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Abstract 

Identitetsskapandet som det ser ut idag och möjligheten att skapa en ny variant av ett 

existerande jag online är ett relativt nytt fenomen. I den könslösa cybervärlden växer 

ett behov fram av att visa upp vem man vill är, eller vem man önskar framställa sig 

som. Bieffekterna av att framställa sig själv genom bilder på sociala medier kan vara 

psykiskt påfrestande i form av en orimlig strävan efter en perfektion som inte är 

verklig och ett ökat bekräftelsebehov. En del av det problemområdet och det jag vill 

undersöka i min studie är hur identitetsskapandet genom kroppen ser ut på Instagram, 

och om representation skiljer sig åt könen emellan. Jag har gjort en kvalitativ bild- och 

innehållsanalys av utvalda träningskonton på Instagram för att se hur de skapar en 

identitet genom framställningen av sin kropp med tillhörande rubriker och hashtags. 

Dessutom vill jag se på hur dessa bilder tas emot av publiken/följarna och om det finns 

en kommunikation mellan dem och de publicerande användarna. Studien vill se om det 

finns en skillnad mellan männen och kvinnornas framställning genom sina kroppar, om 

de upprätthåller normativa könsstereotypiska ideal eller om de går emot dem. 

Resultatet visar att framställningen inom särskilda kategorier skiljer könen åt ordentligt 

men flera är även jämnt representerade i antalet bilder från bägge könen. 

Kommentarsfälten såg annorlunda ut könen emellan där män uppskattades för sin 

kropp som muskulös medan kvinnan begränsades till ett sexuellt objekt, trots att 

hennes kropp framställdes på samma sätt: situerad i en gymlokal i ett 

träningssammanhang. 
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1. Inledning 

Sociala medier möjliggör kommunikation och skapar relationer mellan människor. 

Trots den enorma ökningen av användare på sociala medier, och inte minst på 

applikationen Instagram, är det dock lätt glömt att det oftast inte är en objektiv 

representation av liven och identiteterna bakom skärmarna som återspeglas. 

Anonymiteten och kropplösheten som internet erbjuder har ökat kroppens betydelse 

som uttryck för jaget, och det anses viktigt att visa upp vem det är som sitter på andra 

sidan skärmen (Andersson, 2015). Genom att skapa en identitet där kroppen är en 

bidragande del av vilka är försvinner anonymiteten och vi får en känsla av tillhörighet. 

Interaktionen på sociala medier och det faktum att du själv väljer vad du vill 

konsumera och exponera dagligen ger dig möjligheten att skräddarsy bilden av ditt liv 

online. Du kan möta den virtuella världen och konsumera endast det du önskar se och 

få andra användare att uppfatta dig precis så som du själv önskar framstå. Onekligen är 

det troligtvis därför många vill försköna sig själva, när möjligheten finns genom 

filtrering och fyndiga rubriker, och därmed låtsas avbilda sin vardag och verklighet 

men undanhålla att den är överdriven och kanske till och med påhittad.  

Det som väckt mitt intresse kring detta område är studier av teknikanvändningens 

negativa sociala och psykologiska följder. Studier av FoMo (Fear of Missing Out) och 

vår rädsla för att inte vara uppkopplade och missa vad som händer online, vårt ständiga 

användande och dopaminruset från bekräftelse online kan sammanfattas som några av 

de negativa effekterna av Instagramanvändning och är ett intressant område att studera 

men dock för omfattande för denna uppgift. Ett mindre, tillhörande tema: 

identitetsskapande på Instagram vill jag däremot ge mig på att undersöka. 

Identitetsskapandet genom bilddelningen på Instagram är ett sätt att uttrycka oss och 

visa vilka vi är eller hur vi vill framstå som. För att kunna jämföra män och kvinnors 

identitetsskapande genom sina bilder vill jag välja bilder där framställningen är lik. 

Bilderna ska alltså representera samma sak eller vara fotograferade på ett likadant sätt, 

så att jag kan jämföra det som skiljer bilderna åt – nämligen könet. Tanken om att 

kropplösheten som internet erbjuder har ökat kroppens betydelse som uttryck för jaget 

har gjort att jag valt bilder på kroppar till min studie. Jag kommer att se på 

kroppsfokuserade, träningsrelaterade bilder på Instagram och analysera hur de 

framställs av sändaren, mottas av publiken och om det finns en kommunikation 
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däremellan. Jag vill se hur användarna framställer sina identiteter genom sina kroppar 

och om detta skiljs åt könen emellan. 

Kroppen är enligt Bourdieu (1984) individens fysiska kapital, där du värderas utifrån 

den form och figur du innesitter. Idag förknippas fysisk aktivitet och disciplin av din 

kropp med personligt ansvar och självkontroll. Det är eftersträvansvärt att ta hand om 

sin kropp och de tränade kropparna är symboler för framgång och styrka i det rådande 

entreprenörssamhället. (Andersson, 2015) Anledningen till att jag har valt just 

träningsrelaterade bilder är att de ofta är kroppsfokuserade och min tanke är att dessa 

eventuellt framställer sig ”manligt” eller ”kvinnligt” enligt stereotyper mer än vad 

”vanliga” bilder gör. Därmed påvisar de tydligare skillnad i framställningen könen 

emellan, och det är vad jag vill undersöka. Bilderna på användarna, tagna själva eller 

tagna av andra, representerar inte bara kroppen utan visar att man är en viss typ av 

person. Genom att se på dels den skapade identiteten av bilderna tillsammans med 

mottagandet av bilderna, samt eventuellt svar på dessa kommentarer, vill jag även se 

om det finns ett bekräftelsebehov hos användarna och om detta ser olika ut könen 

emellan. Jag anser att en tvåvägskommunikation i kommentarsfälten tyder på en 

relation mellan följarna och användarna medan uteblivna svar uppfattas som att 

användarna bara är ute efter att få komplimanger och bekräftelse, och inte bryr sig om 

relationen till följarna. 

2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse av identitetsskapandet på Instagram 

utifrån kön och kroppar. Genom min studie vill jag få fördjupade kunskaper kring 

konstruktionen av identiteter så som de visas upp skapade genom de personliga 

kontona, om de eventuellt skiljer sig åt könen emellan. Jag vill undersöka om 

användarna bryter mönstret kring de traditionella stereotypiska kategorierna av manligt 

och kvinnligt eller om de upprätthåller normerna, och hur detta mottas av publiken.  

2.1 Frågeställningar 

- Hur framställer de valda användarna sin identitet på Instagram genom sina 

självbilder/kroppar? 

 



 7 

- Finns det skillnader och likheter mellan hur de valda männen och kvinnorna 

framställer sina kroppar på Instagram genom sina bilder, isåfall hur ser de ut? 

 

- Skiljer sig mottagandet på de valda användarnas Instagrambilder åt könen 

emellan, isåfall hur? 

3. Bakgrund 

Instagram var från början, när den lanserades i oktober 2010, en gratisapplikation för 

bilddelning endast nedladdningsbar till appleenheter. Idag har den blivit ett nytt socialt 

nätverksforum tillgängligt för alla smartphoneanvändare. I applikationen skapar du en 

profil där du har ett alias och en samling av alla bilder du lagt upp. Vid bild- eller 

filmdelning erbjuds 41 olika filtereffekter att addera på dina verk, dessutom kan du 

hashtaga dem och därmed kategorisera dem och tillåta dem att sökas på av alla 

användare. Du kan själv välja om du vill ha en öppen profil för alla att ta del av, eller 

låta den vara stängd och bara visa dina bilder för användare som du accepterar först. 

För att hitta dina egna vänner på applikationen kan du koppla den till din telefonbok 

eller synka den med dina Facebookvänner, en möjlighet som lagts till efter 2012 när 

Facebook köpte upp Instagram för en miljard dollar. (fortune.com) Instagram har idag 

400 miljoner aktiva användare som tillsammans lägger upp 40 miljoner bilder per dag. 

90% av applikationens användare är, enligt användarnas egna publicerade information 

vid kontoskapandet, under 35 år och fördelningen mellan män och kvinnor är 

51%/49% (fortune.com). 

3.1 Begrepp 

Selfie – bild tagen på en själv  

Hashtag – ord efter tecknet # som beskriver bilden och gör den sökbar 

Like – att ”gilla” en bild, tecken på uppskattning 

Flöde – samlingen av alla bilder som finns i en användares profil/galleri 

Profil – Din hemsida, med ditt namn, alias, beskrivning av dig och profilbild 

Feed – samling av bilder på Instagrams startsida från alla användare du följer 

Följare – Användare som valt att följa ett konto och få dina bilder till deras flöde 

Emoji – animerad symbol som går att skriva i textfält 
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4. Disposition  

Till att börja med presenterar jag mitt materialval och den avgränsning jag gjort till 

arbetet för att ge en tydlig överblick av vad det är jag har valt att studera. Därefter 

presenteras tidigare forskning som berör mitt område. Då det är ett relativt nytt 

fenomen har jag sökt forskning som utgår främst från identitetsskapande, bildstudier 

och genus.  

Efter detta avsnitt presenterar jag de teorier jag valt att använda mig av och varför 

dessa är relevanta. Därefter i min analys tänker jag först redovisa mitt samlade material 

och hur jag har valt att kategorisera bilderna utifrån sitt innehåll. Utifrån det hoppas jag 

att jag kunna dra slutsatser och koppla mina teorier till dessa. Sedan gör jag en 

bildsemiotisk analys av en bild från varje kategori och kön, och jämföra hur dessa 

skiljer sig åt i sin representation. Här gör jag även en jämförande analys av bilderna 

från samma kategoris kommentarsfält. 

5. Material och avgränsning  

För att få fram tillräckligt mycket material för att kunna dra rimliga slutsatser kommer 

jag samla in 150 bilder, 25 stycken bilder från sex konton där tre tillhör män och tre 

tillhör kvinnor. För att minska vad som skiljer bilderna åt kommer jag endast använda 

mig av svenska användare. Ålder, däremot, uppger inte alla användare på Instagram så 

det får bli en faktor att bortse ifrån. I mitt försök att hitta dessa användare har jag valt 

att ta de sex första bilderna från olika konton uppladdade till hashtagen #träningspass. 

Alla användare har en så kallad öppen profil, vilket innebär att alla 

Instagramanvändare får ta del av deras bilder utan att behöva få en vänförfrågan 

accepterad först. Med ett antagande att alla sex användare är aktiva användare (och 

åtminstone lär publicera fler bilder under mitt uppsatsskrivande) kommer jag även 

begränsa mig genom att enbart välja de 25 senast publicerade bilderna på dem själva 

från och med att jag påbörjar min uppsats, den 3 november 2015. 

Trots Instagrams möjlighet att ladda upp både stillbilder och filmklipp väljer jag att 

begränsa mig till stillbilder i min studie. Dessa användare delar inte bara bilder på sig 

själva i sina flöden, utan även bilder på saker och händelser från deras vardag som 

middagar, vänner, biobesök, semestrar och mer. För att alla bilder ska vara relevanta 

har jag valt att plocka ut de 25 senaste bilderna på dem själva i träningssammanhang. 
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Jag väljer alltså att endast använda mig av bilder på användarna själva i min analys, 

oavsett om det är en självtagen selfie eller någon annan som fotograferat dem i denna 

träningsmiljö.  

För att kunna göra en jämförande analys av bilderna, deras framställning och 

mottagande har jag försökt välja så lika bilder som möjligt för att nå könsvariabeln. 

Därför har jag valt att först göra en kvantitativ innehållsanalys av de 150 bilderna jag 

valt ut, och kategorisera dem efter återkommande representationer och de mönster som 

framkommer för att se vilka bilder som är vanligast förekommande. Dessa bilder 

sammanställer jag i ett diagram för att se hur könsrepresentationen ser ut kategorierna 

emellan. Därefter väljer jag ut en bild från varje kön ur kategorier där könen 

representeras jämnast, och gör en bildsemiotisk analys på dessa och analyserar 

kommunikationen på deras kommentarsfält. Anledningen till att jag valt dessa 

kategorier är att jag tänker att de bäst representerar en typ av bild som bägge könen 

laddar upp, och då bilderna i sig är lika i sitt uttryck är de mest intressanta att jämföra 

skillnader i och hur de tas emot. Bilderna skall alltså representera samma sak eller vara 

fotograferade på samma sätt så jag kan jämföra hur de skiljer sig åt ur ett 

genusperspektiv. Jag djupanalyserar dessa genom en kontextanalys där jag ser på inre 

kontexten (denotationer och konnotationer som bilder besitter) och den yttre kontexten 

där jag även ser på tillhörande beskrivning och val av hashtags till bilden. Vidare 

kommer jag se på reaktionerna på bilderna och därmed vad som skrivs i 

kommentarsfälten tillhörande de utvalda bilderna.  

 

Det blir alltså först en övergripande analys av samtliga 150 bilder, en kategorisering av 

de mest förekommande bildrepresentationerna och sedan en bildsemiotisk analys av 

utvalda bilder ur kategorierna samt tillhörande kommentarsfält. 

6. Tidigare forskning 

6.1 Kroppen i fokus 

I dagens postfeministiska mediekulturer finns det en besatthet av kroppen. 

Föreställningar om femininitet har skiftat från att vara förankrade i egenskaper som 

omhändertagande, uppfostrande och moderlig till att definieras i som innehavare av en 
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sexig kropp (Gill, 2007). Kroppen presenteras som nyckeln till kvinnors identitet och 

ofta i medier som källan till styrka hos en kvinna.  

Bevakningen av och diskursen om framförallt kvinnors kroppar är det primära 

innehållet i alla medieformat oavsett genre. (Ibid) Männen, som däremot inte blir lika 

hårt granskade, har även de gått från att definieras utifrån sitt intellekt och yrke till att 

mer fokus läggs på kroppen och de egenskaper som en tränad kropp innebär; disciplin, 

motivation och självbehärskning. Männen får alltså trots kroppsfokuseringen också 

uppskattning för vad som skapat deras figur, till skillnad från kvinnorna som bara 

uppskattas för kroppen de innehar. 

6.2 Att göra kön i bilder och personliga publicitetsbilder 

Erving Goffman (1979) gör i sin studie en djupanalys på stillbilder från 

reklamannonser där han kategoriserar bilderna utifrån återkommande teman. Män och 

kvinnor kan enligt Goffman (1979) skilja åt bilden av manligt och kvinnligt och har en 

vilja att hålla fast vid det schema för hur kön representeras, alltså att visa upp kön 

genom gester och kroppsspråk exempelvis. Han anser att könet i sig inte har någon 

identitet utan det finns bara ett schema av könskoder som porträtterar genus. I sin 

studie av reklamannonserna kunde han göra ett flertal genuskategoriseringar och se en 

skillnad i hur kön framställs i bild. Han hittar återkommande teman där han exempelvis 

ser självberöring som en feminint kodad gest, att en del bilder tydligt framställer vissa 

kroppsdelar där exempelvis byst och bakdel är typiskt kvinnligt. Personerna i bilderna 

tittar antingen in i kameran eller bort från den och positioneringen mellan män och 

kvinnor på samma bild ofta visade mannen som överordnad kvinnan (Goffman, 1979). 

I Goffmans studie är det även tydligt att kvinnan förhåller sig till en betraktare, till 

skillnad från männen som tenderar att se ointresserade ut och blicka bort från 

kameralinsen.  

Erving Goffman (1979) delar även upp bilder i två kategorier, privata och publika. 

Privata bilder är de som är framtagna för att betraktas inom en intim umgängeskrets till 

personen i bilderna och publika bilder är framtagna för att fånga och visas för en större 

publik. Dock finns även en blandning av dessa, de så kallade personliga 

publicitetsbilderna som är likt personliga bilder men gjorda för att visas för 
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allmänheten. Innan sociala medier var dessa vanligast i exempelvis politiska 

sammanhang för att visa upp en kanditat på ett naturligare sätt för allmänheten. 

6.3 Visuell självrepresentation och genuskoder 

En ny form av kommunikation som diskuteras i Anja Hirdmans (2010) studie är visuell 

självrepresentation som ett redskap för symbolisk interaktion mellan unga människor 

på internet. Studien jämför pojkar och flickors självporträtt från sajten Snyggast.se och 

gör en bildretorisk analys på dessa. Hirdman (2010) skriver att vår visuella 

mediekultur har en stor betydelse för hur vi förstår och uppfattar oss själva. 

Skildringen av könsroller i medier har analyserats av många forskare som dragit 

slutsatsen att visuella representationer, från exempelvis nyhetssändningar till sport, 

fiktion och reklam, tenderar att ge stereotypiska porträtt både av kvinnor och män. 

Hirdmans (2010) studier gjorda på fyra svenska magasin visade att de kvinnliga 

porträtteringarna ofta är halv- eller helkroppsbilder, medan representationen av män 

betonar ansiktet ofta med ett icke-leende eller ett slutet ansiktsuttryck. Det som till stor 

del skiljer denna studie på pojkar och flickors självrepresentation åt är att flickorna 

hela tiden förhåller sig till en betraktare och att de vill bli uppskattade för sitt utseende.  

6.3.1 Genuskoder: Faceism/Bodyism 

Studier på visuella skildringar av könen i traditionella medier har påvisat skillnaderna 

mellan ansiktsbilder och kroppsbilder. Det har visats ett starkt samband mellan unga 

kvinnors attityd gentemot sin egen kropp och mediers representationer av kön. Mäns 

självuppfattning och mediers representationer av män här däremot studerats i mindre 

grad. Dock finns studier som indikerar att även mäns självbild påverkas av visuella 

representationer av maskulina kroppar (Hirdman, 2010). Med andra ord finns det en 

grund i att könen påverkas av mediers bild av hur en man eller kvinna “ska” se ut. 

Kroppsbilderna och ansiktsbilderna har inget fastställt värde i sig men kan uppfattas 

olika genom sina inramande effekter. Enligt Anja Hirdman (2006) är det vanligare att 

kvinnor, framförallt unga tjejer, porträtterar sig själva genom hel- och halvkroppsbilder 

där de är lättklädda med en sexuell anspelning. Männen, framförallt unga killar, 

däremot framställer sig oftare endast genom ansiktsbilder, med en ointresserad blick. I 

Vision and Intimacy (2010) visar Hirdmans studier att på sajten Snyggast.se 

upprätthåller användarna de medierade könskoderna, där kvinnorna oftare använder sig 
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av en halv-kroppsbild och villighet i sina poser, kopplat till en sexuell retorik medan 

männen främst inramar ansiktet i sina bilder, med en oengagerad blick mot betraktaren. 

I de fallen där killarna även visade halvkroppsbilder var de ofta lättklädda, precis som 

tjejerna. Skillnaden mellan den manliga ansiktsportätteringen och den kvinnliga, 

kroppsliga porträtteringen fortlöper även i populärmedia, vilket representerar männen 

som mindre kroppsliga i olika kontexter medan intimitet och sexualitet relateras till 

den kvinnliga kroppen (Hirdman, 2010). 

Michael Forsman (2014) menar också att det finns genuskoder som påverkar hur män 

och kvinnor framställer sig själva på sociala medier. Genuskoderna skapas genom 

användarnas egna bilder och upprätthålls genom en så kallad bedömningskultur från 

andra användares uppskattning eller brist av uppskattning på dessa bilder. (Ibid) De 

bilderna där könen exponeras på ”rätt” sätt får alltså högst poäng och bidrar därmed till 

normen. Både Forsman och Hirdman är ense om att användare presenterar sig på olika 

sätt, utifrån könstereotypiska normer av manligt och kvinnligt, isärhållandet av könen 

samt den typiska överordnade mannen. I Forsmans studie, Duckface/stoneface (2014), 

konstaterar han att killar ofta har ett så kallat stoneface som inte visar känslor medan 

tjejerna gärna ler eller har ett så kallat duckface där man plutar med läpparna, åter igen 

för att tilltala betraktaren och få uppskattning (Forsman, 2014). 

6.4 Engagerande ansikten  

I en studie 2014 har en miljon Instagrambilder analyserats och det visade sig att 

ansiktet är ett kraftfullt verktyg i ickeverbal kommunikation för att få tilltala 

betraktaren och få uppskattning. Studien kom även fram till att antalet ansikten på 

bilderna, deras ålder och kön inte har en märkbar påverkan för att få fler likes eller 

kommentarer, utan exponeringen av ett ansikte i sig räcker. Bilder med ansikten har 

38% mer sannolikhet att få uppskattning i form av en ”like”, och 32% mer sannolikhet 

att få en kommentar än dem utan (Bakshi, Gilbert, Shamma, 2014). Att använda bilder 

med ansikten, oavsett hur många de är, ökar alltså sannolikheten att få likes och 

kommentarer. Studien kopplar teorierna till slutsatsen från offlinestudier om psykologi, 

marknadsföring och sociala beteenden som konstaterar att människor engagerar sig 

mer i bilder med ansikten på. 
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6.5 Kroppar och träningsbilder 

Yvonne Andersson (2015) har studerat träningsbloggar där hon ser på maskulinitet och 

femininitet. Hon jämför internets början som ett forum som tillät användare att vara 

anonyma, identitetslösa och kroppslösa till det som idag blivit raka motsatsen, ett 

kroppsfokuserat forum. Hon undrar vad träningsbloggarna säger om samtiden, och 

studien tar även upp träningsbilder som självutvärderande alltså före- och efterbilder 

eller tydliga bilder som påvisar framsteg kroppsmässigt som kommit ur träningen. 

Resultatet i Anderssons studie är att den muskulösa och tränade kvinnliga kroppen i 

bloggarna ofta balanseras upp av feminina attribut. Hon kallar detta för muskulinitet 

som innebär att när det feminina går in på den maskulina muskelarenan gör dem det i 

en form av hyperfeminitet. Vid fitnesstävlingar har exempelvis kvinnor med sina 

muskulösa kroppar mycket smink, silikonbröst, lösnaglar och hårförlängningar 

troligtvis för att kompensera upp sin normativt manliga kropp. I bloggarna framkom 

dessutom tillhörande rubriker till bilder som ”strong is the new sexy” anspelar även på 

att de är medvetna om deras normbrytande, enligt kvinnliga stereotypiska ideal, starka 

kroppar men att de ändå vill behålla sin sexighet, att fortsätta passa in i det feminina 

idealet. De kvinnliga, tränande kropparna följer antingen den hegemoniska 

femininitetens ideal som smal, graciös och tonad eller så, som hon beskriver, bygger de 

muskler och gränsöverskrider mellan maskulinitet och femininitet. (Ibid)  

I bloggarna noterade Andersson även att män tenderar att skriva mer vetenskapligt och 

formellt medan kvinnor skriver mer personligt och dagboksliknande.  

6.6 Självpresentation på Instagram 

Brooke Wendt (2014) har gjort en studie där hon analyserar selfies på Instagram och 

drar intressanta paralleller mellan vår vilja att ta bilder på oss själva med den gamla 

myten om Narcissus som var besatt av sin egen spegelbild. Enligt Wendt var han inte 

förälskad i sitt eget utseende men hans spegelbild intresserade honom då han inte 

kände igen sig själv. Hon anser att se sig själv på bild har samma effekt då du hinner 

betrakta bilden innan du inser att det är du själv på den. Det blir en utomkroppslig 

upplevelse genom teknologi, du ser dig själv som någon annan. Instagrams filtereffekt 

ändrar dessutom ditt självporträtt ytterligare vilket gör dig än mer intressant att 

betrakta då du inte alltid känner igen dina egna drag, hår- och ögonfärg exempelvis. 

Wendt har ett positivt synsätt på identitetsskapandet på Instagram genom selfies och 
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hävdar att selfien är ett sätt att lösgöra sig från verkligheten. Då vi, likt Narcissus, 

betraktar oss själva ger det oss en tillfällig paus från verkligheten. Vi förstärks av 

denna process och därför får vi tillfredsställelse av att ta och se på selfies. (Ibid)  

Wendts (2014) jämför två vanliga typer av selfies på Instagram. I självporträtten syns 

antingen en frivillighet, en invidid som fotograferar sig själv i spegeln eller som tittar 

direkt in i kameran. Den andra sorten kallar hon för ”ofrivillig selfie” och är också den 

ett självporträtt men tillsynes ofrivilligt, vilket är motsägelsefullt då det kan vara en 

självtagen och därmed en högst medveten bild, då individen skyler sitt ansikte med 

exempelvis handen, tittar bort eller gömmer sig bakom mobilskärmen. Wendt ser detta 

som ett behov användare har av att publicera bilder på sig själv och av att ständigt 

uppdatera sina bilder, fastän man inte vill synas i detalj.  

7. Teoretisk ram 

De teorier som är relevanta för arbetet är både identitetsbegreppet som beskriver vikten 

av identitet för en individ och teorier om genus och framför allt genus i sociala medier 

där jag söker självrepresentationen utifrån könstillhörighet. 

7.1 Behov av tillhörighet 

Att känna tillhörighet är ett mänskligt behov oavsett om det är till en arbetsplats, ett lag 

eller ett samhälle är det helt grundläggande och beskrivs av Susan T Fiske (2004) som 

en nyckel till det mänskliga livet. Individen har ett starkt behov av att tillhöra en grupp, 

en gemenskap för att känna ett samband mellan sig själv och andra. För detta bör man 

ha en personlig identitet, för att antingen komplettera de andra eller dela sina 

egenskaper med deras. Identiteten understryker människans roll i ett sammanhang: 

Vem du identifierar dig som placerar dig bland andra som identifierar sig på liknande 

sätt.  

Identitet är socialt skapade roller vi intar som blir en del av vår självbild där allt från 

fritidssysselsättning, yrke och politiska åsikter bidrar till identitetsskapandet. 

Människor upprätthåller gärna normer och roller inom dessa gruppstrukturer för att 

passa bättre in då vi är fundamentalt motiverade att tillhöra grupper (Ibid). 
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7.2 Identitet  

Redan i tidig ålder börjar en process att utveckla vår identitet, både individuellt och 

socialt. Direkt när vi föds delas vi in i olika kategorier av omvärlden utifrån vår 

etnicitet, kön, religion, hudfärg etc. Vår identitet utvecklas efter det genom egna 

erfarenheter, personliga egenskaper och möten och uttrycks sedan i relationer, 

interaktioner med andra människor och gemenskaper (Jenkins, 2000) Detta kallas för 

en social/kollektiv identitet som vi får genom andras uppfattningar om oss och genom 

vilka sammanhang vi tillhör: exempelvis nation, stadsdel, kön, ålder, yrke och 

utbildning. Dessutom finns en personlig identitet som är vår egen uppfattning om oss 

själva, det som är unikt med oss och skiljer oss från andra med våra erfarenheter och 

känslor (Gripsrud, 2011). Identiteten är alltså en fråga om tillhörighet på olika områden 

- en sammanflätning av likheter och skillnader i förhållande till andra människor. 

7.2.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen refererar till att vi påverkas av hur vi tror att andra 

uppfattar oss. Genom att överta andras syn på oss själva avgör vi om det är en 

framställning vi vill acceptera eller inte, därefter anpassar vi oss tills vi är nöjda med 

vår framställning av oss själva (Gripsrud, 2011). Förmågan att leva sig in i andras 

perspektiv gör att vi kan vi jämföra oss själva med andra. Vi skapar alltså vår identitet 

utifrån vår egen syn på oss själva genom hur vi tror andra uppfattar oss.  

7.2.2. Mänskliga jaget och socialiserande jaget 

Erving Goffman (2014) skiljer på olika typer av identiteter. Han kallar dem för det 

mänskliga jaget och det socialiserade jaget och anser att man utför en karaktär i en 

teaterroll genom livet. Man är alltså medveten om att man antingen är sig själv eller 

ändrar sin identitet för att passa in i andra situationer eller miljöer. Detta kallas 

impression management och är ett fenomen där individer försöker styra hur de 

uppfattas av andra. Det kan exempelvis innebära att människor ändrar allt från sitt 

beteende, språkbruk, ansiktsuttryck eller kläder och därmed döljer eller framhäver 

delar av sin personlighet, utifrån vad som är accepterat i den omgivning man befinner 

sig i (Ibid). Identiteterna som skapas ur detta beskriver han som ett framträdande där 

situationen är avgörande, vårt uppträdande bestäms av var vi är och med vem/vilka.  
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7.3 Genus & Performativitet 

Genusteori användas för att studera maktstrukturer bland kvinnor och män i samhället, 

både online och i verkliga livet. Genom teorin undersöker man hur föreställningar om 

kön konstrueras och hur dessa strukturer upprätthålls. Dessa egenskaper är inte 

genetiskt kopplade till det biologiska könet utan istället är det vi i samhället som 

accepterar dessa konstruerade egenskaper och kategoriseringar av manligt och 

kvinnligt (Consalvo & Paasonen, 2002). 

Judith Butler (2007) menar att genus skapas och upprätthålls performativt genom 

upprepande imitationer, handlingar och språk. Könet existerar enbart i det upprepade 

skildrandet av det. Butler anser att det inte finns en kärna som definierar typiskt 

”manligt” och ”kvinnligt” utan att det performativa ”gör” könet. Vi förknippar 

kvinnligt eller manligt genus med handlingar och ageranden typiska för det könet. Det 

finns en medvetenhet i hur vi beter oss, performativt, men det kan samtidigt vara 

omedvetet att vi gör dessa handlingar för att de definierar vårt kön. Ett barn lär sig 

exempelvis att handla och agera utifrån sitt kön så fort denne vet vad hen är. En ljus 

röst visar exempelvis vår omgivning att vi är kvinnor, och att sitta bredbent visar att vi 

är män. Då genus är performativt anser Butler att genus bör ses som en föreställning 

eller ett uppträdande. Vi fokuserar på detta då vi vill bli uppskattade genom det, och 

inte gärna vill vara utanför det normativa.   

7.4 Genus, kroppsretorik och ”hyper-gendering” online 

Likt Goffmans tidigare studier om att göra kön i bilder, anser även Hirdman (2001) att 

poseringen hos den avbildade påverkar bildens budskap. Kroppsspråk, handrörelser, 

ansiktsuttryck och leende är exempel på uttryck som bygger band mellan betraktare 

och subjekt. Leende förknippas som någonting kvinnligt, då det traditionsenligt 

framställer kvinnor som oproblematiska och lättillgängliga och som fokuserande på 

betraktarens gillande. En bortvänd ”upptagen” blick däremot är en klassisk manlig 

posering som konnoterar status och tillhörande i samhällelig elit. Ytterligare 

genusbunden kroppsretorik är placering av kroppen och eventuell självberöring.  

Studier på inramningen av motivet i bilden finns i Tilltalande bilder (2001) där 

Hirdman jämför avståndet till motivet och därmed hur bilder kommunicerar. Bilderna 
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kan delas upp i långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild. Distansen till 

personen i bilden skiljer ut intim, personlig, social och formell/opersonlig. (Ibid,48) 

Sammanhangen i bilden är dock avgörande, en fullkroppsbild ger enligt teorin ett mer 

opersonligt och formellt tilltal. Men är det ett framvisande av en kvinnokropp i helfigur 

däremot ger den en personlig närhet mellan subjekt och betraktare. Utöver detta spelar 

även kameravinkeln en stor roll. Fågelperspektiv indikerar subjektet som liten, medan 

grodperspektivet indikerar subjektet som mäktigt. Som betraktare ser alltså ned eller 

upp på den avbildade och er relation till varandra bestäms utifrån detta. 

Synen på internet som en ”avförkroppsligande” frizon online, där människor kan mötas 

som jämlika individer befriade från kategorisering och därmed utan förutfattade 

meningar om varandra, har idag ändrats. (Andersson, 2015). De bloggar som studerats 

i Anderssons forskning är denna grundtankes motsats då de istället är en förlängning 

av livet offline. Genom bloggarna och andra sociala medier kan man visa vem man är 

men till skillnad från i verkliga livet nå ut till många fler, helt enkelt som ditt 

personliga fotoalbum eller dagbok för allmänheten att ta del av. Paradoxalt nog har det 

tidigare tänkta ”kroppslösa” internet förändrats till ett kroppsfixerat forum där kroppar 

istället är exponerade och i fokus (Ibid). Internet är inte en annan värld, utan erbjuder 

bara en möjlighet att förändra eller försköna bilden av den världen du presenterar dig 

för att leva i.  

Begreppet ”hyper-gendering” beskriver en strävan efter att som man vilja vara så 

manlig som möjligt eller som kvinna vilja vara så kvinnlig som möjligt, nästan som en 

parodi på genus där du förstärker alla dina attribut som man eller kvinna. Även Anja 

Hirdman (2006) anser att Internet är långt ifrån det genusneutrala forum det en gång 

var. Idag surfar man vanligtvis inte runt anonymt utan kropptillhörighet utan användare 

vill tvärtom på bildbaserade sajter porträttera sig tydligt enligt sina respektive 

könsstereotypiska roller.  

7.5 Kroppen som kapital 

Bourdieu (1984) kallar ett socialt kapital för hur din omgivning ger dig som individ ett 

värde. Ditt sociala kapital har inget med ekonomi att göra utan är ett värde du får 

genom interaktioner med andra individer. Kroppen däremot kan enligt Bourdieu 

(1984) ses som ett fysiskt kapital, där du värderas utifrån dess form. Ditt kroppsliga 

utseende som smal ger dig ett fysiskt kapital som inte bara gör dig till en ”fin person” 
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utan även anses som en god individ. På samma sätt har motsatsen, en fet person, ett 

fysiskt kapital av lägre värde som ohälsosam och mindre attraktiv.  

 7.6 Digitalt dopamin/Fear of Missing Out (FoMO) 

Vår vilja att framstå som så ”bra” som möjligt kan blir näst intill 

beroendeframkallande genom responsen du kan få i ökat följarantal och likes. 

Bekräftelsejakten på sociala medier har kallats för en modern folksjukdom 

(psychologytoday.com). Forskning på likes och betydelsen av uppskattning på sociala 

medier har visat kunnat ge en fysisk tillfredsställelse i form av dopaminsubstanser i 

hjärnan, något som kan göra användningen beroendeframkallande. Effekten på hjärnan 

är jämförbar med vad som får narkomaner att bruka kokain (Ibid). 

FoMO, som nämns i inledningen, är en känsla av att behöva vara kontinuerligt 

uppkopplad och ta del av vad alla andra gör. Känslan av att ha FoMO innebär att du 

inte vet exakt vad du går miste om när du inte är online, men har en oro över att du inte 

får vara med och uppleva det. FoMO har visat sig spela en negativ roll i människors 

välmående, då det tros utlösa negativa sociala och känslor som tristess och ensamhet 

genom socialt medieanvändande (Turkle, 2011).  

7.7 Personligt varumärke 

Det som gör sociala nätverk populära hos användarna är möjligheten att med enkla 

verktyg bygga din egen hemsida på plattformen och få en personlig skara följare, din 

egen publik. Dessa två byggstenar: en form av kulturell produktion och ett publikt 

engagemang är vad som gör de sociala nätverken till både ett medium och en 

kommunikationsform (Marshall, 2010). Det som användare konstruerar genom de 

sociala nätverken är en karaktär, eller identitet, som är föreställningen om en själv. 

Detta publika jag är högst medvetet om en potentiell publik så att hen noga putsar 

produktionen av sig själv. Genom att bygga upp dig själv som ett varumärke av vad du 

representerar, vill framstå som och förknippas med så skapas presentationen av dig 

själv. 

7.8 Bildbaserad självrepresentation 

Att kommunicera sig själv genom fotografier kan ses som en form av symbolisk 

interaktionism där du kan du välja bort och framhäva vissa aspekter av dig själv 

(Hirdman, 2010). Genom att inta en särskild posering där kroppen ger uttryck för olika 
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känslor sänds budskapet till betraktaren, förutsatt att hen har samma kulturella 

förståelseram. Detta kan vara en posering som ger en visuell representation för glädje, 

sorg, ensamhet, upphetsning med mera. Att man kan porträttera en “sanning” eller 

autentisk version av sig själv genom självporträtt är dock tvetydigt. Å ena sidan väljer 

vi hur vi vill framställa oss själva och vilka aspekter vi vill framhäva men å andra sidan 

distanserar vi oss från oss själva när vi ser oss “utifrån” på samma sätt som andra 

betraktar oss. Det är exempelvis inte ovanligt att bete sig annorlunda och posera 

framför en kamera på ett sätt som du inte skulle göra om kameran inte var där. Att du 

beter dig annorlunda vid fotograferingstillfället påvisar att du inte porträtterar en direkt 

sanning. Ny teknologi spär dessutom på detta då du kan ta hundratals bilder och plocka 

ut den du är mest nöjd med, och efter det redigera inte bara genom exempelvis 

photoshop men även andra mer “accepterade” förbättringsfunktioner som filter ovanpå 

bilden.  

Jag kommer i min analys koppla mitt material till teorierna om identitetsskapande samt 

försöka se om ett bekräftelsebehov går att se i bilderna och genom hur 

kommunikationen i kommentarsfältet ser ut. Genusperspektivet använder jag för att 

studera bilderna ur sin konnotativa betydelse, där kroppens positionering och 

inramningen av bilden är viktiga faktorer för dess framställning.  

8. Metod 

8.1 Semiotik 

Semiotik som vetenskaplig metod söker kvalitéer snarare än kvantiteter och är 

fokuserad på regler och generella sammanhang samt betydelsen för användarna. 

Metoden kan användas för att diskutera både text- och bildbaserade medier då 

meningen är att hitta tecken som bär mening (Bignell, 1997). Genom ett bildsemiotiskt 

tillvägagångssätt kommer jag kunna analysera de utvalda bilderna från kategorierna 

funna efter genomgång av mina 150 bilder på djupet. 

Roland Barthes anses vara den första bildtolkaren som genom sitt organiserade system 

visade hur betydelse från bilder kan analyseras. De två stegen han använder sig av vid 

en bildanalys är denotation och konnotation (Gripsrud, 2011). Denotationen är den 

första direkta betydelsen, det som du uppfattar vid första anblick. Konnotation är den 

indirekta betydelsen hos bilden, det som du uppfattar i bilden på ett djupare plan. De 
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konnotativa betydelserna kan alltså variera beroende på i vilket sammanhang tecknet 

uppträder i och beroende på dina egna kulturella värderingar och associationer som 

påverkar hur du personligen uppfattar bilden. Trots att jag eftersträvar att vara objektiv 

kan jag alltså göra tolkningar som andra eventuellt inte hade gjort på grund av mina 

egna personliga uppfattningar, dock strävar jag efter att vara så objektiv och öppen i 

mina tolkningar som möjligt. 

8.2 Kontextanalys 

Hur mening skapas i en bild har med dess kontext att göra. Att kunna sätta en bild i 

kontext vid en analys är viktigt, utan kontext kan en bild uppfattas i princip hur som 

helst. En bild utan kontext är densamma som en mening tagen ur sitt sammanhang, den 

kan antingen uppfattas irriterande i sin otydlighet eller poetiskt befriande i sin fria 

tolkningsförmåga (Sjölin, 1993). Den inre kontexten är det centrala budskapet i bilden, 

det du direkt kan utläsa av bilden. Den yttre kontexten är det som ligger utanför den 

inre kontexten, en rubrik tillhörande bilden eller annat som bidrar till tolkningen eller 

framställningen av bilden. Genom denna metod vill jag se om det finns något mönster i 

valet av hashtags och korrelation till bildmotiv eller till könet av användaren, alltså hur 

man ramar in bilden av jaget. 

Därefter kommer jag att se på mottagandet av bilderna genom kommentarerna till de 

utvalda bilderna och hur kommunikationen ser ut mellan mottagaren och av sändaren. 

Jag vill se om det finns ett mönster mellan hur kommentarerna ser ut till de utvalda 

bilderna, om de skiljer sig åt beroende på användarens kön eller utifrån vad som 

porträtteras på bilderna. 

8.3 Tillvägagångssätt 

I min övergripande analys görs en (mer) kvantitativ bildanalys där jag sorterar bilderna 

utifrån deras tematik och kategoriserar dem utifrån de som är mest dominerande teman 

som finns i bilden exempelvis posering eller klädsel. Inom kategorierna kommer jag 

sedan skilja könen åt för att se hur representationen ser ut kategorierna emellan. De 

kategorierna med mest lik representation könen emellan kommer jag använda mig av, 

och sedan plocka ut de bilder som fått mest kommentarer. Dessa bilder kommer jag 

sedan göra en djupare bildsemiotisk analys av där jag analyserar den inre kontexten 

(bildens denotationer och konnotationer) och den yttre kontexten (bildernas relation till 

dess rubrik och hashtags). Dessutom vill jag se hur mottagandet av bilderna är och vad 
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som skrivs i kommentarsfälten tillhörande bilderna, om det finns en skillnad mellan 

hur kvinnliga och manliga användares bilder mottas.  

Jag kommer alltså först i analysdelen beskriva vad man kan direkt se på bilden, vad 

tillhörande rubrik och hashtags är och sedan dess kommentarer. I min andra fortsatta 

analys kommer jag analysera mer vad dessa delar betyder i förhållande till sitt 

sammanhang.  

9. Analys/resultatredovisning 

9.1 Kategorisering 

Jag har kategoriserat de 150 bilderna i sju teman baserat på de mönster som är 

dominerande och mest förekommande. Jag tog inspiration ifrån Goffman (1979) och 

delade in bilderna i kategorier som återfinns hos både män och kvinnor, för att sedan se 

hur fördelningen av könen inom kategorierna såg ut. Bilderna sammanställdes i ett 

stapeldiagram för att tydligare visa hur representationen av könen ser ut. Det jag 

slutligen ville komma åt är de kategorier där könen representerar ungefär lika många 

bilder var, för att hitta de vanligaste bilderna hos varje kön och sedan analysera dess 

innehåll närmare liksom dess mottagande. 

Kategorierna är 

1. Bildkollage – Självutvärderande bilder som antingen visar framgång i träningen 

eller hur en övning genomförs 

2. Avklädda kroppar – bilder där ett plagg saknas eller är bortdraget för att visa en 

viss del av kroppen 

3. Flexade kroppar – bilder där en viss kroppsdel tydligt är i fokus genom att 

spänna dess muskler 

4. ”Ofrivilliga Selfies” – bilder där ansiktet medvetet skyls  

5. Bortklippt huvud – bilder där ansiktet klippts bort ur fotografiet 

6. Aktiva kroppar – bilder som är tagna under ett genomförande av en övning 

7. Poserande/övriga kroppar – bilder på inaktiva kroppar och passiva bilder 
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9.2 Analys av statistik, bilder och kommentarsfält 

Då jag inte har valt att analysera kommentarsfälten till alla bilder ser jag bara på 

identitetsskapandet genom bilderna i denna första del av analysen. Därefter kommer 

jag se på både bilden, hur användaren presenterat den och vad som skrivs i 

kommentarsfältet till de mest kommenterade bilderna från varje kön tillhörande de tre 

mest likvärdiga kategorierna: Bildkollage, Flexade och Aktiva.  

9.2.1 Analys av statistik 

Oavsett om användarna är medlemmar på Instagram för att behålla kontakt med familj 

eller skaffa nya vänner så ger det öppna uppvisandet av dem själva en signal om vilka 

de är. Alla utvalda och publicerade bilder jag analyserat kan ses som 

identitetsskapande ”personliga publicitetsbilder” (Goffman, 1979) då de är privat tagna 

men ändå riktar sig till allmänheten genom användarnas öppna profiler och spridande 

genom hashtags. Då bilddelning är det enda sättet att använda Instagram på gör 

användarna en självrepresentation genom sina bilder och skapar genom det sin 

identitet. Individer bestämmer själv hur den egna identiteten ska framställas, och på 

Instagram görs alltså identitetsskapandet genom bilderna man väljer att lägga ut. 

De mest likt representerade kategorierna könen emellan från statistiken är Bildkollage, 

Flexade och Aktiva. Fördelningen mellan könen skiljer sig åt i de andra kategorierna, 

till exempel var det bara två bilder från manliga konton där ansiktet var skylt vid 

fotografering eller bortklippt. Bara en enda bild av alla bilder på männen hade 

dessutom bortklippt huvud, detta stärker teorin om att män gärna framställer sig genom 
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ansiktsbilder (Hirdman, 2006), eller åtminstone alltid ser till att ansiktet är med trots att 

det är en hel-/halvkroppsbild. Enligt statistiken är det också vanligare att männen klär 

av sig när de ska visa upp sig på Instagram i träningsbilder. Detta troligtvis för att 

understryka kroppens muskulatur och exempelvis visa upp sina magrutor. Det var 

ovanligare med avklädda bilder på tjejerna, men däremot hade de oftare än männen 

klippt bort huvudet ur bilden. Kvinnorna stod för 12 av 13 bilder där huvudet är 

bortklippt, och 3/4 av bilderna där de gömmer ansiktet i en så kallad ”ofrivillig selfie” 

(Wendt, 2014) som kan vara en medveten eller omedveten del av deras impression 

management (Goffman, 2014) där man anpassar sig efter vad man själv anser är 

accepterat i situationen. Det var ofta tomt i kommentarsfälten till de bilder jag från 

början trott skulle vara mest intressanta att analysera, nämligen den ofrivilliga selfien 

och det bortklippa huvudet. Detta styrker eventuellt teorin om att en bild med ett 

ansikte är mer sannolikt att få uppmärksamhet i form av likes och kommentarer. 

(Bakshi, Gilbert, Shamma, 2014)  

Kvinnorna har mer än dubbelt så många bilder fler än männen i kategorin 

“övriga/poserande” bilder tagna på gymmet, nämligen 21 av 29 bilder, vilket visar att 

de oftare än männen vill visa upp sig på gymmet utan att visa ett specifikt syfte. 

Eventuellt kan det vara för att de använder sina Instagramflöden som en dagbok för 

dem själva eller för att de får bekräftelse i form av likes för de varit duktiga och varit 

på gymmet, utan att mer detaljerat beskriva vad de gjorde där.  
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9.2.2 Kategori: Bildkollage, Denotationer och kontextanalys 

      

Den kvinnliga användarens bild är ett kollage av en halvkroppsbild, till synes från ett 

festsammanhang där hon är klädd i ett linne och håller i en cider, och en helkroppsbild 

från ett träningssammanhang där hon poserar och fotograferar sig själv genom en 

spegel. Hon har infogat siffrorna ”2007” och ”2015” på bilderna för att visa årtalen de 

är tagna vid och för att visa skillnaden i kroppens utseende före och efter. Den 

kvinnliga användaren har även använt sig av hashtags på svenska ord, som hon 

placerat löpande i texten. Hennes bild har fått fyra kommentarer, alla från kvinnor, som 

uppmuntrar hennes framgång och ger henne komplimanger. Det är kortare 

kommentarer som ”Wow!” och ”Imponerande!” och användaren har svarat på alla 

kommentarer och tackat. Bilden har fått 30 likes. 

Den manliga användaren har fyra bilder tagna vid gymtillfällen under 2014. Det är 

ingen större skillnad på kroppsformen på dessa fyra bilder, alla är lättklädd eller 

avklädda halvkroppsbilder där han antingen aktivt utför en övning eller poserar 

flexandes med en sammanbiten min. Han skriver i rubriken tillhörande bilden att han 

är glad över sina träningsresultat och ser fram emot att fortsätta träna nästa år. Han har 

använt sig av Instagrams maximala antal hashtags per bild, nämligen 25 stycken, där 

många även är på engelska. Den manliga bilden har fått sex kommentarer, där fyra är 
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från manliga (till synes) vänner som inte bara uppmuntrar hans framgångar med 

träningen utan även ger honom en komplimang som vän, orelaterat till bilden. De 

andra två kommentarerna är från större ”fitnesskonton” som uppmanar användaren att 

följa deras konto. Användaren har bara svarat på de konton som tillhör dem han känner 

och tackat, men inte kommenterat reklamkommentarerna. Bilden har fått 55 likes. 

9.2.3 Kategori: Bildkollage, Konnotationer och kontextanalys 

Den kvinnliga användarens bild är en sammansättning av en halvkroppsbild som hon 

märkt ut med att skriva 2007 på bilden för att indikera att de representerar hennes ”då-

bild” och en helkroppsbild i träningskläder som är märkt med ”2015” viket 

representerar att det är hennes ”nu-bild”. Det är tydligt att hon vill fokusera på sin 

viktnedgång till och med utan att ha läst rubriken där hon skriver att hon är nöjd över 

sina resultat och glad att hon tränar. Hennes hashtags är alla på svenska och tillhörande 

ämnet. Kommentarerna till bilderna verkar alla vara från vänner, och hon har svarat på 

varenda en vilket tyder på att hon vill ha en tvåvägskommunikation med sina följare. 

Fastän det inte är mycket till kommunikation att tacka och svara på kommentarer visar 

hon att oavsett om hon känner dem utanför det sociala mediet eller inte, uppskattar 

deras komplimanger och uppmärksamhet. Många använder sociala medier på detta 

sätt, som en självutvärderande öppen dagbok för folk att kommentera på och få respons 

(Andersson, 2015). Precis som Bourdieu (1984) beskriver det kroppsliga kapitalet som 

något eftersträvansvärt är det inte konstigt att hon uppskattar komplimangerna i 

kommentarsfältet, trots att de inte vet om hennes viktnedgång var viktig på grund av 

hälsoskäl.  

Den manliga användarens bild är inte självutvärderande på ett sätt som visar en fysisk 

förändring utan ett kollage av bilder från hans träningspass under 2014. Rubriken är 

lång och beskriver hur glad han är över att han tagit tag i träningen och hur bra den får 

honom att känna sig. Bilderna är allihop halvkroppsbilder, avklädda och flexade för att 

visa överkroppen så tydligt som möjligt. I de tre bilder där ansiktet syns är det nästan 

överdrivna ansiktsuttryck, troligtvis tydligt poserade och medvetna. Detta konnoterar 

manlighet, ilska och makt – en tydlig hypergendering (Hirdman, 2010) Hans hashtags 

är av maximalt tillåtna antal på Instagram vilket indikerar att han vill använda så 

många som möjligt, får att få så bred spridning som möjligt. Att han dessutom valt 

engelska ord i sina hashtags visar på att han inte bara vill nå den svenska publiken utan 
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även hela Instagramvärlden. Bilden har sex kommentarer med fyra från vad som 

verkar vara vänner, som visar sin uppmuntran inför användarens glädje över 

framgången. Dessa kommentarer svarar användaren på. De andra två kommentarerna 

är från större ”fitnesskonton” som uppmanar användaren att följa deras konto. Dessa 

konton har han inte svarat på, vilket kan visa att hans val av hashtags bara är för att 

själv nå ut till en större publik, men han har kanske inget intresse själv att följa en 

publik han inte känner.  

9.2.4 Kategori: Flexade kroppar, Denotationer och kontextanalys 

 

Den kvinnliga bilden är en mobilkamerabild tagen i en spegel, där hon på 

halvkroppsbilden flexar armen och svankar ryggen för att visa bakdelen. Bilden är 

tagen inne på en toalett och ansiktet är med i bild, hon ser ner i mobilskärmen och ler. 

Hon har ingen rubrik till bilden utan bara hashtags som har med 

bilden/träning/inspiration att göra, de betonar dock inget särskilt på hennes kropp. Hon 

har dessutom hashtags tillhörande produkter och företag. Det kvinnliga kontot har fått 

10 kommentarer, där många enbart är emojifigurer som visar tummen upp, ett generat 

ansikte, en persika, eller en smiley med hjärtögon. Många kommentarer är opersonliga 

som: ”Thaaaat ass girl!”, ”You look absolutely gorgeous” och ”Congratulations”. Ett 

konto @babesfromsweden, som har samlat svenska tjejers bilder under beskrivningen 

”Sexy Swedes”, kommenterar att hon skickat ett Direct Message (privat chatfunktion 
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på Instagram) för att komma i kontakt med henne. Ett större fitnesskonto undrar om de 

kan få dela hennes bild på sin profil ”for inspiration” som de beskriver det, detta är den 

enda kommentaren användaren svarar på: hon svarar ja. Bilden har fått 149 likes. 

Den manliga användaren har på sin halvkroppsbild ett ansträngt ansiktsuttryck och 

spänner ena armen. Han tittar rakt in i kameran med en spänd blick och bilden är 

färglös genom ett svart/vitt filter. Hans bildrubrik är ”Arms” och en bockfigur som 

indikerar på att han avslutat ett armträningspass. Hans val av hashtags är relevanta till 

bilden, men på engelska. Han bild har fått sju kommentarer, som alla är opersonliga 

och ute efter något i gengäld, tex ”Amazing! Check out my progress too?”, ”Nice pic! 

Follow4Follow?” med andra ord från användare han troligtvis inte känner, som har 

samma intresse och som gör reklam för sig själva och söker fler följare. Användaren 

har inte svarat på någon av kommentarerna. Bilden har fått 16 likes. 

9.2.5 Kategori: Flexade kroppar, Konnotationer och kontextanalys 

Den kvinnliga användaren fotograferar sig själv i spegeln från sidan där hon tydligt 

spänner sin biceps, men även visar sin spända bakdel i bilden. Hennes avsaknad av 

rubrik gör bilden relativt fri att tolka, men jag anser att det är tydligt att hon vill visa 

sin armmuskel och bakdel. Då hon gått in på toaletten för att ta bilden kan man undra 

om hon inte vill ta denna typ av bild i en publik miljö, på gymmet exempelvis, utan tar 

den i ensamhet men postar den för Instagram att ta del av. Detta kan tyda på att hennes 

identitet på Instagram är en annan än den i hennes liv offline, då hon inte vill visa sig i 

denna typ av posering offentligt. Trots den mer tydligt flexade armmuskeln i bild är 

ingen av kommentarerna uppmuntrade inför hennes flexade arm utan alla syftar på 

bakdelen i bild. Hennes leende och nedåtvända blick i mobilskärmen kan förknippas 

som någonting kvinnligt, då det traditionsenligt framställer henne som oproblematisk 

och lättillgänglig och medveten om betraktaren. (Hirdman, 2001) Vilket eventuellt kan 

vara en anledning till att kommentarernas fokus har hamnat på det som kan konnoteras 

som kvinnligt i bilden, bakdelen och leendet, från det mindre traditionsenligt kvinnliga 

nämligen bicepsmuskeln. Troligtvis är det därför hon inte har svarat på någon av 

kommentarerna för hon framställt sig självutvärderande, och tydligt påvisar framsteg 

kroppsmässigt som kommit ur träningen (Andersson, 2015), och inte som ett sexuellt 

objekt. Till skillnad från kommentarerna till kvinnliga användarens kollage där hon 

uppmuntrades i hennes viktnedgång, får denna användare ingen uppmuntran av sitt 
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muskelbyggande. Detta är troligtvis för att det är normbrytande och inte lika 

eftersträvansvärt som kvinna att bygga muskler som att gå ner i vikt och vara slank. 

Trots att bilden är feminin genom leendet och poseringen kan alltså den flexade armen, 

och hashtagsen om att hon fokuserar på muskelbyggandet visat att hon bryter normerna 

och eventuellt där av inte fått uppskattning för detta. 

Att använda företagsnamn och produktnamn bland sina hashtags, som kvinnliga 

användaren gjort, är ett vanligt sätt att nå ut till större företag och få sponsring av deras 

produkter (Egen anm) Detta uppfattar jag som hennes personliga varumärkesbyggande 

där hon exponerar sig själv tillsammans med hashtags som hon vill förknippas med. 

Dessutom använder hon sig även av en hashtag som Andersson (2015) betonar i sin 

studie på träningsbilder, nämligen #Strongisthenewskinny, som att användaren 

informerar att hon medvetet försöker bli stark och inte ”skinny”, trots att det kan strida 

mot de kvinnliga könsnormerna. Denna muskulinitet, som Andersson kallar det, 

innebär att man vill åt den manliga kroppen som inger makt men samtidigt behålla den 

sensuella personligheten som en kvinna enligt normerna innehar. Det finns en 

anledning till att man vill påvisa sin femininitet trots en muskulös kropp, då muskler 

konnoterar manlighet, men det finns en strävan att framstå som feminin. Därför skulle 

jag kalla bilden hypergenderad (Hirdman, 2010). då hon är noga med att understryka 

sina feminina attribut. Än en gång blir det uppskattat som kvinna att visa upp sina 

feminina attribut, och bilden har fått många likes. Oavsett om hon har fått en normal 

mängd likes i förhållande till sitt följarantal och till hur många likes hennes andra 

bilder brukar få är det onekligen en stor uppskattning på denna bild. 

Den manliga användarens flexade bild är även den en tydlig hypergenderad bild där 

han tycks vilja framstå så manlig som möjligt. Han gör kön i bilden enligt Goffman 

(1979) då han tydligt porträtterar det typiskt manliga, musklerna, i bilden. Bildens 

framing, att det är klippt som en halvkroppsbild, ger en tydlig koppling till den 

muskulösa överkroppen. Ansiktet på bilden med sin spända blick rakt in i kameran och 

hans sammanbitna ansiktsuttryck ger ett oengagerat intryck och påminner om 

Forsmans (2014) studie om att killar ofta poserar med ett så kallat stoneface. Detta 

tillsammans med grodperspektivet bilden är tagen ur som gör att användaren blickar 

nedåt mot kameralinsen ökar känslan av subjektet som mäktigt (Hirdman, 2001). Det 

känns onekligen som att han är inne i en karaktär när bilden tas, han är så pass 

överdrivet poserande i sin blick så det ser agerat och tillgjort ut. Detta är enligt 
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Hirdman (2010) inte ovanligt då man kan agera annorlunda när man poserar framför en 

kamera jämfört med när den inte är där. Det påvisar dock att användaren beter sig 

annorlunda och inte porträtterar en direkt sanning, utan genom sin bildbaserade 

självrepresentation överdriver sin karaktär eller personlighet och skapar därmed en 

annan identitet online. Hans val av engelska hashtags är ett sätt att nå ut till en större 

publik, något som kan indikera på att han vill öka sitt föjarantal och därmed inte riktar 

bilden till hans nuvarande publik. Bilden har inget större syfte än att meddela att hans 

pass är avklarat och att han vill visa upp vad det resulterade i. Troligtvis är det därför 

han inte har svarat på någon av alla hans sju kommentarer, då ingen verkade vara från 

någon han kände och bara ville ha en tjänst i utbyte. 

9.2.6 Kategori: Aktiva kroppar, Denotationer och kontextanalys 

 

Den kvinnliga användarens bild är en bild bakifrån, där hon gör knäböj med en 

skivstång på axlarna i en gymmiljö. Hon står vänd mot spegeln och ansiktet är inte 

med i bild. Hennes rubrik till bilden beskriver hur hon än en gång tränar ett benpass. 

Alla hennes hashtags till bilden är relevanta, träningsassocierande men på engelska. 

Åter igen har hon använt hashtags tillhörande företag och varumärken hon vill bli sedd 

av eller förknippas med. Sammanlagt var det nio kommentarer till denna bild, fyra 

stycken bestod av enbart emojifigurer i form av smileys med hjärtögon, tumme upp, 
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avsvimmat smileyansikte och persikor. Resterande kommentarer var alla sexistiska 

exempelvis ”… in that ass”, ”asså vill vara i dig!!”. De sexistiska kommentarerna var 

från stängda konton så jag kan inte avgöra om de var från män eller kvinnor. 

Användaren har inte svarat på någon av kommentarerna. Bilden har fått 202 likes. 

Den manliga användarens bild är också tagen bakifrån men den visar en ryggövning i 

en latsmaskin på gymmet, där han har på sig en svart hoodietröja med ett tryck som 

säger ”team shape på Sharam”. I hans rubrik tackar han sin personliga tränare, vars 

Instagramkonto han även länkar vidare till. Hans hashtags är på engelska och 

kopierade från en applikation som samlar de mest populära hashtagsen i en kategori 

(egen anm.) Kommentarerna på männens aktiva bilder överlag var få. På denna bild, 

den mest kommenterade i kategorin, var det endast fem kommentarer. Två bestod 

enbart av emojifigurer, i form av hjärtsmileys och en spänd arm, en kommentar är 

”Very cool!!!” från ett stort träningsinspirationskonto och resterande två kommer från 

professionella konton som exempelvis @fitness.motivation.app som komplimenterar 

användarens bildflöde och gör reklam för sig själv och tipsar om deras applikation som 

finns på appstore. Användaren har inte svarat på någon av kommentarerna. Bilden har 

fått 97 likes. 

9.2.7 Kategori: Aktiva kroppar, Konnotationer och kontextanalys 

Yttre kontexten till den kvinnliga användarens bild är att hon i sin rubrik, med 

emojifigurer i form av smileys som ler med tårar från ögonen, och texten ”benpass 

igen” indikerar att hon ofta utför denna sorts träningspass. Hennes bild är fotograferad 

rakt bakifrån, i ett grodperspektiv när hon gör en djup knäböj (även kallad ”squat” som 

nämnt i hennes hashtags). Det är tydligt att det är bakdelen hon vill framhäva i bilden 

och då bilden är klippt som den är, där halva hennes huvud är bortklippt, är det tydligt 

att det är bakdelen som centrerats i bilden med mening. Trots gymmiljön och 

sammanhanget till ett träningspass verkar bilden inte konnotera knöböjsövningar och 

benpass till de kommenterande användarna, utan istället sex. De flesta kommentarerna 

till bilden ser på bakdelen ur ett sexuellt synsätt, detta trots att hon inte har använt sig 

av hashtags som anspelar på något annat än träning. En emoji som endast visar en 

persika, som representerar en bakdel (i brist på en riktig bakdel bland emojifigurerna, 

egen anm.), är en till synes oskyldig kommentar med en frukt i som dock visar att 

kommenteraren lagt märkte till hennes bakdel. Återigen har hon troligtvis inte svarat 
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på någon av kommentarerna, något jag antar (baserat på hennes hashtags) är för att 

hennes grundtanke kanske inte var att bilden skulle ha sådana sexuella konnotationer. 

Detta kan vara en anledning till att hon fått så många som 202 likes på bilden, då 

uppskattningen i form av en like troligtvis har samma anledning till uppskattning som 

kommentarerna till bilden. 

Den manliga användarens bild är tagen bakifrån, där han gör en ryggövning med luvan 

uppfälld över huvudet. Fokuset i bilden är på hans rygg där hans svarta tröja har ett 

tryck, ”team shape by Sharam”. Bilden är opersonlig och är möjligtvis även reklam 

eller tecken på uppskattning från hans sida till hans personliga tränare. Reklam på 

sociala medier är relativt nytt och nya lagar kräver att det tydligt framgår om bilden är 

sponsrad eller en del av ett samarbete. Det är inte ovanligt att göra reklam för 

produkter eller tjänster på Instagram, därför är det svårt att veta (speciellt när denna 

bild är 11 veckor gammal, innan denna lag infördes) om det är en ärlig bild eller en 

reklambild. Oavsett så är reaktionerna på denna bild i form av kommentarer inte 

särskilt uppskattande, ändå var denna bild den med mest kommentarer av alla manliga 

användarnas bilder i denna kategori. Dock har bilden fått 96 likes och det är tecken på 

att den uppskattats även om den inte kommenterats lika frekvent. 

10. Slutsatser 

En generell slutsats jag kan dra ur min kvantitativa analys av samtliga 150 bilder är att 

det vanligare att kvinnor poserar och förhåller sig till en betraktare medan män är mer 

passiva i sina bilder. Gemensamt är att identiteten som skapas genom bilderna är ett 

uppvisande av sig själv som en individ som tar hand om sig själv och sin kropp men 

som även är noga med att behålla sitt köns koder. 

Alla sex konton jag använde mig av har en röd tråd i sitt flöde, detta tror jag att 

användarna är nogranna med. De ser till att hålla sig till samma tema genom sina bilder 

då exempelvis en av användarnas profil är som en öppen dagbok där man får följa 

hennes viktminskning och nya övningar hon visar upp, en annan lägger bara upp bilder 

på samma, avklädda, posering och redovisar för vad för slags träning som utförts innan 

bilden togs eller en aktiv bild under själva handlingen. Anpassar man sina bilder och 

hashtags till ett kontinuerligt tema och har ett nischat flöde når du ut till en viss 

målgrupp. Detta precis som en tidning anpassar sitt innehåll och når genom det ut till 

en viss publik och därmed får ett starkare band till dessa (Goffman, 2014). Får du 
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dessutom belöning i form av likes och ett ökat följarantal så har du ökat din grupp 

observatörer och ditt inflytande på dessa. Du bygger ett eget varumärke och får en 

målgrupp av följare som vill ta del av din vardag. Detta är troligtvis viktigt för 

användarna, då belöningen kan bli beroendeframkallande och därmed 

eftersträvansvärd för dem. Återkommande mönstren i bilderna var att männen hade 

mer avklädda kroppar och helkroppsbilder och kvinnorna mer passivt poserande men 

ständigt i kontakt med betraktaren. Hypergenderingen var tydlig och kvinnorna ler och 

påvisar sin kvinnlighet i bilderna ytterligare då manliga konnotationer, som 

tyngdlyftning och flexande av muskler, är med i bilden och männen intar 

machomanliga roller med sammanbitna ansiktsuttryck och avklädda poseringar vid 

uppvisandet av sina muskler. Männens avklädda bilder är exempelvis fyra gånger fler 

än kvinnornas, vilket understryker att de vill visa upp sina muskulösa kroppar på bild 

och visar samtidigt att de är oberoende av en betraktare då de är till synes obrydda om 

kameran. Kvinnornas bilder där huvudet är bortklippt är 12 gånger fler än männens, 

vilket kan ses som en frivillig objektifiering av dem själva, där kroppen sätts helt i 

fokus. 

Hur framställer de valda användarna sin identitet på Instagram genom sina 

självbilder/kroppar? 

Alla bilder som läggs upp på användarnas konton bildar tillsammans deras identitet 

online. Det som är gemensamt för alla användarna är att de vill visa att de tar hand om 

sin kropp och sitt fysiska kapital och detta blir en del av deras identiteter. Den sociala 

och kollektiva identitet som vi får genom andras uppfattningar om oss (Gripsrud, 

2011) är till synes också viktig för användarna som uppskattar komplimanger och 

svarar på sådana kommentarer rörande deras träningsframgångar eller viktnedgångar. 

Gällande användarnas impression management (Goffman, 2014) tror jag detta är något 

samtliga användare är medvetna om. De har nämligen alla en röd tråd i sitt flöde, 

oavsett om det handlar om deras framgångar i muskelbyggande, sin viktnedgång eller 

sin väg till en fitnesstävling. De skapar alltså sina identiteter utifrån situationen som 

råder på sina Instagramflöden, och vidhåller detta tema genom sina bilder vilket 

styrker identiteten de skapat via sina profiler. Detta kan vara en anledning till att 

kvinnorna ibland kapar bort ansiktet ur bild om de anser att det inte är rätt för flödet 

bland bilderna och skulle förstöra illusionen av identiteten som byggts upp genom de 
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andra bilderna. Precis som symbolisk interaktionism där du väljer vilka aspekter du vill 

dölja eller framhäva hos dig själv så tycks alla bilder vara i en tydlig väg mot 

framgång, där användarna blir likt inspirationskällor för sina följare. Av alla bilder jag 

tog del av fanns nämligen ingen negativt konnoterande bild utan alla var exempelvis 

självutvärderande i viktnedgång eller ökad muskelmassa, eller demonstrativa i hur en 

övning ska gå till eller att de är på gymmet och ska utföra ett träningspass. Samtliga 

användare väljer troligtvis att presentera endast en positiv sida av sig själva och deras 

träning då det inte fanns någon bild som visade en motgång eller liknande. De verkar 

definitivt medvetna om sin publik så att de noga putsar produktionen av sig själv, och 

därmed gärna endast framställer de positiva aspekterna genom träningsbilderna. 

Genom att inta poser som är typiskt manliga eller kvinnliga, med arga sammanbitna 

miner eller glada leenden så placeras de i fack för det normativt manliga eller 

kvinnliga. Hypergendering hos användarna var relativt påtagligt på bilderna, där 

männen poserar avklädda och spänner musklerna för att visa deras manliga kroppar, 

och där kvinnor ofta är leende och ser in i kameran med en kontakt till betraktaren.  

Tillsammans med hashtags kan de understryka vad de vill nå ut med genom bilden, 

eller massproducera dem för att nå ut till en större publik. I de fall där stora 

varumärken eller företag hashtagats i bilden kan antingen relateras till ett personligt 

varumärkesbyggande (Marshall, 2010) där användarna gärna vill förknippas med dessa 

tjänster eller produkter då de hoppas tillhöra vad de står för, och andra representanter 

för det varumärket. Detta var i min analys av bilderna relativt jämt fördelat mellan 

männen och kvinnorna att bägge ville synas tillsammans med dessa 

varumärken/produkter och gärna förknippas med dem. Genom att bygga upp dig själv 

som ett varumärke av vad du representerar, vill framstå som och förknippas med så 

skapas presentationen av dig själv. Då varumärket byggs upp av 

varumärkesinnehavaren själv kan man välja vad som ska kopplas till sitt varumärke, 

och därmed skapa identiteten genom hur man vill framstå. Att höra till vad som dessa 

varumärken står för ger en känsla för tillhörighet, något vi har ett starkt behov av 

(Fiske, 2004) och därför är vi troligtvis mer benägna att kategorisera in oss själva och 

bilderna i olika fack genom hashtags än att inte göra det. Sorteringen av bilderna 

genom att hashtaga dem placerar användarna bland likasinnade och når då ut till de 

som har samma intressen. Detta stärker deras identitetskapandet som utvecklas genom 
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möten och interaktioner med andra människor (Jenkins, 2000)  

 

Finns det skillnad mellan hur de valda männen och kvinnorna framställer sina kroppar 

på Instagram genom sina bilder, isåfall hur ser den ut? 

 

Eftersom bilderna jag valt per definition är kroppsbilder använder jag teorin om 

faceism/bodyism för att se om användare valt att ha med ansiktet i bild eller inte, och 

det stora mönstret fortlöpande genom bilderna är att män alltid har ansiktet med i bild 

(förutom ett undantag) men dock med ett ointresse för betraktaren. Blicken är oftast 

inte riktad in i kameran, och är den det är det med en oengarerad blick eller som i 

exemplet med den manliga användarens flexade bild där hans stirriga blick in i 

kameran nästan en parodi på macho-manligheten, tillsammans med hans flexade arm 

och grodperspektivet bilden är tagen ur. Det finns inga mönster i om män eller kvinnor 

oftare än den andra exponerar sig i halvkropp eller helkropp. Männen är däremot oftare 

än kvinnorna avklädda, och detta är när de vill visa upp en övning eller när de flexar 

sina muskler. När kvinnorna gör detsamma, utför en övning eller flexar, behåller de 

kläderna på. De avklädda bilderna från kvinnliga användare var alla från samma konto 

som självutvärderade hennes minskande midjemått. Kvinnorna dominerar dock enormt 

i kategorierna bortklippt huvud och ”ofrivillig selfie” vilket styrker Hirdmans (2006) 

teorier om att kvinnor är kroppar och män är ansikten. Kvinnorna klipper alltså bort 

ansiktet ur bild och sätter därmed kroppen i fokus. Här är således de kvinnliga 

användarna inte medvetna om en betraktare utan objektifierar istället sin kropp när de 

separerar det personliga ansiktet ifrån bilden. Är ansiktet med på en kvinnlig 

användares bild är den däremot ofta medveten om en betraktare och uppskattar denne i 

form av en blick in i kameran, ett leende eller med plutande läppar som kan generera 

bekräftelse i form av likes eller kommentarer. En kvinnokropp i helfigur ger dessutom 

en personlig närhet mellan betraktare och subjekt, något visar att kvinnorna än en gång 

är mer medvetna om deras betraktare – när de inte klippt bort huvudet ur bilden det vill 

säga. Detta kan även vara en anledning till att de kvinnliga bilderna fått fler likes än 

männen, som inte har samma medvetenhet om sina betraktare. Är muskler framhävda i 

bilden är kvinnorna noga att samtidigt påvisa sina feminina attribut, genom att 

samtidigt visa andra typiska kvinnliga kroppsdelar som en bakdel eller genom ett 

leende för att indikera att kvinnligheten finns kvar. Dessutom använde en kvinnlig 
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användare vid ett sådant tillfälle hashtags som beskrev att hon var medveten om att hon 

byggde muskler (och därmed var normbrytande) men att hon trots detta ansåg att det 

var sexigt. Det ansågs alltså nödvändigt att förklara varför man skulle vilja bryta mot 

normerna. 

Kvinnorna har även en majoritet i kategorin övriga/poserande kroppar vilket innebär 

att kvinnor tar fler ”vanliga” bilder på gymmet, troligtvis för att visa att de varit där 

utan att noggrannare beskriva exempelvis vad de gjorde för övning där eller ett resultat 

av deras träningspass. Männen har hellre ett budskap i sina bilder än att (som i 

övriga/poserande kroppars kategori) posera mot en spegel, men gemensamt är att de 

alla söker bekräftelse för att de jobbar på sitt kroppsliga kapital, och får det i form av 

likes, då det är status och eftersträvansvärt att ta hand om sitt fysiska kapital (Bourdieu, 

1984) oavsett vad man gör på gymmet.  

Skiljer sig mottagandet på bilderna åt könen emellan, isåfall hur? 

Kvinnornas bilder tas ofta ur sitt sammanhang, något som männens bilder sällan gör. 

En avklädd man kommenteras inte som sexig eller med en sexuell koppling, utan 

mannen beröms för sin hängivenhet och framgång. Kvinnorna uppmuntrades att följa 

de normativa feminina koderna, då viktnedgång uppmuntrades och muskelbyggande 

inte kommenterades varken positivt eller negativt. På före- och efterbilden som visade 

en viktnedgång fick kvinnan uppmuntrande kommentarer men på den flexade bilden 

kommenteras inget uppmuntrande för flitighet eller framgång i uppbyggnad av 

muskelmassa, utan fokus läggs på vad som är kvinnligt i bilden – i detta fall bakdelen. 

Inte nog med att bakdelen kommenteras, så objektifieras kvinnan som ett sexuellt 

objekt och användare skriver att de vill ha sexuellt umgänge med henne. Ingen 

kommentar på någon av männens bilder konnoterade sex överhuvudtaget. Männens 

flexade bilder däremot uppmuntras och får komplimanger för sina resultat. Jag skulle 

säga att de traditionella könsrollerna upprätthålls och reproduceras på Instagram 

genom att användarna performativt skapar sina kön genom särskilt beteende. 

Användarna lär fortsätta uppträda enligt vad som konnoterar manligt eller kvinnligt då 

de söker bekräftelse och får det genom att följa normen, alltså är de performativa och 

beter sig stereotypiskt efter könsidealen.  
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11. Diskussion 

Identitetsskapandet genom kropparna och bilderna verkade till synes viktigt för alla 

användare. De hade alla i sina egna flöden en tydlig röd tråd, som de inte tappade fästet 

från. Genom att ständigt lägga upp liknande bilder är de troligtvis medvetna om att de 

som följer dem ska uppskatta alla bilder då de håller samma tema och framställning. 

Följer användare exempelvis en muskelbyggande man, förväntas de se avklädda och 

flexade bilder på denne vilket han kontinuerligt ger. Detta skapar hans identitet på 

Instagram och kategoriserar in honom bland hashtagsen som han väljer att sätta på sina 

bilder. Detta ökar även möjligheten för fler följare, som vill ta del av samma sak, och 

därmed även är benägna att ge uppskattning till bilderna genom likes och 

kommentarer. Det ger sin tur ger användaren en känsla av tillhörighet och bekräftelse, 

något som gör att han kommer fortsätta dela liknande bilder då det är ett vinnande 

koncept för den publikskara han skapat. Inga bilder av alla 150 bilder jag tog del av var 

på något sätt negativ eller beskrev exempelvis ett dåligt träningspass eller ett baksteg i 

träningsutvecklingen. Jag anser att det är en osannolik avspegling av deras vardag, 

vilket får mig att tro att användarna förskönar bilden av sig själva eller identiteten de 

skapat genom kontona för att framstå som bättre förebilder.  

Trots att alla användare är noga med sitt identitetskapande och framställningen genom 

sina bilder och hade en röd tråd i sitt flöde, en öppen profil för alla att se och använder 

sig av hashtags för att sprida sina bilder var det svårt att se ett mönster i hur pass 

viktigt de tyckte tvåvägskommunikationen var. Alla konton jag analyserade 

kommentarsfälten på svarade på kommentarer från, vad som verkade vara, deras 

vänner. Men bara en kvinna svarade på en kommentar från ett konto som vill dela 

hennes bild (troligtvis då det skulle gynna hennes spridning av bilder) men de andra 

männen lät liknande ”reklamkommentarer” vara. Detta kan kopplas till det så kallade 

digitala dopaminet (psychologytoday.com) där likes och kommentarer ger en 

bekräftelse som får oss att känna oss bra, men det är inte lika viktigt att ge tillbaka 

uppmärksamhet eller kommentera på konton som du inte bryr dig om då det inte har 

samma feel-good effekt på vår hjärna. Dessutom ansåg troligen den kvinnliga 

användaren att kontot som ville dela hennes bild hörde till det som hon vill förknippa 

sig med, vilket stärker hennes personliga varumärkesbyggande. 

Gällande den kvinnliga dominansen i kategorierna ”Ofrivillig selfie” och Bortklippt 

huvud undrar jag om man kan dra det så långt som att ifrågasätta om de kan få avsmak 
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för sig själva. Man kan undra varför det finns en ofrivillighet att synas på bilden när 

det är användaren själv som både tagit och lagt upp bilden? Varför vill de vara 

anonyma på just den bilden? Vill användarna möjligtvis inte synas på bild då det kan 

förstöra identitetsskapandet de byggt upp genom sin Instagramprofil, att såsom ansiktet 

såg ut på fotot inte passar in i deras mall av hur de vill att deras flöde ska se ut? Gill 

(2007) skriver att femininitet definieras idag i sin i ägo av en sexig kropp vilket också 

ses som en styrka hos en kvinna, så det kan alltså även vara så att användarna vill lägga 

fullt fokus på kroppen i bilden för att visa upp sig själva utan att dra fokus från 

kroppen genom att visa ansiktet. Eventuellt vill de inte ha ansiktet värderat – men trots 

detta alltså vill visa upp kroppen. Det kan understryka kroppen som kapital, då den 

hamnar helt i fokus. Men beteendet att klippa bort ansiktet ur bilden bryter mot tidigare 

forskning då kvinnor oftast är i kontakt med betraktaren och medveten om denne 

(Hirdman, 2010) Varför objektifierar kvinnorna sig själva medvetet genom att ta bort 

huvudet från kroppen? Har kvinnorna genom sina konton skapat ett alterego, med 

filtrering och smickrande vinklar som glorifierar sig själva så pass verklighetstroget att 

detta alterego precis är lika verkligt som sig själva, fast bättre. Vad händer då med 

deras fysiska jag? Kan det finnas en större anledning till att de klipper bort och döljer 

sina ansikten ur bilderna för det påminner för mycket om sitt verkliga jag, och inte den 

nya individen som de framställer genom sina Instagrambilder? Enligt Wendt (2014) är 

detta ett psykologiskt fenomen där du betraktar dig själv som om du vore någon annan, 

och därför får en starkare känsla gentemot denna individ när den inte påminner lika 

mycket om dig själv. Att användare skapar ett annat jag genom sina Instagramkonton 

kan även vara en förklaring till att den kvinnliga användaren som tar en flexad bild gör 

detta i ensamhet, inne på toaletten. Vill hon inte visa hennes typ av posering framför 

andra i en gymspegel och går därför in i på toaletten för att ta bilden privat och sedan 

enbart dela den på Instagram? Jag ser negativt på detta fenomen om att teknologin 

skapar en distansering som kan vara problematisk när tanken är att det är dig själv som 

du ska representera online, och inte använda forumet för ett varumärkesbyggande 

genom ett påfunnen individ som följer könsstereotypiska normer. 
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13. Bilagor 

KATEGORIER 

Bilaga 1. Bildkollage.  

 

Bilaga 2. Avklädda kroppar.  
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Bilaga 3. Flexade kroppar.  

 

Bilaga 4. ”ofrivillig selfie”.  

 

 

Bilaga 5. Bortklippt huvud.  
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Bilaga 6. Aktiva kroppar.  
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Bilaga 7. Övriga/poserade kroppar.  

 

 


