågor och utifrån de svar som erhölls ställdes sedan följdfrågor om behovet för 

det fanns. Det ställdes således samma frågor till samtliga respondenter men följdfrågorna 

varierade utifrån de svar som gavs (Bryman 2016: 468; Ekström & Larsson 2010: 20; Stukát 

2005: 39). 

 

5.1 Urval 
För att välja ut bilder för undersökningen gjordes först en noggrann genomgång av 

respondenternas Instagramflöde. Detta för att se vilken typ av bilder som är vanligast 

förekommande att de publicerar. Utifrån innehållet i bilderna fastställdes sedan tre olika 

teman: kropp och träning, mat och dryck samt fest och socialt umgänge. Med utgångspunkt i 

dessa teman valdes sedan totalt 60 bilder, 10 olika bilder från respektive respondent. Detta 

gjordes dels för att materialet inte skulle bli för stort och omfattande då några av 

respondenterna har lagt upp flera hundra bilder. Det är även för att några av respondenterna 

har raderat ett flertal bilder, vilket innebär att det kan skilja en lång tid mellan deras olika 

bilder. I relation till hur många bilder respondenterna hade publicerat ansågs 10 stycken ett 

lämpligt val.  
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Intervjuerna gjordes med sex unga män i åldrarna 22–28 år. Samtliga respondenter är bosatta i 

Stockholm och av en slump föll det sig att samtliga respondenter har svenskt ursprung. 

Antalet respondenter begränsades till sex personer för att få en rimlig mängd data att 

analysera. Stukát menar att kvalitativa analyser kräver mycket arbete och är tidskrävande 

samt att för många intervjuer kan göra att en djupare granskning blir svår att hinna med, vilket 

kan göra att analysen blir ytlig (Stukát 2005: 63–64).  
 

För denna undersökning valdes respondenterna ut genom ett strategiskt urval, vilket innebär 

att respondenterna valdes efter kriterier som bestämdes i förväg (Stukát 2005: 62). 

Respondenterna som valts för denna undersökning har haft en direkt relevans till 

forskningsfrågorna och valdes efter specifika kriterier. Kriterierna var att de skulle vara män i 

åldrarna 18–30 år. De skulle vara aktiva användare av Instagram, vilket inkluderar att både ta 

del av andras bilder och publicera egna bilder. Respondenternas Instagramflöde skulle bestå 

av bilder som visar upp det goda livet. Slutligen var kravet att respondenterna inte fick vara 

offentliga personer.  

 

Då undersökningen enbart gjordes på sex personerna som inte slumpmässigt valdes ut kan 

undersökningen inte göra anspråk på att vara statiskt representativ i förhållande till en större 

population. Den kan istället användas för att ge en förklarande bild av social interaktion och 

utveckla teorier som beskriver detta (Ekström & Larsson 2010: 17–18).  

 

5.2 Undersökningens genomförande 
Respondenterna kontaktaktades via Facebook Messenger eller Instagrams chattfunktion. 

Inledningsvis ställdes frågan om de var intresserade av att delta i intervjun och de fick 

information om vad undersökningen skulle handla om. När de hade tackat ja fick de även ta 

del av ett informationsbrev som de i god tid kunde läsa igenom innan intervjun skulle ske. De 

första fyra intervjuerna gick snabbt att få in då de hade mer tid för detta, men de två sista 

intervjuerna var svårare att få till på grund av deras långa arbetsdagar. Även om de två sista 

intervjuerna skedde senare än planerat så löste det sig på ett bra sätt och samtliga intervjuer 

kunde genomföras som tänkt. Två av Intervjuerna gjordes i ett grupprum på ett bibliotek och 

resterande intervjuer skedde på café. Stukát skriver att intervjun ska ske i en miljö som är 

ostörd och lugn, samt vara trygg för både den som blir intervjuad och för den som intervjuar.  

Ett café kan upplevas som ett dåligt alternativ men då intervjuerna skedde på kvällen var 
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miljön på dessa caféer lugn. Det var även platser som respondenterna själva valde och kände 

sig trygga i (Stukát 2005: 40). 

 

5.3 Transkribering 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de dagen därpå. Samtliga intervjuer skedde 

på kvällen och därmed lämpade det sig bättre att transkriberingen skedde dagen därpå. 

Längden på intervjuerna var trettio till fyrtio minuter och då de skulle ta lång tid att 

transkribera var det viktigt att det fanns gott om tid. De inspelade samtalen skrevs ned 

ordagrant men samtidigt på ett sätt så att det gick att förstå vad som sagts. Detta inkluderade 

även tillfällen då respondenten satt tyst och funderade eller skrattade (Ekström & Larsson 

2010: 69–72).  

 

5.4 Bearbetning av material 
Inför samtliga intervjuer och även efter gjordes en övergripande genomgång av 

respondenternas bilder de hade publicerat på Instagram under det senaste året. Detta gjordes 

för att hitta mönster och samband i deras bilder, för att sedan tolka dessa utifrån teorierna. Det 

visade sig då att respondenterna hade publicerat ungefär en bild i veckan under det senaste 

året. Vid genomgången av bilderna skrevs nyckelord ner om vad de olika bilderna föreställde. 

Några exempel på de nyckelord som skrevs ner var ”bilar”, ”löpning”, ”gym”, ”resa”, ”mat”, 

”alkohol”, ”vänner”, ”fest” och ”tjejer” med flera. När alla bilder hade gåtts igenom 

kopplades dessa ihop för att kunna se samband och mönster i de bilder som respondenterna 

publicerar. Det visade sig att samtliga respondenter publicerar liknande bilder och de teman 

som kunde fastställas var: (1) kroppen, (2) mat och dryck, (3) socialt umgänge och (4) resor. 

Gemensamt för samtliga bilder var att de föreställde det goda livet och att respondenterna i 

sina bilder framställde sig som mer optimerade och bättre.  

 
När intervjuerna var transkriberade gjordes en övergripande genomgång om vad som hade 

sagts under respektive intervju. Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att ge en 

helhetsbild av det som hade sagts under intervjuerna. Under processen antecknades nyckelord 

intill respektive fråga och citat. Vid första genomgången hittades många nyckelord. Dessa var 

exempelvis ”tillgänglighet”, ”visa andra”, ”beröm”, ”bekräftelse”, ”press”, ”stress” 

”utseende”, ”träning”, ”solbränd”, ”snygga bilder”, ”jämförelse” och ”synlighet” med flera. 

Flera av dessa nyckelord var återkommande och hade ungefär liknande budskap, samt kunde 
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kopplas till teori och tidigare forskning. De parades ihop i grupper för att kunna finna teman 

och mönster i materialet. De teman som sedan fastställdes var: (1) självbild genom andras 

uppfattningar, (2) jämförelser och (3) påverkan. Dessa teman kunde kopplades ihop till teori 

och tidigare forskning och gick därmed i enlighet med studiens deduktiva ansats. Med 

utgångspunkt i dessa teman kunde sedan materialet analyseras och frågeställningen kunde 

besvaras (Ekström & Larsson 2010: 69–71). 

 

6. Reliabilitet och validitet 
Intervjuerna för denna undersökning gjordes vid tillfällen som respondenterna själva valde. 

Det gjorde att respondenterna valde tillfällen när de hade gott om tid och inte var stressade för 

att komma iväg till något. Intervjuerna skedde på plaster där det var lugnt och tyst och därav 

förekom inga yttre störningar. Respondenterna var i god form och samtliga var mycket 

entusiastiska för att delta och samtala om uppsatsens ämne. Respondenterna svarade tydligt 

och förstod frågorna så därmed förekom inte heller några feltolkningar av de svar som gavs. 

De svar som har erhållits i de genomförda intervjuerna har analyserats och kopplats till syfte 

och frågeställningar, samt till tidigare forskning och teori. De intervjuade har i min mening 

svarat ärligt på de frågor som har ställts. Samtliga intervjuer skedde ansikte-mot-ansikte för 

att kunna tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk. Under intervjun undveks ledande frågor och 

för att låta den intervjuade tala så mycket som möjligt ställdes endast ett fåtal frågor med ja 

och nej svar.   

 

7.   Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har de fyra etiska huvudkraven informations-, 

samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet tagits i beaktande. För denna studie har 

respondenterna informerats om detta i ett brev som skickades ut till respondenterna i god tid 

innan intervjuerna ägde rum (se bilaga 1). I brevet fick de information om undersökningens 

syfte och hur undersökningen skulle gå till. De fick även information om att ingen privat 

information kommer att lämnas ut och att den information som erhålls endast kommer att 

användas som underlag i uppsatsen. Det gavs tydlig information om att uppsatsen kommer att 

publiceras och vilka konsekvenser som den kan få för de som går med på att delta. 

Respondenterna blev även upplysta om att intervjun skulle spelas in men att allt material 

raderas efter avslutat arbete. Med hänsyn till respondenternas önskan om att vara anonyma 

har deras riktiga namn bytts ut mot beteckningen R1-R6, där R står för respondent. Deras 
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bilder har inte heller bifogats som bilagor då flera av respondenterna har bilder på sig själva, 

sina vänner och sin familj som tydligt identifierar dem. Att ha med dessa bilder skulle bryta 

mot konfidentialitetskravet så istället finns bilderna tydligt beskrivna i en bilaga (Bilaga 3).  

 

8. Resultat                                                                

8.1 Beskrivning av respondenterna 
Repondent 1 (R1). Han är 22 år och studerar journalistik. Respondenten är bosatt i Stockholm 

och på fritiden spelar han ishockey, umgås med vänner eller spelar tv-spel. Han har ett öppet 

konto på Instagram och vid tidpunkten för intervjun har han 96 följare.  

 

Respondent 2 (R2). Han är 26 år och arbetar som inköpare för ett företag. Respondenten är 

bosatt i Stockholm och på fritiden spelar han innebandy, umgås med vänner och tränar även 

på gym. Han har ett öppet konto på Instagram och vid tidpunkten för intervjun har han 138 

följare.  

 

Respondent 3 (R3). Han är 28 år och arbetar inom fastighetsbranschen. Han är bosatt i 

Stockholm och på fritiden umgås han med vänner, tränar thaiboxning och löpning. Han har ett 

stängt konto på Instragram och vid tidpunkten för intervjun har han 208 följare.  

 

Respondent 4 (R4). Han är 27 år och arbetar som fastighetsmäklare. Respondenten är bosatt i 

Stockholm och på fritiden festar han samt gillar att äta och dricka gott med vänner. Han spelar 

även padel och en hel del tennis. Han har ett öppet konto på Instagram och vid tidpunkten för 

intervjun har han 962 följare.  

 

Respondent 5 (R5). Han är 22 år och arbetar inom livsmedelsbranschen. Respondenten är 

bosatt i Stockholm och på fritiden tränar han mycket och umgås med vänner. Han har ett 

öppet konto på Instagram och vid tidpunkten för intervjun har han 511 följare.  

 

Respondent 6 (R6). Han är 28 år och arbetar med en startup på ett nytt företag. Respondenten 

är bosatt i Stockholm och på fritiden festar han, umgås med vänner och tränar även en hel del. 

Han har ett stängt konto på Instagram och vid tidpunkten för intervjun har han 461 följare. 
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8.2 Det optimerade jaget  
Ett vanligt förekommande mönster i respondenternas Instagramflöde är att bilderna föreställer 

det goda livet, således bilder som är förknippade med lyx och framgång. Under intervjuerna 

nämnde samtliga respondenter att de gärna ville bli uppfattade som människor som lever ett 

roligt och härligt liv. För att framstå som det väljer de att framställa sig själva som lite bättre 

och publicerar därmed endast bilder som speglar ett sådant liv. Ingen av respondenterna har 

publicerat bilder som enligt dem föreställer ”den tråkiga vardagen”. En respondent, vars flöde 

bland annat består av skaldjursmiddagar med champagne, drinkar i solen och utomlandsresor, 

säger att han aldrig skulle publicera en bild när han är bakfull, orakad eller har ätit mat från 

McDonalds, saker som ändå är en del av hans liv.  

”Jag skulle exempelvis aldrig lägga ut en bild när jag ligger bakfull en söndag, orakad i 
sängen och har en påse McDonalds på bordet. Det händer ju men då lägger jag inte upp en 

bild” (R4).  

 
Ytterligare ett mönster i respondenternas flöden var att bilderna ofta föreställde deras kroppar. 

Bilderna var främst tagna i träningssammanhang eller från resor och respondenterna var till 

synes både vältränade och solbrända. En respondent publicerade ofta bilder från när han 

spelade padel eller tennis och en annan respondent publicerade ofta bilder från gymmet. 

Bilder från resor var ännu ett mönster i deras flöden. Dessa var tagna framför kända 

monument så att det tydligt framgick var respondenten befann sig, som exempelvis framför 

Rockefeller Center i New York eller från ett av de blå vakttornen på Santa Monica beach i 

Kalifornien. Även på resebilderna var respondenternas kroppar ofta i fokus, då de ofta visade 

upp en bar överkropp där det tydligt framgick att de var solbrända och vältränade. Bilderna 

föreställde bland annat respondenten i en solstol med en drink i handen alternativt i en pool, 

även där med någon form av dryck i handen. Samtliga flöden bestod även av bilder från fester 

och middagar. Bilder föreställde respondenten med sina vänner alternativt endast hans vänner. 

Personerna på bilderna drack champagne eller drinkar och två av respondenterna hade även 

bilder på flera champagneflaskor. Bilder på mat och dryck var generellt vanligt 

förekommande. Flera av dessa föreställde ofta ”härliga” luncher eller middagar på några av 

Stockholms lyxkrogar, som bland annat Sturehof och Riche. Två av respondenterna visade 

tydligt att de kände personalen på dessa ställen och blev behandlade som ”stammisar”. En av 

respondenternas bilder föreställde exempelvis honom ståendes på ett bord på en av dessa 

restauranger och en annan bild föreställde honom när han har lånat hovmästarens bås och 

låtsades ta hand om bordsplacering av gästerna. Den senare bilden är tagen på Riche och 
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bildtexten lyder: ”Nej du får inte sitta i svängen”. ”Svängen” är där gästerna helst vill sitta 

och där de ofta placerar ”viktigare” gäster. Samma respondent publicerar ofta bilder där han 

äter skaldjur och på en av dessa bilder använder han bildtexten ”Onsdagsmagi”. Ett mönster i 

hans bildtexter är att det ska låta som att allt han gör hör till det vanliga och således inte är 

lyx. Ytterligare ett mönster var att samtliga respondenter hade publicerat bilder på materiella 

saker som också var förknippade med en lyxig livsstil. Bilderna föreställde bland annat dyra 

klockor, bilar och båtar. En av respondenterna hade tidigare arbetat med klockor och 

publicerade ett tag enbart bilder på olika klockor av dyra märken som exempelvis Rolex och 

Patek Philippe. Dessa bilder föreställde en handled med klockan på och vissa av bilderna 

visade tydligt att det var respondenten själv som hade på sig klockan. Ytterligare en 

respondent publicerade ofta bilder på snygga och lyxiga bilar. En del bilder föreställde honom 

själv när han körde bil och andra bilder bestod enbart av bilen. En av bilderna föreställde en 

bil som stod parkerad framför en skylt med texten ”parkering förbjuden”. Ytterligare en bild 

föreställde enbart en parkerad bil med bildtexten ”Om en vecka är du hemma”.  

 

Tre respondenter har endast bilder där de själva är med. En av dessa respondenter förklarar att 

det handlar om bekräftelse och att en like är mer värd på bilder som föreställer honom själv.  

”Jag lägger faktiskt bara upp bilder på mig själv. Haha jag tror att det började med att jag 
ville ha bekräftelse och så är det ju absolut idag med. Men jag tror även att det började med 

att jag insåg att en bild är mycket mer värd om den är på en själv. Om jag lägger upp en 
bild på en kopp kaffe så bryr jag mig ju inte riktigt om ni gillar den. Men det är ju härligt 

om ni gillar en bild på mig, det ger mig och mitt självförtroende en boost” (R4). 

 
Respondenterna var överens att deras bilder inte riktigt motsvarar hur de är utanför Instagram 

och att de kan uppfattas på ett annat sätt online än hur de uppfattas offline. En av 

respondenterna säger att han egentligen är mer ödmjuk i motsats hur han framställer sig själv 

på Instagram.  

”Jag är mer ödmjuk utanför Instagram. Om någon skulle se mina bilder skulle den 
personen nog uppfatta mig som extremt oödmjuk och dryg, vilket jag egentligen inte är” 

(R6).  

 
En annan respondent säger istället att han faktiskt är samma person online som offline, då han 

gör de sakerna han visar upp på sina bilder. Däremot säger han att han ibland publicerar bilder 

där han överdriver vissa beteenden och framställer sig själv som ”viktig”.  

”Jag är ju samma person för att jag gör dom grejerna som jag gör men jag kan ju ändå 
skriva saker som är lite halvt på skämt och som inte stämmer så på så sätt är jag inte 

samma person. Jag kommer inte på något bra exempel nu eller jo det var faktiskt några som 
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hörde av sig om ett samarbete att jag skulle lägga upp en bild med någon hudkräm. Då 
skrev jag typ att många av mina följare undrar vad jag använder för hudvårdsprodukter och 
det är ju inte jag. Det är ju aldrig någon som har undrat över det så jag ljuger ju om saker 

och skriver saker som inte stämmer” (R4).  

 
En tredje respondent säger att hans bilder kan ge andra fel uppfattning av honom om de enbart 

tar del av hans bilder och inte känner honom. Han säger att han ofta uppfattas som någon som 

lever ett lyxigt liv men att hans liv består av så mycket mer än vad bilderna visar.   

”Jag är absolut samma person men någon som inte känner mig kanske får lite fel 
uppfattning. Lite fel blir det ju för haha det ser ju ganska latjo ut. Mitt liv består ju inte bara 

av champagne, dyra klockor och softa luncher. Jag gör ju dom grejjerna också men inte 
bara. Mitt liv är inte så jetset som det ser ut haha” (R6).  

 
En fjärde respondent jämför Instagram med marknadsföring och ser Instagram som en plats 

att marknadsföra sig själv, likt en kontaktannons.  

”Jag vill ju att bilderna ska spegla mina bra sidor. Det ska se så härligt ut som möjligt, allt 
annat är inte så roligt att se. Jag vill ju att folk som ser mina bilder ska få en uppfattning om 

att jag är skön och har ett roligt liv. Resten behöver inte visas för allmänheten, det kan 
hållas bakom stängda dörrar haha. Instagram är ju en plats där man kan marknadsföra sig 
själv lite, som en kontaktannons. Ingen marknadsföring innehåller ju dålig information, 

samma sak på Instagram. Alla säljer ju in sig där, så är det bara” (R5). 

 

En av respondenterna säger under intervjun att han kunde publicera vad som helst när han 

började använda Instagram. Hans bilder kunde då bland annat föreställa en lunch som inte såg 

så god ut eller ett träningspass som inte var särskilt betydelsefullt, vilket han aldrig skulle 

publicera idag.   

”Ja i början la jag upp vad som helst. Haha typ en lunch som inte var speciellt rolig eller 
typ ett träningspass som egentligen inte sa så mycket. Det skulle jag ju aldrig lägga upp 

idag, idag måste det vara snyggt” (R1).  

 
I framställningen av sig själva är respondenterna överens om att det är viktigt att bilderna är 

estetiskt tilltalande. Detta innebär att bilderna ska se härliga ut och vara snygga och får inte 

vara suddiga eller mörka. För att uppnå detta är respondenterna noga med att alltid lägga på 

ett färdigt filter på bilderna innan de publiceras. Samtliga är överens om att Instagrams 

filterfunktion ger bilderna ett bättre intryck, vilket även ökar mängden likes. En av 

respondenterna anser att det är roligare att ta del av och titta på en snygg bild än en oredigerad 

och naturlig bild, samt att alla användare på Instagram redigerar sina bilder.  

”Det är roligare att titta på en snygg bild. Jag tycker verkligen att ett filter kan förhöja en 
bild. Jag skulle nog säga att det är viktigare att bilden är snygg än att den känns äkta haha. 
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När jag ändå är inne på Instagram och man vet hur allt fungerar så kan det lika gärna vara 
snyggt också!” (R2).  

 
Respondenterna använder även filter för att förbättra deras utseende. Att framstå som snygg 

var viktigt för samtliga respondenter och under intervjuerna nämnde alla att de var viktigt att 

se så solbränd ut som möjligt på sina bilder. Enligt en av respondenterna finns flera filter som 

gör honom snyggare och han tycker att det är roligt att ha den möjligheten. Däremot säger han 

att det inte får gå till överdrift utan att bilden ändå måste upplevas som äkta.  

”Filter gör ju så bilderna ser snyggare ut. Att man själv ser snyggare ut haha. Det finns rätt 
snygga filter faktiskt! Det är kul när det går att göra bilderna lite snyggare. Inte för mycket 
så man ser men lite grann så det skulle kunna vara äkta haha. Vilka bilder som helst blir ju 

snyggare av att man redigerar dom och man vill ju lägga upp snygga bilder” (R3).  

 
En annan respondent säger han att det finns begränsningar i hur han kan välja att framställa 

sig själv. Det går inte att vara någon helt annan eftersom hans följare mestadels består av 

vänner och bekanta som känner honom väl.  

” Eftersom mina följare består av personer som känner mig kan jag ju inte vara någon helt 
annan haha de känner ju mig. Jag skulle ju aldrig lägga upp något som absolut inte var jag 

men sen att man kan krydda lite, det är en annan femma haha” (R1). 

 
 
8.3 En självbild utifrån andras uppfattningar  
Instagram bygger på interaktion mellan användarna och är en plats där de kan utvecklas i 

relation till varandra. Genom att antingen ha ett öppet eller ett stängt konto bestämmer 

användarna själva vilka som ska få ta del av deras bilder. I denna studie har fyra av 

respondenterna ett öppet konto och resterande två har ett stängt konto. De som har ett öppet 

konto anser att det är spännande att inte riktigt veta vilka som tar del av deras bilder, samt att 

det är roligt att få likes och kommentarer av okända. En av respondenterna säger att det ger 

honom självförtroende och tillfredställelse, samt att det är bättre om desto fler har möjlighet 

att ta del av hans bilder.  

”Jag gillar tanken på att andra kan se vad jag gör och framförallt att personer jag inte 
känner går in och kollar på mina bilder. Även om något ex går in och tittar, det är 

tillfredsställande. Man lägger ju ofta upp bilder som speglar att något går bra och allt ser ju 
väldigt härligt ut och då skadar det ju inte om fler ser det. Ju fler desto bättre liksom. Och 
sen så lägger jag även upp lite jobbrelaterade bilder och det är ju bra att fler ser det också 

då jag är mäklare och vill att dom bilderna ska nå så många som möjligt” (R4).  

 
En annan respondent, som har sitt konto stängt, berättar att han själv vill kontrollera vilka som 

tar del av hans bilder men att han ibland ändrar och låter det vara öppet.  
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”Just nu har jag ett stängt konto för jag känner inte att vem som helst behöver ta del av 
mina bilder. Men ibland öppnar jag upp det om jag känner för det haha. Som till exempel 

när det tog slut med mitt ex då ville jag öppna upp mig för allmän beskådning haha. Just då 
kändes det aktuellt att folk eller tjejer haha, kunde gå in och se mina bilder. Jag kände mig 

inte så hemlig just då” (R6). 

 
Oavsett om respondenternas konto är stängt eller öppet är de överens om att likes och 

kommentarer är ett sätt att få bekräftelse och beröm. Samtliga respondenter har en bild av hur 

andra uppfattar dem och erkänner att de ibland publicerar bilder för att leva upp till det. En av 

respondenterna menar att de flesta använder Instagram för att få bekräftelse och han att säger 

han blir glad när andra kommenterar att han är snygg, vältränad och rolig. Det får honom att 

tro att det är så han är, vilket ökar hans självförtroende.  

” Instagram är absolut ett sätt för mig att få bekräftelse. Så är det nog för alla. Det är klart 
att man blir glad när massa människor likear en bild på dig och skriver att du är snygg, 

vältränad eller har det bra. Om man är på dåligt humör kan det hjälpa att lägga upp en bild 
och få lite likes. Eller om man tränar och det går lite trögt kan det hjälp att lägga upp en 

story som visar för alla att man faktiskt är och tränar” (R5).  

 

En annan respondent vill gärna framstå som en välmående person inför andra och menar att 

hans bilder får honom att framstå som det. Även han säger att han har en klar bild av hur 

andra uppfattar honom och att han anpassar sina bilder efter det. Exempelvis publicerar han 

bilder från när han tränar för att han föreställer sig att andra gillar en person som tar hand om 

sig själv. På samma sätt publicerar han bilder från när han festar för att han föreställer sig att 

andra uppskattar en person som gillar att roa sig. Han erkänner att det finns en baktanke med 

allt han publicerar och att den ofta styrs av hans egen föreställning om andra människors 

uppfattningar.  

”Jag vill framstå som en välmående person och det kan jag göra på Instagram. Haha det 
låter lite fel att säga det högt men alltså det är ju så. Man lägger upp bilder när man tränar 

för att alla gillar någon som tar hand om sig och man lägger upp en bild när man är ute och 
tar en drink för att det är trevligt med folk som gillar att ha roligt. Så ja det finns väl 

egentligen alltid en baktanke med det man lägger upp. Haha ja så det egentligen att jag vill 
visa för världen att jag exempelvis tränar. Man vill ju alltid visa sig från sin bästa sida, det 

är ju så andra är vana att se mig haha. ” (R4).   

 
En tredje respondent säger att humor spelar en stor roll när han publicerar bilder på Instagram. 

Han berättar att han ofta uppfattas som rolig av andra användare och att han därav publicerar 

bilder som är anpassade till sina följare. Ofta väljer han bilder som han vet att hans följare 

kommer tycka är underhållande.  
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”På Instagram vill jag främst uppfattas som rolig. Jag fokuserar mycket på bildtexten och 
anpassar väl den lite efter vad jag tror att folk ska skratta åt. Den ska vara humoristisk eller 

ironisk men det viktigaste är att andra ska skratta och se mig som rolig” (R1).  

 
8.4 En tävlingsarena 
När respondenterna publicerar sina bilder försöker de ofta hävda sig inför varandra genom att 

vara lite bättre än andra. En av respondenterna jämför Instagram med en tävlingsarena, i 

vilket han menar att det hela tiden gäller att ha snyggast bilder för att vinna flest likes. 

Respondenterna är överens om att tycka att de flesta användare av Instagram inte vill framstå 

som sämre än någon annan. En annan respondent säger att han väljer att framställa sig själv 

som bättre än andra bara för att andra gör det. Han säger även att det ibland händer att han 

publicerar bilder enbart för att han vill tävla mot någon annan som precis har lagt upp en bra 

bild. Han förklarar att han då inte vill framstå som sämre och att han därför publicerar en 

liknande bild.  

”Ja jag gör väl det genom att jag endast lägger upp bra saker för att andra också lägger upp 
det. Om man ser någon kompis som sitter i solen med en öl på en uteservering så kanske 
man lägger upp en liknande bild för att visa att man inte är sämre själv. Att man själv har 

det lika härligt” (R4).  

 
Ytterligare en respondent instämmer att han vill visa det positiva ur sitt liv bara för att alla 

andra gör det. Han säger att användarna ofta hetsar varandra att publicera en viss typ av 

bilder. 

”Eftersom alla visar upp höjdpunkter och härligheter så vill jag själv alltid visa det positiva 
ur mitt liv jag med. Man vill ju framställa sig så bra som möjligt när andra gör samma sak. 
Sen blir det väl någon form av hets att man hetsar varandra. Om någon lägger upp en bra 
bild vill man väl själv lägga upp en likadan och bräcka liksom. Det är mycket sådant på 

Instagram” (R3).  

 
Respondenterna är överens om att de ibland brukar jämföra sina egna liv med det som andra 

användare publicerar på Instagram. En av respondenterna säger att det är ett vanligt beteende 

hos honom, framförallt när det handlar om träning.  

”Ja det skulle jag säga. Jag jämför mig ju med andras bilder och vad andra gör. Jag jämför 
min livsstil med andras och speciellt när det kommer till träning. Där vill jag oftast försöka 

vara lite bättre än dom jag ser på Instagram. Sträva efter det i alla fall haha” (R2).  

 
Flera av respondenterna publicerar bilder på olika former av träning. Samtliga säger att de 

gärna vill visa för andra hur duktiga de är. En av respondenterna säger att han alltid publicerar 

en story när han är på gymmet och tränar. Enligt honom är det för att han tycker att det är 
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roligt att provocera människor och att det ger honom en kick. Han mår bra av att visa andra att 

han är duktig och tränar och trivs med känslan av att andra människor blir avundsjuka.  

”Jag lägger alltid upp en bild när jag är på gymmet! En story blir det då. Då tycker jag att 
det är ganska kul att störa folk och visa hur duktig man själv är. Jag får en boost av det och 

folk blir väldigt provocerade. Folk blir avundsjuka om man gör något som dom inte gör 
och träna brukar vara en sån sak som triggar folk haha. Så på så sätt skulle jag väl säga att 

Instagram ger en ego-boost” (R6).  

 
Samma respondent säger att han även brukar jämföra sig med andra som reser. Han är mån 

om att publicera bilder från sina egna resor då han ofta upplever att alla på Instagram hela 

tiden reser. Han säger att han inte vill känna sig utanför och också vill framstå som en person 

som reser mycket.  

”Ja lite så är det nog. Typ när man är ute och reser, då vill man ju visa att man är lite 
jetsettare och är ute och flaxar. Som alla andra! På Instagram känns det nämligen ibland 
som att alla är ute och reser och det kan jag känna ångest av haha. Då måste man visa sig 
från sin bästa sida och allt det positiva i sitt liv eftersom alla då gör det. Det ska se bra ut 
helt enkelt! Ingen skulle ju lägga ut verkligheten av någon anledning, inte jag heller! Alla 

gör det så därför kan man ju inte vara sämre själv, lite så är det nog” (R6).  

 
Även en tredje respondent känner att han ofta jämför sig med andra människors resebilder, 

framför allt bilder från Maldiverna. Han säger att han känner sig avundsjuk på dessa personer 

då han gärna vill åka dit. När han ser dessa bilder tycker han att hans eget liv inte är lika roligt 

och att han bara sitter hemma samtidigt som andra människor lever ut mer. Vidare säger han 

att han kan uppleva samma känsla när hans vänner och bekanta publicerar bilder på materiella 

saker som han också vill ha.  

” Jag jämför mig absolut med andra på Instagram. Typ alla som lägger ut att dom är på 
Maldiverna. Då känner jag mig fruktansvärt avundsjuk. Sen resor generellt, när folk är 

borta och så sitter man här hemma i ett regnigt Stockholm och tänker att man också hade 
velat vara där. Så ja jag jämför mig och känner avundsjuka haha. Även på saker. Nu låter 

det här jätteytligt men en kompis köpte en porsche och la ut det och det är klart att jag 
också hade velat vara i hans skor. Då önskade jag absolut såklart att det var jag. Istället 
börjar man fundera på vad man själv har åstadkommit och där och då var det ingenting 

haha” (R3). 

 
Som tidigare nämnt är samtliga respondenter medvetna om att det som visas upp på Instagram 

ofta är en fasad. Alla vet att nästan allt är ”stageat” och redigerat. Trots detta är de överens om 

att det är svårt att inte jämföra sig med andra. Enligt respondenterna går det inte att frångå 

känslan av avund eller otillräcklighet när de tar del av andras bilder. En av respondenterna 

förklarar detta med att även om det som visas upp är en slags fasad så finns det alltid en viss 

sanning i det som bilden visar.  
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”Vissa bilder är ju äkta och personen i fråga har ju varit där och tagit bilden så själva 
händelsen är ju äkta. Sen om personen kanske lyfte lite lättare på gymmet än vad som 

framgår, eller egentligen inte har en lika bra bränna, det är lätt att förbise. Det är händelsen 
i sig som jag jämför mig med. Att personen faktiskt har en bränna eller att personen 

faktiskt är på gymmet” (R5). 

 

8.5 Instagrams påverkan 
Instagram bidrar enligt respondenterna till bra upplevelser i form av stärkt självförtroende och 

bekräftelse samt beröm från andra. Trots det är respondenter överens om att de någon gång 

har haft negativa upplevelser av Instagram. En av respondenterna erkänner att han flera 

gånger känt sig pressad över att visa upp en viss typ av bilder. Att hela tiden leva upp till en 

viss bild som han tror att andra har av honom tycker han är ansträngande. Han tycker att 

Instagram egentligen är en fasad och att jämföra sig med detta i längden inte leder till något 

positivt.  

”Nej men många inklusive mig själv upplever mycket press på grund av Instagram. Att 
man ska vara på ett visst sätt, se ut på ett visst sätt och verka må på ett visst sätt, bara för att 
andra har den bilden av en. Det är mycket sånt och det kan göra mig stressad. Man jämför 
sig nog med mycket av det man ser på Instagram och det är inte alltid så bra då det man 

jämför sig med då är andra människors fasader” (R2).  

 
En annan respondent tycker också att Instagram kan bidra till en felaktig 

verklighetsuppfattning. Enligt honom bidrar plattformen till att människor känner sig 

stressade över att publicera bilder som visar upp en viss livsstil där man ska se ut på ett visst 

sätt.  

”Det negativa är att det blir en skev verklighetsuppfattning för många. Just också det här att 
folk pushas till att lägga upp vissa bilder att man ska se ut på ett visst sätt. Det kan bli så fel 

hela det här med utseende. Allt handlar ju mycket om utseende idag, speciellt på 
Instagram” (R3).  

 
Ytterligare en respondent säger att Instagram kan bidra till att han upplever en stress och oro 

när han av någon anledning har glömt att publicera något. Han berättar att han nyligen var på 

opera och mot slutet av föreställningen kom han på att han hade glömt att publicera det på 

Instagram.  

”Ja alltså framförallt blir jag stressad om jag missar en story. Som härom dagen när jag var 
på opera. Då kom jag på fram mot slutet av operan att fan jag måste ju lägga upp någonting 
och då tog jag en halvdan bild som egentligen inte säger någonting, men då för att jag ville 
visa att jag var på opera. Det hade ju varit skönt om man då istället kunde sitta och njuta av 

operan istället för att ta fram mobilen, som jag egentligen inte får använda där, och börja 
filma” (R4).  

 



 28 

En fjärde respondent säger att han upplever att han ibland spenderar för mycket tid 

uppkopplad på Instagram. Även han upplever att han ofta känner sig tvingad att fotografera så 

fort han gör något roligt. Han säger att han kan uppleva det som jobbigt att det ibland inte går 

att äta en trevlig lunch utan att ta fram kameran.  

”Ja en negativ sak är ju att man kanske spenderar lite för mycket tid med att bara scrolla 
genom flödet. Sen också att hela tiden känna att man måste ta fram kameran och fota, det 

kan vara lite jobbigt ibland. Det går ju typ inte att äta en trevlig lunch i solen utan att 
kameran ska fram. Så är det ju för alla men känslan att alltid behöva fota är jobbig ibland. 

Man kan inte riktigt njuta av nuet ibland och det är jobbigt” (R6).  

 
9. Analys och diskussion 

9.1 Det optimerade jaget 
På Instagram väljer, skapar och formar respondenterna innehållet själva. Med hänvisning till 

Johnsson (2003) är det de mest fördelaktiga bitarna av respondenternas självbild som de 

använder när de framställer sig själva. I likhet med Hirdmans (2008) studie av snyggast.se 

strävar många användare på Instagram efter en förskönad självbild, vilket blir möjligt när de 

själva väljer hur bilderna i deras flöde ska se ut. På samma sätt som på snyggast.se är 

Instagram en plats där kroppen synliggörs, vilket tydligt syntes i de bilder som respondenterna 

publicerar. Skillnaden skulle kunna vara att användarna på Instagram även bedöms utifrån 

vad de gör och inte enbart utefter deras utseende.  

 

Respondenternas bilder visar bland annat sportbilar, champagne och restaurangbesök. Det här 

publicerar respondenterna för att kunna leva upp till en påtagen självbild. Livshändelser som 

inte passar in i bilden tonas ner eller döljs bakom exempelvis ett filter. Att respondenterna är 

måna om att framhäva vissa egenskaper och händelser och dölja andra går att tolka utifrån 

Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv. På Instagram agerar respondenterna aktörer och 

deras följare publik, de väljer själva vilka som ska få vara en del av publiken genom att ha ett 

stängt eller ett öppet konto. Oavsett hur stor deras publik är väljer respondenterna att endast 

visa upp det goda livet. Däremot kan ett stängt konto tolkas som att behovet av bekräftelse 

inte är lika stort som hos respondenterna med ett öppet konto. Instagram kan precis som 

Goffmans scen delas upp i en främre och en bakre region. Den främre regionen är det som 

visas i deras flöde och den bakre regionen består av det inte passar in i respondenternas 

önskade självbild. Det är även på den bakre regionen som alla förberedelser sker, som 

exempelvis att ge bilden ett filter. Dessa filter hjälper respondenterna att skapa en till synes 

bättre självbild, vilket kan jämföras med Goffmans teori om inramning och personlig fasad. 
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Goffman (2009) talar om vikten av äkthet och att det är något som uppfylls med hjälp av 

fasader. De filter som respondenterna använder kan till exempel få en maträtt att se godare ut 

och en person att se mer solbränd ut. Dessa filter kan skapa ett mer optimerat jag, men frågan 

är om det verkligen är äkta? Att inte vilja visa upp sitt hela jag för vem som helst kan med 

koppling till Mead (1976) kunna tolkas som att respondenterna delar upp sitt jag i olika delar 

beroende på hur omgivningen och situationen ser.  

 

Respondenterna använder Instagram som en plats att visa upp en ny variant av sitt existerande 

jag. Genom sina bilder kan respondenterna leva det liv de önskar leva och därmed styra de 

intryck som publiken har av dem, likt Goffmans (2014) teori om intryckstyrning. Med 

koppling till Tengblad (2009) har respondenternas framställning av sig själva även att göra 

med de ideal och normer som råder i samhället. Med koppling till Goffman skulle detta kunna 

vara ett sätt för respondenterna att ”socialiseras”, i den mening att de använder Instagram som 

en plats för att formas, för att sedan kunna passa in mot samhällets förväntningar. Genom 

tolkning av Hewitt (1981) kan det även innebära att respondenterna antar andra användares 

beteenden och attityder för att kunna leva upp till de förväntningar som finns i samhället. 

 

Trots respondenternas försök att visa upp en till synes perfekt självbild på Instagram var de 

medvetna om de begränsningar som finns i framställningen av sig själva. För att det som visas 

på Instagram ändå ska kännas äkta måste både respondenten och följarna dela samma 

definition av verkligheten, i vilket utifrån Goffman (2014) kan tolkas som att respondenterna 

måste vara berättigade den roll de antar.  

 

Resultatet visade att respondenterna publicerar en annan typ av bilder idag än vad de gjorde 

när de började använda Instagram. Flera av respondenterna sa att det var för att dessa bilder 

inte motsvarade det de är idag och att de därför inte ville bli förknippade med dessa bilder. 

Detta skulle kunna tolkas som ännu ett sätt för respondenterna att visa upp en perfekt 

självbild. Med hänvisning till Goffman (2014) har respondenterna då flyttat vissa bilder från 

den främre regionen till de bakre regionerna. Det skulle kunna bero på att idealen och 

förutsättningarna i samhället hela tiden utvecklats och förändrats och att respondenternas 

behov av en perfekt självbild har förstärkts.  
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9.2 En självbild utifrån andras uppfattningar 
På Instagram sker ett utbyte av inflytande mellan respondenterna och deras följare. Med 

hänvisning till Mead (1976) skulle skapandet av respondenternas självbild på Instagram 

kunna jämföras med en ständigt pågående social konstruktion. Självbilden skapas genom 

relationen mellan respondenterna och deras följare, samt strävan att leva upp till vad de tror är 

en korrekt självbild. Med hänvisning till Tengblad (2009) skapar respondenterna sin självbild 

i mötet med andra. Respondenterna är således beroende av sina följare då dessa spelar en 

avgörande roll i hur de uppfattar sig själva. De publicerar bilder för andra som resulterar i att 

de blir mer medvetna om sig själva. Enligt Mead (1976) är medvetenhet en förutsättning för 

att jaget ska utvecklas och Instagram kan ses som en plattform där denna process kan ske. Det 

är genom andras likes och kommentarer som respondenterna blir medvetna om sig själva. På 

Instagram kan respondenterna se sig själv med andras ögon. Detta skulle kunna kopplas till 

Meads begrepp ”I” och ”Me”. På Instagram iakttas respondenten (I) av hans följare (Me), i 

den mening att andras definition och bedömning av respondenterna färgar hur de uppfattar sig 

själva. På Instagram tittar respondenterna på sig själva genom att titta på andra likt en spegel, 

vilket går att koppla till Cooleys (1981) teori om spegeljaget. Jaget utvecklas utifrån 

respondenternas föreställningar och tolkningar av hur andra människor ser dem. När de 

publicerar bilder på Instagram bär de ständigt med sig en bild av vad de tror att andra tycker 

och tänker om dem samt anpassar därför sina bilder efter det.  

 

När respondenterna speglar sig i andra övertar de även andras bedömningar och åsikter om 

dem, som sedan blir deras egen bedömning av sig själva. Detta sätt att bli bedömd går att 

koppla till Hirdmans (2010) undersökning av webbsidan snyggast.se. Bedömningen av 

personen på Instagram sker inte i lika stor utsträckning som på snyggast.se, men spelar ändå 

en stor roll för respondenterna och det finns flera likheter i hur användarna på de olika 

plattformarna publicerar sina bilder. På båda plattformarna strävar individerna efter att bli 

sedda och båda väljer att publicera en viss typ av bilder för att bli uppskattade och bekräftade 

av andra.  

 

9.3 En tävlingsarena  
På Instagram kan andra användares bilder väcka tankar och fantasier om hur man själva vill 

vara och se ut. Resultatet visar att det är vanligt förekommande att respondenterna jämför sig 

med andra användares bilder i vad de gör och hur de ser ut. Dessa jämförelser med andras 
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bilder tenderar att bli en del av skapandet och formandet av den egna självbilden. Med 

hänvisning till Goffman (2014) jämför respondenterna sina bakre regioner med andra 

användares främre regioner, vilket kan skapa en press över att själva vara på ett visst sätt. 

Detta skapar i sin tur hos respondenterna ett behov av att hela tiden visa sig lite bättre.  

Då respondenterna har en konstant tillgång till vad andra människor gör och hur de ser ut och 

ofta jämför sig med dessa kan Instagram ses som en jämförelseapplikation. Vanligt 

förekommande var att respondenterna publicerar en viss typ av bilder för att andra också gör 

det. Att hela tiden jämföra sig med det man själv inte har eller gör och publicera bilder för att 

bevisa något för andra leder sällan till en korrekt och fullständig självbild.  

 

Vanligt var även att respondenterna publicerade bilder för att provocera andra användare, 

vilket kan tolkas som en del av jämförelsen. Flera av respondenterna upplevde att framförallt 

deras träningsbilder kunde uppfattas som provocerande av andra användare. Detta skulle 

kunna tolkas utifrån Goffmans (2014) teori om att människor tenderar att reagera med 

fientlighet om någon utger sig för att vara bättre. Att publicera träningsbilder var för 

respondenterna ett sätt att få bekräftelse och även för att hävda sig, då de såg sig som bättre än 

andra när de tränade.  

 

9.4 Instagrams påverkan 
Resultatet visade att respondenterna både har positiva och negativa upplevelser av Instagram. 

De positiva upplevelserna handlar exempelvis om att få bekräftelse och även möjligheten att 

hålla sig uppdaterade om vad vänner och bekanta gör. Däremot var respondenterna överens 

om att det är ansträngande att försöka leva upp till en viss bild som de föreställer sig att andra 

har om dem. Instagram skapar en kultur med egna normer om hur människor ska vara för att 

passa in. Det respondenterna tänker och känner om sig själva bygger således på andras bilder 

samt hur de tror att andra tänker om dem, vilket kan vara både positivt och negativt.  

 
Respondenterna är väl medvetna om att andras bilder, likt deras egna, är redigerade och inte 

helt stämmer överens med verkligheten. Det är intressant att vi människor ändå väljer att 

jämföra oss med andras redigerade och filtrerade versioner av sig själva och att vi låter oss 

påverkas av det. Precis som RSPHs (2018) forskning ansåg respondenterna att vetskapen om 

att deras vänner är på semester eller roliga tillställningar kan leda till negativa tankar över att 

de själva inte njuter av livet på samma sätt, vilket även kan kopplas till studier om FoMO 

(2014; 2013). 
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10. Slutsats  
Vi lever idag i ett samhälle som knappt tillåter några fel eller brister och Instagram kan vara 

en av orsakerna till det. Genom att användarna av Instagram själva är med och skapar 

innehållet kan de styra hur bilden av dem själva ska se ut. Genom att publicera bilder där 

respondenterna framställs som härliga människor, omringade av lyx och framgång blir 

resultatet en tillputsad version av jaget. Bilder som de publicerar symboliserar ”höjdpunkter” 

och skapar tillsammans ett mer optimerat jag, vilket i sin tur stillar respondenternas behov av 

bekräftelse. Hur kommer det egentligen att se ut i framtiden? Kommer behovet av en perfekt 

självbild och bekräftelse av andra vara lika stort om exempelvis 20 år? Instagram är i många 

fall en fasad och huruvida människor orkar hålla fast vid den återstår att se.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att det som visas på Instagram endast är en liten del av 

människors liv och att mycket faktiskt lämnas kvar ”bakom kulisserna”. Att hela tiden 

framställa sig själv som bättre genom att dölja vissa sidor för att passa in kan ge upphov till en 

ofullständig självbild. Hur någon ser ut, hur snabbt någon springer eller hur en persons 

påstådda middag ser ut säger egentligen ingenting om den faktiska personen. Att se sig själv 

utifrån föreställningar om hur andra uppfattar en kan leda till att man i slutändan endast ser 

sig själv genom andras ögon och låter deras blick bestämma vem man är.   

 

Instagram har också blivit en plats där man marknadsför sig utifrån våra prestationer, köp och 

utseenden och såldes inte utifrån egenskaper. Att jämföra sig med detta påverkar ens inre och 

kan få individer att känna sig misslyckade. Det är intressant hur människor kan vara medvetna 

om att Instagram till största del består av fasader men att vi ändå låter oss påverkas av detta.  

Då det i denna undersökning enbart har deltagit respondenter från Stockholm skulle det vara 

intressant att i framtida forskning undersöka Instagramanvändandet i mindre orter och på 

landsbygden.  

 

Instagram är en bra plats för att skapa och bevara relationer men en mindre bra plats för att 

skapa och forma sin självbild. Ett optimerat jag kan ge bekräftelse och en ökad självkänsla, 

men bidrar samtidigt till mer jämförelse och avundsjuka gentemot andra. Oavsett hur 

optimerade vi framställer vårt jag på Instagram förändrar det inte vilka vi är, för oavsett om vi 

glömmer bort att fota den där ölen i solen, löprundan eller den goda middagen med vänner är 

vi trots allt samma person. Så man kan undra vad Instagram egentligen ger oss? Får vi en 

bättre självbild, gör det oss bara mer avundsjuka eller tar dessa ut varandra?  
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13.   Bilagor 

13.1 Bilaga 1, Informationsbrev 
 
Hej! 

 

Mitt namn är Hanna Stark Jansson och jag studerar Medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Stockholms universitet. Nu under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete och 

intervjun som du har möjlighet att medverka i är en del av min kandidat-uppsats. Uppsatsen är 

en studie i hur unga män använder Instagram som en plats för att skapa och forma sin 

självbild. Under intervjun kommer frågor angående ditt Instagram-användande att ställas och 

för att få en överblick på vilken typ av bilder du publicerar kommer jag även att göra en 

övergripande genomgång av dina bilder. Detta kommer vara anonymt och namn och andra 

detaljer om vem du är kommer att ändras så att det inte går att identifiera dig i uppsatsen. 

Intervjun kommer att spelas in men allt inspelat material kommer att raderas när uppsatsen är 

färdig. Det här är helt frivilligt och du har när som helst rätt att dra dig ur och om du skulle 

ångra dig efter att intervjun är gjord så kommer materialet att tas bort från undersökningen 

och inte användas i uppsatsen.  

 

Jag hoppas att du tycker att detta låter intressant och att du vill delta i min studie. Om du har 

några synpunkter eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.  

 

Mobil: 070 335 28 94 

E-mail: hannastarkjansson@hotmail.com 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Hanna Stark Jansson 
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13.2   Bilaga 2, Intervjuguide 
 
 
Inledande fråga:  
 

•   Kan du berätta lite om dig själv?  
 
 
Instagram-användning:  
 

•   Kan du berätta om hur du använder Instagram?  
 

•   Vilken typ av bilder är vanligast att du publicerar? 
 

•   Hur vill du bli uppfattad på Instagram? 
 

•   På vilket sätt har din Instagram-användning ändrats från det att du började använda 
applikationen till idag?  

 
•   Vilka negativa effekter anser du att Instagram har på dig? 

 
•   Vilka positiva effekter anser du att Instagram har på dig? 

 
 

Självbild: 
 

•   Hur ser bilden av dig själv ut? 
 

•   På vilket sätt speglar dina bilder på Instagram vem du är?  
 

•   På vilket sätt påverkas din självbild av andra människor? 
 

 
Bilder:  

 
•   Vilken typ av bilder skulle du inte publicera på Instagram? 

 
•   Vilka bilder fångar ditt intresse på Instagram? 

 
•   Redigerar du dina bilder innan de läggs ut? Varför/varför inte?  

 
•   Vad är en ”snygg” bild enligt dig? 
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Bekräftelse:    
 

•   Vad betyder likes och kommentarer för dig? 
 
•   Hur påverkas du av andras respons på dina bilder? 

 
•   Hur viktigt är det att visa för andra vad du gör? 

 
•   Anpassar du dina bilder efter andra? På vilket sätt?  
 
•   Hur viktigt är det för dig att visa andra vad du gör? 

 
 

Avslutande fråga: 
 

•   Är det något du vill tillägga som du upplever att jag har glömt att fråga om? 
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13.3  Bilaga 3, Presentation av respondenternas Instagrambilder 
 
 
Respondent 1:  
 
Bild 1: Bilden föreställer respondenten när han står i solen, han har på sig en vit skjorta och 

solglasögon. Han tittar bort från kameran och har händerna vid midjan. Bildtexten lyder: 

”Idag har jag varit på stranden och spanat efter tjejer, det var kul”.  

 

Bild 2: Bilden föreställer respondenten med två blonda tjejer på en fest. Tjejerna står vid 

varsin sida av honom och putar med läpparna. Respondenten har en alvarlig blick och tittar 

rakt in i kameran. Bildtexten lyder: ”Knee deep”.  

 

Bild 3:  Bilden föreställer en röd bil som är parkerad framför en skylt där det står ”No 

parking” Bildtexten lyder: ”Fuck the police”.  

 
Bild 4: Bilden föreställer respondenten och hans syster. De befinner sig på en restaurang i 

Grekland, båda har solglasögon på sig och ser glada ut. Bildtexten lyder: ”I morse var jag i 

Grekland”.  

 
Bild 6: Bilden föreställer respondentens kompis som står och dj:ar på Djurgården i 

Stockholm. Det är sommar och mycket folk i bakgrunden. Bildtexten lyder: ”On the decks”.  

 
Bild 7: Bilden föreställer respondenten när han står i ett omklädningsrum i en ishall. Han har 

en ”nöjd” blick och tittar in i kameran. I bakgrunden ser man hockeyutrustning och bildtexten 

lyder: ”Skönt att vara tillbaka”.  

 
Bild 8: Bilden föreställer en bilratt och två händer som kör. Personen som kör har på sig jeans 

och en blå skjorta. Bildtexten lyder: ”solen upp, taket ner”.  

 
Bild 9: Bilden föreställer en bil som står parkerad blad andra bilar. På registreringsskylten står 

det ”censored” och bildtexten lyder: ”Om en vecka är du hemma”.  

 
Bild 10: Bilden föreställer en dj-spelning. Den är tagen mot en scen och man kan även se flera 

händer i luften samt rök. Bildtexten lyder: ”Bra kväll igår”.  
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Respondent 2:  
 
Bild 1: Bilden föreställer respondenten med sina kompisar på en fest. Samtliga gör grimaser 

och tittar in i kameran. Bildtexten lyder: ”De tre musketörerna”.  

 
Bild 2: Föreställer massa spritflaskor uppställda på ett golv. På bilden ser man även fötter. 

Bildtexten lyder: ”Saknas bara OLW”. 

 
Bild 3: Bilden föreställer två av respondentens kompisar med varsin drink i handen. Båda är 

väldigt glada och skålar med sina glas mot kameran. Bildtexten lyder” Tagget är på topp”.  

 

Bild 4: Bilden föreställer en konsert. Bilden är tagen mot en färgglad scen och framför står 

publiken och har sina händer i luften.  

 

Bild 5: Bilden föreställer en bunke med färskpotatisar. Bildtexten lyder: ”Bara årets skörd, 

ingen stor grej tycker vi. Hur ser er skörd ut?” 

 

Bild 6: Bilden föreställer fyra stycken Crème brulé på en plåt. Bildtexten lyder: Första 

hemmagjorda brullarna”  

 

Bild 7: Bilden föreställer respondentens kompis. De sitter på en restaurang och äter mat och 

dricker öl. Bildtexten lyder: Först final, sen trerätters med Virre och nån bärs på det”.  

 

Bild 8: Bilden föreställer ett stort hus i Italien. Det är solnedgång och bildtexten lyder: ”Varit 

och firat fars 60-års dag. Dödsmys!”.  

 

Bild 9: Bilden föreställer ett par löparskor i en hall. Bildtexten lyder: ”Magiskt löppass med 

mina nya skor”.  

 

Bild 10: Bilden föreställer respondenten på ett spa. Han har på sig en morgonrock och ligger i 

en soffa. Bildtexten lyder: ”Back to reality”.  
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Respondent 3:  
 
Bild 1: Bilden föreställer respondenten och hans flickvän framför julgranen vid Rockefeller 

Center i New York. Båda har skridskor på sig, de håller om varandra och ser glada ut.  

 

Bild 2: Bilden föreställer ett köpekontrakt av en lägenhet som respondenten har köpt. 

Bildtexten lyder. ”Äntligen”.  

 

Bild 3: Bilden föreställer respondenten när han precis har sprungit. Han har på sig en t-shirt 

med stålmannen och han står med ena handen längst kroppen och den andra handen har han i 

håret, samtidigt som han tittar åt sidan. Bildtexten lyder: ”Ute och bekämpar brott på 

Djurgården”.  

 

Bild 4: Bilden föreställer respondenten när han badar i en pool utomlands. Himlen är blå och 

respondenten ler mot kameran.  

 

Bild 5: Bilden föreställer respondenten som ligger på en sandstrand framför ett turkost hav. 

Bildtexten lyder: ”Nu är det jobbigt”.  

 

Bild 6: Bilden föreställer respondenten när han utför thaiboxning på en strand. Han har på sig 

ett par röda badbyxor och i bakgrunden ser man ett turkost hav. Bildtexten lyder: 

”Morgonträning”.  

 

Bild 7: Föreställer respondenten och hans kompisar. De sitter och äter middag, dricker drinkar 

och håller i varandras axlar. Bildtexten lyder: ”En vanlig lördag”.  

 

Bild 8: Bilden föreställer respondenten när han står och skär kött. Han står i ett kök och har på 

sig ett förkläde. Bildtexten lyder: ”Så här handskas man med lammkött”.  

 

Bild 9: Bilden föreställer respondenten när han spelar tennis. Han har enbart shorts på sig och 

bilden är tagen precis när han ska träffa bollen. Bildtexten lyder: ”Morgonträning”.  
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Bild 10: Bilden föreställer respondenten när han är på ett berg. Med ena handen gör han 

peace-tecknet och i den andra handen håller han i en öl. Han ser allvarlig ut och tittar rakt in i 

kameran. Bildtexten lyder: ”Herr ober, eis Bitte”.  

 

Respondent 4:  

Bild 1: Bilden föreställer respondenten när han står i en bar och håller om bartendern. Båda 

skrattar och tittar åt ett annat håll. Bildtexten lyder: ”Borta bra men hemma bäst”.  

 

Bild 2: Bilden föreställer respondenten när han sitter på en sandstrand. Havet är turkost och 

himlen är blå. Han tittar ner i mobilen och bildtexten lyder: ” I have been a good boy this 

year”.  

 

Bild 3: Bilden föreställer respondenten i en pool. Han har solglasögon på sig och tar sig i 

håret. I andra handen håller han ett glas champagne och i bakgrunden ser man höga 

byggnader. Bildtexten lyder: ”Tar seden dit jag kommer”.  

 

Bild 4: Bilden föreställer respondenten när han står på ett bord och sjunger. Vid bordet sitter 

flera personer som filmar honom och bildtexten lyder: ”Mario- Let me love you”.  

 

Bild 5: Bilden föreställer respondenten och hans kompis när de sitter på en uteservering och 

dricker öl. Båda har hjärtformade solglasögon på sig och tar sig för munnen. Bildtexten lyder: 

”Bangkok var kul”.  

 

Bild 6: Bilden föreställer respondenten iklädd kostym. Han ler och lutar sig över en bänk. 

Bildtexten lyder: ”Vadå sval marknad?”.  

 

Bild 7: Bilden föreställer respondenten när han står på Riche och har tagit över hovmästarens 

bås och låtsas hantera bordsbokningar. Framför honom står en kille som gestikulerar med 

händerna och bildtexten lyder: ” Nej du får inte sitta i svängen”.  

 

Bild 8: Bilden föreställer respondenten när han sitter i ett vakttorn i Santa Monica, 

Kalifornien. Han har solglasögon och tittar ut mot havet. Bildtexten lyder: ” Spanar”.  
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Bild 9: Bilden föreställer respondenten när han sitter i första klass på ett flygplan. Han tittat in 

mot kameran och ler.  

 

Bild 10: Bilden föreställer respondenten när han har lånat DJ-båset på Dramatenterassen. Han 

tittar ner mot marken och låtsas spela musik. Bildtexten lyder: ” Välkomna!”.  

 

Respondent 5:  

Bild 1: Bilden föreställer respondenten när han sitter i en soffa på en terrass. Bakom honom 

visas en vacker utsikt. Han har solglasögon och en skjorta på sig. Bildtexten lyder: ”Views”.  

 

Bild 2: Bilden föreställer respondenten och hans kompis när de sitter på en bar på en 

nattklubb i Stockholm. Båda har kepsar på sig och tittar åt sidan.  

 

Bild 3: Bilden föreställer respondenten när han sitter och solar på en balkong. Han har bar 

överkropp, är vältränad och tittar ut mot gatan. Bildtexten lyder: ”Kul”.  

 

Bild 4: Föreställer respondenten och hans kompis när de sitter i varsin solstol och solar. Båda 

har jeans, en uppknäppt skjorta och solglasögon. Båda sitter och blundar och har även en öl i 

ena handen. Bildtexten lyder: ”Jävla väder”.  

 

Bild 5: Bilden föreställer respondenten när han är på en nattklubb. Han har en isfackla i 

munnen och en drink i ena handen. Hans skjorta är även uppknäppt. Bildtexten lyder: ” Det 

var inte bara en knapp som var uppknäppt den kvällen”.  

 

Bild 6: Bilden föreställer respondenten och hans kompis när de sitter på en balkong och 

dricker rosévin i solen. Båda tittar in i kameran och ler.  

 

Bild 7: Bilden föreställer respondenten och hans kollegor på Stockholms stadion. De ska spela 

fotboll och står uppställda för att ta en lagbild. Bildtexten lyder ”Killar”.  

 

Bild 8: Bilden föreställer respondenten och hans bror när de sitter och solar mot en vägg. 

Båda är brunbrända, vältränade och har enbart på sig shorts. Båda blundar och ser ut att njuta 

av solen.  
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Bild 9: Bilden föreställer respondenten på en båt. Han blundar och ligger ner i båten. 

Bildtexten lyder: ”På lunch”.  

 

Bild 10: Bilden föreställer råraka med löjrom. I bakgrunden står vinglas och öl och bildtexten 

lyder: ”Ibland måste man äta hemma”.  

 

Respondent 6:  

Bild 1: Bilden föreställer respondenten när han sitter och Sturehof och dricker sprit och äter 

rysk kaviar. Bildtexten lyder: ”Eftermiddagsfika”.  

 

Bild 2: Bilden föreställer en klocka av märket Rolex. Klockan sitter på respondentens handled 

och i bakgrunden syns båtar. Bildtexten lyder: ”torsdag osv”.  

 

Bild 3: Bilden föreställer respondenten när han skalar räkor. Han har solglasögon på sig och 

ler stort. Bildtexten lyder: ”En tisdag på västkusten”.  

 

Bild 4: Bilden föreställer respondenten när de sitter på restaurangen Sturehof i Stockholm. 

Båda ler och skålar med varsitt glas champagne mot kameran. Framför står en skaldjursplatå 

och bildtexten lyder: ”onsdagsmagi osv”. 

 

Bild 5: Bilden föreställer en klocka av märket Patek Philippe. Klockan sitter på respondentens 

handled. Framför honom sitter en kompis och dricker en öl.  

 

Bild 6: Bilden föreställer tre flaskor champagne som står upp i ishinkar. Bredvid står ett 

vinglas och i glaset ligger en klocka. Bilden är tagen på Strandvägen Sea Club i Stockholm.  

 

Bild 7: Bilden föreställer respondenten i ett badrum. Han står med bar överkropp och bilden 

är tagen i spegeln. Respondenten är vältränad och har ett par röda shorts på sig.  

 

Bild 8: Bilden föreställer respondenten när han sitter och dricker champagne och äter ostron 

på restaurang Sturehof i Stockholm. Han sitter och håller om en tjej och bildtexten lyder: ” Å 

så var det torsdag osv”.  
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Bild 9: Bilden föreställer respondenten när han dricker ett glas vin i solen. Han har 

solglasögon på sig och en vit skjorta. Bildtexten lyder: ”Härligt”.  

 

Bild 10: Bilden föreställer en bil av märket McLaren. Bilen är svart och respondenten står 

bredvid.  

 

 

 

 

 


