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Abstract 
 
 
 
 

 
The use of social media has increased in recent years and has become a part of everyday 

life.  Through  the  use  of  social  media  grows  new  opportunities   for  constructing  ones 

identity, this enables individuals  to selective self-presentation.  The social media trend has 

gone from largely consisting of a linguistic communication  to become directed towards a 

more visual form of communication,  this encourages individuals to be more visual in their 

self-presentation.  This study aims to create an understanding  of how individuals  present 

their  identity  through  visual  self-presentation,  more  precisely  via  Instagram.  Previous 

research  has  shown  differences  between  men's  and  women's  use  of  social  media.  It  is 

however possible to discern a gap in this area and for this reason, this study has adopted a 

gender  perspective.  The  study  presented  here  has  been  carried  out  by  an  observational 

study  and  the  results  show  that  individuals  tend  to  enter  into  a  specific  role  in  the 

constructing of ones identity on Instagram. It has also shown that this identity has a strong 

link to the image of oneself.  The study also shows the differences  between  how men and 

women accentuates their identity.
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1. Inledning 
 

 

Tänk dig att varje gång du möter en människa så bildar denne en uppfattning om dig och 

beroende på vem du möter kommer du uppfattas på olika sätt. Den uppfattningen  som 

bildas kanske inte alls stämmer överens med den bild du har av dig själv, hur skulle det 

vara att få styra andras intryck av dig, vad skulle du framhäva? 

Möten  mellan  människor  har  alltid  varit  en  del  i  vår  sociala  kultur,  det  moderna 

samhället har lett till ett pardigmskifte och möten mellan människor har till viss del 

förflyttats till den virtuella världen och sociala medier. Med detta följer nya alternativa 

möjligheter för människor att presentera sig själv (Hammarén & Johansson, 2009). Den 

stora användningen av sociala medier, där vi skildrar stora delar av våra liv, har lett till 

att   sociala   medier   har   kommit   att   bli   en   del   av   vår   vardag   (Jansdotter,   2011). 

Användningen av mobilt internet har etablerats i Sverige vilket lett till att Internet har 

förlängts  från  traditionella  stationära  datorer  till  smartphones  (Findahl,  2014).  I  en 

rapport  från stiftelsen  för internetinfrastruktur  beskriver  Findahl  att andelen  svenskar 

som använder smartphones dagligen har ökat med 70 procentenheter från 2010 till 2013. 

Findahl  beskriver  även att 8 av 10 personer  dagligen  använder  sig av Internet  via sin 

smartphone  och  en  stor  del  av  den  totala  internetanvändningen  tillbringas  på sociala 

medier. Statistiken från 2014 som Findahl presenterar visar även att 68 procent av 

svenskarna  använder  Facebook,  28 procent  av svenskarna  använder  Instagram  och 19 

procent av svenskarna  använder Twitter.  I takt med att användningen  av Internet och 

sociala medier expanderar så ökar interaktionen mellan människor inom denna arena. 

Majoriteten  av  de  sociala  mediernas  struktur  är  uppbyggt  på  ett  sådant  sätt  att 

individen skapar en användare vilken representerar individens identitet (Farnham & 

Churchill,  2011).  Denna  struktur  har  medfört  att  individers  sätt  att  presentera  sin 

identitet har förändrats (Turkle, 1995, s. 9-26). Genom sociala medier uppstår nya 

förutsättningar för identitetsskapande och för individer skapas nya möjligheter att 

experimentera  med  olika  identiteter  (Hammarén  &  Johansson,  2009).  Parallellt  med 

detta pågår debatter rörande genusfrågor där tidigare forskning skiljer sig åt. I en studie 

av exempelvis  Hum, Chamberlin,  Hambright,  Schat och Bevan (2011) framkom  det att 

det  inte  fanns  några  skillnader  mellan  män  och  kvinnor  gällande  visuell 

självpresentation.  Medan  annan  forskning  tyder  på  att  det  finns  explicita  skillnader 

mellan  hur  män  och  kvinnor  framställer  sig  själva  i  sociala  medier  (Magnusson  & 

Dundes, 2008). 

Sociala medier har också blivit ett alltmer visuellt medium, då fler och fler individer 

använder bilder istället för text för att uttrycka sig (Marwick & Boyd 2011; Senft, 2008). 

Vid skapandet  av en identitet online har användaren  möjlighet  att selektivt välja de 

aspekter   av  individens   personlighet   som  ska  presenteras   eller  de  foton   som   bäst 

förmedlar  den bild av sig själv som önskas framställas  (Ellison, Heino & Gibbs, 2006; 

Farnham & Churchill, 2011). Detta medför att det är möjligt att styra hur andra individer 

uppfattar  en  själv  vilket  av  Goffman  (1959)  beskriv  som  impression  management.  En 

populär plattform som kan ses som ett visuellt medium är Instagram. Denna plattform 

gör det möjligt för användare att publicera och dela sina bilder.



5  

Mycket  av  den  forskning   som  finns  gällande  genus  och  sociala  medier  behandlar 

lingvistiska  jämförelser  (Bamman,  Eisenstein  &  Schnoebelen,  2014;  Wang,  Burke  & 

Kraut, 2013). Med tanke på att sociala medier har blivit ett alltmer visuellt medium och 

den forskning som finns gällande genus är begränsad kan en lucka inom detta 

forskningsområde  identifieras.  Således ämnar denna studie till att studera den visuella 

delen av identitetsskapandet  som Instagram medför samt att se till ett genusperspektiv. 

Förhoppningen är att denna studie kan komma att bli bidragande till att skapa förståelse 

för hur människor presenterar sig själva på sociala medier, samt undersöka vilka 

genusskillnader som går att urskilja i människors identitetsskapande på sociala medier. 
 

1.1 Syfte 
Syftet  med  denna  studie  är  att  skapa  en  bild  av  hur  individer presenterar  sin identitet  

på Instagram  samt visa på eventuella  differenser  mellan män och kvinnor. 
 

1.2 Frågeställning 
 

Följande frågeställningar har formulerats i avsikt att besvara syftet: 
 
 

•    Hur framställer individer sin identitet på Instagram? 

•    Finns  det  skillnader  mellan  hur  män  och  kvinnor  framställer  sin  identitet  på 

Instagram? 
 

1.3 Definitioner 
 

I denna  studie har olika definitioner  begagnats  och då vissa av dessa definitioner  kan 

tolkas på olika sätt förklaras de utifrån den tolkning som använts i denna studie. 
 

1.3.1 Identitet 

Identitet är ett begrepp som visats gå under många olika definitioner  beroende  på om 

begreppet anknyts till psykologi, sociologi eller socialpsykologi. Detta är även något som 

påpekas av Hammarén och Johansson (2009) som beskriver att identitet är en definition 

som kan tolkas på olika sätt. Vidare menar Hammarén  och Johansson  att i vardagligt 

språk används definitionen identitet för att avgränsa och fastställa individers tillhörighet 

samt att definitionen identitet liknar begreppet “roll”. Definitionen identitet har i denna 

studie därför inbegripit den roll som individerna antagit via bilder på Instagram. 
 

1.3.2 Impression Management (IM) 

IM är ett begrepp  som är starkt förknippat  med den erkände  socialpsykologen  Erving 

Goffman  (1959).  IM  beskrivs  som  ett  fenomen  som  utövas  genom  att  en  individ  styr 

andra individers fokus på utvalda delar som individen ifråga vill presentera. På detta sätt 

kan individen kontrollera hur denne uppfattas av andra. 

 

 
1.3.3 Selfie 

En selfie är ett fotografi, taget av sig själv på sig själv. Typiskt för en selfie är att den är 

tagen med en smartphone eller webbkamera och sedan delas via sociala medier (Oxford
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dictionaries, 2015). I denna studie har begreppet tolkats som ett digitalt självporträtt där 

det tydligt framgår att bilden är tagen på sig själv av sig själv oberoende av verktyg. Detta 

betyder  att  det  inte  tagits  någon  hänsyn  till  om  bilden  är tagen  med  en  smartphone, 

digitalkamera eller dylikt. 
 

1.3.4 Hashtag 

Yang, Sun, Zhang och Mei (2012) beskriver att hashtags fungerar som ett bokmärke där 

bilder som publicerats  under samma hashtag länkas ihop. Detta betyder att kategorier 

och ämnen skapas och struktureras inom Instagram. 
 

 
 

2. Relaterad forskning 
 

 

Då syftet i denna studie är att skapa en bild av  hur individer presenterar sin identitet på 

Instagram samt visa på eventuella differenser mellan män och kvinnor så presenteras 

tidigare forskning som är relaterad till dessa ämnen. 
 

2.1 Identitet 
 

Det har bedrivits relativt mycket forskning kring identitet på Internet. Schweighofer och 

Hötzendorfer  (2013)  beskriver  i artikeln  “Electronic  identities  – public  or private”  att 

den identitet som individer har på Internet kan definieras som en samling av digital 

information   som   individen   själv   väljer   att   presentera.   Denna   online-identitet   kan 

beskrivas   som   ofullständig   eftersom   den  enbart   representerar   vissa   delar   av  hela 

individen. Användarkonton blir en del av online-identiteten och därmed kan individer ha 

flera identiteter på Internet, det vill säga om en individ nyttjar flera användarkonton.  I 

tidigare forskning har det även lyfts fram att det finns en viss problematik  med sociala 

mediers  design  gällande  identitet.  Farnham  och Churchill  (2011)  menar  att de sociala 

medierna utgår från antagandet att en användaridentitet  är tillräcklig. Människor visar 

olika  sidor  av  sin  identitet  i  förhållande  till  den  sociala  situation  de  befinner  sig  i, 

Farnham och Churchill menar att vid identitetskapandet online krävs ett hänsynstagande 

till att människors identitet offline är mångfasetterad. Identitetsskapandet online lämnar 

inget utrymme för att ge uttryck för detta då individen antas bruka endast ett användarkonto.  

Johansson  (2002)  är en annan  forskare  som studerat  detta ämne och hans 

ställningstagande är mer i linje med Schweighofer och Hötzendorfer. Då Johansson menar, 

i likhet med Schweighofer och Hötzendorfer, att individer kan ha flera identiteter på  

Internet.  Detta  menar  Johansson  ger  individer  möjlighet  att  gå  in  och  ut ur  olika 

livsstilar vilket leder fram till nya tillfällen för identitetsskapande. 

Internet ger individer möjligheten att experimentera med sin identitet och därigenom 

kan individer presentera  sig själva på många olika sätt (Suler, 2002). Bargh, McKenna 

och Fitzsimons  (2002)  tar i sin artikel  upp att interaktioner  på Internet  ger individer 

möjlighet att uttrycka sitt sanna jag. Författarna menar att en orsak till att individer vill 

framställa sitt sanna jag beror på ett behov av att andra ska se individen på samma sätt 

som individen ser sig själv. Bargh et al. argument om att individer vill uttrycka sitt sanna 

jag motstrider Johanssons (2002) påstående, då han istället menar att sociala medier är
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en  plats  där  individer  kan  få  utveckla  samt  uttrycka  stora  delar  av  sitt  fantasiliv. 

Johansson  menar  att  medierna  därför  fyller  en  viktig  funktion  i  individernas  liv  och 

bidrar med material till individens identitetsskapande. 
 

 

“I medierna  möter vi människor  som är vackra, vältränade,  rätt klädda och oerhört 

presentabla. Att vara “medial” är detsamma som att fungera i en värld som blir alltmer 

genomsyrad   av   medielogik.   Livsstilar,   identiteter   och   bilder   av   självet   skapas, 

cirkulerar  och vidmakthålls  i medierna.  “Jag syns, alltså existerar jag” ” (Johansson, 

2002, s. 175). 
 
 

Denna medielogik har fått stor inverkan på individers interaktionsmönster,  vilket yttrar 

sig i att individer vill vara visuella och enligt Bakhshi, Shamma och Gilbert (2014) har det 

visuella uttryckssättet  kommit att bli ett nytt sätt att kommunicera  på Internet. Vidare 

menar Johansson att det visuella exempelvis handlar om att visa upp en vältränad kropp 

som skapats på gymmet eller att en individ lever efter en specifik livsstil. Att individer vill 

uttrycka sig visuellt öppnar upp för nya metoder för självpresentation. 
 

2.2 Impression management (IM) 
 

Goffman  är en av de kanske  mest kända namnen  inom forskningsområden  som berör 

individers presentation av sig själv. Goffman (1959) menar att individer är väl medvetna 

om  vad  som  ska  visualiseras  för  att  upprätthålla  en  viss  livsstil  och  därför  synliggör 

individen enbart vissa delar av sig själv. 

I Goffmans (1959) verk “The presentation of self in everyday life” presenteras ett 

dramaturgiskt  ramverk  för  hur  individer  formar  och  skildrar  sig  själva  i olika  sociala 

sammanhang. Uttrycket IM presenteras och beskrivs som det fenomen där individer styr 

hur de uppfattas av andra. Goffman menar att IM utförs genom att individer kliver in i en 

roll  och  kontrollerar  sitt  uttryck  och  på  så  sätt  styrs  omgivningen  till  att  uppfatta 

individen på ett visst sätt. Genom denna kontroll drar individer uppmärksamhet till vissa 

karaktäristiska drag medan andra förbises. På detta sätt kan individen välja vad som ska 

uttryckas och därigenom forma sin identitet. Goffman beskriver också att hur individen 

utför IM påverkas av vissa aspekter, beroende på vilken roll individen trätt in i, vilken 

publik individen har samt vilken miljö individen befinner sig i (se Figur 1).



8  

 
 

Figur 1. Visar aspekterna som påverkar hur individen utför IM. 
 

 
 

De sociala interaktioner  som Goffman beskriver utspelar sig i offline-miljöer  men trots 

detta har sociala medier visats sig vara den perfekta miljön för utförandet av IM då 

identitetsskapandet  ger användaren möjlighet till att selektivt presentera de aspekter av 

individens  personlighet  som denne önskar framställa  (Hogan, 2010). Detta betyder att 

användaren  kan  styra  presentationen  av  sig  själv  på  ett  strategiskt  vis  (Ellison  et  al. 

(2006). 

Goffmans IM har kommit att användas flitigt i studier om sociala medier (Krämer & 

Winter,  2008;  Robinson,  2007;  Siibak,  2009).  Goffmans  verk  har  också  begagnats  i 

studier  relaterade  till identitetsskapande  i online-miljöer.  Några  exempel  på författare 

som använt Goffmans teorier för detta är Boyd (2004) som använder Goffmans teorier 

till  att  studera  sociala  nätverk,  Hewitt  och  Forte  (2006)  som  använder   Goffmans 

principer för att förklara identitesskapande på Facebook och Robinson (2007) som 

argumenterar för effektiviteten av att använda sig av Goffmans förhållningssätt i online- 

miljöer. 
 

2.3 Selfies, Instagram & sociala medier 
 

Wendt  (2014)  har  utfört  en  studie  som  handlar  om  selfies  på  Instagram  samt  dess 

innebörd,  hon  beskriver  en selfie  som  ett digitalt  självporträtt.  Wendt  drar  paralleller 

med  det  som  beskrivs  som  en  närmast  besatthet  av  selfies  och  Narcissus  från  den 

grekiska mytologin. McLuhan (1994) beskriver att ordet Narcissus betyder avtrubbad och 

att  det  är  resultatet  av  att  se  sig  själv  utan  att  känna  igen  sig  själv.  Wendt  (2014) 

använder detta för att argumentera för att det ligger en viss självupptagenhet i framställandet 

av selfies, Wendt menar att inte känna igen sig själv leder till fascination vilket  i sin tur 

skapar  drivkraften  för att gång  på gång  fånga  sig själv  på bild. Vidare



9  

förklarar Wendt att Instagram är en plattform som erbjuder verktyg för framställandet av 

selfies men det skapar också en motivation för användarna att fortsätta publicera selfies i 

försök att skapa nya trender. 

Marwick (2015) förklarar i sin studie att med Instagrams många miljoner användare 

världen över så följer möjligheten att uppnå Instafame. Begreppet Instafame betyder att 

en användare har ett stort antal följare vilket leder till att ett visst kändisskap  uppstår. 

Marwick  har  också  undersökt  vilken  drivkraft  som  ligger  till  grund  för 

Instagramanvändares  beteende och fann att önskan om att få ett stort antal följare var 

den huvudsakliga drivkraften. Detta är något som även bekräftas av Bakhshi et al. (2014). 

Forskning visar att Instagram gör det möjligt för människor som tidigare var okända att locka 

till sig en masspublik. Detta fenomen är en typ av microcelebritet, vilket innebär att 

användare strategiskt formulerar  en profil som når ut till följare och avslöjar personlig 

information  för att på så sätt  öka uppmärksamheten.  Detta  leder  till att användarens 

onlinestatus höjs (Senft, 2013). 

Marwick  för diskussioner  kring  vilka  typer  av bilder  Instagramanvändare  väljer  att 

publicera och menar att motiven i Instagramanvändarnas  bilder varierar och kan bestå 

av allt möjligt.  Dock kan det dras paralleller  mellan  Instagramkonton  som har många 

följare och selfies, då Marwick  menar att bilderna  som publiceras  av Instagramkonton 

med många följare till stor del består av selfies. Detta bekräftas av Bakshi et al. (2014) 

studie   som   visar   att   fotografier   som   visar   ansikten   attraherar   fler   “likes”   samt 

kommentarer. Marwicks koncept av Instafame är en vidareutveckling av microcelebritet, 

vilket  ursprungligen  var  tänkt  till  att  främja  direkta  relationer  till  publiken,  men  nu 

istället omfattar en viss typ av visuell självpresentationsstrategi.  Hearn (2008) beskriver 

att microcelebritet är kopplad till föreställningen av “själv-varumärke”, vilket är en 

självpresentationsstrategi   som  kräver  att  individen  ser  sig  själv  som  en 

konsumentprodukt och ska sälja den bilden till andra. 

Jashinski  och  Kommers  (2012)  har  i  sin  studie  tittat  på  hur  viktig  den  fysiska 

attraktionen är i förhållande till social attraktion på sociala medier. De fann i sin studie 

att det fanns ett samband  mellan en individs fysiska attraktion  och en individs sociala 

attraktion.  Med  detta  menas  att om  en individ  ses som  fysiskt  attraktiv  så har denne 

också större chans att ses som sympatisk i sociala sammanhang. 

Det har forskats kring varför individer använder sociala medier och mycket av forskningen 

visar att sociala medier fungerar som en arena för självpresentation (Ellison et  al.  2006;  

Jansdotter,  2011;  Marwick,  2015).  Facebook  som  är  en  av  de  största aktörerna inom 

sociala medier har även kommit att bli ett attraktivt forskningsområde. Jansdotter (2011) är 

en av de som forskat om Facebook där hon behandlar ämnet självpresentation.  Hennes 

forskning visar bland annat att det är vanligt att sträva efter hög status på sociala medier 

vilket kan uppnås genom att användaren visar upp ett stort kontaktnät. Enli och Thumims 

(2012) forskning berör hur Facebooks verktyg möjliggör för socialisering och 

självrepresentation. 

Andra sociala medier som det forskats om är Twitter, där Bamman et al. (2014) bland 

annat undersökt lingvistisk stil och sociala nätverk kopplat till Twitteranvändningen. 

Manago,  Graham,  Greenfield  och Salimkhan  (2008)  har studerat  orsakerna  till varför
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individer ansluter sig till sociala medier samt de aspekter som individerna  vill betona i 

sina profilbilder på MySpace. 
 

2.4 Genusperspektiv på sociala medier 
 

I artikeln “Men Are from Mars, Women Are from Venus? Examining Gender Differences 

in   Self-Presentation    on   Social   Networking   Sites”   beskriver   Haferkamp,   Eimler, 

Papadakis  och Kruck (2012) att kvinnor  tenderar  att vara mer angelägna  att skapa en 

positiv bild av sig själva medan män tenderar att fokusera på annat vid interaktioner på 

sociala  medier.  Haferkamp  och Krämer  (2010)  menar  att män inte ser sociala  medier 

som en plattform för att presentera sig själv. 

Ett  annat  exempel  som  visat  på  skillnader  mellan  män  och  kvinnor  inom  sociala 

medier är Wang et al. (2013) studie. De har studerat vilka ämnen män och kvinnor behandlar 

på Facebook samt om det finns skillnader i hur de uttrycker sig. De fann skillnader rörande 

ämnena de skrev om och hur det de skrev mottogs. Ytterligare tecken på skillnader mellan 

män och kvinnor är Magnusson  och Dundes (2008) forskning, de menar att det finns 

underliggande koder av maskulinitet och femininitet i hur individer framställer sig själva 

genom sociala porträtt. 

En svensk studie gjord av Forsman (2014) visar på ungas beteende på sociala medier 

genom  bildkommunikation  utifrån  ett genusperspektiv.  Forsman  fann bland  annat  att 

kvinnor och män kan ha liknande  uppfattning  om en ideal självpresentation  i form av 

bilder men att innebörden skiljer sig åt. För att exemplifiera beskriver Forsman att både 

kvinnor  och  män  anser  att  framställa  sig  själva  som  naturliga  var  ett  bra  ideal  att 

eftersträva. Detta betyder dock inte att bilden faktiskt är naturlig, i många fall tvärtom. 

Forsman  beskriver  att  för  kvinnorna  krävs  stora  förberedelser  så  som  kameravinklar, 

smink,  kläder  och efterbehandlingar  av bilden  för att framstå  som  naturlig.  En typisk 

manlig bild så som Forsman beskriver den, är naturlig om det tydligt framstår som om 

den  tagits  utan  eftertanke.  Forsman  beskriver  också  att  studien  visar  på  att  unga 

människor bedriver ett aktivt isärhållande av könen, vilket betyder att kvinnor och män 

skapar sina identiteter och framställer  sig själv genom att betona särskiljningar  mellan 

könen. 

Siibaks (2009) studie “Constructing the Self through the Photoselection - Visual 

Impression Management on Social Networking Websites” visar på skillnader i hur män 

och kvinnor värderar olika aspekter av framställandet  av det visuella jaget. Siibak fann 

bland   annat   att  kvinnor   till  högre   grad   värderar   de  estetiska   aspekterna   av  den 

fotografering som används i framställandet av det visuella jaget, än vad män gör. Hum  et 

al. (2011) har tittat på skillnader mellan män och kvinnors profilbilder på Facebook. De 

fann att båda könen var lika medvetna om hur skapandet av en identitet online kunde 

påverka  företeelser  offline,  då både männen  och kvinnornas  profilbilder  var poserade, 

icke stötande  baserat  på samhällsenliga  normer  samt innehöll  endast  objektet  i fråga. 

Hum   et   al.   beskriver   också   att   majoriteten   av   deltagarnas   album   som   innehöll 

profilbilder  var 20 bilder  eller mer, författarna  menar  att detta  påvisar  att deltagarna 

väljer att visa en mångfasetterad bild av sin identitet. Vidare menar Hum et al. att de inte
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fann   någon   skillnad   mellan   könen   i   varken   antalet   publicerade   profilbilder   eller 

innehållet i profilbilderna. 

 

 

3. Metod 
 

 

I detta kapitel beskrivs urvalet samt de metoder som använts i denna studie. Metoderna 

kommer beskrivas hur de traditionellt används samt hur de kommit att appliceras på ett 

något anpassat  vis då denna  studie  skett genom  observationer  i den virtuella  världen. 

Nedan presenteras de fördelar och nackdelar som metoderna kan medföra samt hur det 

arbetats för att motverka metodernas brister. Slutligen beskrivs hur studiens metod och 

urval har anpassats för att anta forskningsetisk hänsyn. 
 

3.1 Urval & avgränsningar 
 

I denna studie har 10 individer observerats och då en del i denna studie ämnar till att visa 

på eventuella differenser mellan män och kvinnor var det av vikt att ha en jämn 

könsfördelning.  På grund av detta fattades ett beslut om att studera fem män och fem 

kvinnor. 

Det beslöts att 25 bilder per person skulle observeras, vilket sammanlagt genererade 

250 bilder. För att undvika att bli beroende av användarnas  aktivitet på Instagram och 

för att inte behöva invänta nya publiceringar, observerades de 25 senast publicerade bilderna  

på  de  utvalda  Instagramanvändarnas   konton.  På  Instagram  finns  det  även möjlighet  

till  att  ladda  upp  filmklipp,  dock  gjordes  en  avgränsning   till  att  endast observera 

stillbilder vilket betyder att eventuella publicerade filmklipp inte tagits med i denna studie. 

Vid valet av vilka individer som skulle observeras gjordes en sökning via hashtag, då 

studien inkluderade både män och kvinnor eftersträvades ett utgångsläge som skulle vara 

så könsneutralt  som möjligt. För att dessutom  försöka minska kulturella  aspekter som 

skulle kunna påverka hur män och kvinnor framställer sig själva avgränsades studie- 

objekten till svenska individer. Med detta som bakgrund fattades ett beslut om att utgå 

från ett svenskt  ord som innehåller  en bokstav  som är typisk  för det svenska  språket, 

hashtagen blev “#träning”. Det gjordes även en avgränsning till att endast observera 

individer som hade öppna konton vilket innebär att vem som helst har möjlighet att titta 

på  deras  bilder.  Instagramanvändare  utger  inte  alltid  sin  ålder  och  därför  togs  ingen 

hänsyn till denna aspekt. 
 

3.2 Observationsstudie 
 

Patel  och  Davidson  (2011,  s. 91 - 98) beskriver  att observera  händelser  och  föremål  i 

vardagen är en effektiv metod för att förvärva kunskap om omvärlden. Vidare beskriver 

Patel och Davidson att vid utförandet av en observationsstudie krävs att observationerna 

är systematiskt planerade samt att informationen förtecknas systematiskt. En 

observationstudie är lämplig och användbar i de fall som berör händelser och beteenden i 

naturliga situationer och enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 33) kan observationer ge en 

djupare och bredare förståelse av ett fenomen.



12  

Ytterligare en metod som skulle kunna anses lämplig för att samla in data till denna 

studie är intervjuer, men då det inte har funnits möjlighet att få tag på kontaktuppgifter 

till de individer  som ingått i studien så föll detta alternativ  bort. Dessutom  ansågs det 

finnas  en  risk  för  att  vissa  frågor  skulle  kunna  ses  som  känsliga,  då  individen  skulle 

behöva   utvärdera   sig   själv   så   ökar   också   risken   för   att   svaren   inte   blir   helt 

sanningsenliga. Av dessa anledningar valdes det att utföra en observationsstudie. 

Under studiens gång har observatörerna varit okända för individerna som observerats, 

detta tillvägagångssätt valdes för att minimera risken att påverka dem som observerades. 

Precis som Patel och Davidson (2011) nämner finns det en risk att individerna som ska 

observeras   kommer   att   bete   sig   onaturligt   om   det   är   medvetna   om   att   de   blir 

observerade.  Observationerna   i  denna  studie  utfördes  i  den  virtuella  världen,  detta 

innebar att observatörerna inte befann sig på samma fysiska plats som individerna som 

observerades utan istället skedde observationerna i samma miljö, nämligen Internet. Av 

denna anledning föll det naturligt att förbli okänd för de observerade individerna. 

Patel   och   Davidson   beskriver   också   svagheter   med   observationer   som   metod. 

Författarna menar att det finns händelser och beteenden som inte existerar i 

observationssammanhang.  Annan kritik mot metoden som Patel och Davidson framför 

är att den många gånger kan ses som dyr och tidsödande samt att det kan vara svårt att 

identifiera  vilka  beteenden  hos  individen  som  observeras  som  är spontana.  Angående 

kritiken mot att metoden kan ses som dyr och tidsödande motverkades detta genom att 

appliceringen  av metoden  skedde  i den virtuella  världen.  Då observationerna 

genomfördes i en virtuell miljö behövdes det inte tas någon hänsyn gällande individernas 

tillgänglighet. 

Patel och Davidson beskriver också att det finns olika typer av observationer och dessa 

kan utföras på varierande sätt, en variant är att på förhand klarlägga vilka händelser och 

beteenden  som  ska  observeras  och  på  så  vis  arbeta  fram  ett  observationsschema.  En 

annan  typ  av  observationsstudie   utförs  genom  att  inneha  ett  syfte  av  utforskande 

karaktär och med hjälp av observationer försöka erhålla så mycket kunskap som möjligt. 

Denna studie har utförts med den senare benämnda observationstypen. 
 

3.3 Dataanalys 
 

Förutom  att en form av observationsmetod  har använts har också tillvägagångssättet  i 

denna studie inspirerats av Grounded Theory (GT). GT grundades och utvecklades redan 

på 1960-talet i samband med att en observationsstudie  skulle genomföras. Att använda 

sig av GT innebär  att forskaren  till en början  inte förlitar  sig på en specificerad  teori, 

istället utvecklas teorin under forskningsförloppet. Teorin byggs upp utifrån data och 

analysen sker i samband med datainsamlingen, där forskaren går igenom resultaten från 

intervjuer  eller  observationer  och  därefter  analyseras  datan  innan  forskaren  fortsätter 

med datainsamlingen.  För att skapa ordning  i data krävs det att forskaren  identifierar 

koder och kategorier (Bell, 2006, s. 27-29). Fejes och Thornberg (2015, s. 44) nämner att 

GT erbjuder en systematisk men också flexibel vägledning i forskarens arbete att samla in 

samt analysera data. Detta gör forskaren för att kunna bygga upp en teori som grundar 

sig   på   den   insamlade   datan.   Som   tidigare   nämnts   användes   denna   metod   som
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inspirationskälla, då det ansågs passande för studiens ändamål samt att det är en 

välbeprövad metod. GT har tidigare använts flitigt i analys av texbaserad data (Strauss & 

Corbin, 1998) men då Fejes och Thornberg (2015, s. 65) beskriver att GT kan ses som en 

samling  riktlinjer  och  direktiv  snarare  än  fasta  regler  så ansågs  metoden vara en  lämplig  

och användbar inspirationskälla för denna studie. 

Under denna studie har data analyserats på ett kvalitativt sätt genom att substantiv  kodning  

använts,  kodning  i  detta  fall  är  den  process  där  information försöker utvinnas ur datan, 

i detta fall handlar det om vad som syns på bilden som observeras. Substantiv kodning 

betyder att dessa koder identifieras i datan under själva datainsamlingen  (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 48). Dessa koder grupperades sedan ihop till större mer abstrakta 

kategorier. En annan viktig aspekt vid användandet av GT  som applicerats i denna studie är 

konstant komparation. Detta beskrivs av Fejes och Thorberg (2015, s. 62) som en konstant 

jämförande analys som ska tillämpas genom hela kodningsprocessen.   Under  den  

konstanta  komparationen   i  denna  studie  har  frågor gällande hur koder, kategorier, 

likheter och skillnader behandlats. 

Strauss och Corbin (1998) lyfter fram vikten av att hitta balansen mellan sensitivitet 

och   objektivitet.   Med   sensitivitet   menas   att   kunna   läsa   av   tecken   och   spår   av 

datainnehållets egentliga mening. Med objektivitet menas att kunna hålla en viss distans 

till det vetenskapliga innehållet i materialet som växer fram. Denna balansgång kan vara 

svår då syftet till denna studie ämnar till att avläsa de mer sensitiva delarna samtidigt 

som det önskas hålla en objektiv ståndpunkt  för att inte påverka resultatet.  Med detta 

som grund kan en viss kritik mot kvalitativa analysmetoder utvinnas och för att motverka 

detta har det arbetats med några av Strauss och Corbins tekniker under 

datainsamlingsfasen.  Dessa tekniker handlar om att bibehålla det komparativa tankesättet, 

att ständigt prova antaganden mot inkommande  data, att periodvis distansera sig själv 

från processen och ifrågasätta sina egna   observationer   samt   att   betrakta   de   definierade   

kategorierna   som   öppna   för revidering. 
 

3.4 Genomförande 
 

För  att  kunna  genomföra  en  datainsamling  i form  av en  observationsstudie  inom  det 

sociala mediet Instagram måste ett användarkonto användas. För att underlätta sökandet 

efter   individer   att   observera,   användes   ett   och   samma   användarkonto.   Därefter 

bestämdes antalet individer som skulle observeras. Efter beslutet om hur många 

Instagramanvändare som skulle observeras fördes diskussioner kring hur individerna för 

studien  skulle uppsökas,  som nämnts  tidigare  föll beslutet  på att använda  en hashtag. 

Därefter  sattes  tidsramar  upp,  dessa  tidsramar  blev  riktlinjer  för  hur  lång  tid  olika 

processer i studien skulle ta, vilket även blev en drivkraft till att arbeta på ett effektivt 

sätt. 

Då det sker en ständig uppdatering på Instagram antecknades användarnamnen på de 

individer  som skulle observeras.  Detta på grund av att individerna  skulle kunna sökas 

upp vid senare tillfälle, då alla observerationer  inte hann utföras på en och samma dag. 

För att ha alla dokument samlade på ett och samma ställe samt för att kunna uppdatera
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dokumenten  användes  Google  Drive.  Detta  verktyg  kom  att  bli  mycket  användbart 

genom hela studien. 

När det var klart vilka individer som skulle observeras startades processen genom att 

ta bilder av skärmen av den första individens publiceringar  på Instagram. Dessa bilder 

placerades  in i ett dokument  i Google  Drive  och  dokumenten  märktes  med  Person  1, 

Person 2 och så vidare. Därefter observerades det insamlade materialet var för sig för att 

försäkra att koderna skapades på någorlunda samma vis. Anledningen till att arbetet med 

materialet initialt skedde på detta vis var också för att försäkra att en tredje part skulle 

kunna använda samma metod och få ett liknande resultat. Som tidigare nämnts i 

metodavsnittet  ”Dataanalys”, så beskriver  Bell (2006) att vid användning  av metoden GT 

så sker en del av analysen i samband med datainsamlingen vilket även var fallet i denna 

studie. Detta tillvägagångssätt följdes genom att de observerade materialet kodades och 

därigenom skedde  en  slags  analys.  Koder  skapades  för  att  identifiera  vilket  kön  individen  

hade, vilken person, vilken turordning bilden hade samt bildens innehåll. Denna process 

repeterades tills all data var insamlad. 

Exempel på hur kodning kunde se ut: M:6:3 – Mat. För en specificerad förklaring av 

koden se Tabell 1. 
 
 
 
 
 

 
 

Kod 
 

Förklaring 

 

M/K 
 

Man/Kvinna 

 

Första  siffran    efter    könsbenämningen     
 

Person 

 

Andra  siffran 
 

Bild 

 

Beskrivning 
 

Bildens  motiv 

 

Tabell 1.  Tabell för kodtolkning. 
 
 
 
 

Under  datainsamlingen  upptäcktes  mönster  i  datan  som  gjorde  att  grupperingar  av 

materialet kunde utvinnas. 

Grupperingarna  skedde i två faser. I den första fasen plockades bilder med liknande 

motiv ut och samlades under en kategori, detta resulterade i 11 olika kategorier. Sedan 

räknades   hur   många   män   samt   kvinnor   som   ingick   i   varje   kategori   och   en 

sammanställning  utfördes  för  att  på  så  vis  kunna  upptäcka  likheter  samt  skillnader. 

Under  fas  två  fördjupades  analysen  av  materialet  då  det  undersöktes  hur  individerna
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porträtterade sig själva och andra föremål på bilderna så som motiv och posering. Detta 

skedde genom att koderna tillsattes olika färger utifrån vad de representerade och därigenom  

kunde  tydliga  mönster  upptäckas  och  nya  grupper  kunde  slås  ihop.   Detta ledde till att 

fler mönster upptäcktes och vissa av grupperna slogs ihop. 
 

3.5 Forskningsetisk hänsyn 
 

Enligt  vetenskapsrådet   (2002)  bör  forskaren  ha  i  åtanke  vad  som  kan  anses  vara 

kränkande  och  etiskt  känsligt  för  de  berörda  samt  deras  efterlevande.  Forskaren  bör 

alltid beakta individers  integritet och därför bör största möjliga konfidentialitet  ges till 

individer som berörs av en undersökning. Detta gäller framförallt vid forskning där etiskt 

känsliga  uppgifter  används  kring  enskilda  individer  som  är  identifierbara.  Då  denna 

studie ämnar till att observera  individer på Instagram  har hänsyn tagits med tanke på 

den  etiska  känsligheten  i studien,  samt  det faktum  att studien  sker  utan  individernas 

vetskap. Med detta i åtanke observeras individer som har öppna konton, vilket innebär 

att vem som helst har möjlighet att titta på deras publicerade bilder. Därefter har 

individernas   identitet   hållits   anonyma   genom   att   namn   eller   användarnamn   inte 

publicerats, samt att bilderna från studien manipulerats. 

 
 

4. Resultat & Analys 
 

Under detta kapitel beskrivs de resultat som framkom utifrån det insamlade materialet. 

Då denna studie syftar till att skapa en bild av  hur individer presenterar sin identitet på 

Instagram samt visa på eventuella differenser mellan män och kvinnor, så presenteras  här 

vilka typer av bilder individerna  publicerade  samt hur fördelningen  av bilderna såg ut. 
 

4.1 Övergripande sammanställning 
 

Det som framkommit under studiens gång är att männen och kvinnorna publicerat bilder 

som infaller under 11 olika kategorier (se Tabell 2) och där kategorierna  ”selfies”, ”mat 

och dryck”, ”foto på individen” samt ”kollage” är de fyra största kategorierna  hos båda 

könen.  Kategorin  ”foto  på andra”  är en kategori  där männen  publicerat  fler bilder  än 

kvinnorna och där kvinnorna dessutom har ett lågt antal publicerade bilder. Lågt antal 

bilder  har  i  denna  studie  räknats  som  10  bilder  eller  färre.  ”Djur”,  ”kläder”,  ”natur”, 

”teknik”, ”text” samt ”övrigt” är kategorier som innehåller ett lågt antal bilder hos både 

männen och kvinnorna. Bilder som var för sig var för få för att utgöra en egen kategori 

placerades in i kategorin övrigt, innehållet i bilderna kunde exempelvis bestå av en 

tandkrämstub, glödlampa eller en tallrik.
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Kategori 
 

Kvinnor 
 

Män 

 

Djur 
 

2 
 

1 

 

Foto på individen 
 

8 
 

22 

 

Foto på andra 
 

5 
 

12 

 

Kläder 
 

2 
 

0 

 

Kollage 
 

10 
 

28 

 

Mat och dryck 
 

19 
 

11 

 

Natur 
 

1 
 

4 

 

Selfie 
 

56 
 

37 

 

Teknik 
 

3 
 

1 

 

Text 
 

9 
 

5 

 

Övrigt 
 

10 
 

4 

 

Total 
 

125 
 

125 

 

Tabell  2.  Sammanställning  av  kategorierna  samt  fördelningen  av  de  totala  antalet 

bilder. 
 

 
 

4.2 Selfies & posering 
 

Under studiens första fas framkom att kvinnor tenderar att publicera fler selfies än män, 

då 56 av de 125 bilder som observerats hos kvinnorna bestod av selfies, medan samma 

typ av bild hos männen  motsvarade  37 av 125. Studien  visade även att selfies var den 

mest   representerade   kategorin   hos   både   män   och   kvinnor.   Trots   att   kvinnorna 

publicerade  betydligt  fler selfies än männen  framkom  att skillnaden  var liten i antalet 

bilder som publicerats  där den observerade  personen var inkluderad.  Detta betyder att 

männen tenderar att publicera fler bilder där det tydligt framkommer att det inte är individen 

själv som håller i kameran. Det totala antalet bilder som män publicerat där de varit 

inkluderade i bilden var 59 och samma total för kvinnorna var 64.
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Vid den fördjupande analysen framkom även skillnader mellan hur män och kvinnor 

poserade i sina selfies, kvinnor publicerade övervägande porträttbilder vilket innebär att 

enbart  ansiktet  är  synligt  i bilden.  Bland  männen  kunde  mer  differerande  poseringar 

urskiljas där bilder som visar från höften och uppåt hör till överkroppsfoto och bilder på 

höften och nedåt hör till underkroppsfoto, en bild som visar hela kroppen har definierats 

som helkroppsfoto. Trots att männens bilder hade en jämnare spridning mellan 

poseringstyperna  tillhörde  majoriteten  av bilderna  kategorin  överkroppsfoto  (se Tabell 

3). 
 
 

 
 

Posering i selfie 
 

Kvinnor 
 

Män 

 

Porträttfoto 
 

35 
 

11 

 

Överkroppsfoto 
 

5 
 

18 

 

Underkroppsfoto 
 

3 
 

0 

 

Helkroppsfoto 
 

13 
 

8 

 

Totalt 
 

56 
 

37 

 

Tabell 3. Sammanställning av poseringar i selfies. 
 
 
 
 

Utifrån de olika poseringstyperna  framkom  även skillnader  i hur män och kvinnor tog 

selfies, där 21 av männens 37 selfies (57 %) var tagna mot en spegel. Antal selfies tagna av 

kvinnor  mot  en  spegel  var  15  av  56  (27  %).  Ytterligare  en  skillnad  som  kunde  ses  i 

männens och kvinnornas  selfies var att männens bilder tenderade  att innefatta miljöer 

eller  föremål.  Dessa  miljöer  och  föremål  visar  ansatser  till  att  vara  relaterade  till  en 

aktivitet (se Bild 1 samt Bild 3 som illustrerar selfies tagna av män med en bakgrund 

som tyder på någon form av aktivitet). Studien visade också att kvinnorna tenderade att 

koncentrera innehållet i bilden kring sig själv där bakgrunden hölls neutral (se Bild 2 och 

Bild 4 som illustrerar selfies tagna av kvinnor där bakgrunden hålls neutral och fokus läggs 

på individen). Under analysfasen framkom även att männen var mer benägna att publicera 

bilder av sig själva där de poserade i enbart underkläder (se Bild 5). Denna typ av posering 

förekom dock inte bland kvinnorna som observerats i denna studie.
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Bild 1. Exempel på överkroppsfoto               Bild 2. Exempel på porträttfoto 

utan neutral bakgrund                                     med neutral bakgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 3.  Exempel på helkroppsfoto Bild   4.   Exempel   på helkroppsfoto med 

utan neutral bakgrund neutral bakgrund   

 
 

 

4.3 Kollage 
En av de kategorier  som framkom  under studien var kollage. De bilder som bestod av 

sammansättningar av flera bilder, i detta fall fler än en, men som publicerats som en bild 

placerades in under denna kategori. Bilderna som faller in under kollage har tolkats som 

en bild och sedan har innehållet av kollagets bilder analyserats i likhet med de bilder som 

faller in under resterande kategorier. En skillnad som framkom under analysen av denna
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kategori var att männen publicerade mer än dubbelt så många kollage som kvinnorna. De 

kollage som männen publicerade bestod också av fler antal bilder. Av de totalt 28 kollage 

som männen publicerat hade 16 stycken ett bildantal på fyra bilder eller fler, medan av de 

totalt 10 kollage som kvinnorna  publicerat  hade fyra stycken ett bildantal på fyra eller 

fler. Det fanns även skillnader mellan kollagens innehåll beroende på om de publicerats 

av en man eller en kvinna. Bilderna i männens kollage bestod till största del av selfies, 

där fokus riktades mot kroppen. I kvinnornas kollage var bilderna mer mångfacetterade, 

vilket  inbegrep  bilder  tillhörande  fler kategorier  såsom  mat  och  dryck,  foto  på andra, 

natur  och  text.  Nedan   visas  ett  exempel   på  två  observerade   kollage   där  det  ena 

publicerats av en man (se Bild 5) och det andra av en kvinna (se Bild 6). Både Bild 5 och 

Bild 6 består av träningsrelaterat innehåll men mannens kollage består enbart av selfies 

där  kroppen  visas  upp  medan  kvinnans  kollage  består  av  bilder  deriverade  ur  andra 

kategorier. 
 

 
 
 
 

 
 

Bild 5. Kollage publicerat av en man                Bild 6. Kollage publicerat av en kvinna
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En annan skillnad som framkom under analysen av det insamlade datamaterialet var att 

de bilder som publicerats av kvinnor och som tillhörde kategorin mat och dryck var mer 

poserade. Med detta menas att motivet i fråga kan ha justerats för att framstå som mer 

estetiskt  tilltalande  (se Bild  8). Männens  bilder  inom  samma  kategori  skiljde  sig från 

kvinnornas i detta avseende då de tenderade att framstå som mindre poserade (se Bild 

7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Bild med motiv på mat och dryck        Bild 8.   Bild  med  motiv  av  mat  och  dryck 

som tolkats icke poserad                                      som tolkats poserad
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5. Diskussion 
 

 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkom under studien i relation till tidigare 

forskning inom ämnet. Utifrån observationer i denna studie har information gällande hur 

individerna framställer sin identitet på Instagram genererats. Av resultatet har det också 

kunnat utläsas en viss skillnad mellan män och kvinnors självpresentation på Instagram. 
 

5.1 Instagram som arena för identitetsskapande 
 

Studiens urval begränsades som tidigare nämnts genom att utgå från en hashtag. En del 

som  kunde  urskiljas  gällande  individernas  identitet  utifrån  denna  avgränsning  var att 

många av de observerade individerna tycktes presentera en precis livsstil där fokus i 

individernas publiceringar kretsade uteslutande kring detta ämne, i detta fall träning. Det 

som framkom under studiens gång var att hashtagen till stor del avspeglade innehållet i 

bilderna som observerades. 

Detta stämmer överens med det Aerni (2014) förklarar, nämligen att hashtags på 

Instagram specificerar meningen av en bild. Att använda sig av hashtags kan ses som ett 

sätt att nå ut till andra individer  och på så sätt få visa upp en livsstil.  Detta fenomen 

faller samman med hur Johansson (2002) beskriver Internets förmåga att förse individer 

med   möjligheter    att   kliva   in   och   ur   olika   livsstilar.    Detta   kan   ses   som   ett 

experimenterande av sin identitet då individerna kliver in på Instagram väljer de att kliva 

in  i  en  specifik  del  av  sin  identitet  som  individen  önskar  presentera  för  andra.  En 

identitet  kan ses som en roll och utifrån  resultatet  i denna studie kan det ses som att 

individerna  gått  in  i en  roll  centrerad  kring  bilden  av  sig  själv,  då  majoriteten  av  de 

publicerade  bilderna  är  fokuserade  på  själva  individen.  Detta  betyder  att  individens 

identitet på Instagram är nästan enbart kopplad till individen själv och inte hur individen 

framträder  i andra roller som exempelvis  förälder,  studerande  eller vän. Farnham  och 

Churchill (2011) menar att identitetskapande online inte tar hänsyn till att individers 

identitet är mångfacetterad, detta skulle kunna ses som en förklaring till varför individer 

väljer  att  fokusera  sin  online-identitet  i  huvudsak  kring  sig  själv,  då  det  inte  finns 

utrymme eller möjlighet till att visa upp något mer. Detta kan dock ses som motstridigt 

då det kan tänkas att varje bild en individ publicerar  är en del i framställandet  av sin 

identitet. Detta borde då rimligtvis  lämna utrymme  att publicera  många olika typer av 

bilder där olika roller framgår, exempelvis en bild på en individs barn visar att individen 

innehar rollen som förälder. Att individer träder in i olika roller på sociala medier styrks 

även av Knight och Weedon (2014). 

Ploderer, Howard, Thomas och Reitberger (2008) har i sin forskning kommit fram till 

att  individer  använder  sociala  medier  för  att  få  uppskattning.  Ploderer  et  al.  resultat 

skulle kunna appliceras även i denna studie. Då det resultat som framkom tyder på att 

individerna visade upp en sida av sig själva genom att publicera bilder på Instagram som 

endast representerade vissa aspekter hos individen medan andra förbisågs. Denna typ av 

selektiv självpresentation kan leda till att en individ väljer att presentera de aspekter hos 

sig själv som individen anser är bäst. Det skulle kunna betyda att individers syfte med att 

publicera  bilder  på  Instagram  är  att  få  uppskattning,  då  bilderna  i  huvudsak  visade
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individen i sin självutvalda roll så är det möjligt att individerna sökte uppskattning i syfte 

att stärka denna roll. 

Denna   observationsstudie   visade   att   männen   publicerade   fler   kollage   och   att 

majoriteten av bilderna i kollagen var koncentrerade kring ett specifikt ämne. Detta kan 

tolkas  som  att  de  vill  visa  upp  en  smalare  identitet.  Som  nämndes  ovan  erbjuder 

Instagram en möjlighet att kliva in i olika identiteter, det faktum att männens bilder var 

fokuserade  på  ett  ämne  kan  vara  en  indikation  på  att  män  tenderar  att  kliva  in  i en 

smalare och mer specifik identitet. Kvinnorna tenderade att publicera bilder som tyder 

på en bredare identitet, då bilderna i kollagen var mer mångfacetterade. Att kvinnor visar 

upp en bredare identitet kan förklaras av Magnuson och Dundes (2008) som beskriver 

att kvinnor har svårare att hålla isär de olika aspekter som ingår i hela identiteten, män å 

andra sidan tenderar att se tydliga avgränsningar mellan olika områden i livet. 
 

5.2 Publiken på Instagram 
 

Som det tidigare nämnts så kan en användare på Instagram selektivt välja vilka aspekter 

av individens personlighet som ska presenteras eller vilka foton som förmedlar den bästa 

versionen av individen (Farnham & Churchill, 2011; Ellison et al., 2006). Detta medför 

att  det  är  möjligt  att  styra  hur  andra  individer  uppfattar  en  själv  vilket  beskrivs  av 

Goffman (1959) som IM. Då Instagram möjliggör för individer att ständigt kunna styra 

hur de uppfattas av andra så argumenterar denna studie för att individers identitetsskapande  

på  Instagram  är  kantad  av  IM.  Ett  effektivt  sätt  för  individer  att bedriva IM på 

Instagram  kan således tolkas till att individerna  noga väljer ut de foton som publiceras. 

Rui och Stafanone (2013) förklarar att det kan uppstå svårigheter med IM på sociala 

medier.  Som  tidigare  nämnts  är IM  relaterad  till vilken  roll,  vilken  miljö  samt  vilken 

publik individen är i kontakt med. Sociala medier uppmuntrar till att sprida information 

över hela det sociala nätverket så att vem som helst som är en del i nätverket kan ta del 

av det individen publicerar. I denna typ av miljö har individen en begränsad vetskap om 

vilken dennes publik är, detta leder till att det blir svårare för individen att anpassa sin 

roll efter publiken. En förklaring till att vissa av bilderna som observerats i denna studie 

var tydligt poserade kan således vara att individerna försökte skapa den optimala bilden 

av sig själv någorlunda oberoende av publiken. Det kan dock ses som motsägelsefullt att 

anta att individen  är omedveten  om sin publik  på Instagram  då hashtags  erbjuder  en 

möjlighet att placera in bilderna i ett visst fack. Yang et al. (2012) beskriver att hashtags 

kan fungera  som en symbol  för tillhörighet  inom en viss grupp. Från detta perspektiv 

skulle det kunna argumenteras för att individerna i denna studie har en viss vetskap om 

publiken  då den består av andra individer som placerar in sina publiceringar  i samma 

fack och då också tillhör en viss grupp av individer. Detta skulle betyda att individerna 

väljer ut de bilder som passar den aktuella publiken.
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5.3 Att fånga den bästa versionen av sig själv 
 

I denna observationsstudie  framkom att kvinnor publicerade fler bilder som var tydligt 

poserade. Forsmans (2014) undersökning som publicerats av statens medieråd visade att 

ett ideal för självpresentation  var att framstå som naturlig samt att det fanns skillnader 

mellan  hur män och kvinnor  arbetade  för att uppnå  detta  ideal.  För att lyckas  uppnå 

idealet om att framstå som naturliga menar Forsman att kvinnor manipulerar bilderna i 

större  utsträckning  än männen,  vilket  även  ses som  mer  socialt  accepterat.  Forsmans 

resultat  stämmer  således  överens  med denna studies resultat då bilderna  kan ses som 

manipulerade   genom  kameravinklar   och  poseringar.    Detta  kan  påvisa  att  kvinnor 

använder sig av IM i större utsträckning än män i sitt identitetsskapande  på Instagram, 

då det kan ses som att kvinnor vill framhäva alternativt dölja vissa aspekter genom 

kameravinklar och poseringar. 

Detta  kan  också  visa  på  att  individerna  använder  Instagram  för  att  anpassa  sin 

identitet så att den stämmer överens med hur individerna vill framstå. Instagram kan då 

ses precis som Johansson (2002) beskriver, som en plats där individer får möjlighet att 

uttrycka delar av sitt fantasiliv. Det skulle också kunna ses så som Bargh et al. (2002) 

uttrycker det, att individer får möjlighet att uttrycka sitt sanna jag. Individen skapar då 

en identitet och poserar i bilderna  i syfte att presentera  sitt sanna jag på det sätt som 

individen uppfattar sig själv. Om så är fallet, det vill säga att individerna måste använda 

sig  av  kameravinklar  och  poseringar  för  att  bilderna  ska  stämma  överens  med  sin 

självbild, skulle det i denna studie kunna visa på att individernas uppfattning av sig själva 

inte stämmer överens med verkligheten. Med detta menas att en individ måste posera på 

ett visst sätt från en viss vinkel för att få bilden att stämma överens med sin självbild. 

Detta kan också förklara den stora mängden selfies som observerats då det kan vara som 

Wendt (2014) beskriver. Wendt menar att inte känna igen sig själv leder till en viss 

fascination av sig själv och skapar en drivkraft att gång på gång fånga sig själv på bild. Att 

alterera bilderna genom kameravinklar och poseringar visar även på att det finns en 

medvetenhet  i individernas  IM då de aktivt valt att framhäva  vissa aspekter i bilden. I 

likhet med det Goffman (1959) argumenterar  för är individerna medvetna om vad som 

ska framhävas  eller visualiseras  för att upprätthålla  en viss roll så att andra uppfattar 

individen så som individen önskar att bli uppfattad. 

Studien  visade  på  att  kvinnor  var  mer  benägna  att  publicera   selfies  i  form  av 

porträttbilder. Kvinnornas bilder tenderade också att ha en neutral bakgrund. Att 

majoriteten  av bilderna hade neutral bakgrund kan vara ett sätt för individen  att styra 

publikens fokus till det individen faktiskt vill visa, i detta fall ansiktet. Detta är ytterligare 

en metod för att utöva IM på Instagram. Dessutom kan det tolkas som att ansiktet ses 

som den del av individen som representerar individens identitet. 

En selfie är en bild där individen själv har möjlighet att styra hur bilden tas med hjälp 

av kameravinklar då det är individen själv som håller i kameran. Wendt (2014) menar att 

denna kontroll  över kameran  för att hitta bäst vinkel bygger upp uppfattningar  av oss 

själva som enbart är konstruerade genom kameralinsen. I Michelle Phans YouTube video 

“How  to take  the  perfect  selfie”  visas  vilket  ljus  som  är bäst,  hur  en  smartphone  ska 

hållas, hur armen ska positioneras samt vikten av att hitta bäst vinkel. Detta förklaras för
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att individen ska kunna ta den perfekta selfien och på så sätt fånga den bästa versionen 

av  sig  själv.  Denna  typ  av  video  förmedlar  att  det  krävs  förberedelse   och  en  viss 

eftertanke  vid  publiceringar  av  bilder  vilket  även  Forsman  (2014)  nämner.  Forsman 

menar även att detta är vanligare hos kvinnor än hos män. Detta kan betyda att kvinnor 

har  en  mer  noggrannhet   i  skapandet   av  sin  identitet  och  att  det  finns  en  större 

medvetenhet  i hur olika aspekter uppfattas av andra. Enligt Haferkamp et al. (2012) är 

kvinnor också mer benägna att skapa en positiv bild av sig själva, vilket kan betyda att 

kvinnor har ett behov av att utöva mer omfattande IM än vad män gör. 

Genom   den   visuella   presentationen   på   Instagram   så   kan   medvetenheten   hos 

kvinnorna medföra att de gör bilderna mer estetiskt tilltalande, vilket påverkar 

identitetsskapandet.  Detta stämmer överens med det Siibak (2009) fann i sin studie, då 

han bland annat menar att kvinnor till högre grad värderar de estetiska aspekterna  av 

den fotografering som används i framställandet av det visuella jaget. 

De män som observerades under studiens gång publicerade mer än dubbelt så många 

bilder där det tydligt framgick  att den observerade  individen  inte höll i kameran  själv. 

Detta  kan  betyda  att individen  frånsäger  sig  en viss  kontroll  över  bildens  vinklar  och 

ljussättning ifall bilden i fråga är tagen av någon annan. Det finns dock en möjlighet att 

bilden är tagen av individen själv genom exempelvis stativ och timer, om så är fallet kan 

det  betyda  att  individen  aktivt  väljer  en  metod  som  kan  upplevas  mer  naturlig  och 

mindre poserad. Det är möjligt att männen  använt sig av denna teknik för att framstå 

som naturliga. Detta kan vara svaret på hur männen utför IM. Utifrån resultatet i denna 

studie har det inte varit möjligt  att urskilja  om individernas  syfte med de publicerade 

bilderna  var  att  framstå  som  naturliga,  det  som  däremot  framkom  var  att  männen 

tenderade att visa sig själva när de befann sig i en aktivitetsorienterad roll.  Detta innebär 

att  männens  identitet  blir  kopplad  till  en  prestation,  vilket  kan  upplevas  som  mer 

naturligt än en posering. 

Som nämnts tidigare bestod kvinnornas bilder till största del av selfies, kvinnorna 

publicerade också betydligt fler selfies än männen, detta i samband med det faktum att 

en  selfie  tillåter  självkontroll  över  bilden  då  individen  själv  håller  i  kameran  visar 

återigen att kvinnor utför IM i större utsträckning än män. 
 

5.4 Maskulinitet & femininitet 
 

Under   studien   framkom   att   männen   och   kvinnorna   poserade   på   olika   sätt   i  de 

publicerade  bilderna. Resultatet  av denna studie visade att män publicerade  fler bilder 

med fokus på kroppen, medan fokus på kvinnornas bilder riktade sig mot ansiktet. Detta 

stämmer  överens  med  det  resultat  Elm  (2009)  publicerat  i sin  studie  “Teenagers  Get 

Undressed on the Internet”. Elms studie visar att en anledning till varför kvinnor har ett stort 

antal porträttbilder  är för att kvinnor finner ansiktet som mer centralt och viktigt att visa 

upp än vad män gör. Elms studie visar att individer som tar selfies gör det på grund  av  

att  de  vill  hitta  den  ideala  versionen  av  sig  själv.  En  annan  aspekt  som deriverats från 

denna studie var att män var mer benägna att publicera bilder på överkroppen utan kläder. 

Elm beskriver att ett typiskt ideal för maskulinitet ligger i fysisk styrka. En anledning till att 

männen publicerade fler bilder där muskler visades upp kan
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vara ett försök att framstå som maskulina  i enlighet  med Elms benämning  av manligt 

ideal. Forsmans (2014) studie visar att män utan tröja kan visa upp sig och det är socialt 

accepterat så länge mannen ifråga är vältränad. Denna föreställning har visat sig korrekt 

även i denna studie, då de individer som publicerat bilder med bar överkropp kan tolkas 

vältränade. En förklaring till varför männen publicerar denna typ av bild tillhandahålls 

av Haferkamp  et al. (2012)  som beskriver  att männens  självpresentations-beteende  är 

tävlingsinriktat   och  därför  vill  män  i  större  utsträckning   än  kvinnor  visa  upp  sin 

prestation. 

Elm (2009)  argumenterar  för att skillnaderna  mellan  män och kvinnors  poseringar 

kan förklaras av att män och kvinnor har olika uppfattningar av vad som anses som attraktivt. 

Då det som är typiskt attraktivt hos en man är en vältränad överkropp medan det som 

kan ses som attraktivt hos kvinnor fokuseras kring ansiktet. Detta kan ses som en 

förklaring  till varför män och kvinnor poserar på olika sätt. Men då även kvinnliga 

vältränade kroppar faller in under typiska skönhetsideal som ses som attraktiva så 

argumenterar denna studie att de olika poseringarna också handlar om könsskillnader i 

utförandet av IM. Goffman (1959) beskriver att IM kan handla om att visa upp en perfekt 

fasad oavsett vad som finns bakom kulisserna. Det skulle då kunna argumenteras för att 

denna perfekta fasad är enkel att underhålla genom kläder samt smink och att genom att 

eliminera  kläder  visar  individen  vad  som  finns  bakom  kulisserna  och  därför  väljer 

kvinnor att visa mindre av sitt yttre. 
 

5.5 “Jag syns, alltså existerar jag” 
 

I den relaterade forskningen presenterades  Marwicks (2015) koncept av Instafame som 

går ut på att en Instagramanvändare  får många följare med hjälp av att publicera många 

selfies.  I och med att de observerade  i denna  studie  publicerade  många  selfies  så kan 

Instafame ses som en möjlig drivkraft för fortsatta selfie-publiceringar.  Det skulle även 

kunna argumenteras för att ett visst drag av narcissism krävs för att uppnå just detta. För 

som  Wendt  (2014)  menar  finns  en  viss  självupptagenhet  i publicerandet  av  bilder  på 

Instagram och detta kan ses som en form av narcissism. Buffardi och Campbells (2008) 

forskning visar att för narcissister är ett deltagande i sociala medier väldigt inbjudande 

då det möjliggör för en kontrollerad självpresentation samt att det stillar 

uppmärksamhetsbegäret. Detta kan tolkas som att Instagram också kan ses som en 

uppfyllande miljö för individer med narcissistiska drag. 

Studien visar också på att de observerade individerna i huvudsak valde att publicera bilder 

där individen på något sätt var inkluderad. Detta visar på individernas förmåga att framstå  

som  det  Johansson  (2002)  beskriver  som  medial.  Johansson  menar  då  att inneha  

förmågan  att  vara  medial  är  samma  sak  som  att  anpassa  sig  och  fungera  i mediernas 

värld där livsstilar, jaget samt identiteter skapas. De observerade individerna kan med 

hjälp av de bilder de publicerar av sig själva också skapa sig själv och jaget “Jag syns, alltså 

existerar jag” (Johansson, 2002, s. 175).
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6. Slutsats & vidare forskning 
 

Under  denna  rubrik  presenteras  initialt  en  slutsats  som  kunnat  framställas  utifrån 

studiens resultat och diskussion. Därefter beskrivs förslag på vidare forskning inom 

området. 
 

6.1 Slutsats 
 

Som det nämndes inledningsvis så har möten mellan människor till viss del förflyttats till 

den virtuella världen och sociala medier. Detta har lett till nya möjligheter för 

identitetsskapande.  En del av syftet i denna studie var att skapa en bild av hur individer  

framställer  sin identitet  på Instagram.  Då Instagram  ger individerna möjlighet att styra 

över sin självpresentation kan individerna därigenom kontrollera vilka aspekter hos sig själv 

som ska synliggöras. Resultatet i denna studie visade att den del av identiteten som de 

observerade individerna antog till stor del kretsade kring bilden av sig själv. Med detta 

menas att majoriteten av individerna valde att inte fokusera på de delar av sin identitet 

som består av andra roller i livet såsom exempelvis förälder, studerande eller vän. En 

slutsats som kan dras utav detta är att individerna kliver in i en specifik del av sin identitet 

på Instagram där fokus ligger på bilden av sig själv. 

Den andra delen av denna studies syfte var att visa på eventuella differenser mellan 

hur män och kvinnor framställer sin identitet på Instagram. Det som framkom under den 

genomförda observationsstudien  var att män och kvinnor fokuserar på olika aspekter av 

sig själv vid framställandet av sin identitet på Instagram. Detta visade sig i form av 

differerade   poseringar,   då  kvinnor  tenderade   att  fokusera   mer  på  ansiktet  medan 

männen fokuserade på kroppen. I denna studie har det argumenterats  för att individer 

på Instagram bedriver IM, vilket också styrkts av tidigare forskning. Då IM handlar om 

att styra  andra  individer  att rikta  sitt fokus  på utvalda  delar  som  individen  ifråga  vill 

presentera, så kan individen kontrollera hur denne uppfattas av andra. Därför dras 

slutsatsen att individer som strävar efter att presentera den bästa versionen av sig själv är 

flitiga användare av IM. Det kan dessutom konkluderas utifrån mäns och kvinnors olika 

poseringar  att  strävan  efter  denna  bästa  version  av  sig  själv  sker  på  olika  sätt  därför 

används också IM på olika sätt. 

För att återknyta till inledningen där följande fråga ställdes: ”hur skulle det vara att få 

styra  andras  intryck  av dig,  vad  skulle  du  framhäva?”  så skulle  svaret  enligt  denna 

studie bli: ”Den bästa versionen av mig själv”. 
 

6.2 Vidare forskning 
 

Som  nämndes  i  introduktionen  av  denna  studie  fann  vi  ett  stort  glapp  i  forskningen 

rörande  genus och sociala medier. Denna studie försöker  fylla en del av en lucka som 

framkommer  ur  den  befintliga  forskningen  kring  genusperspektiv  i  självpresentation 

inom sociala medier. Dock finns det fortfarande ett stort glapp att fylla kring 

identitetsskapande och genusperspektiv och därför vore det intressant att se vidare forskning 

kring dessa ämnen. Det skulle förslagsvis  vara intressant att se vilken typ av respons de 

publicerade bilderna genererar och hur detta påverkar vidare publicering, exempelvis har 

det konstaterats att selfies genererar fler “likes” men vilken typ av selfie
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genererar  “likes”?  Skiljer  sig  detta  mellan  könen?   Då  denna  studie  ämnade  till  att 

undersöka  det  visuella  inom  identitetsskapandet  vore  en  vidare  forskning  som  berör 

både text och bild intressant för att på så vis få en helhet av individernas identitet inom 

de sociala medierna. 

Det skulle också vara intressant att se en bredare forskning rörande genusperspektivet 

för att synliggöra de skillnader som kan förekomma på ett mer generellt plan. 

Då  denna  studie  inte  tagit  hänsyn   till  individernas   offline-beteende   skulle  mer 

djupgående forskning kring detta ämne vara bidragande för att skapa förståelse för hur 

individer  använder  sig av sociala  medier  för att framställa  sig själva. Denna  forskning 

skulle förslagsvis kunna vara inriktad på hur individerna ser på sitt online-framträdande i 

relation till sin identitet offline.
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