
UMEÅ UNIVERSITET 

SOCIOLOGISKA INSTITUTUINEN  

SOCIALPSYKOLOGI, C-UPPSATS, HT 2013 

 

Självkänsla och 

självpresentation online 

En studie kring några individers självpresentationer i 

form av träningsbilder på Instagram och hur den 

upplevda självkänslan påverkar/påverkas av detta. 

      

 

 

 Namn: Malin Bostedt 

Handledare: Jenny- Ann Brodin Danell  



1 

Abstract 
 Through the birth and arise of the Internet people has been given great opportunities to make selective self-

presentations online, which in the long run has resulted in an easier retaining of the self- esteem than in the 

offline world. Simultaneously, the self- esteem has been viewed as a cause for both success and failure since it 

plays a vital role regarding our attitudes, emotional reactions and behavior. On this basis I wanted to study the 

relation between self- esteem and self-presentations closer. The purpose of the study is to describe and 

analyze how some users who publish training photos of themselves on Instagram experience how they present 

themselves within this forum and how these presentations affect/ are affected by their perceived self-esteem in 

their everyday life. The study is based on theories regarding self- esteem through Maslows’ hierarchy of 

needs, the inner and outer self-esteem, and social comparisons. Theories about self-presentation are also used 

through Goffman’s dramaturgical metaphor, impression management and self-enhancement. Previous 

researches emphasize users’ opportunities to selective self-presentation online, how the use may affect the 

self- esteem and how the self- esteem can affect the users’ self-presentations. Four semi-structured interviews 

have been conducted with women within a 21-27 year old span. The results showed that the respondents’ 

perceived outer self- esteem tended to rise by positive feedback such as “like”-notifications, comments and 

followers to their training photos. The respondents’ experienced that their outer self-esteem tended to decline 

by upward comparisons with users who also publish training images. Finally, the results show that the 

respondents want to present their most positive sides in the field of training in the photographs to present a 

desirable image of themselves towards their audiences, while they tend to avoid showing negative sides which 

could harm the audiences’ impression of them. 
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1. Inledning  

Under de 20 senaste åren har vi gått mot ett helt nytt kommunikationssamhälle som skapat nya 

mönster för människor att kommunicera i vardagslivet. Genom Internets uppkomst kan vi ta del av 

teknologin för att exempelvis interagera socialt med andra.
1
  Ett utvecklande av så kallade mobila 

Internet har resulterat i att Internet flyttats in i våra smarta mobiler och surfplattor vilket bidragit till 

att det blivit tillgängligt vart vi än befinner oss.
2
 Denna tillgång har därför både ökat antalet 

användare och intensiteten i användningen starkt.
3
 En populär trend inom kommunikationssamhället 

är sociala medier
4
 vilket främjar bland annat social interaktion då vi numera kan interagera med 

människor från hela världen.
5
 

En hel del forskning har riktat uppmärksamheten mot hur sociala medier påverkar den sociala sfären 

och därmed hur vi påverkas som sociala varelser. Utöver att sociala medier påverkar våra 

interaktionsmöjligheter tenderar de även att påverka våra beteenden- och självpresentationer online. 

Detta beror på att vi genom sociala medier har en möjlighet att selektivt använda teknologin för att 

presentera- eller upphöja specifika attribut av oss själva samtidigt som vi kan undanskymma, 

redigera eller uppfinna andra.
6
 Därmed kan vi presentera oss själva inför andra på ett sätt som kan 

forma de intryck som vi önskar genom att exempelvis välja ut fotografier på ett noggrant sätt samt 

betona våra positiva attributioner.
7
 Forskning har dock visat att människor oftast försöker presentera 

en bild som de upplever som ärlig både online och offline
8
 då alltför tillrättalagda och förskönade 

bilder kan leda till att vi uppfattas som lögnare eller mindre trovärdiga vilket inte är en värderad 

identitet.
9
 Vi har istället möjlighet att visa våra öppna och ärliga själv online

10
 vilket gör att online- 

                                                           
1
Carlsson, Ulla (red.).2010. Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet. Ss 

7-155. S 9-10 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/barn_unga_2010.pdf (Hämtad 2014-

03-03) 
2
 Findahl, Olle.2013. Svenskarna och internet 2013. Internetstatisk. ss 4-78. s 4. https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf 

(Hämtad: 2014-03-03) 
3
 Findahl, Olle.2013. s 14 

4
 Carlsson, Ulla (red.).2010. s 11 

5
 Mustafa E. S. & Hamzah, A.2011. Online Social Networking: A New Form of Social Interaction. International Journal 

of Social Science and Humanity. 1(2): ss 96-104. s 103. DOI: 10.7763/IJSSH.2011.V1.17 
6
Nowak, Kristine L. & Gomes, Samantha B. 2013. The choices people make: the type of buddy icons people select for 

self presentation online. AL & SOCIETY.146: 1-11. S 1-3 DOI: 10.1007/s00146-013-0501-z S  
7
Chou, H.-T. G., & Edge, N. 2012. “They are happier and having better lives than I am”: The impact of using Facebook 

on perceptions of others’ lives. CyberPsychology, Behavior, & Social Networking. 15(2): ss 117-121. s 117 DOI: 

10.1089/cyber.2011.0324 
8
 Nowak, Kristine L. & Gomes, Samantha B. 2013. S 2-3 

9
 Brown, Jonathon D. 1997. Self-Presentation. I The Self, Jonathon D., Brown. Boston, Mass.: McGraw-Hill. Ss 1-336. s 

30 http://faculty.washington.edu/jdb/452/452_chapter_07.pdf (Hämtad 2014-01-07) 
10

 Nowak, Kristine L. & Gomes, Samantha B. 2013. S 3 
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självet bör ses som en nyans av en bredare identitet.
11

 Utifrån att sociala medier främjar att vi kan 

presentera en mer sanningsenlig bild av oss själva i sammanhang som sker online istället för offline12  

så har forskning visat att det i förlängningen även är lättare att uppnå positiva självbilder som 

exempelvis att bevara vår självkänsla.
13

  

Lika mycket som en individs självkänsla kan ses som ett resultat av dennes framgångar eller 

misslyckande så visar forskning även att självkänslan oftast är orsaken till dessa
14

 då den ligger till 

grund för våra attityder, emotionella reaktioner och beteenden.
15

 Detta borde därför i förlängningen 

innebära att vår självkänsla påverkar vår självpresentation vilket i sin tur påverkar vår självkänsla. 

Jag vill därför i denna studie undersöka relationen mellan självkänsla och självpresentation närmare 

genom ett kvalitativt angreppsätt. Mer specifikt vill jag undersöka hur några individer som lägger 

upp träningsbilder av sig själva på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum samt 

hur denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet.  

2. Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur några individer som lägger upp 

träningsbilder av sig själva på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum samt hur 

denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet. 

3. Begreppsdefinitioner  
Sociala medier - Definieras i denna uppsats som en grupp av internetbaserade applikationer som 

bygger på de ideologiska och teknologiska grunderna av Web.2.0 (innehåll och program ändras 

kontinuerligt av alla användare på ett deltagande och samverkande sätt) och som tillåter skapandet 

och utbytet av användargenererat innehåll.
16

 

                                                           
11

 Bullingham, Liam & Vasconcelos, A.C. 2013. The presentation of self in the online world: Goffman and the study of 

online identities. Journal of Information Science. 39(1): 101-112. s 102. DOI 10.1177/0165551512470051. 
12

 Nowak, Kristine L. & Gomes, Samantha B. 2013. S 3. 
13

 Rui, Jian Raymond & Stefanone, Michael A. 2013.STRATEGIC IMAGE MANAGEMENT ONLINE. 

Information,Communication & Society.16(8): 1286-1305. s 1288. DOI 10.1080/1369118X.2013.763834. 
14

 Baumeister,R. F., Campbell, J.D., Krueger, J. I. & Vohs, K. D. 2003.DOES HIGH SELF-ESTEEM CAUSE BETTER 

PERFORMANCE, INTERPERSONAL SUCCESS, HAPPINESS, OR HEALTHIER LIFESTYLES?. 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN THE PUBLIC INTERESTS (Wiley-Blackwell). 4(1): 1-44. s 2. DOI:10.1111/1529-

1006.01431. 
15

 Johnson, Marit. 2003. Självkänsla och anpassning. Lund; Studentlitteratur AB. s 39. 
16

 Kaplan, A.M. & Haenlein, M. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. 

Buisness Horizons. 53(1): 49-68. S 61. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003. 
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Instagram - Ett socialt medium som lanserades i oktober 2010 där användare kan lägga upp foton 

som kan manipuleras med olika filter och delas med andra. Användarna kan även följa andra 

användare (de ingår som ”följare”) samt markera sina egna foton med sökord som kallas 

”hashtaggar”.
17

 Instagram är i huvudsak uppbyggt som en plattform för att lägga upp foton och 

filmer som även kan delas på andra sociala medier som Facebook, Twitter och Flickr. Dessa foton 

och filmer kan användarna vidare skriva texter till. Instagram består dessutom i stor utsträckning av 

att användarna kan kommentera och gilla varandras bilder.
18

  

Hashtagg - En hashtagg består av ett pound-tecken (#) framför ett ord vilket strukturerar olika ämnen 

och kategorier i ett digitalt sammanhang. Genom hashtaggar kan användare hitta mer innehåll om 

olika teman och ämnen istället för att få innehåll som grundar sig i sina sociala kontakter. 

Hashtaggar är alltså ett sätt att kategoriera sina egna bilder och en möjlighet att bjuda in de som är 

intresserade av att se fler bilder inom ett ämne.
19

   

4. Teori 
Utifrån syftets huvudområde kommer jag i detta avsnitt att ta upp teorier kring självkänsla och 

självpresentation. Teorierna kring självkänslan kommer inrikta sig på några aspekter som kan 

motivera, bygga upp och påverka den. Därefter redogör jag för hur vi kan nå detta via 

självpresentation.   

4.1 Maslows behovshierarki 

När man talar om självkänsla kan tankarna många gånger föras till Abraham Maslows hierarki av 

behov. Maslow menar att alla människor har vissa grundläggande behov som de behöver 

tillfredsställa. Dessa delar han in i fem olika nivåer: fysiologiska behov, säkerhet, samhörighet och 

kärlek, självkänsla och självförverkligande.
20

 

                                                           
17

 Findahl, Olle.2013. S 37 
18

 För mer information om Instagram, se deras hemsida: http://instagram.com/about/faq/.  
19

 Strandh, Deeper Nicklas. 2013. Vad är en #hashtag och hur ska du använda den? Deepedition DigitalPR. 

(http://digitalpr.se/2013/06/17/vad-ar-en-hashtag) (Hämtad 2014-02-07). 
20

 Maslow, Abraham H. 1987. MOTIVATION and PERSONALITY. 3 Uppl. HarperCollinsPublishers; New York s xii. 
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                               Figur 1. Abraham Maslows behovshierarki 

Det första steget i behovshierarkin är fysiologiska drivkrafter. Denna nivå består av att människans 

kropp kräver vissa grundläggande behov som exempelvis mat, vätska och sömn. När dessa behov 

inte tillfredställs tillräckligt upplevs en känsla av hunger, törst och utmattning vilket leder till ett 

sökande efter att tillfredsställa detta för att återgå till ett mer behagligt tillstånd. När de fysiologiska 

behoven är uppnådda inträder nästa behov, det vill säga behovet av säkerhet. Människan motiveras 

nu att etablera en stabilitet och konsistent i den kaotiska omvärlden denne lever i.
21

  Då detta behov 

är uppnått inträder ytterligare ett behov in, behovet av kärlek och samhörighet. Avsaknaden på 

vänner, partners eller barn försöker människan nu undanröja där ett strävande efter skapandet av 

relationer blir viktigast. Känslan av samhörighet kommer därför att uppnås genom att ge- och ta 

kärlek.
22

 Genom att ge kärlek kan människan fylla ett tomrum genom förståelse och accepterande av 

utvalda andra. Att få kärlek däremot blir ett sätt för människan att få bort en känsla av ensamhet och 

avvisande.
23

 När alla ovannämnda behov är tillfredställda blir människan motiverad att även 

tillfredsställa självkänslans behov.  

Alla människor har enligt Maslow ett behov av att erhålla en stabil och hög uppskattning av sig 

själva för deras självrespekt eller självkänsla samt för deras uppskattning från andra. Detta delar han 

därför in i två delar. Den ena delen består av en önskan efter styrka, prestation, lämplighet, 

skicklighet och kompetens, självförtroende i mötet med omvärlden samt oberoende och frihet. Den 

andra delen består istället av en önskan efter bland annat rykte och prestige (respekt eller 

uppskattning från andra människor), status, berömmelse och ära, erkännande och uppmärksamhet. 

                                                           
21

 Maslow, Abraham H. 1987. Ss 17-19. 
22

 Maslow, Abraham H. 1987. S 20. 
23

 Griffin, Em.2009. Hierarchy of Needs of Abraham Maslow. I A First Look at Communication Theory; Griffin, Em. 7. 

Uppl. London: McGraw-Hill Education – Europe. Ss 124-133. S 128. http://www.afirstlook.com/docs/hierarchy.pdf 

(Hämtad 2014-03-03). 

Självförverkligande 

Självkänsla 

Samhörighet och kärlek 

Säkerhet 

Fysiologiska behov 
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Maslow menar att då människan tillfredställs i självkänslans behov väcks känslor av självförtroende, 

värdighet, styrka, förmågor och lämplighet av att vara nödvändig och betydelsefull i världen. Om 

dessa behov motverkas produceras känslor av underlägsenhet, svaghet, och hjälplöshet. Den 

människa som erhåller den stabilaste och hälsosammanste självkänslan är den som har en självkänsla 

som baseras på förtjänt respekt från andra hellre än på yttre berömmelse. Utifrån detta kan 

självkänslans behov därför bestå av en intern del vilken motsvaras av självrespekt och prestation 

samt en extern del som motsvaras av social status samt erkännande och uppskattning från andra. 
24

 

När de fyra nivåerna som nämnts är uppfyllda så inträder slutligen ett behov av självförverkligande 

in. Inom denna nivå har människan en önskan att bli allt det denne är kapabel till att bli.
25

 Maslow 

menar däremot att självförverkligandet skiljer sig från individ till individ då det är beroende av 

intressen och motivationer.
26

 Däremot behöver inte behoven enligt Maslow bli tillfredställda till 

hundra procent för att flyttas oss uppåt till nästa behovsnivå. Han menar istället att ungefär 85 

procent behöver vara tillfredställt i de fysiologiska behoven, 70 procent i säkerhetsbehoven, 50 

procent i samhörighet och kärleksbehoven, 40 procent i självkänslans behov samt 10 procent i 

självförverkligandets behov.
27

 

4. 2 Självkänslas yttre- och inre karaktär 
Man kan alltså säga att god självkänsla är ett av människans starkaste behov då exempelvis 

uppskattning från andra skyddar oss mot den ångest som medvetenheten kring människans utsatthet 

och dödlighet annars skulle främja.
28

 

När man talar om självkänsla så bör detta kopplas till människors självuppfattning då den består av 

olika känsloladdade självuppfattningar där vissa kan vara positivt laddade medan andra är negativt 

laddade.
29

 Människans självuppfattning definieras som alla dennes tankar om och känslor gentemot 

sig själv. Uppfattningen kring självet omformas hela livet och nästintill vilken erfarenhet som helst 

kan påverka den. Oftast förändras självuppfattningen i sociala relationer samt genom människans 

självständiga agerande då detta är ett resultat av dennes handlingar. En människa kan erhålla flera 

självuppfattningar som exempelvis kan handla om förmågor, kapacitet och andra personliga drag. 

Dessa självuppfattningar kan sägas bilda en kognitiv struktur som kallas för självschema, vilket 

                                                           
24

 Maslow, Abraham H. 1987. S 21-22 
25

 Griffin, Em.2009. s 130 
26

 Maslow, Abraham H. 1987. S 22 
27

 Maslow, Abraham H. 1987. S 27-28 
28

 Johnson, Maarit. 2003. S 41 
29

 Helkama, K., Myllyniemi, R., Lieabkond, K., Relander, A-C., Henning, H., Lehtonen, S & Lindqvist, I. 2000. 

Socialpsykologi- en introduktion.  Malmö: Liber. S 35  



8 

individen kan använda för att strukturera ny information.
30

  Då en individ har ett självschema som 

mestadels består av positiva självbilder kan man säga att denne erhåller en god självkänsla.
31

 

Definitionen av självkänslans innebörd har fått en väldigt bred och varierad betydelse av olika 

forskare. Inom ramen för denna uppsats definieras begreppet däremot som människans värdering av 

sig själv som innefattar graden till vilken denne ser sig själv som bra, kompetent och dugliga.
32

  

Många forskare har betonat att självkänslans ursprung och uppkomst återfinns i bekräftelsen 

antingen inifrån eller utifrån där även den biologska delen kan ha betydelse om en individ 

exempelvis är född med en positiv läggning. Enligt Maarit Johnson, docent och forskare vid 

Stockholms universitet, kan självkänslans uppkomst delas in i två fundamentala teorier som kallas 

för den inre självkänslan och den yttre självkänslan.
33

 Dessa teorier bör ses i likhet med Maslows 

uppdelning av självkänslans behov. Skillnaden är däremot att Maslow inte uttryckligen definierar en 

inre och yttre aspekt av självkänslan.    

Den inre självkänslan baseras enligt Johnson på människors bakgrund som exempelvis 

uppväxtförhållanden, kulturens- eller familjens värderingar, personliga anlag eller en medfödd 

läggning gällande temperament. Barndomen är därför betydelsefull för att människor ska kunna 

erhålla en stabil och emotionellt betingad självkänsla. Genom föräldrarnas bekräftelse eller genom 

intrapsykiska processer kan därmed den inre självkänslan uppstå. Att erhålla en god inre självkänsla 

innebär en inbyggd självuppskattning och en känsla av trygghet och stabilitet som motiverar 

individen inifrån i livet. Johnson definierar därmed den inre självkänslan som ”individens 

ovillkorliga gillande av sig själv och den inbegriper självrespekt samt en inre trygghet och tillit”.  

Den inre självkänslan grundar sig därmed enligt Johnson i människans upplevda tillfredställelse och 

trygghet i den tidiga barndomen då egentligen ingen kapacitet till tänkande ännu har utvecklats. 

Upplevelserna internaliserar därför och skapar ett inbyggt skydd som ger människan hopp och 

mening under svåra omständigheter i livet. Den inre självkänslan bör därför förstås som den mest 

betydande delen för människors reaktioner och beteenden. Att erhålla en god inre självkänsla 

innebär vidare att det återfinns en grundläggande tillit där individen kan ge och ta i relationer, visa 

känslor öppet, erhålla en stark integritet samt sätta gränser för andras påtryckningar. Detta innebär 

därför enligt Johnson att bristen på en inre baserad självkänsla kan leda till att individen lätt blir 

                                                           
30

 Helkama, K., Myllyniemi, R.,Lieabkond, K.,Relander, A-C., Henning, H., Lehtonen, S & Lindqvist, I. 2000. s 30-31  
31

 Ibid S 35  
32

 Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. 2007. SOCIAL PSYHOLOGY. 4. Uppl. New Jersey: Pearson Education Inc. 

S 20.  
33

 Johnson, Maarit. 2003. S 18 
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styrd av andra och därför vill vara till lags för att få uppskattning och acceptans av andra.
34

  Brister i 

den inre bastryggheten kan dessutom sällan lagras senare i livet via bekräftelse utifrån enligt 

Johnson. Detta vare sig om det gäller goda prestationer eller kärlek från vuxna. I de fall som 

bristerna är tillräckligt djupa kan detta innebära att ingen bekräftelse i huvudtaget kan stabilisera upp 

denna trygghet. Johnson påpekar dock att den inre självkänslan kan stärkas och ökas genom 

exempelvis insikter och ett inre mognadsarbete som hjälper till att göra självet helt.
35

  

När det gäller den yttre delen av självkänslan skaffas denna istället genom exempelvis kompetens 

utifrån en egen inneboende strävan och genom andras beröm av handlingar. Människan bör inom 

denna del av självkänslan därför ses som en aktiv aktör gällande utvecklandet av självkänslan. En 

stor förespråkare för detta synsätt är William James vilken ser människan som en aktiv agent som 

gör aktiva ansträngningar för att nå sin självkänsla. James betonade att allt sådant som för individen 

kan räknas som ”en del av mig” bestämmer självvärdet. Detta kan exempelvis inkludera utseende, 

kompetens och familj. De människor som definierar sitt självvärde utifrån dessa attribut kan utsättas 

för en minskning i självvärdet om ett tillkortakommande om attributen uppstår. De attribut som inte 

värderas av individen uppfattas däremot som oviktiga vilket bidrar till att dessa attribut heller inte 

blir relevanta som värdegivare.
36

 James menar vidare att självkänslan endast kan uppnås genom 

framgång då ambitionen matchar rätt i förhållande till förmågan inom ett givet område. Detta 

resonemang ingår i hans välkända kvot-teori där han menar att om människan har en för hög 

ambition som bör anses orealistisk kommer detta ständigt leda till dåliga resultat och därmed en 

utebliven bekräftelse från självet och från andra. Detta leder därför heller inte till en ökad självkänsla 

enligt James. Däremot betonar han att människor inte bör underskatta deras förmågor heller utan 

istället bör skapa en realistisk anpassning mellan ambition och förmåga. James menar att huruvida 

individen lyckas att skapa denna anpassning beror på dennes subjektiva bedömning av utfallet.
37

 

Självkänslan kan alltså även sägas vara beroende av yttre faktorer som exempelvis utseende, talang 

och framgång. Johnson menar att självkänslan i stor utsträckning bestäms av personliga värderingar 

och värderingar som är rådande i samhället eller kulturen. Efter det första levnadsåret tar den yttre 

delen av självkänslan allt större utrymme i människors självvärderingar. Genom den sociala, 

motoriska och kognitiva mognaden kan en framkallning av olika sorters feedback från omgivning 

skapas genom individens handlingar. De som erhåller en hög yttre självkänsla kännetecknas enligt 

                                                           
34

 Johnson, Maarit. 2003. ss 44-45 
35

 Ibid S 46 
36

 Ibid ss 18-19 
37

 Ibid S 20 
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Johnson av att de upplever det viktigt att vara duktiga, aktiva, högpresterande och få uppskattning 

från andra för sina prestationer vilket ofta innebär att de söker sig till utmaningar och satsar på 

karriären. En hög yttre självkänsla innebär dessutom att kunna ställa höga krav på sig själv och andra 

vilket kan stärkas enligt Johnson av kontroll och inflytande över omständigheter och andra 

människor. 

När det gäller vilken grad av yttre självkänsla en människa har så varierar detta i skillnader som 

bland annat grundar sig i den uppmuntran eller de krav som individen känt från sin omgivning under 

uppväxten. Det kan även handla om skillnader i det egna intresset och personliga läggningar. Det 

viktigaste att ta med sig när man talar om den yttre självkänslan är enligt Johnson att de som har en 

hög yttre självkänsla visa olika sidor av detta och denna del får olika betydelse beroende på hur god 

den inre självkänslan är. Johnson utvecklar detta med att förklara att när den inre självkänslan är låg 

kan den yttre självkänslan bli en kompensation för att tjäna en typ av självkänsla. Dessa individer 

kommer däremot att basera stora delar av sin självuppskattning på prestationer. I de fall en individ 

redan erhåller en god inre självkänsla så berikas denna av den yttre självkänslan där den yttre delen 

fungerar som ett berikande tillskott. I dessa fall kan man säga att den yttre självkänslan mer får 

karaktären av ett inre kompetensbehov. Det viktiga att ta med sig i detta är därför att förstå hur den 

yttre självkänslan utgör en del av människors självuppskattning samt om den kombineras av en hög- 

eller låg inre självkänsla.  

Johnson betonar slutligen att den inre aspekten av självkänslan inte kan separeras från den yttre 

delen då dessa uppträder tillsammans i det verkliga livet. Däremot tenderar den yttre delen att vara 

mer framträdande i dagens samhälle än den inre då det finns fler människor som är presterande än 

nöjda som de är enligt Johnson.
38

 Självkänslan bör utifrån Johnsons synsätt ses som något individen 

ständigt strävar efter att få eller att utöka.
39

 I denna uppsats kommer jag däremot främst utgå från 

självkänslans yttre karaktär då jag anser att detta är mest relevant utifrån studiens datamaterial.   

4.3 Självkänslan och jämförelsen med andra 
En annan viktig aspekt som kan påverka självkänslans karaktär enligt forskare är jämförelsen med 

andra. Jämförelse bör ses som en viktig process då det ger människor möjlighet att bestämma vad 

eller hur de egentligen är.
40
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 Ibid S 49. 
40

 Helkama, K., Myllyniemi, R.,Lieabkond, K.,Relander, A-C., Henning, H., Lehtonen, S & Lindqvist, I. 2000. S 37 
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När man talar om jämförelse så kan det dels ske en jämförelse uppåt eller en jämförelse nedåt. Att 

jämföra sig uppåt innebär att individen jämför sig med personer som denne anser är mer lyckad än 

sig själv och vilka individen önskar kunna bli som. Uppnås detta försöker individen att söka sig till 

ett bättre jämförelseobjekt.
41

 I de fall som jämförelsen med andra är viktig för hur individen ser sig 

själv kan detta ha en negativ inverkan på självkänslan. Detta gäller även i situationer som individen 

är osäker på sin egen förmåga. I sådana situationer kan individen därför bli ännu mer osäker inom 

denna domän.
42

 Då jämförelsen istället sker nedåt så innebär detta att individen jämför sig med 

personer som denne anser är mindre lyckad än sig själv. Denna typ av jämförelse sker oftast då 

självkänslan är hotad eftersom det ger en övertygelse om att man själv är bättre än andra.
43

 För att 

skapa en god självkänsla betonas dock att människor både bör göra uppåt- och nedåt jämförelser.
44

  

Självkänslan bör slutligen uppfattas som en viktig aspekt i människor liv vilken varierar mellan 

enskilda individer och kan påverka individens psykiska hälsa, välbefinnande och samspelet med 

andra människor. Detta samtidigt som självkänslan ska ses som summan av våra färdigheter samt 

deras betydelse för självuppfattningen. Genom detta tenderar därför självkänslan för en del 

människor att bli beroende av exempelvis deras utseende medan den för andra blir beroende av deras 

prestationer.
45

 

4.4 Självpresentation som en dramaturgisk liknelse 
Ett sätt att öka positiva och sanningsenliga bilder av självet är genom självpresentation. Genom en 

vilja att framställa sig på ett gynnsamt sätt inför andra så kan detta främja att andra behandlar 

människor på det sätt som de vill.
46

 Att engagera sig i självpresentation kan därför sägas vara varje 

beteende som åsyftar att skapa, ändra, eller upprätthålla ett intryck av oss själva i andras 

uppfattningar. Detta innebär att varje gång vi försöker få andra att tänka om oss på ett visst sätt så 

engagerar vi oss i självpresentation.
47

 Självpresentation bör därmed uppfattas som ett samspel mellan 

människor och en del av våra mänskliga relationer.
48
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 Den mest grundläggande funktionen inom självpresentation är att definiera den sociala situationen 

vilket Erving Goffman var först att betona.
49

 Goffman studerar mänsklig interaktion genom att 

använda metaforer från dramaturgin, då han menar att vi människor är aktörer som använder olika 

beteenden beroende på om vi befinner oss inom det han kallar för den främre regionen eller den 

bakre regionen.
50

 En region definierar Goffman som alla ställen som i viss grad är avgränsade av vår 

uppfattningsförmåga.  

I den främre regionen äger en aktörs framträdande rum.
51

 Detta motsvaras därför av ”all den aktivitet 

som en individ visar upp under en period av kontinuerlig närvaro inför en speciell grupp av 

observatörer och som har ett visst inflytande på observatörerna”.
52

 Eftersom aktören befinner sig 

inom den främre regionen och därmed blir medveten om att denne observeras av sin publik så leder 

detta till att aktören observerar sociala situationer
53

 och agerar i formella eller stiliserade roller.
54

 

Enligt Goffman är all social interaktion rollbaserade där varje aktör har en roll att spela. När rollerna 

är uppförda effektivt kommer interaktionen att fortsätta.
55

 En roll består av en rad socialt definierade 

förväntningar som styr vad en person med en viss status eller position gör.
56

 När aktören spelar en 

roll, så förutsätter denne att publiken tar det intryck denne vill förmedla på allvar. Publiken ska 

därmed bli övertygad att aktören erhåller de egenskaper som denne utger sig för att erhålla samt att 

aktiviteten som utförs kommer att få de konsekvenser som underförstått görs gällande. Goffman 

betonar dock att de gånger aktören själv övertygas av det äkta intryck som denne försöker förmedla 

genom sin roll så kommer även publiken att övertygas av detta. Detta kallar Goffman därför 

uppriktiga aktörer.
57

 Inom den främre regionen utförs alltså all aktörens aktivitet inför sin publik där 

denne erhåller en roll som inkluderar social status och sociala förväntningar vilket därmed kommer 

påverka dennes sätt att agera.
58

  

De intryck aktören vill ge ut av sin aktivitet inom den främre regionen består enligt Goffman av ett 

upprätthållande och förkroppsligande av normer som indelas i hövlighets- och anständighetsnormer. 

Hövlighetsnormer handlar om hur aktören behandlar sin publik under tiden denna talar till den eller 
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är engagerad i ett utbyte av gester som är en ersättning för talet. Anständighetsnormer är däremot det 

sätt som aktören uppför sig på, medan denne är synlig och hörbar för sin publik men inte 

nödvändigtvis är upptagen av att tala till den.
59

 Dessa normer innebär att vissa sidor av aktörens 

aktivitet kommer betonas på ett expressivt sätt medan andra sidor, vilka kan skada intrycket som 

skapas, kommer att undertryckas. De sidor som undertrycks i den främre regionen kommer oftast 

fram i den bakre regionen.
60

 Inom denna region kan aktören förbereda sig inför sampelet i den 

främre regionen. Den kan därmed även slappna av, visa känslor,
61

 vila från repliker, kliva ur sin 

rollgestalt
62

 och bete sig på sätt som denne inte kan göra i den främre regionen. I den bakre regionen 

kan alltså aktören därmed konstruera och utforma inslag i framträdandet som ska ske inom den 

främre regionen vilket exempelvis kan handla om intryck.
63

 

Då en aktör befinner sig inom den främre regionen kommer publiken att söka all information om 

aktören vad gäller exempelvis presentationen av sin självuppfattning, kompetens och 

sanningsvärdighet. De kommer även hämta information som de kan utläsa att aktören erhåller av 

själva uppträdandet. Detta innebär därför att när en aktör befinner sig inom den främre regionen 

kommer denne att uttrycka sig på ett avsiktligt eller oavsiktligt sätt samtidigt som publiken kommer 

bli påverkade av denne.
64

 Dessa intryck består därför av det aktören avser att sända ut, som 

produceras genom kommunikation och det intryck som oavsiktligen ges ut, vilket publiken 

mottagit.
65

 Publikens uppfattning av aktören bör därför enligt Goffman uppfattas hänga samman med 

vad de tycker om denne vilket i sin tur hänger samman med vilket intryck aktören ger till dem.
66

  

Fastän att Goffman inte själv bedömer sig vara inriktad mot media så har han enligt många forskare 

behandlats som en produkt av den televisuella åldern. Goffmans dramaturgiska ramverk brukar 

därför också anses användbart för att förstå självpresentationer som sker online.
67
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4.5 Intryckskontroll och självförbättring 
Självpresentation uppstår oftast då en individ är i fokus för andras uppmärksamhet. I dessa 

situationer blir individen medvetenhet om vilka intryck denne skapar vilket motiverar denne att 

skapa ett önskvärt intryck hos andra genom att kontrollera sitt beteende i presentationen av sig 

själv.
68

 Detta innebär därför att individen kommer engagera sig i intrycksstyrning genom att 

manipulera det intryck denne ger ut till andra genom reglerandet av sitt beteende.
69

 Intrycksstyrning 

definieras därmed som människans försök att få andra att se denne i enlighet med hur denne själv vill 

blir sedd.
70

 Planerade responsiva bemötanden från publiken blir därför kriteriet för att fastställa 

effektiviteten i aktörens beteende samt för att kunna bestämma om denne skapat det önskvärda 

intrycket. När publikens reaktion är i enlighet med det önskvärda intrycket är aktören framgångsrik i 

sin självpresentation. Är reaktionen inte detta är självpresentationen inte framgångsrik.
71

 När väl 

aktören skapat ett önskvärt intryck, genom att andra tycker bra om denne, så blir interaktionen 

bekräftad. Aktören kan därmed tillsammans med sin publik skapa en definition av situationen vilket 

leder till att parterna vet vad de kan förvänta sig av varandra.
72

  

En typ av intrycksstyrning är självberöm där individen försöker få andra att respektera denna genom 

att lyfta fram starka sidor och gör intryck på andra via sina prestationer. Däremot kan självberöm av 

publiken uppfattas som egenkärlek om den lyfts fram för ivrigt vilket därmed får omgivningens 

inställning att svalna.
73

 När individen istället fokuserar på att presentera positiv information om sig 

själv istället för negativ så handlar detta om en självförbättring. Detta eftersom individen vill 

framställa sig själv som en bra människa vilken agerar på ett lämpligt sätt.
74

 Detta motsvaras därför 

av självbekräftelse teorin vilken innebär att människor fokuserar på positiva sidor av sig själva och 

bekräftar dessa offentlig som en kompensation för att självkänslan blivit skadad eller hotad. Genom 

detta kan en positiv självuppfattning upprätthållas.
75
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5. Tidigare forskning  
Att människor idag kan uppträda och presentera sig själva inför andra på sociala medier är något 

som intresserar många forskare. Presentationen kan ske till den globaliserade världen via bland annat 

användarnas profiler som består av personlig information, bilder och idéer vilket tycks ha ökat 

drastiskt under det senaste årtiondet. Det har däremot betonats att människor som utför 

självpresentationer online tenderar att presentera attraktiva beskrivningar av sig själva samtidigt som 

de har en större kontroll över deras presentationsbeteende i jämförelse med kommunikationen som 

sker offline, via ansikte mot ansikte. Detta beror delvis på att det finns en större möjlighet för 

människor online att tänka till kring aspekter som de vill presentera inför andra gällande exempelvis 

personlighet och vilka foton som ger bäst intryck. Genom detta får de därför en större kontroll över 

sina självpresentationer jämfört i situationer som sker offline.
76

  

    Mycket forskning har också visat att användandet av sociala medier även kan inverka på 

självkänslan. De flesta av dessa studier baseras på kvantitativa undersökningar där man diskuterat i 

vilken riktning självkänslan egentligen påverkas. Viss forskning menar att självkänslan påverkas 

negativt av sociala medier-användning medan annan forskning har betonat en positiv inverkan.
77

 En 

studie som visat på ett positivt samband var en studie som syftade till att undersöka vilka 

konsekvenser som sociala medier, såsom Friendster och MySpace, hade på ungdomars självkänsla 

och välmående. Resultatet visade att ungdomarna påverkades av den typ av feedback som de fick på 

deras MySpace- eller Friendster profiler. Självkänslan tenderade att öka för de ungdomar som fick 

positiv feedback på sina profiler medan den tenderade att minskas av negativ feedback.
78

 Andra 

studier som betonat en ökning av självkänsla via sociala medier har skett via exempelvis 

statusuppdateringar som består av selektiv och positiv information om självet
79

 samt selektiv 

presentation och redigering av självinformation via Facebook-profiler.
80
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Resultat som visat en negativ inverkan av sociala medier på självkänslan har exempelvis handlat om 

att användare blir medvetna om sina begränsningar och tillkortakommande via andras 

statusuppdateringar om självet (såsom hobbys och personliga funderingar).
81

  

 Det har även visat sig att nivåer av självkänsla spelar roll då det gäller självpresentationer och 

användandet av sociala medier. Exempelvis visade en studier att användare med lägre självkänsla 

”taggar av” sig på oönskade bilder på sig själva på Facebook för att behålla deras intryck samt att 

denna grupp accepterar mer vän-förfrågningar från användare som de inte kände så väl. De som 

erhöll en högre självkänsla tenderade istället att dela fler bilder, tankar och idéer.
82

 

När det gäller användningen av sociala medier brukar har forskare betonat att det inom dessa 

plattformar även brukar ske det man kalla för ”ett passivt följande av information”. Detta innebär att 

användare bläddrar igenom sina nyhetsflöden, följer kommunikationen av sina vänner eller 

undersöker andra användares profiler. Däremot kan passivt följande av andra utmynna i både 

positiva och negativa konsekvenser. Forskare har exempelvis visat att användare kan skapa en känsla 

av samhörighet med de personer de följer samt ett minskande av deras osäkerhet.
 
Men det har även 

betonats att det kan skapa känslor som utmattning, överbelastning och irritation.
 
Detta förklarar 

forskare kan ligga i att användare tenderar att mestadels presentera positiv information.
83

 Eftersom 

användare har denna tendens så har det resulterat i att användare kan uppleva att andra har ett bättre 

liv än de själva.
84

 Det har även skapats avundsjuka i de fall användarna gör jämförelser uppåt med 

gynnsamma andra som erhåller något som de själva värderar men själv inte besitter. En positiv 

konsekvens av passivt följande kan därför enligt forskare vara att det uppstår en slags avundsjuka där 

användare på sociala medier kan lära sig och få kunskap, bli motiverade av detta och öka deras 

prestationer. Däremot tenderar avundsjuka många gånger vara skadande för egenvärdet. Detta 

eftersom att passivt följande många gånger utlöser uppåtgående social jämförelse. Därmed kan man 

säga att avundsjuka kan växa fram i användandet av sociala medier och gradvis även byggas upp 

genom ett passivt följande av andra.
85
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den metod som använts i studien vilket inkluderar 

socialkonstruktionism som utgångspunkt, datainsamlingsmetod och urval, intervjuutformning, 

intervjubearbetning i form av dokumentation och analysprocess samt studiens etiska förhållningssätt.  

6.1 Socialkonstruktionism 
Jag har i denna undersökning utgått från en ontologisk ståndpunkt i form av ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta innebär att jag utgått från att sociala företeelser och deras 

mening är något vi människor kontinuerligt skapar och rekonstruerar via socialt samspel. 

Människors sociala verklighet bygger därmed på deras uppfattningar och handlingar.
86

 Genom att 

jag inom ramen för denna studie fokuserar på respondenternas vardagliv så får jag en möjlighet att ta 

reda på hur dessa kvinnor agerar på ett kreativt sätt för att forma sin verklighet. Denna verklighet 

kommer de däremot uppleva på olika sätt utifrån deras bakgrund, intressen och mål i livet. Då de 

handlar kreativt så formar de ständigt sin sociala verklighet genom beslut och handlingar.
87

  

Socialkonstruktionism kan vidare inbegripa hur respondenter skapar mening i intervjusituationen.  

Deras svar och kommentarer bör därmed ses som en redogörelse för de sätt som respondenterna 

konstruerar aspekter av sin verklighet i samverkan med intervjuaren. Därmed har det legat ett 

socialkonstruktivistiskt fokus på både vad informanterna säger och hur de säger detta. De responser 

som förekommit under intervjuerna har varit producerade av interaktionen mellan mig och 

respondenterna. Även de meningsproducerade inslagen eller omständigheterna som formar mening 

har uppstått via denna process.
88

 Genom intervjuer kunde jag därmed fånga en bild av 

respondenternas sociala verklighet, vilken är en ständig föränderlig egenskap som tillhör deras 

skapande och konstruerande förmåga.
89

 

6.2 Datainsamlingsmetod och urval 
Mitt syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur några individer som lägger upp 

träningsbilder av sig själva på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum samt hur 

denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet. Utifrån detta 

ansåg jag det därför lämpligt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod.
90

 Detta eftersom fokus ligger på respondenternas upplevelser och erfarenheter 
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kring fenomenet i fråga vilket kan fångas med hjälp av kvalitativa intervjuer då detta just 

kännetecknas av att lägga vikt vid intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.
91

 Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer så har jag utgått från en intervjuguide (se bilaga 2) som bestått 

av en uppsättning frågor där jag även kunnat ställa ytterligare frågor kring det jag uppfattat vara 

viktigt utifrån respondenternas
92

 förklaringar eller förståelser av olika händelser, mönster och 

beteenden inom fenomenet. Jag har även haft en möjlighet att variera frågornas ordningsföljd under 

intervjuernas gång. Genom detta har det därför funnits en flexibilitet och en följsamhet i intervjuerna 

som går i samma linje som respondenternas svar men där fokus även anpassats efter viktiga frågor 

som uppkommit under intervjuerna.
93

  

 

För att komma i kontakt med mina respondenter till denna studie har jag använt mig av ett 

målinriktat urval. Detta är strategiskt till sin karaktär då respondenterna valts ut efter vad jag ansett 

varit relevant för att kunna besvara mitt syfte.
94

 De krav som ställdes upp för deltagande var att 

respondenterna skulle vara individer omkring 20-26 år, som tränat frekvent under en längre tid samt 

lägger upp träningsbilder på Instagram. Denna åldersgrupp ansåg jag var lämpligast för att 

respondenterna skulle vara myndiga samt att åldersgruppen tillhör de frekventaste användarna av 

sociala medier enligt forskning.
95

  Jag skickade inledningsvis ut förfrågningar till bekanta för att höra 

om de visste om någon som passade in på den ovan nämnda beskrivningen. Kontakten med 

kvinnorna fick jag därför i form av ett snöbollsurval där jag först fick kontakt med två kvinnor via 

min bekantskapskrets vilka jag även ansåg var relevanta för att besvara mitt syfte. Därefter föreslog 

en av dessa kvinnor ytterligare respondenter som kunde delta.
96

 

Jag kom slutligen i kontakt med fem unga kvinnor i åldrarna 21-27. Däremot valde en kvinna att 

avbryta sin medverkan samma dag som intervjun skulle genomföras vilket har resulterat i att fyra 

kvinnor har intervjuats i denna studie.  

6.3 Utformning av intervjuer  
För att kunna skapa en uppfattning kring vilka frågor som var relevanta för mitt syfte har jag på 

förhand bekantat mig med respondenternas träningsbilder som de lägger upp på Instagram. Genom 

detta har min utformning av frågor samt tolkning och förståelse kring det respondenterna berättat 
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underlättats.
97

 Jag har utifrån respondenternas bilder haft möjlighet att tittat på hur de presenterar sig 

själva inom detta forum i genom exempelvis olika poser och klädval men även inom vilka miljöer 

presentationerna sker. Utifrån detta såg jag nyanser i respondenternas användande av Instagram både 

gällande användandet generellt men även gällande vilka bilder som de väljer att lägga upp på sig 

själva. En närmare beskrivning av detta kommer däremot längre fram.  

Frågorna i intervjuguiden utformades på så sätt att de skulle täcka det område jag är intresserad av 

men även lämna utrymme åt respondenternas perspektiv och betoningar.
98

 Detta innebär därför att 

frågorna varit öppna till sin karaktär då de lämnat utrymme till ovanliga eller oförutsedda svar. 

Respondenternas kunskapsnivå och hur de tolkar en fråga har därför varit vägledande i 

intervjuerna.
99

 Intervjuguiden användes under varje intervju där vissa frågor har omformulerats och 

utvecklats under datainsamlingens gång. 

Varje intervju var utformad på så vis att jag inledningsvis förtydligade studiens syfte. Detta ansåg 

jag var lämpligt för att respondenterna skulle ha möjlighet att rikta tankarna åt rätt håll i enlighet 

med studiens inriktning men även för att intervjun skulle bli effektivt genomförd. Därefter klargjorde 

jag för hur lång tid varje intervju skulle beräknas ta, hur detta skulle dokumenteras samt hur 

resultaten skulle användas. Jag redogjorde även för informantens etiska rättigheter (se etiska 

principer 5.7). När jag gått igenom dessa detaljer började jag att ställa inledande frågor som fångade 

bakgrundsfakta om respondenterna för att därefter gå in på mer fördjupade frågor kring deras 

användande av Instagram, konsekvenserna av användandet samt vad som kunde upplevas 

problematiskt med fenomenet.
100

 Eftersom alla respondenter var relativt aktiva användare av 

Instagram så bidrog detta till att jag även kunde ställa relevanta följdfrågor som gick att härledas 

tillbaka till mitt syfte. Jag fick därigenom utvecklande svar och kunde använda mig av 

sonderingsfrågor där jag bad respondenterna om att fördjupa svar som förekommit på en direkt 

fråga.
101

 Utöver detta har jag inom varje intervjutillfälle försökt att spegla respondenterna genom att 

bekräfta, förtydliga och summera vad de sagt för att försäkra mig om att jag förstått vad de avsett 

och känt.
102
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Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter där alla intervjuer spelades in med både dator och diktafon 

efter samtycke från respondenterna. Inspelning av intervjuerna ansåg jag var relevant för att undvika 

att omedvetet selektera det respondenterna säger utifrån min förförståelse i ämnet eller kultur- och 

personsbundna föreställningar som styr människans tolkning av ordens mening.
103

 Genom att spela 

in intervjuerna så fångades därför respondenternas svar i deras egna ordalag.
104

  

Tre intervjuer genomfördes vidare i respondenternas hem medan en intervju skedde via telefon. Att 

genomföra intervjuer i hemmet ansåg jag var lämpligt eftersom respondenterna kände sig trygga i 

denna miljö samt att de inte behövde vara oroliga för att andra skulle kunna ta del av den 

information som lämnades ut. Att en intervju däremot skedde via telefon berodde på att denna 

kvinna inte hade tid att delta i en personlig intervju. Det bör dock beaktas att telefonintervjuer skiljer 

sig en aning rån personliga intervjuer vilket jag anser nödvändigt att belysa. Eftersom det skapas en 

distans mellan mig som intervjuare och respondenten i telefonintervjun kan detta påverka vilka svar 

som respondenten gav på de frågor jag ställde. Detta då det ofta är vanligt att respondenternas svar 

vid direkta intervjuer kan påverkas av faktorer hos intervjuaren som exempelvis kön, klass, ålder 

eller bara själva närvaron av denne.
105

 Jag upplevde däremot att min icke-närvaro främjade 

respondentens uttalande kring känsliga frågor, vilket i detta fall bör uppfattas som något positivt. 

Denna påverkan-effekt som intervjuare många gånger kan ha på respondenterna, kan sägas vara en 

konsekvens av att inta en intervjuarroll.
106

 Under telefonintervjun var jag däremot noga med att 

befinna mig på en plats där ingen obehörig kunde ta del av informationen som lämnades ut via 

telefonens högtalare som var på för att intervjuen skulle kunna spelas in. Jag valde därför att befinna 

mig i mitt hem under denna intervju. Vilken miljö respondenten befann sig i kan även tänkas 

påverka dennes koncentration i intervjusituationen vilket jag varken upplevde vara ett problem eller 

hinder då respondenten var väldigt närvarande och aktiv. Slutligen kan man säga att en nackdel med 

telefonintervjuer är att jag som intervjuare inte har en möjlighet att reagera på respondentens 

ansiktsuttryck. Detta anser jag dock inte har skadat studiens resultat då jag mestadels varit 

intresserad av respondenternas verbala upplevelser kring fenomenet i fråga.
107

  

De svårigheter som jag stött på i studien var främst att en deltagare avbröt sin medverkan samma dag 

som intervjun skulle ske vilket skulle kunna uttunnat en del av detaljrikedomen i mitt datamaterial. 
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De respondenter som däremot har deltagit anser jag gett berikande och intressanta svar vilket gjort 

att materialet enlig mig ändå visar en tillräcklig komplex och detaljerad bild av fenomenet i fråga. En 

vanlig uppfattning som uppkommer då genomförande av studier utförs är tanken om att forskare 

eller studenter inte kan vara helt värderingsfria eller objektiva då det är omöjligt att ha fullständig 

kontroll över värderingar under hela studiens process. Exempelvis kan intervjuare ibland utveckla en 

känsla av samhörighet med sina respondenter. Detta anser jag inte skett fastän jag själv använder 

Instagram ganska frekvent utan anser snarare att min förförståelse kring ämnet varit till fördel då jag 

har känndedom kring kontexten som kvinnorna presenterar sig i.
108

 Jag upplever därför att jag 

kunnat fånga en större del av komplexiteten genom detta.  

6.4 Intervjubearbetning  

Efter att varje intervju var genomförd så skedde transkriberingar av dessa vilket innebär en utskrift 

av varje intervju.
109

Detta har underlättat att behålla respondenternas ordalag och uttryckssätt samt att 

ge en analyserbar text att arbeta vidare med.
110

 Genom transkriberingen fick jag även en första chans 

att bekanta mig mer med mitt datamaterial. Fokus har legat på individernas meningsuppbyggnad och 

pauser i intervjuerna. Efter transkriberingen var genomförd läste jag igenom varje intervju cirka två 

gånger för att få en första uppfattning kring meningar, mönster och andra uppfattningar i 

datamaterialet.
111

 

Jag har använt mig av tematisk analys som analysmetod på grund av dess flexibilitet som kan främja 

en rik, detaljerad och komplex redogörelse av data.
112

 Främst valde jag metoden utifrån att den 

redogör för informanternas erfarenheter, meningar och verkligheter vilket jag anser vara viktigt i min 

studie.
113

 Analysen har varit teoretisk till sin karaktär där jag utgått från ett teoretiskt intresse i 

området och därför gett en mer detaljerad analys av vissa delar av materialet istället för en rik 

beskrivning av det övergripande i materialet.
114

 Mina teman har därför varit teoridrivna då jag haft 

visa specifika frågor I mitt huvud som jag velat koda omkring.
115

Genom analysmetoden har jag 

kunnat identifiera, analysera och redogöra för mönster eller så kallade teman i mitt datamaterial.
116

 

Ett tema fångar det viktiga i datamaterialet i relation till studiens syfte och representerar en viss nivå 
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av mönster eller mening inom datamaterialet.
117

 Koder däremot identifierar ett meningsfullt innehåll 

som är intressant till analysen vilka refererar till de mest grundliga segmenten av data eller 

information som kan fastställas på ett meningsfullt sätt gällande fenomenet”. I kodning organiseras 

därmed data i meningsfulla grupper 
118

 för att kunna definiera vad datamaterialet handlar om.
119

  

    I kodningsprocessen har jag hämtat inspiration från Kathy Charmaz som delar upp processen i en 

initial – och en fokuserad fas. I den inledande fasen började jag att arbeta systematiskt genom hela 

datamaterialet och gav stor uppmärksamhet till varje del inom detta för att identifiera intressanta 

aspekter som kunde forma en grund för upprepade teman inom materialet. Jag har varit en aning 

”främmande” inför materialet för att kunna stöta på oförutsedda aspekter samtidigt som jag använt 

min förkunskap i ämnet. Detta ansåg jag var viktigt då jag inte visste i detta stadie vad som skulle 

vara relevant för den vidare analysen.
120

 Kodningen skedde via det Charmaz kallar för ”rad för rad” 

vilket innebär att jag namnger varje rad av transkriberingen med koder. Jag ansåg att detta sätt var 

lämpligast för att kunna jobba nära mitt datamaterial.
121

 Nedan (se Tabell 2) visas ett utdragsexempel 

på hur kodningsarbetet i denna fas kunde se ut där jag kodat enligt metoden ”rad för rad”. 

”Ofta är det mer att folk kommenterar när man 

lägger upp en träningsbild. De som följer mig, de 

följer mig för min träning. Så lägger jag upp en bild 

exempelvis från skolan, så är det inte alls lika många 

som gillar.” 

Fler kommenterar på träningsbilder; 

Följare är mest intresserade av träning; 

Tabell.2 Ett utdragsexempel från den initiala fasen enligt metoden ”rad för rad” 

Koderna som fördes i en tabell(se bilaga 3) formades därmed fritt som ett resultat av närläsningen av 

materialet där jag skapade så många potentiella koder som möjligt.
122

 Vidare har de koder jag 

kommit fram till i denna fas kontinuerligt jämförts med varandra
123

 för att se om de överensstämmer 

med föregående koder eller om det behövts en ny kod. Detta har därför resulterade i att vissa 

passarger kodats med flera koder.
124
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  Jag gick därefter in på det Charmaz kallar för den fokuserade fasen som innebär att jag valde ut de 

mest signifikanta eller frekventa koderna från den inledande fasen.
125

 Jag sorterade därför in dessa 

koder i potentiella teman där jag kritiskt granskade hur dessa kunde kombineras för att bilda olika 

teman(se bilaga 3). En jämförelse skedde mellan koderna inom varje tema
126

 samt mellan de olika 

intervjuutdragen
127

 där vissa koder flyttades till andra teman då de inte passade in i de tidigare.
128

 

Därefter läste jag kritisk igenom de teman som skapats i relation till kodutdragen för att se om dessa 

formade ett sammanhållet mönster. Genom detta kunde jag skapa nya teman, förkasta vissa samt 

omformulera dem i de fall som de exempelvis inte stöttade tillräcklig data, var för varierande eller då 

flera teman gick in i varandra. Därefter förfinade och granskade jag mina teman ytterligare för att se 

om de tillsammans höll ihop på ett meningsfullt sätt samtidigt som det fanns tydliga skillnader 

mellan dessa.
129

 Utifrån detta kom jag därför att skapa två huvudteman samt några underteman.  

   Jag definierade och namngav slutligen mina teman vilket ytterligare hjälpte mig att bestämma och 

klargöra vilken aspekt av data varje tema fångar och hur de passar in i en helhetsberättelse av mitt 

datamaterial i relation till studiens syfte. Jag har valt tema-namn som är koncisa, kraftfulla och 

tydligt visar vad de specifikt handlar om.
130

 Mina huvudteman framkommer i analysavsnittets 

huvudrubriker vilka är självkänsla och självpresentation. Mina underteman för självkänsla är 

inspirera andra, respons från andra, följare, jämförelse med andra, upplevelse av självet samt 

prestationsutveckling. Mina underteman för självpresentation är däremot klädval, utseende, 

prestation, inspiration från andra och hashtaggar. Intervjuerna har genom kodningsprocessen 

abstraherats, reducerats och transformerats för att kunna skapa kvalitetsbegrepp på en högre 

abstraktionsnivå.
131

 Genom skapandet och förfinandet av teman har dessa kunnat fungera som 

utgångspunkt för min analys och slutsatser där jag därmed kunnat koppla dessa till ett teoretiskt 

ramverk.
132

 Processen har därmed varit iterativ, där jag gjort flera genomgångar av datamaterialet 

tills dess jag upplevde att resultaten var stabila och välbyggda.
133
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6.5 Etiska principer 
I denna studie har jag tagit stor hänsyn till de etiska principer som bör beaktas när en studie skall 

genomföras. Forskning har ett samhälleligt krav att bedrivas på ett sätt så att det inriktar sig mot 

väsentliga frågor och håller en hög kvalitet. Detta görs exempelvis genom att kunskaper ska 

utvecklas och fördjupas samt att metoder skall förbättras. Därför måste även samhällsmedlemmar få 

tillgång till det skydd som behövs mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Detta innebär att de 

individer som deltar i en studie inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, men inte heller 

förödmjukas eller kränkas. Detta individsskyddskrav är utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden vilka kommer klargöras nedan och även har beaktats i denna studie.
134

 Genom att ta 

hänsyn till etiska principer kan rättigheter för respondenterna i denna studie skyddas gällande deras 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Inledningsvis har jag enligt informationskravet lämnat information till respondenterna gällande 

studiens syfte vilket gjordes genom mina inbjudningar (Se bilaga 1) samt i intervjusituationen (se 

bilaga 2). Att beskriva studiens syfte är viktigt i det hänseendet att respondenterna ska veta vad 

studien handlar om, att den är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan om de så 

vill.
135

 Enligt samtyckeskravet har kvinnorna även fått möjlighet att bestämma över deras egen 

medverkan i studien vilket uppfylldes genom att jag tog kontakt med kvinnorna några dagar innan 

intervjuerna, på telefon eller meddelande, för att få bekräftat att de ville delta i min studie. Eftersom 

medverkan i studien var frivillig så resulterade detta i, som tidigare nämnts, att en kvinna valde att 

avbryta sin medverkan samma dag som intervjun skulle ske. Vid varje intervjutillfälle förtydligade 

jag dessutom att respondenterna fick vägra svara på vilka frågor som de ville samt att de hade en 

möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade.
136

  

Konfidentialitetskravet i sin tur, syftar till att informationen som respondenterna ger ut ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Detta har tagits i beaktning då jag förtydligat för kvinnorna att 

jag har tystnadsplikt och kommer bevara intervjuerna på ett säkert ställe vilket enligt mig har 

uppfyllts på ett bra sätt. Förutom detta har jag raderat personuppgifter som exempelvis namn och 

bostadsort för att inte respondenterna ska uppleva att informationen som lämnas ut i denna uppsats är 

obehaglig eller kränkande. Jag har därmed använt fiktiva namn istället för informanternas riktiga i 

det empiriska underlaget och i analysavsnittet. Slutligen har även nyttjandekravet beaktats vilket 
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innebär att de uppgifter som samlats in om respondenterna endast används till denna studies 

ändamål.
137

 Genom att jag tagit stor beaktning av dessa principer så har jag på ett noggrant sätt 

försökt att motverkat att studien inte skall ta skada för respondenterna i vardagslivet.
138

 

7.0 Empiriskt underlag    
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för bakgrundsfakta kring informanterna i denna studie. 

Observera att namnen är fiktiva och är därmed inte respondenternas verkliga namn.  

7.1 Fyra intervjupersoner 

a. Anna 

Anna är 24 år gammal och studerar för närvarande på universitet samtidigt som hon jobbar extra på 

ett gruppboende för vuxna med autism. Hennes fritidsintressen är att träna då hon tävlar i 

bikinifitness i Sverige. Anna är en stor användare av Instagram då hon är online flera gånger per dag. 

Hon började at lägga upp träningsbilder på Instagram då det skulle fungera som en förlängning av 

hennes blogg. Anna använder mestadels sport-bh eller ett sportlinne tillsammans med ett par 

träningstight eller träningsshorts på sina bilder. Ibland står hon i mindre kläder bestående av 

exempelvis underklädestrosor tillsammans med ett uppdraget linne. På de flesta bilderna spänner hon 

olika muskler på kroppen som exempelvis ben, armar, mage och rygg. De flesta av bilderna är tagna 

framför en spegel på gymmet eller i hemmet. Ibland har någon annan tagit bilderna under tiden Anna 

själv utför någon övningar. De hashtaggar som används är träningsrelaterade.  

b. Lena 

Lena är 27 år gammal och arbetar för närvarande som doktorand på ett universitet. Lenas 

fritidsintressen är att träna då hon även tävlar i bodyfitness samt är en stor användare av Instagram. 

Hon använder sig därför av mediet varje dag.  Lena började lägga upp träningsbilder på Instagram då 

hennes tävlingsvänner gjorde det vilket har resulterat i att det blivit ett sätt att pusha varandra.  På 

sina bilder använder Lena mestadels luvtröja eller sport-bh tillsammans med ett par lösa 

träningsbyxor eller träningsshorts. Det förekommer även bilder då hon står i mindre kläder som 

exempelvis stringtrosor och sport-bh. Lena spänner ofta sina muskler på sina bilder som exempelvis 

mage, armar, rygg och ben. Bilderna tas oftast i en spegel på gymmet, på någon toalett eller i 

hemmet/hotellrummet. Hashtaggarna som används till bilderna är oftast träningsrelaterade.   
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c. Linnea  

Linnea är 21 år gammal och studerar på universitetet. På fritiden gillar hon att umgås med vänner 

och familj men där träning är hennes främsta intresse. Linnea använder för tillfället Instagram några 

gånger i veckan då hon skadat sig men där hon vanligtvis är en ganska frekvent användare.  Linnea 

började lägga upp träningsbilder på Instagram som ett sätt att marknadsföra sin blogg. Oftast 

använder Linnea ett träningslinne eller sen sport-bh tillsammans med ett par träningsshorts eller 

träningstights på sina bilder. Det förekommer även bilder i mindre kläder där Linnea exempelvis står 

i träningsshorts och en bh där hon censurerat delar av den sistnämnda. På ett flertal bilder spänner 

Linnea sina muskler som exempelvis mage, armar och rygg men där det även förekommer bilder där 

hon står mer avslappnat. Linnea tar oftast bilder i spegeln i gymmets omklädningsrum eller i 

hemmet. Linnea använder sig mestadels av hashtaggar som är träningsrelaterade.  

d. Jennifer 

Jennifer är 23 år gammal och har för tillfället ingen sysselsättning. På fritiden gillar hon att träna, 

umgås med vänner, lyssna på musik och gå promenader. Jennifer är en stor användare av Instagram 

då hon använder detta varje dag men där hon lägger upp bilder mer sällan. Hon började lägga upp 

träningsbilder på Instagram då hon sett andra användare som gjort detta vilket resulterade i att hon 

tänkte att det kunde vara något för henne. Jennifer använder mestadels ett träningslinne tillsammans 

med ett par träningstights på sina träningsbilder. Oftast spänner Jennifer sina muskler som 

exempelvis, mage, armar och rygg. Bilderna tas många gånger i en spegel på gymmet eller i 

hemmet. Jennifer använder ofta träningsrelaterade hashtaggar på sina bilder.  

8.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av mitt datamaterial att redovisas som därefter kommer att 

analyseras inom de enskilda huvudkategorierna som är självkänsla och självpresentation. Dessa 

huvudteman byggs vidare upp av underteman som i texten är angett i kursiverad stil.  

8.1 Självkänsla   
Motiven till varför respondenterna i denna studie lägger upp träningsbilder på Instagram varierade. 

Däremot tenderade den största faktorn för tre av dem vara att inspirera andra.  Detta förklarade 

respondenterna bland annat genom att ”kan jag inspirera någon annan till att träna så är det ju väldigt 

stort för mig”, ”det är klart att det är kul om andra också blir inspirerade av det” och ”det känns bra 

att man kan inspirera andra”. Lena hade dock inte detta som motiv utan menade istället att hon kan 
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”gå tillbaka till gamla bilder och se min utveckling”. Alla kvinnor upplevde att de har inspirerat 

andra genom sina träningsbilder vilket de även upplevt gett dem själva någoting tillbaka.  

Men då känns det för mig som att jag är duktig på det jag gör […] för jag har funderat på att kanske tävla 

och utbilda mig inom träning i framtiden och då känns det som att det här är någonting jag kan göra med 

tanke på att jag får lite bekräftelse att folk litar på min kunskap, ber mig om hjälp. Då får jag en liten 

bekräftelse på att ja men det jag gör är ändå rätt då i så fall. Att jag kan min grej liksom.- Linnea 

Utifrån Linneas uttalande kan man tolka det som att hon känner sig duktig inom träning eftersom 

hon ”fått lite bekräftelse” på att folk litar på hennes kunskap och att detta blir en bekräftelse på att 

hon kan sin grej. Denna linje tycks även Jennifer följa som menar att hon genom att inspirera andra 

”får vatten på min kvarn” och därigenom vill ”fortsätta utvecklas”.  

Respondenterna i studien upplevde att de haft erfarenhet av respons från andra på sina bilder.  

Däremot tycks det skilja sig på vilken typ av respons de fått. Alla respondenter upplevde att de 

mestadels fått positiva kommentarer på sina bilder men där Anna och Jennifer även hade upplevt 

negativa kommentarer. Hur kvinnorna förhöll sig till olika typer av respons tycks ha påverkats 

mycket av deras upplevelse av självet.  Anna hade erfarenhet av negativa kommentarer som ”you 

look like a little boy” och ”du ser ut som en man”. Dessa kommentarer upplevde dock inte Anna 

påverkade henne så mycket då hon menar att ”jag känner mig väldigt bekväm med min kropp” och 

anser därför att ”det gör jag inte”. Jennifer har däremot erfarenheter av negativa kommentarer som 

handlar om ”att man är värsta besatt” och där folk skrivit ”gud vad äckligt med så mycket muskler”. 

När Jennifer får negativa kommentarer tenderar hon att ta bort dessa då hon inte upplever att dessa 

ger henne något ”positivt”.  

När det gällde respondenternas erfarenheter av positiva kommentarer så tycks alla ha påverkats 

positivt av detta då det exempelvis främjade en prestationsutveckling. De menade att positiva 

kommentarer ”peppar” och ”blir en sorts bekräftelse” samt att de leder till ”att man vill fortsätta att 

förbättras och utvecklas” och de ”motiverar”.  Förutom detta tycks det leda till att de flesta 

respondenter ”mår bättre” och ”blir gladare” av dessa. Lena menade exempelvis att i stunder då hon 

känner sig ”ganska självkritisk och ganska deppig” så känns det mycket bättre med positiv feedback 

på hennes träningsbilder. Anna och Lena upplevde däremot att kommentarer från vänner och familj 

påverkade motivationen mest då deras åsikter var viktigast. Linnea och Jennifer upplevde däremot 

ingen betydelse i relationen till de som kommenterade positivt på deras bilder. Däremot upplevde 

både Linnea och Jennifer att de blivit nöjdare med sig själva gällande hur de ser ut efter positiva 
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kommentarer på deras bilder. Detta samtidigt som Jennifer även känner sig mer accepterad eftersom 

hon inte upplevde att lika många kommenterade detta innan hon började lägga upp träningsbilder på 

Instagram.  

Tre av respondenterna kände sig stoltare över sig själva gällande träningen efter de positiva 

kommentarerna. Positiv respons på bilder tycks dessutom ha påverkat den fortsatta publiceringen av 

bilder för vissa respondenter. Anna upplevde exempelvis att ”det är en bra känsla att få positiv 

feedback och det leder väl till att man lägger upp mer”. Jennifer menade istället att ”det blir ju så att 

man vill ju gärna ha kommentarer och gilla markeringar” och ”Om jag inte skulle få något gilla […] 

då känns det ganska meningslöst att lägga upp ens”. Däremot tycks varken Jennifer eller Linnea 

uppleva att det finns någon gräns på hur många gilla markeringar och kommentarer de får eftersom 

de menar att ”ju fler desto bättre känns det för mig” och att ”man vill känna att andra tycker om det 

man gör och uppskattar det, genom det känner man ju sig bättre själv”. Det tycks därmed vara så att 

ju fler kommentarer och gilla markeringar dessa kvinnor får på sina bilder desto bättre känner dem 

sig då responsen blir ett bevis på att andra uppskattar och tycker om det de gör.  

Vidare upplevde alla kvinnor att det var roligt att få fler följare då de exempelvis uppfattade att 

genom följare ”[…] ser man ju att många tycker att det jag håller på med är bra” och ” då betyder det 

att mina bilder är intressanta […] och då kanske man fortsätter att lägga upp mer bilder och får ännu 

fler följare”. Linnea upplevde dessutom att hon får ”bekräftelse” av att andra människor vill se vad 

hon gör. Anna däremot, upplevde att hon brukar lägga upp bilder i tider hon egentligen inte orkar 

bara för att behålla sina följare. Lena tenderade att endast värdera följare som var hennes vänner då 

hon menar att ”då är det givetvis kul”. De som följder respondenternas bilder tendera enligt dem 

själva att mestadels göra detta för ett träningsintresse då majoriteten av följarna består av 

träningsintresserade människor. Detta har därför påverkat vilka bilder exempelvis Anna väljer att 

lägga upp.  

Av det som hittills nämnts tycks respondenterna vara relativt samstämmiga i sina uttalanden kring 

varför de lägger upp träningsbilder på Instagram och vilka konsekvenser detta får för deras 

självkänsla. De flesta av respondenterna tenderade att lägga upp träningsbilder för att inspirera 

andra då de menade att det kändes ”stort för mig”, ”kul” och ”bra”. Exempelvis nämnde Linnea att 

det blir en ”bekräftelse” på att hon kan sin grej. Att få positiv respons i form av kommentarer, gilla 

markeringar och följare tenderade vissa kvinnor uppleva var en indikering på att ”det man gör är 

bra” samt att det ”blir en sorts bekräftelse”. Respondenterna upplevde även att responsen ”peppar” 
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och ”motiverar” dem till att fortsätta vilja utvecklas. Den positiva responsen tenderade även enligt 

alla respondenter fått inverkan på deras själv.  Detta eftersom det bidragit till att respondenterna 

exempelvis mår bättre och blir gladare men även att vissa kände sig nöjdare med hur de såg ut samt 

upplevde sig mer accepterad. Detta kan inledningsvis kopplas till Maslows behovshierarki där 

människor är i behov av en hög värdering av sig själva genom självrespekt och självkänsla men 

även genom uppskattning från andra.
139

 Genom att respondenterna lägger upp träningsbilder så kan 

de inspirera andra vilket ger dem en bekräftelse- och uppskattning från andra. Att lägga upp 

träningsbilder på Instagram blir därför ett sätt för kvinnorna att kunna tillfredsställa självkänslans 

behov. Genom att få bekräftelse från andra så tycks kvinnorna må bättre och även en värdeökning 

av självet tycks ske genom att de blir stoltare och nöjdare av detta. Däremot bör ökningen främst ses 

i enlighet med det Johnson kallar för den yttre självkänslan vilket just tenderar att öka genom 

uppskattning från andra. Men enligt Johnson så tenderar även den yttre självkänslan att ökas via 

inflytande av andra vilket i detta fall skulle kunna tolkas handla om den inspiration som kvinnorna 

ger andra via sina bilder. Varför det just är den yttre självkänslan som ökar är för att bekräftelsen 

främst handlar om respondenternas prestationer och utseende på sina träningsbilder. När den yttre 

självkänslan ökar så tenderar även en vilja att prestera bättre att öka enligt Johnson
140

 vilket tycks 

ske då kvinnorna upplever att de vill fortsätta att ”förbättras” inom träningen samt att de blir 

”peppade” och ”motiverade”.  

Däremot hade två respondenter haft erfarenheter av negativa kommentarer. Medan Anna upplevde 

att hon inte påverkades så mycket av detta då hon var bekväm med sin kropp så brukade Jennifer ta 

bort dessa då dem inte gav något ”positivt”. Att få negativa kommentarer kan därför tolkas som att 

det inte bidrar till en ökning av självkänslan utan istället kan ses som ett hot mot denna då ena 

kvinnan väljer att ta bort negativa kommentarer. Kvinnornas beteenden i denna situation kan 

däremot tänkas kunna påverkas av vilken nivå av inre självkänsla de erhåller. Detta eftersom en 

kvinna betonar att hon är ”bekväm” med sin kropp och den andra kvinnan väljer att ta bort 

kommentarerna för det inte ger något positivt.  

Alla respondenter i denna studie upplevde vidare att deras användande av Instagram bidrog till en 

jämförelse med andra. Dessa jämförelser skedde med andra användare som också lägger upp 

träningsbilder på Instagram vilka respondenterna ansåg var ”bättre tränade” än de själva och som de 

”hämtade inspiration” från. Anna och Lena har erfarenhet att de även jämfört sig med sina 
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medtävlande som är likvärdigt tränade som de själva för att se om de ligger i fas. Jämförelsen har 

för alla respondenter gett upphov till en större motivation att ”prestera hårdare i träningen”. 

Däremot upplevde tre respondenter att jämförelsen även kunde ge negativa konsekvenser.  

Jag jämför mig nog mer när jag känner att motivationen inte är på topp. När jag känner att jag har mycket 

motivation […] så känns det inte som att jag får ut lika mycket av att kolla på andras bilder för då har jag 

det där inom mig.[…]Man känner att man får en liten påminnelse om varför man ska fortsätta även om det 

känns jobbigt ibland. […] När man är långt ifrån där själv så kan det ju finnas stunder då man känner sig 

otillräcklig men man försöker ju så gott man kan vända det till något positivt. - Jennifer 

Detta kan tolkas som att jämförelsen kan ge positiva konsekvenser i den bemärkelsen att det tycks 

”ge en påminnelse om varför man ska fortsätta”. Utifrån Jennifers uttalande kan man däremot tolka 

det som att jämförelsen med andra även kan ge negativa konsekvenser då det kan ”finnas stunder då 

man känner sig otillräcklig”. Denna uppfattning låg i linje med Linnea som menade att det hon vill 

köra på mer samtidigt som att det kan leda till att hon ”inte ser sin egen prestation” vilket enligt 

henne leder till att ”självkänslan och självförtroendet dalar ju”.  Lena upplevde att hur man påverkas 

av jämförelser beror på ”vilket självförtroende, självkänsla man har” där hon hade erfarenhet av att ” 

De som är osäkra blir ju knäckta av det där”. Respondenternas uttalanden kan kopplas till teorier 

kring social jämförelse vilket utgår från att jämförelse med andra ofta tillhandahåller en extern, 

objektiv referenspunkt vilken människor kan jämför sina tankar, känslor och beteenden gentemot. 

Genom att kvinnorna jämför sig med personer som är ”bättre tränade” än de själva så kan deras 

upplevda självkänsla påverkas negativt eftersom jämförelsepersonernas framgång tycks vara relevant 

för hur de ser sig.
141

 Detta kan bero på att deras syn av hur lyckade de är inom träningen utmanas 

och som i Jennifers fall gör jämförelsen att hon blir osäker på sin egen förmåga vilket får en negativ 

inverkan på den upplevda självkänslan eftersom det skapar känslor av otillräcklighet. Av 

respondenternas uttalande kan man därför tolka det som att fastän en motivation kan skapas av 

uppåtgående jämförelser så kan däremot den upplevda självkänslan även minskas då 

jämförelsepersonernas framgång är relevant för hur respondenterna ser sig själva.  

8.2 Självpresentation  
När det gällde respondenternas klädval på sina bilder så tenderade alla att använda träningskläder då 

exempelvis Jennifer ansåg att detta förmedlar att ”träning är något jag jobbar för och vill utvecklas 

mer i”. Linnea väljer träningskläder som är ”snygga” så hon ska trivas med sig själv på gymmet. 

Jennifer använde istället träningskläder som ”anses vara roliga att titta på” vilket var en balans 
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mellan mycket och lite kläder. Lena verkade inte tänka så mycket på klädval utan hon upplever att 

hon mestadels står i ”omatchade kläder”.  Tre av kvinnorna tenderade däremot att använda mindre 

kläder då de lägger ut bilder på sin form eller sina muskler. Däremot upplevde både Lena och Linnea 

att de ”censurerar” delar av sig själva på de bilder som de upplever kan uppfattas ”utmanande” för 

andra även om de själva inte tycker detta. Detta berodde på att de upplevde att sådana bilder kan av 

andra uppfattas ”sexualiserade” och därför ”behandlas på felaktigt sätt”.  

Jag har faktiskt senaste tiden börjat fundera liksom, för mig är det inte alls sexualiserat och det är det nog 

inte för någon annan som tävlar heller men för den övriga massan som inte gör det kanske tycker att det är 

sexualiserat att man står i underkläderna. Men om jag känner att det här är en bild som kan av andra 

uppfattas som utmanande vilket jag personligen inte tycker. Men om jag på nåt sätt försöker i värsta 

scenariot- hur kan det här uppfattas, då blir såhär att jag ser till att jag inte kan identifieras på den bilden 

faktiskt. – Lena 

Detta uttalande kan tolkas som att Lena justerar sitt beteende utifrån hur andra kan uppfatta hennes 

bilder. Genom att hon upplever att vissa av hennes bilder där hon står i underkläder kan av andra 

som ”sexualiserade” leder detta till att hon avidentifieras på dessa bilder.  Linnea upplever däremot 

att hon även försöker att undvika att lägga upp bilder i mindre kläder i stunder som hon känner sig 

vätskefylld och har ”ätit onyttigt”.  

 Ja men, jag vill ju hellre visa min bästa sida av mig själv… Så är det ju och om jag visar idag, när jag inte 

ätit sånt där förrän förra helgen, ja men då har jag ju förmodligen inte samma vätskefyllnad. Då visar ju 

min kropp mer sitt rätta jag. För det är ju inte att visa mitt rätta jag att visa när jag är svullen liksom. Då 

känner ju jag mig inte bekväm att visa mig i det jaget heller. Det är ju väldigt ytligt och det ska jag ju 

erkänna, och Instagram är ju väldigt ytligt. - Linnea 

Av detta uttalande kan man uttyda att Linnea hellre tycks vilja visa sin ”bästa sida” av sig själv på 

Instagram. Genom detta väljer hon därför att undvika lägga upp träningsbilder i stunder som hon 

känner sig ”vätskefylld” eller ”svullen” eftersom hon inte känner sig bekväm i ”det jaget”.  

Vidare tenderade vissa respondenter att tänka till kring deras utseende innan de lägger upp 

träningsbilder på Instagram. Exempelvis upplever Linnea att hon mestadels brukar lägga upp 

träningsbilder på kroppsdelar som hon känner sig ”nöjdast” med vilket hon tror beror på att hon inte 

har den ”bästa självkänslan eller det bästa självförtroendet”. Jennifer däremot upplever att hon gärna 

vill lägga upp ”fina bilder” på sig själv på Instagram vilket resulterar i att hon i allmänhet tänker till 

på vad hon äter.  
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Tre respondenter upplevde vidare att deras bilder kunde förmedla oavsedda saker på Instagram. 

Exempelvis upplevde Linnéa och Jennifer att andra kunde ”jämföra sig” och ”känna sig sämre” 

själva och därmed bli ”avundsjuka” på deras bilder. Linnea upplevde även att andra kan uppfatta 

henne som att hon är ”så stolt” över sig själv och känner sig ”bättre än andra” vilket hon tror kan 

provocera ”haters”.  

När det gällde vilka poser respondenterna använder på sina bilder så tenderade alla att välja poser 

som visade deras prestation inom träningen. Tre respondenter upplevde att de mestadels vill 

framhäva sina muskler vilket Anna och Jennifer menade var viktigt då deras Instagram är inriktade 

mot träning. För att även förmedla inspiration så upplevde Anna att hon bäst gör detta genom att 

utföra övningar på gymmet. Lena upplever istället att hon lägger ut bilder på samma kroppsdelar för 

att hon och andra ska kunna se vart hon ligger dietmässigt medan Linnea försöker att posera så hon 

”utstrålar självförtroende” då hon anser att detta är snyggast och kan uppfattas mer intressant av 

andra vilket i sin tur kan leda till fler följare. När det gäller vilka poser respondenterna använde på 

sina bilder så upplevde tre av dem att de hämtat inspiration från andra. Linnea exempelvis upplevde 

att det från en början kändes ”skitlöjligt att stå och spänna sina muskler i spegeln och knäppa kort på 

sig själv”. Genom att det däremot var många användare som gjorde detta på sina träningsbilder på 

Instagram så resulterade detta i att även hon började göra det. 

Alla respondenter upplevde att det finns problematiska aspekter i förekomsten av att lägga upp 

träningsbilder på Instagram. Anna upplevde att nybörjare i träningsvärlden kan använda Instagram 

för att sprida felaktig information hur man utför en övning vilket kan få negativa konsekvenser om 

andra ser det. Både Lena och Linnea upplevde att många träningsbilder har blivit ”sexualiserade” där 

tjejer lägger ut bilder på sig själva i underkläder medan de putar med rumpa och bröst. Båda ansåg 

att detta är accepterande och strategiskt då man kunde få fler följare genom detta. Däremot ansåg 

varken Lena eller Linnea att dessa kvinnor hade ett intresse för hälsa, tävling eller att motivera andra 

utan istället hade ett syfte att bli modeller eller visa upp en sexig kropp inför andra.  Jennifer, Lena 

och Linnea ansåg inte heller att träningsbilder ger en ”fullständig” eller ”verklig” bild av en 

människa. Detta utvecklade exempelvis Lena som upplevde att hennes vänner som tävlar undviker 

att lägga ut träningsbilder då de gått upp några kilon. Hon menade att detta berodde på att ”det är en 

väldigt dömande värld” i tävlingsvärlden, där ”de som går upp till normalvikt ses som tjocka” och 

där folk ”väntar på att man ska misslyckas”. Hon trodde därmed att andra kan tro att man alltid ser ut 

som på tävlingsbilderna vilket inte stämmer. Linnea som själv jämför sig med de som tävlar menar 
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att detta kan innebära att hon själv tror att det är så man ska se ut, fastän hon ser Instagram som en 

”egen värd ”och vet att folk inte ”ser ut så i den riktiga världen”.  

Alla respondenter upplever att de använder träningsrelaterade hashtaggar på Instagram. Både Linnea 

och Jennifer upplever att de använder detta för att komma i kontakt med träningsintresserade 

människor som kan gilla, kommentera och följa deras bilder. Jennifer upplever dessutom att hon 

använde detta för att hitta inspirationskällor till hennes träning. Anna upplever att hon använder 

hashtaggar för att göra reklam för sina sponsorer medan Lena försöker få kontakt med amerikanska 

medtävlanden genom dessa.  

Att kvinnorna i denna studie engagerar sig i självpresentation blir väldigt tydligt utifrån deras 

uttalanden. Detta tydliggörs då de på olika sätt genom sina beteenden försöker att skapa, ändra och 

upprätthålla ett intryck i andra användares uppfattningar om dem.
142

 Eftersom de ständigt förhåller 

sig till sin publik och justerar sitt beteende efter detta så kan detta tolkas som att de engagerar sig i 

intrycksstyrning.
143 Detta sker därför inom det Goffman kallar för den främre regionen. Det är alltså 

i den främre regionen, eller som i detta fall på respondenternas Instagram, som framträdandet äger 

rum.
144

 Eftersom respondenterna blir väldigt medvetna att de är observerade av sin publik så tenderar 

de även, i Goffmans termer, att inta olika roller. Detta framkommer exempelvis genom att tre 

respondenter hämtat inspiration från andra vad gäller de poser som de använder på sina 

träningsbilder. Då respondenterna tycks ha skaffat sig en uppfattning kring vilka poser som oftast 

används inom träningsbilder så kan man tolka detta som att de själva även tagit efter dessa beteenden 

eller ”roller” vilket innebär att publiken därmed har förväntningar på att de ska agera utifrån 

dessa.
145

 Detta framkommer även då respondenterna vill framhäva muskler på sina träningsbilder, 

genomföra övningar eller ”utstråla själförtroende” för att publiken kan anse detta intressantare. Att 

respondenterna förhåller sig till publikens förväntningar bör ses utifrån att rollerna, i Goffmans 

termer, utförs effektivt
146

 då publiken blir övertygade av deras presentationer.
147

  Utifrån detta kan 

man därför tolka det som att respondenterna engagerar sig i intrycksstyrning då de vill att sin publik 

ska ta det intryck som försöker förmedla på allvar eftersom det finns en förhoppning om att publiken 

ska bli övertygade att de exempelvis ”kämpar” med träningen och därmed erhåller de egenskaper 
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som de utger sig för att erhålla.
148

 Därför blir publikens förväntade responsiva bemötande av 

träningsbilderna kriteriet för att se om respondenterna skapat det önskvärda intrycket.
149

 Den typ av 

intrycksstyrning kvinnorna kan tolkas engagera sig i är därför självberöm. Detta eftersom de på ett 

aktivt sätt försöker få andra att respektera dem genom att lyfta fram deras starka sidor och gör 

intryck på sin publik via sina prestationer.
150

 

Intrycken som däremot ges ut består dels av de intryck respondenterna avser att sända ut som 

exempelvis inspiration via övningar och muskler och dels av de intryck som oavsiktligen ges ut till 

publiken.
151

 De oavsiktliga intrycken som ges ut upplevde kvinnorna kunde bestå av att deras publik 

exempelvis kunde uppfatta att de kände sig ”bättre än andra” via sina bilder eller att dessa bilder av 

andra uppfattas som ”sexualiserade”. Däremot tenderade respondenterna att vara väldigt medvetna 

om de avsiktliga intryck som de gav ut vilka de även kontrollerade. Detta visas i exempelvis deras 

val av kläder där några av kvinnorna upplevde att det ska vara snyggt och roligt att kolla på.  Även 

då två respondenter upplever att de brukar ”censurera” bilder som av andra kunde uppfattas 

”utmanande” eller ”sexualiserade”. Utifrån dessa uttalanden blir det därför väldigt tydligt att 

kvinnorna försöker manipulera de intryck de ger ut genom att kontrollera sina beteenden på de 

träningsbilder som de lägger upp på Instagram.  

Vidare tenderade tre respondenter uppleva att träningsbilder på Instagram inte ger en ”fullständig 

bild av en människa”. Lenas uttalande om hennes tävlingsvänner som ”undviker” att lägga upp 

bilder då de gått upp några kilon är ett exempel på detta. Även Linneas upplevelse av Instagram som 

”en egen värld” där folk inte ser ut som i den ”riktiga världen”. Dessa uttalanden bör kunna kopplas 

till självbekräftelseteorin där respondenterna försöker att presentera positiv information av sig själva 

istället för negativ för att bekräfta dessa sidor offentligt. Andra exempel på detta är bland annat 

Linnea som upplevde att hon undviker att lägga upp bilder med mindre kläder då hon känner sig 

”vätskefylld” eftersom detta inte visar hennes ”bästa sida” av sig själv eller sitt ”rätta jag”. Även att 

vissa kvinnor ville lägga upp ”fina bilder” av sig själv och bilder som de är nöjdast med är exempel 

på en självbekräftande karaktär. Genom att respondenterna främst presenterar positiv information av 

sig själva så kan de därmed upprätthålla en positiv självuppfattning.
152
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Utifrån dessa tolkningar så blir det även tydligt att respondenterna förhåller sig till vissa 

hövlighetsnormer eftersom de förmedlar olika gester till publiken via sina bilder som exempelvis 

poser. Detta gäller även anständighetsnormer där kvinnorna tenderar att visa upp och presentera 

vissa sidor av sig själva som exempelvis att vara vältränad istället för ”vätskefylld” så länge de är 

synliga för sin publik.
153

 De sidor respondenterna undviker att presentera kan därför tänkas komma 

fram i det Goffman kallar för den bakre regionen. Dessa sidor som kommer fram i denna region är 

de sidor som respondenterna upplever kan skada publikens intryck av dem.
154

 Den bakre regionen 

bör därför i detta fall tolkas som den miljö som kvinnorna inte presenterar sig i form av 

träningsbilder på Instagram. Här kan respondenterna därför ”tänka till i allmänhet på vad man äter”, 

vara ”vätskefylld”, vara mer avslappnade samt bete sig på ett sätt som de inte kan göra i den främre 

regionen just för att de inte är observerade av sin publik. 
155

 

9. Slutsatser och diskussion  
Mitt syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur några individer som lägger upp 

träningsbilder av sig själv på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum samt hur 

denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet. 

Tidigare forskning har genom internets uppkomst blivit alltmer intresserad för hur 

självpresentationer ter sig inom sociala medier. Detta har främst skett via storskaliga 

undersökningar där det exempelvis har betonats att användare av sociala medier kan presentera 

attraktiva beskrivningar av sig själv inom dessa forum och därigenom har en möjlighet att tänka till 

kring de aspekter av sig själva som kan skapa det bästa intrycket.
156

 Däremot har det även visats att 

användares självkänsla påverkas av deras självpresentationer vilket både skett i en positiv och 

negativ riktning.
157

 Positiv feedback har exempelvis visat öka självkänslan medan negativ feedback 

har minskat denna.
158

 Även selektiv självpresentation som består av positiv information av självet 

har visat öka användarnas självkänsla.
159

 Utöver detta har forskningen visat att användares passiva 

följande av andra kan leda till uppåt jämförelser och avundsjuka. Avundsjukan kan dels ge 

användarna mer motivation att prestera bättre men även kan det skada egenvärdet.
160
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Resultaten i denna studie har visats ligga i liknande linje som de resultat som framkommit av den 

tidigare forskningen. Ett tydliggörande av de mest relevanta resultaten i huvudtemat självkänsla 

kommer därför redogöras vidare.  

Utifrån respondenternas uttalande framkom det att den största källan till varför de lägger upp 

träningsbilder på Instagram är för att inspirera andra eftersom detta tenderar att öka deras yttre 

självkänsla. Genom att inspirera andra fick kvinnorna exempelvis bekräftelse på att de kan sin 

”grej” men det gav dem även en motivation att fortsätta vilja utvecklas i sin träning. En respondent 

upplevde däremot att hon lägger upp träningsbilder för att hon och andra ska kunna se hennes 

utveckling i träning genom dessa.  

Ett annat resultat som framkom var att respondenterna hade alla erfarenhet av positiv respons i form 

av gilla markeringar, kommentarer och följare på sina bilder vilket tenderade att öka deras upplevda 

yttre självkänsla. Exempelvis så gav responsen upphov till att respondenterna blev motiverade att 

vilja fortsätta utvecklas inom träning. Detta samtidigt som responsen gav bekräftelse som 

resulterade i att de ”mår bättre” och ”blir gladare”. Vissa respondenter upplevde vidare att positiv 

respons från andra har resulterat i att de känner sig ”stoltare” och ”nöjdare” över sig själva samt mer 

accepterad.   

Det visade det sig även i resultatet att positiv respons kunde påverka kvinnornas vidare publicering 

av träningsbilder. Denna möjlighet till bekräftelse via bilder framkom även då en respondent menar 

att hon inte skulle fortsätta lägga upp bilder om ingen gillade. Genom att lägga upp träningsbilder så 

blir det därför tydligt att kvinnorna kan få bekräftelse av andra men även som en respondent 

uttryckte det ”man vill känna att andra tycker om det man gör och uppskattar det, genom det känner 

man sig bättre själv”. Utifrån de hittills nämnda resultaten drar jag därmed slutsatsen att 

respondenternas upplevda yttre självkänsla tenderar att öka via positiv respons från andra samt 

genom att inspirera andra då detta ger bekräftelse på deras prestationer inom träningen.  Detta bör 

därför uppfattas ligga i linje med den forskning som visat att användares självkänsla inom sociala 

medier tenderar att öka via positiv feedback från andra vilket även mitt resultat härmed har visat 

på.
161

 Att få bekräftelse tycks därför vara en viktig del i varför kvinnorna lägger ut träningsbilder på 

Instagram.  

 

När det gällde negativ respons däremot så visade resultatet att två kvinnor haft erfarenhet av detta 

på sina träningsbilder. Kommentarerna handlade exempelvis om att respondenterna såg ut som en 
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man eller hade för mycket muskler. Respondenterna reagerade olika på dessa kommentarer där 

Anna inte upplevde att hon påverkas så mycket då hon var bekväm med sin kropp medan Jennifer 

upplevde att hon brukar ta bort dessa kommentarer då det inte gav något positivt. Fastän dessa 

respondenter beter sig och förhåller sig på olika sätt i relation till kommentarerna så tycks ingen av 

dem uppleva detta som något positivt. Detta gällde även respondenternas jämförelser med andra 

som skedde med personer som var bättre tränade än de själva. Jämförelsen kunde dels leda till att 

respondenterna blev motiverade att prestera bättre men även uppleva känslor som otillräcklighet, att 

de ”inte ser sin egen prestation” och därmed upplever att ”självkänslan och självförtroendet dalar 

ju”. En respondent upplevde dessutom att det berodde på ”vilket självförtroende, självkänsla man 

har” hur man påverkas av jämförelser då hon upplevde att ” de som är osäkra blir ju knäckta av det 

där”.  

Resultaten kring jämförelse med andra tycks vara relativt samstämmigt med tidigare forskning som 

fokuserat på hur olika jämförelser påverkar användare av sociala medier. Detta gäller mestadels. 

Skillnaden mellan denna typ av forskning och min studie är att den inriktas mot avundsjukavars 

term inte tenderas användas av respondenterna i denna studie. Den enda gången respondenterna 

använder termen avundsjuka är då de talar om vilka oavsedda saker deras bilder skulle kunna 

förmedla där de menar att andra kan jämföra sig och bli ”avundsjuk” på dem.  Däremot tycks 

respondenterna även tala i termer som ”missunnsamhet” eller ”skadeglädje” då en kvinna upplever 

att andra ”väntar på att man ska misslyckas”.  Det som däremot tenderar vara samstämmigt mellan 

denna forskning och min studie är att respondenterna upplevder att de både kan motiveras av 

jämförelsen samtidigt som de kan påverkas negativt.
162

 Det blir därmed tydligt att enligt kvinnornas 

upplevelser så blir de själva jämförda samtidigt som de själva gör jämförelser. Enligt detta resultat 

ser vi att uppläggning av träningsbilder inte bara tycks handla om en gemenskap att ge positiv 

feedback och inspiration till andra utan även att det kan uppkomma negativa känslor via negativa 

kommentarer eller att användare kan känna avundsjuka, missunnsamhet och skadeglädje. Detta kan 

därför enligt en respondent även locka ”haters”. Slutsatsen man kan dra av detta bör därför kunna 

vara att den upplevda yttre självkänslan tenderar att minskas genom jämförelser uppåt med 

användare som också lägger upp träningsbilder.  

 Resultatet inom huvudtemat självpresentation låg även det i linje med tidigare forskning.  Det 

tydligaste resultatet inom temat var nog att alla kvinnor engagerade sig i intrycksstyrning då de var 

väldigt medvetna om att de presenterade sig inför en publik som ständigt observerar deras 
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framträdanden. Detta framkom delvis då respondenterna reflekterar kring hur de presenterar sig 

själva där tenderade att inta en specifik roll i sina presentationer. Detta gällde exempelvis i deras val 

av kläder då vissa respondenter valde kläder som var snygga eller som var roliga att kolla på. Även 

i deras val av poser där de försöktes framhäva sina muskler på bästa sätt eller utföra 

träningsövningar som kunde förmedla inspiration och att de kämpar med träningen.   

 

Av resultatet blev det även tydligt att respondenterna reflekterar kring hur andra kan reagera på 

deras bilder gällande vad som kan anses lämpligt och olämpligt. Detta blev tydligast då exempelvis 

två respondenter upplevde att de tenderar att censurera delar av sig själva då detta kan tänkas 

uppfattas ”utmanande” eller ”sexualiserat” av andra.  Respondenternas ständiga förhållningssätt till 

sin publiks uppfattningar leder därför till att de visar upp valda delar av sig själva vilka tenderar att 

vara positiva till sin karaktär och därmed självbekräftande. Detta blir tydligast då två respondenter 

upplever att de och andra tenderar att undvika att lägga upp vissa typer av träningsbilder i stunder 

som de känner sig ”vätskefylld” eller hade ”gått upp några kilon”. Det gällde även då vissa 

respondenter upplevde att de oftast lägger upp bilder som de är nöjdast med eller känner sig fin på. 

Utifrån dessa resultat kan man därför se att respondenterna gör en tydlig åtskillnad mellan vilka 

sidor de väljer att visa upp inom den främre regionen och vilka sidor som istället kommer fram i 

den bakre regionen. Intrycksstyrningen som sker inom den främre regionen tycks även 

respondenterna reflektera kring då tre av dem upplever att träningsbilder inte ger en ”fullständig 

bild av en människa” och en respondent menar att folk inte ser ut så i den riktiga världen.  

 

Respondenternas upplevelser enligt resultatet tycks indikera på att det finns vissa förväntningar hos 

deras publik kring hur de bör bete sig i sina roller vilket gör att de på olika sätt försöker att möta 

dessa förväntningar och reglerar sina beteenden utifrån detta så deras publik ska bli övertygade att 

de erhåller de kvalitéer som de försöker att förmedla. Av detta kan man därmed dra slutsatsen att 

respondenterna vill presentera sina mest positiva sidor inom träning på bilderna för att publiken ska 

få ett önskvärt intryck av dem medan de tenderar att undvika sidor som kan skada publikens 

intryck. Resultaten tycks ligga i enlighet med tidigare forskning som betonat att användare som 

utför självpresentationer online tenderar att presentera attraktiva beskrivningar av sig själva då de 

har kontroll över och kan tänka till kring vilka aspekter som de vill presentera inför andra vilka kan 

skapa det bästa intrycket.
163

  Det är precis detta som tycks ske utifrån respondenternas 
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beskrivningar då de tenderar att presentera positiv information om sig själva som kan tänkas få 

publiken att uppfatta att de är duktig inom träningen, att de kämpar med denna eller i bästa fall att 

publiken kan inspireras av dessa prestationer.  

 

När det gäller hur respondenternas självkänsla och självpresentation hänger ihop i denna studie 

tycks detta utmynnas i en ömsesidig påverkan av varandra. Det är däremot svårt att utifrån studiens 

material säga exakt på vilka sätt och i vilken omfattning dessa variabler påverkar varandra. Utifrån 

resultatet och respondenternas upplevelser finns det däremot vissa ledtrådar som visar på att de ändå 

tycks hänga ihop. Först och främst tycks bekräftelsen vara en väldigt central del i respondenternas 

självpresentationer på Instagram eftersom de tenderar att må bättre av detta. De beskriver på olika 

sätt varför de använder Instagram och på vilka sätt de presenterar sig men i förlängningen tycks det 

ändå utmynna i att de genom sina presentationer kan få positiv bekräftelse. Alltså de lägger upp 

bilder för att främst inspirera andra vilket de försöker göra via exempelvis poser och klädval. 

Genom att inspirera andra upplevde de även att de fick bekräftelse på deras prestationer i träningen. 

Detta sker samtidigt som de agerar på olika sätt för att undvika negativ bekräftelse. Detta tydliggörs 

främst då exempelvis vissa respondenter justerar sitt beteende genom att censurera delar av sina 

bilder vilket innebär att de kan undvika den respons som bilderna annars skulle kunna ge upphov 

till, det vill säga negativa kommentarer. Även att en respondent tenderade att ta bort negativa 

kommentarer som inte gav något positivt bör ses om en justering av beteende för att undvika denna 

negativa bekräftelse som detta kan tänkas innebära. Genom att göra detta så kan de därmed tänkas 

bevara en relativt god självuppfattning och även undvika att deras upplevda självkänsla hotas. När 

respondenterna engagerar sig i denna intrycksstyrning som tenderar att te sig i en självbekräftande 

karaktär, så kan de skapa ett önskvärt intryck och därigenom få bekräftelse och uppskattning från 

andra. Att självpresentation och självkänsla ömsesidigt påverkas bör även ses utifrån hur 

respondenterna reagerade på uppåtgående jämförelser. De upplevde att deras självkänsla kunde 

minskas av detta men även att det berodde på vilken självkänsla och självförtroende man hade i hur 

man påverkas av jämförelserna.  

Även fast resultaten i denna studie inte bör ses som generaliserbara på andra situationer så tycks 

resultaten ändå ligga i linje med vad man sett i mer storskaliga studier. Det är uppenbart att 

självpresentationen som sker via träningsbilder på Instagram både har positiva konsekvenser där 

individen exempelvis kan känna gemenskap och bekräftelse men där det även har negativa 

konsekvenser då det kan uppstå risker. Resultaten i min studie bör ändå kunna ses som en indikator 

att dessa upplevelser som skett inom Instagram även kan gälla andra sociala medier. Det kan även 
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tänkas vara så att respondenternas upplevelser skulle kunna delas av andra grupper. Det vill säga att 

respons från andra tycks vara viktig i hur användare av sociala medier ser sig själva. Respondenterna 

i denna studie hade mestadels upplevt positiv respons men vilka upplevelser finns av grupper eller 

personer som mestadels upplevt negativ respons? Hur påverkar detta dessa individers självkänsla? 

Detta bör därför motivera att fenomenet i fråga är viktigt att titta vidare på.   

Begränsningarna i denna studie bör ses utifrån att studien endast utgår från en homogen grupp då 

den består av kvinnor med relativt lika kännetecken. Utifrån detta skulle jag därför rekommendera 

vidare forskning att fokusera på om relationen mellan självpresentation och självkänsla online kan 

se olika ut beroende på skillnader i exempelvis, kön, etnicitet och sexualitet. Även att ta in ett 

maktperspektiv och se på skillnader i status skulle vara intressant för att förstå hur exempelvis 

respons från andra kan påverkas av faktorer som dessa. En annan begränsning inom studien är att 

kvinnorna kan sägas vara relativt olika användare av Instagram då två kvinnor tävlar inom träning 

medan de två andra ser träning som en hobby. Detta kan därför tänkas påverka hur upplevelsen av 

relationen mellan självpresentation och självkänsla inom Instagram ser ut för dessa kvinnor. Vidare 

studier rekommenderas därför att fokusera mer på antingen en tävlingsbaserad grupp som lägger 

upp träningsbilder på Instagram eller användare med ett personligt intresse som lägger upp detta. 

Eftersom denna studie utgått från användarnas perspektiv gällande exempelvis respons från andra så 

skulle det även vara socialpsykologiskt relevant att i vidare studier genomföra en textanalys kring 

vilka användare som specifikt ger denna respons samt vad de positiva respektive negativa 

kommentarerna kan handla om. Slutligen skulle det även vara intressant att genomföra en 

diskursanalys av självpresentationer i form av träningsbilder på Instagram då språket i denna studie 

betonats vara viktigt för hur kvinnorna upplever att de uppfattas av sin publik.   
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Bilaga 1. Brev angående C- uppsatsen 
Hej!  

Jag heter Malin Bostedt och läser socialpsykologi vid Umeå Universitet, sociologiska institutionen. Jag 

skriver för tillfället min c- uppsats vilken syftar till att beskriva och analysera hur några individer som 

lägger upp träningsbilder av sig själva på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum 

samt hur denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet. Mitt fokus 

kommer ligga på dina upplevelser och erfarenheter kring detta. Studien handlar i huvudsak om de 

träningsbilder du valt att lägga upp på sociala medier och hur dessa kan tänkas påverka dig i vardagslivet. 

Det betyder oerhört mycket för min undersökning om du vill medverka och ställa upp på att bli 

intervjuad. Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du bestämmer själv 

hur mycket du vill berätta, hur läge intervjun kommer att pågå samt på vilka villkor du ställer upp på 

intervjun. Jag som genomför intervjuen har tystnadsplikt och kommer dessutom att avidentifiera ditt 
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namn och byta detta mot ett annat, ta bort vart du bor samt andra kännetecken för dig. Slutresultatet 

kommer att presenteras vid ett slutseminarium på sociologiska institutionen, Umeå Universitet.  

Jag är väldigt tacksam för att du ställer upp och tar dig tid då detta betyder mycket för mig!  

Med vänlig hälsning  

Malin Bostedt 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några individer som lägger upp 

träningsbilder av sig själva på Instagram upplever att de presenterar sig inom detta forum samt 

hur denna presentation påverkar/påverkas av deras upplevda självkänsla i vardagslivet. 

 Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du bestämmer helt själv 

hur mycket och hur lite du vill berätta, hur läge intervjun kommer att pågå samt vilka villkor du 

ställer upp på intervjun. Jag som genomför intervjuen har tystnadsplikt och kommer dessutom att 

avidentifiera ditt namn och byta detta mot ett annat, ta bort vart du bor samt andra kännetecken 

för dig. Slutresultatet kommer att presenteras vid ett slutseminarium på sociologiska 

institutionen, Umeå Universitet.  

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilket kön identifierar du dig som? 

4. Har du någon form av sysselsättning för närvarande?  

5. Vad gillar du att göra på fritiden? 

6. Hur ofta använder du Instagram?  

Jag intervjuar ju dig för att du har erfarenhet av att lägga upp en självpresentation på sociala 

medier i form av träningsbilder och därför skulle jag vilja höra vad du tänker kring: 

7. Vad var det som fick dig att börja lägga upp träningsbilder på dig själv på Instagram? 

8. Vad kan Instagram bidra med i relation till din träning/dina resultat? Varför? 

9. Innan du lägger upp en träningsbild, har du något speciellt du vill förmedla med denna 

då? Vad är detta och varför? 

10. Hur upplever du att andra reagerar när du lägger upp en träningsbild? Både vänner, 

familj och ytligare kontakter. På vilka sätt? Varför tror du att det blir så? 

11. Upplever du att dessa kommentarer fått dig att känna dig mer/mindre accepterad i 

vardagslivet? På vilket sätt? 

12. Upplever du att dessa kommentarer fått dig att känna dig mer/mindre nöjd med dig 

själv i vardagslivet? Hur?   

13. Upplever du dessa kommentarer påverkat dig i hur stolt du är med dig själv i 

vardagslivet? På vilket sätt?  

14. Har du erfarenhet av att dina bilder och andras positiva/negativa kommentarer på 

instagram har påverkat dig i din träningsprestation? Hur?  

15. Vilka erfarenheter har du av att andras kommentarer påverkat dig i din uppläggning av 

vidare träningsbilder? 
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16. Har du upplevt någon skillnad i respons när det gäller att lägga upp en bild i 

träningssammanhang jämfört med andra bilder på dig själv? 

17. Har du erfarenhet av att du jämfört dig med någon annan som lägger upp 

träningsbilder på Instagram? När, på vilket sätt och varför? 

18. Upplever du att de människor du jämför dig med är personer som har lyckats 

bättre/sämre än dig gällande träning?  

19. Vilka konsekvenser har du upplevt att denna jämförelse har fått? Skiljer sig 

konsekvenserna beroende på om det är nära/icke nära personer man jämför sig med?  

20. Hur upplever du att dina vänners aktivitet ser ut på instagram? 

21. Hur upplever du att människor i din omgivning(ex vänner eller familj) värderar 

träning? I hur stor utstäckning?  

22. Tycker du att din typ av självpresentation i form av träningsbilder är mer accepterad 

som social norm bland din omgivning än andra? Varför? 

23.  Har du haft erfarenhet av att du inspirerat andra med din träning? 

24. Brukar du använda dig av ”Hashtags”? Vilka och varför? 
25. Hur tänker du kring klädval i form av mer eller mindre kläder när du lägger upp en 

bild? 

26. Vad upplever du är viktigast att visa upp på en träningsbild? 

27. Upplever du att dina träningsbilder även skulle kunna förmedla oavsedda saker? Hur 

och varför? 

28. Upplever du att det finns kroppsformer som framstår som mer socialt accepterade än 

andra när det gäller att lägga upp träningsbilder på sig själv? 

29. Upplever du att det finns problem i människors självpresentationer på sociala medier? 

Om ja , på vilka sätt och varför? 

30. Finns det några synpunkter på något du vill tillägga som jag inte frågat dig om? 

 

Stort tack för att du ville delta i min intervju! 

Bilaga 3. Analysprocessen 
 

Intervjuperson 1  Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Initiala koder Initiala koder Initiala koder Initiala koder 

Stor användning av 

instagram; 

Instagram är en 

bloggförlängning; 

Roligt med filter och 

se andras bilder;  

Vänner hade 

instagram först, men 

valde själv; 

Instagram ger 

Inspiration från 

andra; 

Ha koll på kompisar; 

Övningstips; 

Stor användning av 

instagram;  

Skaffade instagram 

då vänner hade det 

först; 

Gemensam push 

mellan vänner som 

tävlar; 

Kompensation 

istället för en blogg;  

Blogg är för 

utlämnande; 

Valde bort blogg 

utifrån arbetet att 

Använder instagram 

mindre nu än förr då 

jag tränade ofta; 

Skaffade instagram 

för att marknadsföra 

bloggen; 

Erfarenhet att 

inspirerat andra 

genom bloggen; 

Vill inspirera andra 

och sig själv genom 

instagram; 

Motiverande för mig 

och andra att lägga 

Stor användning av 

instagram; 

Blev påverkad av 

andra att lägga upp 

träningsbilder på 

instagram;  

Vänner tränar men 

lägger ej upp bilder;  

Blir mer på riktigt 

när man får lägga 

upp träningsbilder; 

Min resa som andra 

kan följa; 

Instagram är en 
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Instagram är en 

bloggförlängning;  

Kan synas i 

instagram forumet 

också; 

Sprida reklam för 

blogg och sponsorer; 

Instagram är ett bra 

vertyg, simpelt och 

bra spridning; 

Jämförelse med 

medtävlande i 

samma gren; 

Jämför sig med 

inspirationskällan; 

Ständig omedveten 

eller medveten 

jämförelse; 

Målet är att få det 

man söker hos 

inspirationskällan; 

Medveten uppåt 

jämförelse;  

Ingen nedåt 

jämförelse sker; 

Mestadels positiv 

feedback; 

Ibland negativ 

feedback; 

Negativ feedback- 

ser ut som en kille; 

Påverkas inte av 

negativ feedback; 

Är nöjd med sin 

kropp; 

Positiva 

kommentarer peppar; 

Positiva 

kommentarer ger 

bekräftelse; 

Mår bra av positiv 

feedback; 

Positiv feedback 

leder till mer 

uppläggning av 

bilder; 

I tävlingstider 

positiva 

kommentarer om 

studenter fick 

tillgång; 

Instagram hjälper till 

att kommunicera 

med amerikanska 

medtävlande;  

Genom instagram 

blir det en push, 

pepp, beröm och 

networking;  

Använder hashtags 

för att hitta 

medtävlanden; 

Hashtagar tävlingens 

namn; 

Träningsbilder i form 

av underkläder anses 

vara sexualiserad av 

de som inte tävlar; 

Avidentifierar sig på 

bilder som kan 

tänkas uppfattas 

sexualiserad; 

Bilder hjälper att se 

sin utveckling; 

Svårt att se sin 

utveckling under 

diet; 

Vänners positiva 

kommentarer peppar; 

Instagram är ett 

nätredskap; 

Man kan peppa sina 

vänner; 

Allmän uppfattning 

att det är äckligt med 

kvinnor som har för 

mycket muskler; 

Endast upplevt 

positiva 

kommentarer; 

Positiva 

kommentarer är 

peppande; 

Positiva 

kommentarer hjälper 

då man är deppig och 

självkritisk; 

Positiv inverkan av 

upp bilder; 

Har inspirerat fler än 

jag trodde; 

Folk hör av sig och 

ställer frågor; 

Blir förvånad att folk 

litar på min kunskap; 

Andra säger att jag 

utvecklats; 

De litar på min 

kunskap; 

Att inspirera andra 

ger bekräftelse att jag 

är duktig på det jag 

gör; 

Andras bekräftelse 

leder till en tro att 

man gör rätt och är 

duktig; 

En vän påverkade att 

skaffa instagram;  

Träningsinstagram 

som renodlad kategori 

ger fler läsare och 

besökare  

Har en renodlad 

kategori som folk som 

gillar träning följer; 

Följare följer endast 

för träningsintresse; 

Roligt med många 

följare; 

Lägger upp bilder på 

instagram både för sig 

själv och andra;  

Tråkigt om ingen ser 

bilderna; 

Ingen poäng att lägga 

upp bild om ingen ser; 

Alla har ett 

bekräftelsebehov;  

Fler likes känns bättre 

än få;  

Bilder på Instagram 

hjälper att se 

utveckling;  

Motiverande att se 

utveckling;  

Tänker inte så djupt 

träningsdagbok; 

Instagram blir en 

trigger att köra på för 

att kunna lägga upp 

bättre bilder;  

Andra och jag kan se 

hur bra man 

presterar;  

Instagram är en 

träningsdagbok för 

att se sin utveckling; 

Vill förmedla 

inspiration till andra;  

Övningstips av 

andra; 

Människor hör av sig 

och frågar om tips; 

Kul att inspirera 

andra;  

Upplevt både positiv 

och negativ 

feedback; 

Negativa 

kommentarer är för 

besatt av träning och 

äckligt med för 

mycket muskler;  

Positiva 

kommentarer peppar; 

Positiva kommentar 

leder till en vilja att 

utvecklas; 

Vänner och familj 

ger bara positiva 

kommentarer; 

Okända ger både 

positiva 

kommentarer och 

negativa 

kommentarer; 

De som ger negativa 

kommentarer tycker 

inte det är sunt och är 

inte intresserade av 

träning; 

De som ger negativa 

kommentarer är 

avundsjuka och vill 

hitta fel; 
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muskelaturen; 

Påverkas mest av 

kommentarer från 

vänner och familj;  

Vänner och familjs 

kommentarer är 

viktigast; 

Vänner och familj är 

verkliga personer; 

Känner sig stoltare i 

träning av de positiva 

kommentarerna;  

Positiva 

kommentarer kan 

påverka 

träningsprestationen; 

Lägger ibland upp 

träningsbilder för att 

behålla följare; 

Positiva 

kommentarer peppar; 

Positiva 

kommentarer 

påverkar viljan att 

förbättras; 

Vill förmedla 

inspiration med sina 

bilder; 

Att inspirera andra 

ger något positivt 

tillbaka; 

Roligast att lägga 

upp bilder när man 

tränar; 

Vill förmedla att man 

kämpar på 

övningsbilder; 

Inspirera andra med 

träningsbilder; 

Vill förmedla att man 

kämpar på 

övningsbilder; 

Upplever sig inte 

nöjdare med sig själv 

efter kommentarer; 

Blivit självsäkrare 

med tiden men ej pga 

instagram; 

Fler kommenterar 

kommentarer från 

andra som tävlar; 

Endast vänners 

positiva 

kommentarer 

påverkar;  

Amerikanska 

positiva 

kommentarer om att 

man gör rätt påverkar 

träningsprestationen; 

Svenskar är mycket 

mer kritiska än 

amerikaner till 

träning; 

Vänners positiva 

kommentarer peppar; 

Mer kommentarer 

vid uppläggning av 

träningsbild; 

Följare endast 

intresserad av 

träningen; 

Jämförelse sker 

mellan medtävlande i 

samma gren;  

Jämför sig för att se 

om man ligger i fas; 

Jämför sig sällan; 

Blir negativt att 

jämföra sig för 

mycket;  

Många blir 

deprimerade av uppåt 

jämförelser; 

Självförtroende och 

självkänsla påverkar 

hur man påverkas av 

jämförelser; 

Osäkra blir knäckta 

av uppåt jämförelser; 

Jämför sig i en 

konstruktiv 

synvinkel; 

Blir inte själv 

deprimerad av 

jämförelser; 

Kan ha 

jämförelsepersoner 

att jag vill förmedla 

nåt med bilder; 

Jag lägger upp bilder 

på mig själv; 

Andra lägger upp 

bilder på inspirerande 

mat; 

Använder instagram 

som en bilddagbok; 

Vill framhäva 

muskler på bilder;  

Är stolt över det man 

jobbat fram och vill 

visa detta; 

Bara fått positiv 

feedback; 

Kul att få positiva 

kommentarer; 

Jag får en fördel att 

lägga upp bilder; 

Andras kommentarer 

motiverar; 

Okända som 

kommenterar; 

Får en självkänsla 

boost och 

självförtroende boost 

av att höra man gjort 

något bra; 

Andras positiva 

kommentarer får en 

att må bättre och stolt 

i stunden. 

Om andra säger jag är 

duktig är jag väl det 

då; 

Det andra säger 

påverkar hur man ser 

sig själv; 

Har inte världens 

bästa självförtroende 

och självkänsla; 

Tar åt sig mer av 

bekräftelse än de som 

tycker de är bra och 

duktig; 

Om okänd ger positiv 

kommentar för 

stunden känns det bra; 

Känner sig mer 

accepterad av 

positiva 

kommentarer;  

Fler som 

kommenterar positivt 

efter införskaffandet 

av instagram;  

Positiva 

kommentarer ger en 

bekräftelse att 

forsätta göra det man 

tycker om.  

Fler ger positiva 

kommentarer på 

instagram än i 

verkligheten; 

Människor vågar ge 

mer komplimanger  

på internet än i 

verkligheten; 

Upplever sig finare 

efter kommentarer;  

Vill bli fin på 

bilderna; 

Tänker till i 

allmänhet för att bli 

fin vid uppläggning  

av bilder;  

Kollar på egna bilder 

för att bli motiverad; 

Känner sig stoltare 

av kommentarerna 

vilket påverkar andra 

livsområden; 

Känner man sig bra i 

ett område känner 

man sig bra i fler; 

Positiva 

kommentarer innebär 

att man ska fortsätta 

kämpa;  

Positiva 

kommentarer 

påverkar 

träningsmotivation;  

Tar bort negativa 

kommentarer; 

Negativa 
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vid uppläggning av 

träningsbild; 

Följare är endast 

intresserad av 

träningen; 

Följarnas intresse 

påverkar vilka bilder 

som läggs upp; 

Vänners aktivitet på 

instagram ser olika 

ut; 

Vänner lägger upp 

bilder på vardagliga 

saker; 

Ingen nära relation 

med de man jämför 

sig med;  

Målet att få det man 

söker av 

inspirationskällan; 

Har alltid tränat; 

Skapat vänner genom 

träning; 

Familjens 

träningsintresse har 

ökat; 

Träning stor del i 

livet; 

Mår bra av träning; 

Många vänner tränar; 

Målbilden att få mer 

muskler; 

Tar inspiration från 

andra i val av pose på 

bild;  

Medvetet framhäva 

musklerna på 

bilderna; 

Viktigt att visa 

musklerna på de 

flesta bilderna;  

Fel genre om man 

inte tycker muskler 

är viktigt;  

Följare endast 

intresserad av 

träning; 

Jagar följare;  

Viktigare med fler 

som pepp och 

målbilder;  

Vänner uppdaterar 

flitigt på instagram; 

Flesta vänner tävlar; 

Vänner lägger upp 

mer när de ska tävla; 

En dömande värld 

när det gäller 

kroppsform; 

Om man går upp till 

normalvikt är man 

tjock; 

Människor sitter och 

väntar på ditt 

misslyckande, att bli 

tjock; 

Folk undviker lägga 

upp bilder, vid ökad 

vikt för att undvika 

kritik; 

Inte accepterat att 

lägga upp bilder som 

normaltränad;  

Sveriges idealbild är 

att vara sönderdopad; 

Dömer sönderdopade 

samtidigt som det är 

populärast; 

Närstående har 

förståelse i träning; 

Utomstående inte 

förståelse i 

tidsengagemanget i 

träning;  

Jobbkamrater gnäller 

på matlådor; 

Andra får ångest över 

sin vikt; 

Får ofta höra att folk 

blir inspirerade; 

Blir glad att inspirera 

andra; 

Tävlingsbilder ger 

ingen rättvis bild av 

en människa; 

Andra får en snedbild 

på hur det verkligen 

är; 

Behöver jobba med 

självkänsla och 

självförtroende för att 

vara helt nöjd; 

Positiva kommentarer 

har gett insikt om 

positiva egenskaper; 

Positiva kommentarer 

har gett insikt om 

positiva egenskaper; 

Blind att se 

utveckling; 

Många positiva 

kommentarer om en 

kroppsdel leder till 

insikt om utveckling; 

Blivit stoltare av 

positiva 

kommentarer; 

Folk ser upp till mig; 

Känner sig stolt av att 

inspirera andra; 

Instagram som 

inspirationskälla 

påverkar 

träningsprestation 

genom motivation; 

Mer kommentarer och 

likes på träningsbilder 

än andra; 

Lägger mest upp 

träningsbilder på 

instagram; 

Använder hashtags; 

Träningsbilder kan gå 

in på hashtag och hitta 

bilden; 

I träningsvärlden 

motiverar vi varandra 

och oss själva; 

Jämför sig men borde 

inte göra det; 

Uppåtjämförelse med 

de som tävlar i 

bikinifitness; 

Ser upp till 

jämförelsepersonen; 

Målet att få 

jämförelsepersonernas 

kommentarer ger 

ingenting positivt; 

Tänker inte på 

kommentarer när 

man tränar;  

Har träningsintresse; 

Varierar bilder för att 

få fler kommentarer 

och gilla 

markeringar; 

Känns bättre med fler 

följare; 

Känner sig bättre av 

att andra gillar det 

man gör; 

Skulle slutat lägga 

upp träningsbilder 

om ingen gillar;  

Meningslöst att lägga 

upp bilder om ingen 

gillar;  

Fler som 

kommenterar på 

träningsbilder än 

andra bilder; 

Följare följer för 

intresse av träningen; 

Folk vet att man 

måste kämpa för att 

utvecklas;  

Inte lika många som 

kommenterar 

vardagliga bilder;  

Träningsmänniskor 

som följer; 

Närmaste som 

kommenterar 

vardagliga bilder;  

Ytligare som 

kommenterar 

träningsbilder;  

Träningsbilder lockar 

fler;  

Uppåt jämförelser;  

Blir inspirerad av 

uppåtjämförelse;  

Målbilden är att bli 

lika tränad som 

inspirationskällan;  
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följare med tiden;  

Många följare 

uppfyller 

bekräftelsebehovet; 

Blir glad att andra 

vill se vad man gör;  

Har alltid känt sig 

accepterad av sina 

nära;  

Viktigt vad familj 

och vänner tycker;  

Acceptans från de 

okända betyder inte 

lika mycket; 

Familj och vänners 

kommentarer 

påverkar 

träningsprestationen; 

Använder hashtags 

för att göra reklam 

för sponsorer;  

Brukar Hashtagga 

sponsorer, platser 

och tävlingars namn; 

Fler följare med 

mycket hashtags; 

Inte viktigt att jaga 

följare; 

Roligare att få följare 

utan mycket 

hashtags; 

Använder 

träningskläder på 

bilder; 

Mindre kläder på 

formbilder för att 

visa muskler; 

Hoppas inte bilderna 

förmedlar oavsedda 

saker; 

Lagomt är mer 

socialt accepterat 

som kroppsform; 

Negativa 

kommentarer på för 

mycket muskler; 

Inte accepterat med 

halvnakna bilder på 

personer med 

Blir inspirerad av 

positivt tänkande, 

målsättande i 

tävlandet;  

Sveriges anda är 

tävla på liv och död 

och kör över andra; 

Inspireras av 

peppande, stöttande 

och teamwork; 

Peppar sina vänner 

om de lyckats på 

instagram; 

Inte extrem när det 

gäller att lägga ut 

bilder; 

Vissa formbilder kan 

vara provocerande; 

Står ofta i säckiga 

kläder och en keps;  

Andra tjejer gör bröst 

och rumpput;  

Egna bilder skiljer 

sig från andras; 

Strategiskt att lägga 

ut mer provocerande 

bilder; 

Andra vill få 

uppmärksamhet av 

provocerande bilder 

genom fler följare 

och sponsorer; 

Blir glad om vänner 

blir följare; 

Bryr sig inte om 

okända följare; 

Ser ofta ofixad ut 

med omatchade 

kläder på bilder; 

Censuerar delar som 

kan uppfattas 

provocerande; 

De som lägger upp 

rumpbilder hela tiden 

har inte syftet att visa 

dieten; 

Träningsbilder är 

man på gymmet; 

Visar upp sin kropp 

kropp; 

Jämförelsepersonerna 

leder till motivation 

genom ökad 

prestation på gymmet; 

Uppåt jämförelse 

leder till lite fokus på 

den egna prestation 

som leder till sämre 

självkänsla och 

självförtroende; 

Känner sig sämre än 

jämförelsepersonen; 

Omedveten 

jämförelse med andra;  

Vill sluta jämföra sig 

med andra;  

Tror att man 

inspireras men jämför 

sig istället.  

Inspiration kan lätt gå 

över till för stor 

jämförelse med andra; 

 Sämre självkänsla 

och självförtroende 

leder till negativ 

konsekvens av 

uppåtjämförelse; 

Lätt att bli missnöjd 

över sin egna kropp 

genom 

uppåtjämförelse; 

Alla kvinnor påverkas 

av skönhetsidealet;  

Skönhetsidealet är fin 

hy, inga porer, fräsht 

hår, smal och lång.  

Skönhetsidealet 

framkommer av 

filmer, reklam och 

tidningar(massmedia); 

Muskelbyggandet var 

för några år sedan en 

motivation att börja 

träna; 

Healthy is the new 

skinny; 

Träning har gått till 

överdrift; 

Jämför sig med 

likvärdiga eller 

bättre; 

Ger inget att jämföra 

sig med sämre; 

Jämför sig mer då 

motivation saknas för 

att få inspiration;  

Behöver inte jämföra 

sig då man är 

motiverad;  

Jämförelser ger en 

påminnelse att 

fortsätta kämpa; 

Uppåt jämförelse kan 

leda till 

otillräcklighet; 

Jämförelse sker med 

okända; 

Vänner lägger inte 

upp träningsbilder;  

Närstående ser 

träning som ett 

nödvändigt ont;  

Träning är en 

utmaning; 

Många följare 

innebär att de tycker 

man gör är bra; 

Följare följer inte om 

de inte skulle vara 

intresserad av 

bilderna;  

Hade haft färre 

följare om andra 

bilder skulle läggas 

upp;  

Följare är mer eller 

mindre 

träningsintresserade; 

Blir inspirerad av hur 

andra posar;  

Vissa poser 

framhäver muskler 

snyggare; 

 

Eftertänksamhet att 

inte visa för mycket; 

Vill inte att det ska 
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övervikt; 

Färre negativa 

kommentarer på 

övervikt än 

muskellösa; 

Bilderna talar för sig 

själv; 

Problematisk när folk 

lägger upp bilder på 

övningar som 

genomförs fel;  

Nybörjare har inte 

den teknik och 

kunskap i övningar;  

Träningsbilder ökar 

på instagram;  

Mer folk på gymmet; 

Sociala medier bidrar 

till ökandet av 

träningsbilder;  

Träning har blivit 

hetsigt;  

Andra informerar 

genom bilder att de 

tränar hela tiden;  

Spridandet av bilder 

ökar träningshetsen;  

 

på formbilder; 

Vill förmedla 

framgången på dieten 

på sina 

träningsbilder; 

Lägger ut bilder på 

samma kroppsdelar 

för att se skillnaden 

själv men även visa 

vänner;  

Många tjejers 

träningsbilder blir 

sexualiserade; 

Glamourtjejer som 

gått över till träning 

och lägger ut 

sexualiserade bilder;  

Glamourtjejer lägger 

upp bröstbilder och 

rumpbilder; 

Träningsbilder på 

instagram har ökat; 

Alla som tränar 

lägger upp bilder 

oavsett hur mycket 

de tränar; 

Glamourtjejerna har 

ett syfte att bli 

modeller än att tävla; 

Social status vilket 

team man tillhör; 

Träning ger 

socialstatus i höga 

samhällsgrupper; 

Vissa tränar fastän de 

inte vill för det ger 

status;  

 

 

 

 

Har uppstått en 

träningshets på 

instagram;  

Hetsar varandra att 

träna istället för 

inspirera på 

instagram; 

Träningshetsen kan 

komma från en känsla 

av tvång att träna då 

alla andra gör det i 

omgivningen; 

Uppåtjämförelser sker 

med okända personer; 

Inga vänner som 

tränar i samma 

utsträckning; 

Vänner aktivitet på 

instagram inriktar sig 

inte på en renodlad 

kategori; 

Familj tränar för lite 

men är hälsoinriktade; 

Påverkas inte negativt 

av familjens 

livsvanor; 

Kändes löjligt att 

spänna muskler 

framför spegeln från 

början; 

Påverkas och 

inspireras av andra 

allt mer i internet 

världen och tar efter 

deras beteenden på 

bilder; 

Kroppen ser snyggare 

ut i vissa poser och 

vill framhäva detta på 

bilder; 

Självförtroende är 

snyggt vid poser på 

bilder; 

Stå som en 

säckpotatis är inte bra 

utstrålning; 

Utstrålning och kropp 

blir bättre genom 

poser på bilder; 

bli en naken bild; 

Vill behålla integritet 

men bilden ska vara 

kul att kolla på; 

Klär sig utifrån vilka 

muskler som ska 

visas;  

Använder topp och 

tights för att visa 

magmuskler; 

Svårare att visa 

muskler med pösiga 

kläder; 

Har inspirerat andra 

genom instagram;  

Att inspirera andra 

ger en bekräftelse att 

man ska fortsätta 

utvecklas; 

Kul och känns bra att 

vara en förebild; 

Använder olika 

träningstaggar för att 

träningsmänniskor 

ska se dem;  

Hashtags kan leda till 

fler gilla och 

kommentarer; 

Hittar 

inspirationskällor 

genom hashtags; 

Ska vara kul att se på 

bilder;  

För lite kläder är inte 

träning;  

Tråkigt med för 

mycket kläder;  

Träningskläder är 

mer accepterat på 

bilderna; 

Stå i bikini är mer en 

beachbody bild än 

träningbild;  

Träningbilder syns 

det att man kämpar 

och vill utvecklas;  

Använder mindre 

kläder för att visa 

muskler;  
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Ju snyggare bilder 

desto mer följare; 

Ointressanta bilder 

lockar inga följare; 

Använder sig av olika 

träningshashtags som 

många använder sig 

av; 

Använder hashtags 

för att få 

uppmärksamhet och 

inspirera andra; 

Roligare ju fler följare 

man har; 

Bekräftelse att bilder 

är intressanta genom 

många följare; 

Lägger upp mer bilder 

för att få fler följare; 

Använder instagram 

mer genom många 

följare; 

Blir mer pushad på 

gymmet av många 

följare;  

Behöver inte följare 

för att kunna träna 

men blir mer 

motiverad; 

Använder 

träningstights eller 

träningsshorts på 

bilder; 

Framhäver mer av 

kroppen med mindre 

kläder; 

Lägger inte upp bilder 

i sportbh om man ätit 

onyttigt och är 

vätskefylld; 

Vill visa min bästa 

sida av mig själv på 

bild; 

Kroppen visar sitt 

rätta jag när den inte 

är vätskefylld; 

Känner sig inte 

bekväm att visa sig 

vätskefylld; 

Vill helst visa 

muskler på bilder;  

Bilder kan förmedla 

att andra blir 

avundsjuka och 

känner sig sämre;  

Egna bilder kan leda 

till att de jämför sig 

negativt och stör sig.  

Egna bilder kan 

förmedla att 

människor känner en 

press att träna fastän 

de inte är 

intresserade; 

För tjejer är en 

rumpa och mage 

mest accepterade 

kroppsdelen på 

träningsbilder;  

Upp pumpad, 

jämfördelad kropp är 

mest socialt 

accepterat; 

Muskler är lika med 

vältränad;  

Problem att man inte 

känner sig fullständig 

på instagram;  

Endast träningsdelen 

av livet visas på 

instagram;  

En träningsinstagram 

visar inte en 

fullständig bild av en 

människa;  
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Sämre Självkänsla 

och självförtroende 

leder till att inte vilja 

visa en sämre sida av 

jaget;  

Finns diskussion om 

magmuskler är snyggt 

eller inte på kvinnor; 

Killar gillade bröst 

förut men gillar mer 

rumpor på senaste 

tiden; 

Populärt att träna 

knäböj och squats för 

att få en snygg rumpa; 

Mer accepterat med 

före och efterbild för 

personer med 

övervikt; 

Många motiverar och 

blir inspirerade av en 

överviktig person som 

lägger upp bilder; 

Ibland kan negativa 

kommentarer uppstå 

på en överviktig 

person som lägger 

upp bilder; 

Påverkas ofrivilligt av 

idealen;  

Smalare personer får 

mer följare än 

tjockare personer då 

den anses snyggare;  

Dubbelmoral med att 

man ska vara stark 

men inte pinnsmal för 

killarna gillar inte det; 

En krönika menade 

att kvinnor hetsar 

varandra att vara 

smala;  

Samhällsgrejen här 

uppe säger till hur vi 

ska se ut;  

Många tror det är 

männen som tycker 

kvinnor ska va smal; 

Instagram är en egen 
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värld som säger hur 

du ska se ut och vara;  

Instagram skiljer sig 

från verkligheten;  

Frekvent användning 

av instagram kan leda 

till en tro att  man bör 

se ut som 

träningstjejerna; 

Inspirationskällorna 

sätter upp idealen hur 

man ska se ut och 

vara; 

Människor ser inte ut 

som på instagram i 

verkligheten; 

Jag och de flesta 

lägger bara upp bilder 

man är nöjd med på 

sig själv på instagram; 

Vissa lägger upp 

snygga bilder för att 

få många likes eller 

kommentarer;  

Har du inte världens 

bästa självkänsla vill 

du inte lägga upp en 

bild med dubbelhaka; 

Är du trygg kan du 

lägga ut en bild med 

dubbelhaka på skämt; 

Lägger upp bilder på 

kroppen under 

träning; 

Visar ibland ansiktet 

med tummen upp som 

keep going; 

Intet sägande att lägga 

upp en porträttbild; 

Lägger upp bilder på 

kroppsdelar man är 

nöjdast med; 

Bilderna kan förmedla 

att andra tror man är 

för stolt över sig själv; 

Bilderna kan förmedla 

att haters tror man 

tycker man är bättre 

än alla andra; 
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Träningsinstagram är 

ytligt; 

Haters har dåligt 

självförtroende och 

mår bättre att ge 

negativa kommentarer 

till andra;  

Man kan inte bli 

lycklig av negativa 

orsaker; 

Problem att många 

tjejer poserar i 

underkläder; 

Har man en öppen 

instagram och poserar 

i underkläder kan det 

påverka jobb; 

Många lägger ut 

träningsbilder i 

underkläder; 

Ju mindre kläder 

desto mer kropp kan 

man visa; 

Inte bekväm att 

posera i underkläder; 

Censurerar det som 

kan uppfattas 

provocerande;  

Människor kan 

behandla poserande 

bilder i underkläder 

på felaktigt sätt; 

Gubbar kan onanera 

till kvinnor i 

underkläder; 

Vem som helst kan få 

tillgång till en öppen 

instagram;  

Underkläder är mer 

intimt än bikini; 

Bikini är väldigt 

naket; 

Det är accepterat att 

lägga upp 

underklädesbilder i 

träningssammanhang 

då många gör det; 

Spela på sin sexualitet 

säljer och nåt ut till 
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fler med fler följare;  

Yngre pojkar gillar 

mer 

underklädersbilder 

annars är det lika; 

Människor som lägger  

upp underklädesbilder 

frekvent vill visa upp 

sig istället för att 

motivera andra;  

Bilder i underkläder 

representerar inte 

hälsa utan en sexig 

kropp som killar kan 

onanera till; 

Skillnad att vara stolt 

och mallig för sin 

kropp; 

Folk lägger upp 

träningsbilder 

överallt; 

Folk går in i 

träningsheten för de 

kan vara rädda att inte 

passa in;  

Man tränar fastän 

man vill eller inte;  

Man ger varandra 

dåligt samvete å man 

behöver träna.  

20 till 30 års åldern 

lägger upp mest 

träningsbilder.  

 

 

Fokuserad kodning 
 

Positiva kommentarer 

 

Upplever sig finare efter kommentarer;  

Känner sig stoltare efter kommentarer 

Positiva kommentarer hjälper då man är 

deppig och självkritisk; 

Får en självkänsla boost och 

självförtroende boost av att höra man 

gjort något bra; 

Andras positiva kommentarer får en att 

 

Instagram är en blogg förlängning 

Instagram är en blogg marknadsföring  

Påverkad av andras träningsbilder 

Kompensation istället för blogg 

Kan synas i detta forum också 

Träningsdagbok 

 

Inspiration från andra  

Inspiration till sig själv och andra 

Övningstips 

Övningstips av andra 

Tar inspiration från andra i val av pose på bild; 

Blir inspirerad av positivt tänkande, målsättande i 
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må bättre och stolt i stunden. 

Känner sig stoltare i träning av de 

positiva kommentarerna; 

Upplever sig inte nöjdare med sig själv 

efter kommentarer; 

Tar åt sig mer av bekräftelse än de som 

tycker de är bra och duktig; 

Positiva kommentarer har gett insikt om 

positiva egenskaper; 

Blivit stoltare av positiva kommentarer; 

Känner sig bättre av att andra gillar det 

man gör; 

Positiva kommentarer peppar  

Positiva kommentarer leder till en vilja 

att utvecklas 

Vänner och familj ger bara positiva 

kommentarer  

Mestadels positiv feedback  

Positiva kommentarer peppar  

Positiva kommentarer ger bekräftelse  

Endast upplevt positiva kommentarer  

Känner sig mer accepterad av positiva 

kommentarer  

Fler positiva kommentarer efter 

införskaffandet av Instagram 

Positiva kommentarer ger en bekräftelse 

att forsätta göra det man tycker om.  

Fler ger positiva kommentarer på 

Instagram än i verkligheten 

Positiva kommentarer är peppande; 

Positiv inverkan av kommentarer från 

andra som tävlar; 

Vänner och familj ger bara positiva 

kommentarer  

Vänners positiva komentarer peppar 

Endast vänners positiva kommentarer 

påverkar; 

Vänners positiva kommentarer peppar; 

Påverkas mest av kommentarer från 

vänner och familj; 

Vänner och familjs kommentarer är 

viktigast; 

Vänner och familj är verkliga personer; 

Familj och vänners kommentarer 

påverkar träningsprestationen; 

Peppar sina vänner om de lyckats på 

instagram; 

Närmaste som kommenterar vardagliga 

bilder; 

tävlandet; 

Inspireras av peppande, stöttande och teamwork; 

Instagram som inspirationskälla påverkar 

träningsprestation genom motivation; 

Gemensam push mellan vänner som tävlar 

Träningsbilder ökar på instagram;  

Mer folk på gymmet; 

Sociala medier bidrar till ökandet av 

träningsbilder;  

Träning har blivit hetsigt;  

Andra informerar genom bilder att de tränar hela 

tiden;  

Spridandet av bilder ökar träningshetsen; 

Träningsbilder på instagram har ökat; 

Alla som tränar lägger upp bilder oavsett hur 

mycket de tränar; 

Social status vilket team man tillhör; 

Träning ger socialstatus i höga samhällsgrupper; 

Vissa tränar fastän de inte vill för det ger status; 

Muskelbyggandet var för några år sedan en 

motivation att börja träna; 

Healthy is the new skinny; 

Träning har gått till överdrift; 

Har uppstått en träningshets på instagram;  

Hetsar varandra att träna istället för inspirera på 

instagram; 

Träningshetsen kan komma från en känsla av 

tvång att träna då alla andra gör det i omgivningen; 

Problematisk när folk lägger upp bilder på 

övningar som genomförs fel;  

Nybörjare har inte den teknik och kunskap i 

övningar; 

Gilla markeringar  

Fler likes känns bättre än få; 

Skulle slutat lägga upp träningsbilder om ingen 

gillar;  

Meningslöst att lägga upp bilder om ingen gillar; 

Mer kommentarer och likes på träningsbilder än 

andra bilder; 

 

Klädval  

Står ofta i säckiga kläder och en keps; 

Ser ofta ofixad ut med omatchade kläder 

Träningsbilder i form av underkläder anses 

sexualiserad av de som inte tävlar 

Avidentifierar sig på bilder som kan tänkas 

uppfattas sexualiserade 

Använder träningskläder på bilder; 

Mindre kläder på formbilder för att visa muskler; 
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Amerikanska positiva kommentarer om 

att man gör rätt påverkar 

träningsprestationen 

Bara fått positiv feedback 

Kul att få positiva kommentarer 

Mår bra av positiv feedback; 

Varierar bilder för att få fler 

kommentarer och gilla markeringar; 

Fler vågar ge mer komplimanger på 

internet än i verkligheten; 

Okända ger både positiva och negativa 

kommentarer 

Okända som kommenterar; 

Acceptans från de okända betyder inte 

lika mycket; 

Om okänd ger positiv kommentar för 

stunden känns det bra; 

Ytligare som kommenterar 

träningsbilder; 

Positiva kommentarer leder till vilja att 

utvecklas 

Positiva kommentarer innebär att man 

ska fortsätta kämpa 

Positiva kommentarer påverkar viljan att 

förbättras; 

Många positiva kommentarer om en 

kroppsdel leder till insikt om utveckling; 

Push, pepp, beröm och networking 

Upplever sig finare efter kommentarer; 

Positiva kommentarer ger en bekräftelse  

Känner sig mer accepterad av positiva 

kommentarer  

Positiva kommentarer ger en bekräftelse 

att forsätta göra det man tycker om. 

Positiv inverkan av kommentarer från 

andra som tävlar; 

Amerikanska positiva kommentarer om 

att man gör rätt påverkar 

träningsprestationen; 

Om andra säger jag är duktig är jag väl 

det då; 

Positiv feedback leder till mer 

uppläggning av bilder; 

Fler kommenterar vid uppläggning av 

träningsbild; 

Andras bekräftelse leder till en tro att 

man gör rätt och är duktig 

Mår bra av positiv feedback; 

Alla har ett bekräftelsebehov; 

Vissa formbilder kan vara provocerande; 

Censuerar delar som kan uppfattas provocerande; 

Inte accepterat med halvnakna bilder på personer 

med övervikt; 

Utseende  

Vill bli fin på bilderna  

Tänker till i allmänhet vad man äter för att bli fin 

på bilder  

Folk undviker lägga upp bilder, vid ökad vikt för 

att undvika kritik; 

Allmän uppfattning att det är äckligt med kvinnor 

med för mycket muskler 

Många tjejers träningsbilder blir sexualiserade; 

Glamourtjejer som gått över till träning och lägger 

ut sexualiserade bilder;  

Glamourtjejer lägger upp bröstbilder och 

rumpbilder; 

Andra tjejer gör bröst och rumpput;  

Egna bilder skiljer sig från andras; 

Strategiskt att lägga ut mer provocerande bilder; 

Andra vill få uppmärksamhet av provocerande 

bilder genom fler följare och sponsorer; 

Glamourtjejerna har ett syfte att bli modeller än att 

tävla; 

Lagomt är mer socialt accepterat som kroppsform; 

En dömande värld när det gäller kroppsform; 

Om man går upp till normalvikt är man tjock; 

Människor sitter och väntar på ditt misslyckande, 

att bli tjock; 

Inte accepterat att lägga upp bilder som 

normaltränad;  

Sveriges idealbild är att vara sönderdopad; 

Dömer sönderdopade samtidigt som det är 

populärast; 

Alla kvinnor påverkas av skönhetsidealet;  

Skönhetsidealet är fin hy, inga porer, fräscht hår, 

smal och lång.  

Skönhetsidealet framkommer av filmer, reklam 

och tidningar; 

Prestation 

Vill förmedla att man kämpar på övningsbilder; 

Roligast att lägga upp bilder när man tränar; 

Är stolt över det man jobbat fram och vill visa 

detta; 

De som lägger upp rumpbilder hela tiden har inte 

syftet att visa dieten; 

Vill förmedla framgången på dieten på sina 

träningsbilder; 

Är stolt över det man jobbat fram och vill visa 
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Blir förvånad att folk litar på min 

kunskap 

De litar på min kunskap 

Mer kommentarer vid uppläggning av 

träningsbild; 

Mer kommentarer och likes på 

träningsbilder än andra bilder; 

Inte lika många som kommenterar 

vardagliga bilder; 

Fler som kommenterar på träningsbilder 

än andra bilder; 

Jag får en fördel att lägga upp bilder; 

Positiva kommentarer kan påverka 

träningsprestationen 

Tävlingsbilder ger ingen rättvis bild av 

en människa; 

Andra får en snedbild på hur det 

verkligen är; 

Negativa kommentarer  

Tar bort negativa kommentarer 

Negativa kommentarer ger inget positivt 

Negativa kommentarer om besatthet av 

träning och äckligt med mycket muskler 

Ibland negativ feedback  

Negativ feedback - ser ut som en kille 

Påverkas inte av negativ feedback 

De som ger negativa kommentarer 

tycker inte det är sunt och är inte 

intresserade av träning 

De som ger negativa kommentarer är 

avundsjuk och vill hitta fel  

Negativa kommentarer på för mycket 

muskler; 

Färre negativa kommentarer på övervikt 

än muskellösa; 

Folk undviker lägga upp bilder, vid ökad 

vikt för att undvika kritik; 

Prestationsutveckling 

Känner man sig bra i ett område känner 

man sig bra i flera 

Min resa andra kan följa 

Andra och jag kan se hur bra man 

presterar 

Träningsdagbok för att se sin utveckling 

Bilder hjälper att se sin utveckling  

Svårt att se sin utveckling under diet  

Bilder på Instagram hjälper att se 

utveckling; 

Lägger ut bilder på samma kroppsdelar 

detta; 

Medvetet framhäva musklerna på bilderna; 

Viktigt att visa musklerna på de flesta bilderna; 

Fel genre om man inte tycker muskler är viktigt; 

Vill framhäva muskler på bilder; 
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för att se skillnaden själv men även visa 

vänner; 

Blind att se utveckling; 

Folk vet att man måste kämpa för att 

utvecklas; 

Målbilden att få mer muskler; 

Instagram blir en trigger att köra på för 

att kunna lägga upp bättre bilder 

Motiverande för självet att lägga upp 

bilder 

Kollar på egna bilder för att bli 

motiverad 

Motiverande att se utveckling; 

Instagram som inspirationskälla 

påverkar träningsprestation genom 

motivation; 

Upplevelse av sig själv  

Är nöjd med sin kropp 

Har inte världens bästa självförtroende 

och självkänsla; 

Blivit självsäkrare med tiden men ej pga 

instagram; 

Behöver jobba med självkänsla och 

självförtroende för att vara helt nöjd; 

Det andra säger påverkar hur man ser 

sig själv; 

Har alltid känt sig accepterad av sina 

nära;  

Viktigt vad familj och vänner tycker; 

Jämförelse med andra  

Ingen nära relation med de man jämför 

sig med; 

Jämförelse sker med okända; 

Självförtroende och självkänsla påverkar 

hur man påverkas av jämförelser; 

Osäkra blir knäckta av uppåt 

jämförelser; 

Blir inte själv deprimerad av 

jämförelser; 

Uppåt-jämförelse leder till lite fokus på 

den egna prestation som leder till sämre 

självkänsla och självförtroende; 

Känner sig sämre än 

jämförelsepersonen; 

Sämre självkänsla och självförtroende 

leder till negativ konsekvens av uppåt-

jämförelse; 

Lätt att bli missnöjd över sin egna kropp 

genom uppåt-jämförelse; 
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Uppåt jämförelse kan leda till 

otillräcklighet; 

Jämförelse sker med okända; 

Blir negativt att jämföra sig för mycket;  

Många blir deprimerade av uppåt 

jämförelser; 

Ständig Omedveten och medveten 

jämförelse 

Medveten uppåtjämförelse  

Blir negativt att jämföra sig för mycket;  

Kan ha jämförelsepersoner som pepp 

och målbilder; 

Jämför sig men borde inte göra det; 

Uppåtjämförelse med de som tävlar i 

bikinifitness; 

Ser upp till jämförelsepersonen; 

Målet att få jämförelsepersonernas 

kropp; 

Känner sig sämre än 

jämförelsepersonen; 

Omedveten jämförelse med andra;  

Vill sluta jämföra sig med andra;  

Tror att man inspireras men jämför sig 

istället.  

Inspiration kan lätt gå över till för stor 

jämförelse med andra; 

Omedveten jämförelse med andra;  

Vill sluta jämföra sig med andra;  

Inspiration kan lätt gå över till för stor 

jämförelse med andra; 

Uppåtjämförelser sker med okända 

personer; 

Blir inspirerad av uppåt jämförelse;  

Målbilden är att bli lika tränad som 

inspirationskällan;  

Jämför sig med likvärdiga eller bättre; 

Jämför sig mer då motivation saknas för 

att få inspiration;  

Behöver inte jämföra sig då man är 

motiverad; 

Uppåt jämförelse kan leda till 

otillräcklighet; 

Ger inget att jämföra sig med sämre  

Jämförelser med medtävlanden i samma 

gren 

Jämför sig för att se om man ligger i fas; 

Jämför sig sällan; 

Jämför sig i en konstruktiv synvinkel; 

Jämför sig med likvärdiga eller bättre; 
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Man kan peppa sina vänner  

I träningsvärlden motiverar vi varandra 

och oss själva; 

Jämförelsepersonerna leder till 

motivation genom ökad prestation på 

gymmet; 

Jämförelser ger en påminnelse att 

fortsätta kämpa; 

Inspirera andra  

Att inspirera andra ger något positivt 

tillbaka; 

Känner sig stolt av att inspirera andra; 

Att inspirera andra ger bekräftelse att jag 

är duktig på det jag gör 

Kul att inspirera andra 

Lägger upp bilder både för sig själv och 

andra 

Vill förmedla inspiration med sina bilder 

Inspirera andra med träningsbilder; 

Får ofta höra att folk blir inspirerade; 

Blir glad att inspirera andra; 

Vill Inspirera andra 

Har inspirerat fler än jag trodde 

Vill förmedla inspiration till andra 

Folk hör av sig och ställer frågor 

Människor hör av sig och frågar om tips 

Känner sig stolt av att inspirera andra; 

Folk ser upp till mig; 

Följare  

Bryr sig inte om okända följare; 

Många följare innebär att de tycker man 

gör är bra; 

Ingen ide att lägga upp bilder om ingen 

ser 

Har en renodlad kategori som 

träningsmänniskor följer  

Träningsinstagram som renodlad 

kategori ger fler läsare och besökare  

Följare följer endast för 

träningensintresse 

Träningsbilder lockar fler; 

Roligt med många följare  

Följare endast intresserad av träningen; 

Följare inte intresserad av privatliv; 

Lägger ibland upp träningsbilder för att 

behålla följare; 

Följare är endast intresserad av 

träningen; 

Följarnas intresse påverkar vilka bilder 
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som läggs upp; 

Följare endast intresserad av träning; 

Jagar följare;  

Viktigare med fler följare med tiden; 

Inte viktigt att jaga följare; 

Roligare att få följare utan mycket 

hashtags; 

Känns bättre med fler följare; 

Följare följer för intresse av träningen; 

Träningsmänniskor som följer; 

Följare följer inte om de inte skulle vara 

intresserad av bilderna; 

Många följare uppfyller 

bekräftelsebehovet; 

Följare följer inte om de inte skulle vara 

intresserad av bilderna; 

Blir glad att andra vill se vad man gör; 

Tråkigt om ingen ser bilderna 

Träningsbilder lockar fler; 

Blir glad om vänner blir följare; 

Hashtaggar  

Fler följare med mycket hashtags; 

Hashtaggar tävlingens namn  

Använder hashtags för att göra reklam 

för sponsorer;  

Brukar Hashtagga sponsorer, platser och 

tävlingars namn; 

Fler följare med mycket hashtags; 

Använder hashtags; 

Träningsbilder kan gå in på hashtag och 

hitta bilden; 

Använder hashtags för att hitta 

medtävlanden 

Använder hashtags för att Sprida reklam 

för blogg och sponsorer 

Träningsbilder kan gå in på hashtag och 

hitta bilden; 

Använder hashtags; 

 

 

 Förfining av teman 
 

Inspiration från andra  

Positiva kommentarer + Negativa 

kommentarer + gilla markeringar= respons 

från andra 

Klädval  

Utseende  

Huvudteman och underteman 
 

Självkänsla  

Respons från andra  

Följare  

Inspirera andra  

Jämförelse med andra  

Upplevelse av självet  
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Prestation  

Prestationsutveckling  

Upplevelse av självet  

Jämförelse med andra 

Inspirera andra  

Följare  

Hashtaggar 

 

Prestationsutveckling 

Självpresentation  

Klädval 

Utseende 

Prestation  

Hashtaggar 

Inspiration från andra 

 

 

 

 

 

 

 


