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Sammanfattning 

Selfiekulturen har under de senaste åren växt sig stark. Över 350 miljoner selfie-relaterade 

hashtags finns på Instagram och det har arrangerats utställningar med just selfien i fokus. 

Bland individer som växte upp på 2000-talet, så kallade milleniegenerationen, har mer än 

hälften någon gång laddat upp en selfie på sociala medier. Plattformen vi fokuserar på är 

Instagram då det är en plattform för specifikt delning av bilder och med sina 500 miljoner 

användare är det tydligt hur pass populär plattformen är. Vår studie redogör vilka sociala 

och psykiska behov som ligger till grund till varför unga vuxna laddar upp selfies på 

Instagram. Vi undersöker utöver detta vilka upplevelser och psykosociala konsekvenser som 

kommer ur uppladdningen av selfies samt hur individens behov samverkar med drivkraften 

inom sociala medier.  

  

Vi utförde 10 enskilda forskningsintervjuer med unga vuxna med ett åldersspann mellan 16-

26 år. Den kvalitativa intervjumetoden valdes eftersom vi ville få en djupare förståelse kring 

unga vuxnas användande och behov vad gäller selfies. Utifrån teorier om nya plattformar, 

självpresentation och identitetsutveckling skapade vi en intervjumanual med frågor som 

hjälpte oss besvara våra frågeställningar. Våra intervjufrågor delades upp efter teman som 

representerade huvudpoängen i teorierna vi valde. Tidigare forskning har visat ett samband 

mellan selfies och självkänsla samt narcissism. Detta hade vi också i åtanke vid val av teorier 

och frågor. Vår intervjumanual omfattade bland annat frågor kring betydelsen av likes och 

följare, negativa och positiva känslor som uppkommer av uppladdningen av selfies, 

redigering av bilder och intervjupersonernas uppfattning om selfiekulturen överlag. När vi 

sedan ställde frågan “Vad för slags behov tror du/känner du uppfylls av att lägga upp selfies, 

om något?” svarade 90% av respondenterna att det var bekräftelsebehovet som uppfylldes.  

  

Av vårt resultat kunde vi skapa en modell, “Selfie-modellen”, som beskriver hur vi tolkade att 

individernas användning och känslor samspelar med varandra. Dålig självkänsla var 

huvudfaktorn som ledde till detta bekräftelsebehov, som sedan uppfylldes av att ladda upp 

selfies och få likes. Likes och följare genererades av selfie och ledde till en större popularitet 

på plattformen och gav därav mer uppmärksamhet. Uppmärksamheten skapade en 

prestationsångest hos användarna som i sin tur ledde till ytterligare bekräftelsebehov. 

Självkänslan blev då enligt vår tolkning endast tillfälligt förhöjd och gav ingen långvarig 

effekt. 

  

Nyckelord: selfie, Instagram, unga vuxna, behov, självkänsla 
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Abstract 
The selfie culture has during the past years grown very strong. Currently Instagram has over 

350 million selfie related hashtags and exhibitions have been arranged with the famous selfie 

in focus. Amongst the individuals that grew up during the 21th century, so called 

“millennials”, more than half have at least once uploaded a selfie on social media. The 

platform we focus on in our study is Instagram. The reason for that is that it is a platform 

that is specifically meant for photo sharing and with its 500 million users it is clear just how 

popular the platform is. The aim of our study is to explore what social and psychological 

needs that underlie in why young adults upload selfies on Instagram. We also highlight the 

experiences and psychosocial consequences that comes from uploading selfies and how the 

individual's needs work together with the driving forces within social medias.  

  

We performed 10 individual interviews with young adults with an age span between 16-26 

years old. The qualitative interview method was chosen to allow us to get a deeper 

understanding of young adults' uses and needs when it comes to selfies. With the help of 

theories about new platforms, self presentation and identity development we created an 

interview manual with questions that helped us answer our questions at issue. Our interview 

questions were divided into different themes that represented the main points of the theories 

we had chosen. Previous studies had shown a correlation between selfies and self esteem and 

narcissism. This was also something we had in mind when choosing theories and questions 

for our study. Our interview manual included, amongst others, questions about the 

significance of likes and followers, negative and positive feelings that occur with the act of 

posting selfies, photo editing and the respondent’s general opinions about the selfie culture. 

When we later asked the question “What needs do you feel/believe are fulfilled by uploading 

selfies, if any?” 90% of the respondents answered that it was confirmation needs that was 

fulfilled. 

  

With our result in mind we created a model, “The Selfie-model”, that describes how our 

interpretation of how the individual's use and feelings interplay with each other. Bad self 

esteem was the key factor that led to the need of confirmation that was filled by likes. The 

likes and followers that were generated led to a growth in popularity on the platform , thus 

giving the user more attention. The attention received created performance anxiety which in 

turn led to more confirmation needs. The self esteem was, according to our interpretation, 

only temporarily boosted and didn’t leave a long term effect. 

  

Key words: selfie, Instagram, young adults, needs, self esteem 
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1. Introduktion 
You have to have a sense of humor every once in a while. So many people think that 

taking so many selfies is just ridiculous. For me, what's so funny is I love taking 

pictures and posting them on social media for memories. I genuinely love the glam of 

life and hair and makeup and all of that, so I love just sharing my life with people -- 

that's who I've been. 

(Kardashian West, citerad i Johnson, 2015, 1 mars) 
 

Kim Kardashian West, ibland kallad “The Queen of Selfies”, släppte år 2015 boken “Selfish”. 

Boken innehåller 445 sidor och består endast av selfies och korta tillhörande beskrivningar 

och kan ses som en tryckt version av Instagram. I en intervju med Adweek uttrycker hon sin 

fascination för fotografiets utveckling och framförallt selfiens evolution i samband med 

teknikens utveckling (Johnson, 2015, 1 mars). Kardashian West ser selfiekulturen som en 

form av harmlös konst som hon sedan sin första selfie 1984 anser sig fångat utvecklingen av i 

sin bok (Johnson, 2015, 1 mars). Shahak Shapira, en författare och satiriker från Berlin har 

dock en annan syn på utvecklingen. Med sin judiska bakgrund reagerade han på faktumet att 

ungdomar tog selfies på Berlins Förintelsemonument och skapade konstverket “Yolocaust”. 

Konstverket publicerades inför Förintelsens minnesdag i mitten av januari 2017 och består 

av bilder som 12 ungdomar tagit på platsen, där de jonglerar, ler och hoppar på monumentet 

(Metro, 2017, 19 januari). Sveper en sedan över bilderna förvandlas monumentet i 

bakgrunden till en hög med döda, nakna människor med samma glada turister i förgrunden. 

Shapira ville att projektet skulle agera som en väckarklocka och samtliga personer som fick 

sina bilder redigerade och använda i projektet nåddes av spridningen (Yolocaust, 2017). För 

att få sina bilder borttagna var de tvungna att kontakta Shapira och mer eller mindre be om 

ursäkt för deras hänsynslösa agerande (Yolocaust, 2017). Shapiras projekt och Kardashians 

bok visar två helt skilda synsätt på selfiekulturen och den här studien kommer undersöka 

vilka behov den populära selfien uppfyller hos unga vuxna, vilka upplevelser och 

psykosociala konsekvenser som uppkommer av uppladdningen av selfies samt hur 

individens behov samverkar med drivkraften inom sociala medier. 

 

1.1 Bakgrund & problemområde 
I januari 2011 släppte Instagram sitt hashtag-system som tillät användare att tagga sina 

bilder i valfria kategorier med hjälp av #-symbolen och samma dag postades den allra första 

bilden med #selfie (Laird, 2013, 20 november). Sedan dess har selfiekulturen fått ett enormt 

uppsving och Instagram har idag över 350 miljoner selfie-relatareade hashtags. 2013 

utnämndes ordet “Selfie” till “Word of the year” av Oxford University och definierades som 
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ett fotografi som en tagit på sig själv, oftast med en smartphone eller webbkamera, och delar 

på sociala medier (Oxford Dictionaries, 2013). Självporträtt i sin mening är inte ett nytt 

fenomen och det kan man se i gamla konstnärers verk. Saatchi Gallery, en konsthall för 

samtidskonst i London, har i ett samarbete med Huawei och deras nya smartphone-kamera 

presenterat “From Selfie to Self-Expression”, en utställning vars syfte är att utforska selfiens 

historia (Saatchi Gallery, 2017). Utställningen sträcker sig från de gamla konstnärernas 

självporträtt till dagens digitala selfies och skapades enligt Saatchi Gallery (2017) för att hylla 

den kreativa potentialen i en uttrycksform som oftast betraktas som “dumhet”. Utställningen 

vill även markera rollen mobiltelefonen har fått som ett konstnärligt medium som motiverar 

ungdomar (Saatchi Gallery, 2017).  

 

Populariteten av selfies är svår att undgå i dagens samhälle, framförallt bland 

“milleniegenerationen” som innefattar individerna som växt upp med 2000-talets nya 

digitala teknologier. Enligt Taylor (2014) på Pew Research Center har mer än hälften av 

millenniegenerationen postat en selfie på sociala medier och det laddas upp hundratusentals 

selfies på Instagram dagligen. Vår studie är därav högst aktuell i dagens samhälle. 

Utvecklingen av smartphones, sociala medier och dess applikationen har lett till att selfies 

blivit en stor del av mediakulturen. Fokus för vår studie kommer ligga på Instagram, en 

plattform som endast är till för bilduppladdning. Med sina 500 miljoner användare, där 68% 

är kvinnor och 32% män, och de 95 miljoner bilder som laddas upp på plattformen varje dag 

visar hur populär plattformen är för att dela bilder (Aslam, 2017, 29 april; Instagram, 2017). 

 

1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med vår studie är att ta reda på och undersöka vilka, om några, sociala och psykiska 

behov som ligger till grund för unga vuxnas selfie-uppladdning på Instagram. Vi vill även 

med vår studie ta reda på vilka upplevelser och psykosociala konsekvenser som uppkommer 

genom uppladdningen av selfies samt hur individens behov samverkar med drivkraften inom 

sociala medier. Genom att ta reda på specifikt varför, unga vuxna i det här fallet, väljer att 

regelbundet ladda upp bilder på sig själva på en av de största sociala medie-plattformarna 

kan vi också få en inblick i varför selfiekulturen blivit så stor i dagens samhälle. Vår studie 

kommer även ge en inblick i intervjupersonernas tankar kring “likes” och redigering av 

bilder, och vad intervjupersonerna själva anser om selfiekulturen och dess konsekvenser. 

 

Våra frågeställningar är: 

1. Vilka sociala och psykiska behov, om några, ligger till grund till varför unga vuxna 

laddar upp selfies på Instagram? 
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2. Vilka upplevelser och psykosociala konsekvenser kommer ur uppladdningen av 

selfies på Instagram? 

3. Hur samverkar individens behov med drivkraften inom sociala medier? 

  

1.3 Nyckelbegrepp 
Selfie - ett fotografi som en tagit på sig själv och delar på sociala medier (Oxford 

Dictionaries, 2013). (jfr group selfie, eller ”groupie”) 

Like - En gilla-markering på Instagram som görs genom att dubbelklicka på bilden eller 

trycka på hjärtsymbolen under bilden. 

Sociala medier - Ett samlingsnamn på kommunikationskanaler, så som Facebook och 

Instagram, skapade med en kombination av teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll (NE, 2017a). 

Unga vuxna - I vår studie innefattar detta individerna som växt upp med 2000-talets nya 

digitala teknologier, så kallade “milleniegenerationen”. Detta innefattar barn födda på 1980-

talet till tidigt 2000-tal. 

Sociala och psykiska behov - Med utgångspunkt i Maslows (1943) behovshierki 

innefattar sociala behov trygghet och tillhörighet och psykiska behov innefattar självkänsla 

samt självförverkligande. 

Självförtroende – Människors tilltro på sin egen förmåga att prestera inom olika 

områden, till exempel i en idrott (Psykologiguiden, 2017). 

Självkänsla – Grundinställningen människan har till sig själv och vad den tycker om sig 

själv. Det innefattar alltså hur nöjd, stolt och accepterande människan är gentemot sig själv 

(Psykologiguiden, 2017). 

 

1.4 Disposition   
Till en början presenterar vi teorier och tidigare forskning, därefter går vi in på 

metodavsnittet där vi också beskriver tillvägagångssätt och i vilken grad generalisering, 

validitet och reliabilitet tillämpas på vår studie. Sedan presenterar vi vårt resultat i samband 

med vår analys av det följt av diskussion och slutsats, där vi bland annat presenterar en 

modell vi skapat utifrån resultatet. Slutligen tar vi upp framtida forskning, implikationer för 

samhället och hur vi fördelat arbetet. 
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2. Teori & tidigare forskning 
Vi har valt ut ett antal huvudteorier som vi anser relevanta för vårt ämne. Till en början 

kommer vi med hjälp av Marwick (2013) och Van Dijck (2013) presentera webb 2.0 och dess 

populariserade uppmärksamhet, där människors status ofta mäts i likes och följare. Därefter 

kommer vi behandla teorier om självpresentation och narcissism. Vi kommer börja med att 

presentera Baumans (2008) teori kring konsumtionssamhället där människor själva 

förvandlas till varor. Därefter kommer Goffmans (2014) dramaturgiska process som 

beskriver samhällets mänskliga interaktioner i teatermetaforer. Festingers (1954) teori om 

social jämförelse kommer därefter och behandlar hur människors jämförelsebeteende 

fungerar gentemot andra individer följt av Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans. 

Sedan kommer vi presentera teorier av Johansson (2002) och Lasch (1981) där narcissism är 

i fokus och diskuteras. Den sista delen i teoridelen kommer kort gå in på 

utvecklingspsykologi, där tonåringens identitetsutveckling kommer beskrivas utifrån Erik 

Erikson (1977) och David Moshmans (2011) teorier. När alla huvudteorier är presenterade 

kommer vi att gå in på tidigare forskning och där fokusera på tre studier som har gjorts i 

samband med selfies, varför man laddar upp dem samt vilka effekter uppladdningen av 

selfies kan ha på individer. 

  

2.1 Nya plattformar - Populariserad uppmärksamhet i webb 2.0 
I boken Status update diskuterar Alice Marwick (2013) webb 2.0, sociala medier och hur vi 

skapar en hierarki med status och popularitet som mäts med likes och följare. Marwick 

(2013) talar om strategier för självpresentation, eftersom individens “profil” är en stor del av 

webb 2.0 och att sociala medier har ett stort fokus på just individen som både producerar 

och konsumerar innehåll. Webb 2.0 är ett begrepp för de nya och innovativa sätten som 

webben används på (NE, 2017b). Hon hävdar att individer tenderar att anta en nyliberal 

subjektivitet som tillämpas på hur och vad de tänker om sig själva, interagerar med andra 

och visar upp sin identitet (Marwick, 2013). Van Dijck (2013) anknyter till nyliberalism för 

att beskriva kulturen av sammanlänkning (eng. original: connectivity) och pratar även hon 

om hierarkin som uppstår i den. Twitter, Facebook och YouTube tas upp som exempel på 

plattformar som “lär ut” en strategi för hur användarna ska gå tillväga för att uppnå 

“mikrokändisskap” (Marwick, 2013). På samma sätt fungerar Instagram med sitt hashtag-

system som tillåter användarna att synas och nå ut till fler användare. Sociala medier har 

bidragit till att uppmärksamhet inte endast gynnar ekonomin för exempelvis företag, utan 

numera är en del av vår vardag och relationer då den populariserat uppmärksamhet. 

Plattformar så som Instagram ger dessutom användare möjligheten till att skapa och bli sitt 

egna varumärke.  
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Marwick (2013) tar upp ett exempel på den populariserade uppmärksamheten och beskriver 

hur människor som har hand om avlidna personers Facebook-sidor skryter om antalet 

“likes” de fått. Marwick (2013) lägger stor vikt vid hur webb 2.0 uppmuntrar och främjar 

kändisskap och popularitet och hur detta motiverar användningen av mediet hos människor. 

José van Dijck (2013) skriver i sin bok The culture of connectivity om de sociala mediernas 

historia och spridning. Van Dijck (2013) säger att människor vill visa vem de är online, att de 

har ett egenintresse i konstruktionen av identitet och av att dela bitar av information om sig 

själva eftersom avslöjandet av information om sig själv är starkt förknippat med popularitet. 

Hon tar upp forskare inom psykologi som hävdar att identitet är en social produkt som inte 

endast skapas av vad vi delar, utan vad andra delar och säger om oss samt att människor 

som är populära är de vars identitetskonstruktion aktivt delas av andra (Van Dijck, 2013). 

  

Den stora betydelsen av synlighet, status och uppmärksamhet i webb 2.0 kan mätas med 

bland annat följare på Twitter, likes på Facebook och även Instagram och ses som vad 

Marwick (2013) kallar för “social affordances” - de tekniska mekanismer som signalerar 

social status. Dessa plattformar uppmuntrar ett status-sökande beteende och promotar 

marknadsföring och reklam i våra relationer och sociala liv. De spelar en stor roll i hur vi 

bevarar ojämlikheten mellan människor med hög och låg status genom att reducera 

komplexa relationer till visuellt synliga nummer. Inte nog med att siffrorna av följare och 

likes mäter popularitet, det innefattar även nivån av influens, synlighet och uppmärksamhet 

(Marwick, 2013). “Uppmärksamhetsekonomin”, ett begrepp Marwick (2013) använder för 

att beskriva denna utveckling, behöver inte tyda på narcissism eller vanföreställningar om 

sig själv, utan för att människor omedvetet tagit till sig idealet av plattformarna de använder 

dagligen (Marwick, 2013).  

  

[...] If they weren’t at the level where they were, they would want to be there. Because 

it’s like, and maybe it’s not an ego driven thing, maybe it’s a purely business thought, 

but I think if you’re not being followed by a lot of people, you’re just kind of - I 

wouldn’t say you’re insignificant because you’re significant to your group of followers. 

But to be able to touch 25,000 or 75,000 or 150,000 people with one push of a button 

- specifically to Twitter - is very powerful. 

(Overby, citerat i Marwick, 2013, s. 96) 

  

Som citatet illustrerar, anses personer med färre följare än sina jämlikar som mindre viktiga 

på plattformen (Marwick, 2013). Marwick (2013) skriver att Andrew Mager, som är en 

bloggare för C-Net, berättade att personer har en slags makt när de uppdaterar 1900 
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personer på till exempel Twitter och om det sedan går ut på Facebook når de ytterligare 

några tusen. Han fortsätter att beskriva det som lite komiskt att när personer skriver ett 

inlägg/sms till en vän så tänker de inte på hur de skriver, men när meddelandet ska ut till en 

stor grupp människor så vill de att det ska vara ett bra inlägg (Marwick, 2013). På samma 

sätt kan paralleller dras till Snapchat kontra Instagram. På Snapchat skickar användarna 

bilder till sina valda vänner på kontaktlistan, där en bild dessutom går att ses i max 10 

sekunder. Tanken på att bilden ska se bra ut kan försvinna till viss del. På Instagram når 

bilden ut till flera och är permanenta om användaren inte väljer att radera inlägget, och 

människor kan bli mer benägna att dela en väl tagen bild. Marwick (2013) anser att detta kan 

ses som att livet är ett ständigt uppträdande. Människor som får uppmärksamhet utan att 

besitta någon slags förmåga eller som inte har åstadkommit något hånas som “famewhores” 

((enligt UrbanDictionary (2009, 22 oktober): en individ som är villig att göra vad som helst, 

oavsett hur förnedrande det är, för att åstadkomma ökändhet)) vilket tyder på att 

uppvisandet i sig inte är tillräckligt. Kim Kardashian kan betraktas som ett exempel på en 

“famewhore” då hennes kändisskap samt starten av reality-serien “Keeping up with the 

Kardashians” grundar sig i en sexvideo som blev tillgänglig på internet 2007 (Coleman, 2017, 

mars). Huruvida sexvideons spridning var planerad eller inte kan ingen säkert veta. 

  

2.2 Självpresentation och narcissism 
2.2.1 Dagens konsumtionssamhälle 

I Zygmunt Baumans bok “Konsumtionsliv” (2008) beskriver han hur dagens 

konsumtionssamhälle uppmanar människor till att sälja sig själva. Enligt Bauman (2008) 

har konsumtionssamhällen det mänskliga begäret i fokus, vilket ständigt växer. Med detta så 

förväntar sig alltid individer att deras behov kan tillfredsställas genom varor och uppstår det 

ett nytt behov behövs nya varor (Bauman, 2008).  

  

I de flesta beskrivningar förblir den värld som formas och bevaras av 

konsumtionssamhället prydligt uppdelad mellan de ting som ska väljas och 

människor som ska välja dem; varorna och dess konsumenter: ting att konsumera 

och människor som ska konsumera dem. 

(Bauman, 2008, s. 18)  

  

Enligt Bauman (2008) är det mest framträdande draget i konsumtionssamhället att 

konsumenterna själva förvandlas till varor, hur mycket det än försöker döljas. I dagens 

samhälle kan sociala medier som exempelvis Instagram med dess likes och följare agera som 

en valuta för en individs värde. Användarna kan således sälja sig själva - sitt utseende, sin 

senaste resa till Thailand och sitt gymbesök genom att exponera sig för andra, vare sig det är 



 13 

vänner eller främlingar, för att få likes och eventuella följare. Individen blir både 

marknadsförare och det som marknadsförs - säljare och det som säljs. 

Konsumtionssamhället kan, enligt Bauman (2008), vara det enda samhället i den mänskliga 

historien som lovar lycka i livet. Konsumtion som förmåga för att öka lyckan är dock 

tämligen begränsad då den enligt Bauman (2008) inte kan gå vidare längre än där man 

tillfredsställer sina grundläggande behov. Han anser att konsumtion är totalt “oförmögen 

som ‘lyckofaktor’” när det kommer till Maslows nivå om självförverkligande (Bauman, 

2008). Abraham Maslows (1943) behovshierarki består av fem nivåer av behov som 

människor strävar efter att uppnå. De fem nivåer består av de fysiologiska behoven (mat, 

vatten, sömn, sex), trygghet (känna sig säker och stabil i sin omgivning), tillhörighet (bli 

älskad, känna gemenskap), självkänsla (uppskattning, makt, respekt) samt 

självförverkligande (bli allt du kan bli) (Maslow, 1943). Enligt Maslow (1943) relaterar alla 

dessa olika behov till varandra och för att klättra i trappan måste människan tillfredsställa 

ett behov för att komma till nästa. Innan människan uppfyllt ett behov glöms behoven 

ovanför bort. Det här är en process som inte är fixerad, det vill säga att människan klättrar 

mer eller mindre upp och ner för behovstrappan genom hela livet (Maslow, 1943). Det 

Bauman (2008) menar är att man inte kan använda konsumtion för att uppnå den högsta 

nivån i Maslows behovstrappa. 

  

Bauman (2008) skriver att “att konsumera” betyder att man investerar i sitt eget sociala 

medlemskap, vilket i ett konsumtionssamhälle översätts till “säljbarhet”. Människan skaffar 

sig egenskaper som det redan finns en efterfrågan av eller återanvänder redan befintliga 

egenskaper som det kan skapas efterfrågan av (Bauman, 2008). Att göra sig själv till en 

säljbar vara är ett gör-det-själv-jobb och en individuell skyldighet. Utmaningen och 

uppgiften blir dock att faktiskt göra sig själv till det och inte bara bli en säljbar vara 

(Bauman, 2008). Sociala medier är en stor och effektiv plattform för att marknadsföra sig 

själv, vare sig det är privatperson eller företag. Det finns ett flertal exempel på människor 

som blivit kända bara av att ladda upp bilder på sig själva och sitt liv på Instagram. Dan 

Bilzerian, en 36-årig pokerspelare, har genom att publicera bilder på sig själv och sitt 

extravaganta liv med lättklädda kvinnor, pengar och vapen fått en följarskara på 22 miljoner 

under sina fem år på Instagram (Adolfsson, 2017, 27 januari). Bilzerian är ett utmärkt, om än 

extremt, exempel på det Bauman (2008) talar om - att göra sig själv till en säljbar vara. 

  

Den prometiska skammen är ett begrepp som tas upp i Baumans bok (2008) och innebär 

skammen att misslyckas i sin skyldighet att göra sig annorlunda, förmodligen bättre, än vad 

man har blivit född till. Till skillnad från den prometiska utmaningen (vägran att vara 

skyldig någon annan något) eller stoltheten (vara skyldig sig själv allt) är skammen en 
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alltigenom individuell känsla. “‘Samhällen’ skäms aldrig, känner aldrig skam; skam är bara 

tänkbart som ett individuellt tillstånd” (Bauman, 2008, s 69). Bauman (2008) hänvisar här 

till människokroppen och hävdar att det är något som människan “måste övervinna” och 

lämna bakom sig. “Den “råa”, enkla, icke-reformerade och obearbetade kroppen är något att 

känna skam för: stötande för ögat lämnar den alltid mycket övrigt att önska” (Bauman, 

2008, s. 70). Av detta kan paralleller dras till allt från att använda smink, plastikoperera sig 

till att använda sig utav filter och andra manipuleringsverktyg vid uppladdningen av en bild 

på sig själv. Rädslan för att inte falla in i mönstret har trängts undan av en rädsla för att inte 

räcka till (Bauman, 2008). Konsumtionssamhället har lärt sig att utnyttja denna rädsla och 

att företagen som tillverkar konsumtionsvaror tävlar om att vara de mest pålitliga vägledarna 

och hjälparna i kundernas ständiga strävan att möta utmaningen (Bauman, 2008). 

  

I boken hänvisar Bauman (2008) till två brittiska intervjupersoner, en flicka i 16-årsåldern 

och en ung kvinna över 20 år, som exempel på hur att ha de nya och senaste kläderna samt 

vårdandet av ens utseendet är en förutsättning att vara och förbli efterfrågad, vare sig det 

handlar om en fråga om utbyte av pengar eller ej. 

  

“Om jag gick ut i det jag bär på mig nu (jeans och en t-shirt) skulle folk stirra och 

undra, varför har du inte på dig några speciella, sexuellt utmanande kläder? Redan i 

trettonårsåldern gick vi ut klädda på det sättet. Det är det man har på sig för att se 

moderiktig ut.” - Brittisk flicka, 16 år 

  

“Överallt påminns vi om hur en sexig kropp ser ut, och i takt med jag blir äldre 

bekymrar jag mig mer och mer för om jag håller måttet.” - Brittisk kvinna, över 20 år  

(citerat i Bauman, 2008, s. 71) 

  

Båda dessa kvinnor beskriver något som är väldigt aktuellt för dagens selfiekultur. 

Användandet av den lättklädda kvinnokroppen, som Dan Bilzerian flitigt använder sig av, 

och hetsen för hur en kropp “ska” se ut har redan innan den blomstrande selfiekulturen varit 

ett stort problem, främst för unga kvinnor, och väckt många debatter kring huruvida det är 

nedvärderande eller objektifierande, samt hur detta påverkar den psykiska hälsan bland de 

unga kvinnorna som ständigt blir matade av magasinomslag eller musikvideos som visar upp 

ett ideal väldigt få kan uppnå. Den populariserade uppmärksamheten som Marwick (2013) 

tar upp har endast ökat spridningen av dessa bilder, dock är det numera vi själva som mer 

eller mindre bidrar till och upprätthåller den. 
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2.2.2 Dramaturgi - Samhället i teatermetaforer 

Den dramaturgiska modellen, skapad av Erving Goffman (2014), beskriver människors 

interaktioner i samhället med teatermetaforer - världen är som en scen och människan, aktiv 

både i processen för hur vi beter oss och i processen av att utveckla samhället, utformar sina 

egna beteenden på egen hand. Vi genomskådar våra sociala konventioner, varandras 

handlingar och uttryck och uppträder för varandra, vaktar vår tunga, undviker riskfyllda 

konversationer för att passa in i kontexten och inte göra situationen genant och tappa våra 

ansikten. Människan är oärlig på det sättet att vi vill leda och kontrollera hur andra ser på 

oss (Goffman, 2014).  

 

Oavsett vilket speciellt mål individen har i tankarna och oavsett hans motiv för att 

ställa sig till det målet ligger det i hans intresse att kontrollera de andras beteende, 

framför allt deras reaktionsbetingade behandling av honom. 

(Goffman, 2014, s. 13) 

 

Vi går exempelvis inte hemifrån utan att fixa till oss. Vi sätter på oss rena kläder, fixar håret 

och sminkar oss till den grad att vi är bekväma och säkra nog att människor inte kommer 

“titta snett” på oss. På samma sätt lägger människan oftast inte upp bilder på sig själv när 

den är nyvaken och ofixad. Vi är sociala bedragare och vårt jobb är att uppvisa den bästa 

presentationen av oss själva som vi bara kan (Goffman, 2014).  

  

Människan beter sig annorlunda i sociala sammanhang bland andra människor än vad de 

gör när de är ensamma. Processen för där rollspelet äger rum kallas dramaturgi och det är 

här teatermetaforerna kommer in (Goffman, 2014). Scenen är vårt samhälle och genom 

detaljer kan vi förstå vilken scen vi befinner oss i och anpassa oss efter den. Goffman (2014) 

säger alltså att vi lånar masker av samhället - från vår scen. Han använder termen 

framträdande för att referera till all den aktivitet som vi människor visar upp under en 

period av observatörers närvaro (Goffman, 2014). Goffman beskriver två olika extremer av 

framträdande. Den första extremen är när individen själv blir fullständigt lurad av sitt eget 

agerande och blir därmed övertygad om att det hen försöker förmedla är äkta. Detta 

övertygar i sin tur observatörerna. Goffman (2014) kallar dessa för “uppriktiga framträdare”. 

På Instagram och andra sociala medier väljer människor oftast att lägga upp bilder om hur 

bra deras liv är, och sällan det motsatta. Glorifieringen och skyltandet av det orealistiska, 

perfekta livet kan på sociala medieplattformar vara väldigt övertygande, ibland till den nivån 

att publiken på andra sidan skärmen kan uppfatta deras egna liv som sämre. Den andra 

extremen innebär att individen inte alls blir övertygad av hens eget agerande. Goffman 

(2014) förklarar vidare att: “Den möjligheten är begriplig, eftersom ingen har bättre 
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förutsättningar att genomskåda äktheten i ett framträdande än den som står för det” 

(Goffman, 2014, s.25). Om en individ inte övertygas av sitt eget agerande och inte heller 

lägger stor vikt vid observatörens uppfattning betecknas den som cynisk (Goffman, 2014). 

  

Platsen där människan framträder kallar Goffman (2014) för front stage (främre regionen). 

En individs framträdande i front stage kan enligt Goffman (2014) uppfattas som ett försök 

att ge intryck av att hens aktivitet upprätthåller och personifierar vissa normer. För att göra 

detta talar individen till publiken, antingen verbalt eller genom gestikuleringar samt genom 

att vara anständig i sitt uppförande medan hen befinner sig inom syn- eller hörhåll för en 

publik (Goffman, 2014). Front stage är alltså den plats där människans framträdande äger 

rum och hur vi agerar när vi står framför en publik och är offentliga. Vår front stage-self 

kommer fram i de scener där vi inte känner våra medspelare särskilt bra. Vår front stage-self 

är den vi själva tror kommer vara mest uppskattad av andra (Goffman, 2014). Det är just den 

här front stage-self som människan visar upp när den tar selfies och postar dem på 

Instagram. Under ett par timmar är personens bild i ett flöde som ses av observatörerna. Det 

blir ett framträdande och feedback ges i form av likes och kommentarer istället för applåder. 

Den andra regionen kallas för back stage (bakre regionen). Goffman (2014) beskriver den 

bakre regionen som: “Där kan den agerande koppla av; han kan lägga av sin fasad, vila 

från sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt.” (Goffman, 2014, s. 102). Back stage är 

alltså den plats där vi är dolda från offentligheten, eller som Goffman (2014) säger: “bakom 

kulissen”. Vår back stage-self är versionen av oss själva som vi ofta visar upp för dem vi 

känner (Goffman, 2014). Sociala mediers utveckling har suddat ut gränserna mellan back 

stage och front stage. Det är inte längre en självklarhet att vi är dolda från offentligheten och 

kan ta av oss masken när vi kommer hem och stänger ytterdörren. Genom att ständigt vilja 

vara uppkopplade och tillgängliga kommer ofta vår front stage-self fram i platser som 

Goffman (2008) beskriver som back stage. Desto mer socialt uppkopplade vi är desto mer 

hanterar vi vilka delar av oss själva vi vill att andra ska se. Detta gör vi när vi postar 

statusuppdateringar på Facebook, lägger ut “storys” på Snapchat, och inte minst lägger ut 

bilder på Instagram.  

  

Fasad är ett begrepp Goffman (2014) använder för att beteckna “den del av individens 

framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera 

situationen för de personer som observerar framträdandet” (Goffman, 2014 s.28). För att 

uppnå en social fasad kan människor använda sig av tre saker: inramningen (the setting), 

uppträdande (appearance), och manér (manner). De två sistnämnda kallar Goffman (2014) 

för personlig fasad. Inramningen refererar till en platsbunden fysisk layout för ett rum/yta 

och all dess rekvisita, till exempel ett klassrum eller arbetsplats (Goffman, 2014). Goffman 
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(2014) förklarar att utvecklingen medför att gränsen mellan olika inramningar flyter 

samman. Uppträdande innefattar de saker vi nära förknippar med en individ, fixerade 

attribut så som etnicitet, men även ålder och kläder och manér som innebär en individs 

uppvisade attityd, såsom självsäkerhet, auktoritet, ödmjukhet och liknande (Goffman, 2014). 

För att exemplifiera detta i dagens samhälle kan gränsen mellan offentliga platser och 

hemmet flyta samman i och med mobila mediers utveckling, att vi ständigt är uppkopplade. 

Människor kan även genom uppladdningen av selfies välja vilka inramningar de visar upp 

sig själva i, och vilken personlig fasad de önskar visa utåt för att uttrycka ett önskat budskap 

om sig själva. Goffman (2014) talar även om uttrycken “give expression” (sända ut) och 

“give off expression” (överföra). Dessa begrepp handlar om människans uttrycksförmåga. 

Det första, give expression, handlar om verbala symboler som en individ använder sig av i 

sina uttryck (Goffman, 2014). Det handlar alltså om kommunikation. Give off expression 

innefattar aktiviteter som uppfattas som karaktäristiska för den agerande individen, då man 

räknar med att en aktivitet utförs av skäl som ligger utanför den information som överförs 

(Goffman, 2014). På Instagram, där vi delar med oss av våra liv genom bilder (och ibland 

text) överför vi olika uttryck (give off expression) och tolkar varandra. 

  

2.2.3 Den narcissistiska kulturen 

I sin bok Bilder av självet talar Thomas Johansson (2002) om människans identitet och 

självet. Johansson (2002) ifrågasätter i vilken utsträckning nya medier ändrar individens 

förutsättning för identitetsskapande då det blir svårare eller i vissa fall omöjligt att skilja på 

vad som är verkligt och vad som är en simulering som skapats med medieteknikens hjälp 

(Johansson, 2002). Det blir alltså svårare och svårare för människor att avgöra vad som är 

verkligt och vad som är en mask eller en fasad, som Goffman (2014) kallar det. Det kan 

handla om ett filter som slätar ut huden på en selfie eller bilder från en vardag som visas upp 

som så mycket bättre än vad den faktiskt är.  

  

Det finns idag en fascination inför människors privatliv, en längtan efter att riva ned 

gränser och att kika in bakom kulisserna... självet omvandlas till medierna, att det tar 

sig speciella uttryck och att presentationen av självet står i fokus för den framtida 

kulturen. Mediernas förmåga att tränga nära och fokusera på detaljer bidrar också till 

att förändra människors perception. 

(Johansson, 2002, s. 100) 

  

Boken The culture of narcissim, skriven av Christopher Lasch (1981), utforskar rötterna och 

utbredningen av normaliseringen av den patologiska narcissimen. Med ett fokus på den 

amerikanska kulturen hävdar Lasch (1981) att amerikaner i slutet av 1900-talet hade 
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utvecklat en form av narcissism, som innebar att människor ständigt sökte efter extern 

bekräftelse eller validering. Detta kom som en följd av andra världskriget då människor 

bland annat upplevde ekonomisk förmögenhet, liberal politik och ihållande men misslyckade 

försök till självförverkligande (Lasch, 1981). Lasch (1981) fokuserar på den psykologiska 

dimensionen av narcissism, något han hävdar att många narcissismkritiker vägrat diskutera. 

Lasch (1981) menar att genom att förbise den psykologiska dimensionen försummas även 

den sociala dimensionen.  

  

De [narcissismkritikerna] lyckas inte utforska något av de karaktärsdrag som är 

förknippade med den sjukliga narcissimen, som i mindre extrem form uppträder i 

sådant överflöd i nutida vardagsliv: beroende av den ställföreträdande värme som 

tillhandahålls av andra, i förening med fruktan för beroende, en känsla av inre 

tomhet, gränslös undertryckt vrede och otillfredsställda orala begär. Inte heller 

diskuterar de vad som skulle kunna kallas narcissismens sekundära kännetecken: 

falsk självinsikt, beräknade lockmedel, självurskuldande humor. 

(Lasch, 1981, s. 50) 

  

Lasch (1981) fortsätter med att säga att narcissismen för dessa kritiker förblir en synonym 

och en exakt metafor till egoism och ingenting annat som kan beskriva det sinnestillstånd 

där världen framträder som en spegel av självet. Det Lasch (1981) menar är att människan 

alltid har varit egocentrisk, men att utvecklingen av exempelvis media- och 

konsumtionssamhället gör att narcissismen kan ses som en metafor för ett mänskligt 

tillstånd (Lasch, 1981). Han beskriver denna utveckling genom olika representationer i det 

amerikanska samhället och menar att egoismen i världen beror på människans nya syn på 

framgång (Lasch, 1981). Strävandet efter lycka, självförverkligande och kändisskap i 

samband med strävan för att passa in i normen för hur vi “ska” se ut uppmuntrar en 

överlevnadsmentalitet hos individer som leder till ett narcissistiskt samhälle, där vi inte bara 

vill komma framåt utan komma före andra (Lasch, 1981). Han talar om “det kollektiva 

psyket” och hur det reflekterar gruppens (samhällets) behov. Lasch (1981) menar att 

människors personlighet kan vara ett uttryck för varje samhälles kultur och regler, och att 

människans personlighet därav representerar samhällets behov.  

   

Vidare tar Lasch (1981) upp hur spridningen av fotografier skadar vår verklighetsuppfattning 

och att verkligheten alltmer liknar det vi ser genom kameran. “Fotografiska bilder förser oss 

med bevisen på vår existens [...]” (Lasch, 1981, s.67). Kameran beskrivs som en pryl med 

“många narcissistiska användningssätt”, där självövervakning är den viktigaste (Lasch, 

1981). Detta är inte endast för att den ger människan möjlighet till att ständigt granska sig 
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själv, utan för att den även ger känslan av individualitet ett beroende av att konsumera bilder 

av det egna jaget samtidigt som yttervärldens verklighet ifrågasätts (Lasch, 1981). Detta kan 

tydligt kopplas till selfies i dagens samhälle. 

  

Le, den dolda kameran ser dig!’ Detta allseende ögas intrång i vardagslivet 

överrumplar oss inte längre och ertappar oss inte längre med garden sänkt. Vi 

behöver ingen påminnelse för att le. Ett leende är beständigt inristat i våra 

anletsdrag, och vi vet redan ur vilken av flera vinklar de gör sig bäst på foto.  

(Lasch, 1981, s. 67)  

  

2.3 Social jämförelse och dissonans 
Leon Festinger (1954) ger i sin artikel ”A theory of social comparison processes” nio 

huvudhypoteser som kretsar kring tron att människan har en drivkraft till att utvärdera sig 

själv på ett korrekt sätt. Festinger (1954) hävdar att människor har en grundläggande drift 

för att utvärdera sina åsikter och förmågor med andra människor. Tendensen att jämföra sig 

själv med en annan person minskar ju mer ens egna åsikter och förmågor skiljer sig från den 

andra personen. Alltså, om en person är väldigt olik dig så är det mindre troligt att du jämför 

dig med den personen (Festinger, 1954). Exempel på det här kan vara att det är mer troligt 

att individer jämför sitt antal likes och följare med en vän och inte en känd person. Vidare 

hävdar Festinger (1954) att människan har ett “enkelriktat driv uppåt” när det gäller våra 

förmågor. Med detta menar han att vi värdesätter att alltid göra bättre och bättre ifrån oss, 

något som går att kopplas med Maslows (1943) behovsteori - människan vill alltid klättra 

uppåt för att nå det självförverkligande stadiet. Detta saknas till stor del när det gäller våra 

åsikter. Däremot finns det icke-sociala hinder som gör det svårt eller till och med omöjligt att 

förändra ens egna förmåga, och att dessa förhinder är inte relaterade till våra åsikter 

(Festinger, 1954). Han menar alltså att människan kan ändra sin åsikt när hen vill, men 

oavsett hur motiverad en individ är för att förbättra sin förmåga så kan det finnas element 

som kan göra det omöjligt (Festinger, 1954). 

  

Vidare menar Festinger (1954) att människan kan vara benägen att motivera sin separation 

från andra genom att vara nedsättande, särskilt om den tror att den andra personen kan vara 

bättre (eller sämre) än sig själv. De negativa konsekvenserna skulle innebära att individens 

egna åsikt om sig själv hade försämrats vid en fortsatt jämförelse med dessa personer 

(Festinger, 1954). Tidigare nämndes det orealistiska, perfekta liv många visar upp på sociala 

medier, de “uppriktiga framträdarna” som Goffman (2014) kallar dem, som övertygar sig 

själva och andra. Detta kan kopplas ihop med vad Festinger (1954) menar här - om en 

människa upprepade gånger blir exponerad för bilder från en annan persons liv som anses 
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vara ouppnåeligt perfekt och lyckligt, kan den möjligtvis bli mindre benägen att jämföra sitt 

egna liv med den andra personen för att undvika dessa negativa konsekvenser. På samma 

sätt kan ett flöde av selfies eventuellt ge samma effekt om jämförelsen av sitt egna och den 

andres utseende påverkar självförtroendet och självkänslan negativt. 

 

2.3.1 Kognitiv dissonans 

Festinger (1957) har även utvecklat dissonansteorin som förklarar förändringar av attityder 

och handlingsmönster. Kognitiv dissonans innefattar de obehagliga känslorna som uppstår 

när det råder en konflikt mellan en persons handlingar och attityder. Detta leder till att 

människan strävar efter att förändra antingen sin attityd eller sina handlingar så att de 

stämmer överens med varandra (Festinger, 1957). Ett exempel på detta kan vara om en 

person säger “Jag mår dåligt av att ladda upp selfies” och “Jag laddar upp selfies”. Personen 

upplever då en dissonans och kan antingen sluta ladda upp selfies eller förändra sina känslor 

kring uppladdningen av selfies. 

 

2.4 Identitetsutveckling i ungdomsåren 
I ungdomsåren är det många som börjar se sin identitet som något de kan och måste skapa 

åt sig själva. Identitet är för ungdomar både en fråga om att slå fast vem man är och 

bestämma vem man vill vara. Redan som små börjar vi fundera och bekymra oss för oss 

själva. Små barn definierar sig själva genom sitt namn, sitt hem, sin familj och sina 

förmågor. Med utvecklingen tenderar individen att börja definiera sig med hänsyn till 

personlighet, ideologi och andra abstrakta karaktäristiska drag (Moshman, 2011).  

  

Erik Erikson (1977) utvecklade en teori om personlighetsutveckling där han belyste de 

sociala och kulturella sammanhangets roll i utvecklingen. Eriksson (1977) menade att 

personlighetsutvecklingen fortsätter under hela livet och skapade åtta utvecklingsstadier 

människan går igenom under sin livsstid. Stadierna beskriver en typ av kris eller vändpunkt i 

utvecklingen som personer upplever olika åldrar. Under ungdomsåren närmar sig 

tonåringen stadiet för identitetsbildningen. Enligt Erikson (1977) definieras 

identitetsbegreppet genom 12 element. Han säger bland annat att identiteten är det explicita 

eller implicita svaret på frågan “Vem är jag?” och att svaret på frågan uppnås med en 

realistisk bedömning av självet och genom att ta hänsyn till samhällets ideologier och 

förväntningar på individen. Stadiet kallas för “Identitet vs identitetsförvirring” och frågor 

som individen upplever i den här krisen är “Kan jag förstå vem jag är?” och “Passar jag in?”. 

Om tonåringen kan lösa krisen på ett bra sätt går hen vidare med en större kunskap om sig 
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själv och med större mognad. Om inte resulterar det i att tonåringen upplever ångest och 

förvirring kring sin identitet, vilket kan resultera i negativa konsekvenser. 

  

Forskare har länge diskuterat hur termen identitet ska användas och definieras. Enligt David 

Moshmans (2011) definition är en identitet delvis en explicit teori om en själv som person. 

Alltså är en identitet en avancerad uppfattning av det egna jaget. I och med att ungdomsåren 

är en på pass kritisk period i identitetsutvecklingen och att ungdomar använder sig av sociala 

medieplattformar i en stor utsträckning finner vi det högst relevant och intressant att 

undersöka och intervjua just unga vuxna angående en specifik del av deras användande. 

  

Ungdomsperioden kan göra ungdomar mer mottagliga för vissa former av egocentrism. 

Begrepp som Moshman (2011) tar upp är “den inbillade publiken” och “den personliga 

myten”. Den inbillade publiken innebär att individen har en stark och omotiverad känsla av 

att vara i centrum för allas uppmärksamhet på gott och ont. Den personliga myten innebär 

känslan av att vara speciell, mer speciell än alla andra och en känsla av osårbarhet. Detta är 

något vi kan relatera till individers användning av Instagram då det är en plattform som 

sätter individen i centrum när hen laddar upp selfies och finns där för publiken att se.  

  

2.5 Tidigare forskning 
Det har gjorts många studier kring selfies med många olika syften och vi kommer här 

presentera tre av dem. Den första studien undersökte motivationen kring uppladdningen av 

selfies - mycket likt vår egen. Den andra studien belyser vilka psykiska effekter som selfies 

medför och den tredje och sista studien belyser vilken effekt selfies har på individers 

självkänsla och sociala känslighet. Vi har valt att fokusera på just dessa då de är relevanta 

och belyser området vi är intresserade av.   

  

2.5.1 Varför vi postar selfies 

Yongjun Sung, Jung-Ah Lee, Eunice Kim och Sejung Marina Choi gjorde 2016 studien Why 

we post selfies: Understanding motivations for posting pictures of oneself. Studiens 

frågeställning var “Vad motiverar människor till att ta och posta selfies på sociala medier?” 

och bestod av 319 deltagare, 94 män och 221 kvinnor och medelåldern för deltagarna var 29 

år (Sung et al., 2016). Urvalet bestod av “selfie takers/posters” (människor som tar och 

postar selfies). Studien ville utöver att endast ta reda på motivationen till varför människor 

postar selfies även ta reda på vilken roll narcissism spelar in i motivationerna (Sung et al., 

2016). Sung et al. (2016) undersökte även frekvensen av uppladdning och deltagarnas 

framtida intentioner till att fortsätta ladda upp selfies på sociala medier. Av de 66 
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motivationerna de samlade in i förundersökningen bevarades slutligen 38 stycken som 

användes i huvudstudien, där deltagarna fick ranka påståenden på en skala från 1-7 

(instämmer inte - instämmer starkt) (Sung et al., 2016).  

  

Resultatet visade till sist att det fanns fyra stora kategorier av motivation för uppladdningen 

av selfies: uppmärksamhetssökande, kommunikation, arkivering samt underhållning (Sung 

et al., 2016). Narcissism var relaterat till samtliga av dessa motivationer förutom arkivering 

och påverkade även frekvensen av uppladdning samt intentioner för framtida uppladdning 

av selfies på sociala medier (Sung et al., 2016). Enligt Sung et al. (2016) har även tidigare 

forskning visat att användning av sociala medier och postandet av selfies är associerat med 

narcissism. 

  

2.5.2 Psykiska effekter av att posta selfies 

Wang, Yang och Haigh (2016) har undersökt huruvida att posta samt ta del av selfies och 

groupies på sociala medier har psykologiska effekter på individer. Tidigt i artikeln tydliggör 

de vad en selfie är och beskriver det som ett självporträtt tagen av en individ som använder 

sig av en digitalkamera eller smartphone för att ladda upp bilden på sociala medier (Wang et 

al., 2016). 

  

Wang et al. (2016) tar upp att det har genomförts ett flertal studier där forskare har 

fokuserat på sambandet mellan narcissism och beteendet att posta en selfie, något som Sung 

et al. (2016) belyser i sin artikel. Forskning har visat att individens nivå av narcissism ökar 

eller minskar frekvensen av uppladdning av selfies (Wang, Yang & Haigh, 2016). På senare 

tid har undersökningar i samband med selfies utvecklats där forskare undersöker 

motivationen bakom att ladda upp en selfie på sociala medier. Detta visade, precis som 

studien av Sung et al. (2016), att uppmärksamhet, kommunikation, arkivering är de främsta 

motivationerna för uppladdningen av selfies samt att nivån av narcissism påverkade 

människans intention att posta selfies (Wang et al., 2016). 

  

Som grund för forskningen använder sig Wang et al. (2016) av Festingers (1954) social 

comparison theory där människor jämför sig själva med andra som de uppfattar vara 

liknande till dem själva för att fastställa sina egna förmågor och framgång. Festingers (1954) 

teori har oftast använts för forskning i samband med kroppsuppfattning men på senare tid 

har teorin kommit att bli tillämpad i studier relaterade till sociala medier (Wang et al., 2016). 

Denna forskning pekar på att sociala medier bidrar till och upprätthåller en negativ social 

jämförelse bland individer vilket leder till negativa effekter på människors psykiska 

välbefinnande (Wang et al., 2016).  



 23 

  

I undersökningen som Wang et al. (2016) har utfört har de som hypotes att människor som 

tar del samt postar selfies och groupies påverkar sin nivå av självkänsla. Självkänsla 

definieras i studien som en gynnsam eller icke gynnsam värdering av självet, beroende på om 

självkänslan är hög eller låg. Studien bestod av 275 deltagare där kvinnorna (ungefär 50%) 

hade en genomsnittsålder på ca 33,5 år. Vad männen hade för genomsnittsålder framgår inte 

i artikeln. 

  

Resultatet visade att människans självkänsla eller livstillfredsställelse inte påverkas av att 

posta selfies eller groupies (Want et al., 2016). Enligt Wang et al. (2016) kan detta bero på att 

uppladdningen av selfies är en strategisk självpresentation. Studien visade även att 

självkänsla och livstillfredsställelse var något som påverkades av att ta del av selfies, mer 

specifikt så påverkades dessa negativt och individer fick lägre självkänsla (Wang et al., 2016). 

Detta kan enligt Wang et al. (2016) förklaras med social comparison theory; när människan 

ser selfies på sociala medier görs en jämförelse för att förbättra självet som leder till nedsatt 

psykologiskt välbefinnande. De fortsätter genom att skriva att frekvent visning av selfies kan 

utlösa avundsjuka och på så sätt leda till minskad självkänsla (Wang et al., 2016). Att 

däremot ta del av groupies ofta leder till motsatt effekt då individen känner en slags 

gemenskap då denna typ av bild kan innefatta en själv, hävdar Wang et al. (2016).  

   
2.5.3 Selfies effekt på självkänsla och social känslighet 

Selfie and self: The effect of selfies on self-esteem and social sensitivity är en studie gjord av 

Youngsoo Shin, Minji Kim, Chaerin Im och Sang Chul Chong (2017) vars syfte var att ta reda 

på hur människors sociala känslighet och självkänsla påverkas av att ta och dela selfies på 

sociala medier. Social känslighet definieras i studien som en individs förhöjda oro för andra 

människors omdöme samt reaktion på sig själv (Shin et al., 2017). Tidigare studier har enligt 

Shin et al. (2017) visat att andra människors inlägg och kommentarer på sociala medier 

förhöjer social känslighet. Självkänsla definieras i den här studien, mycket likt studien av 

Wang et al. (2016) som en individs egna omdöme om sitt självvärde och 

självtillfredsställelse, och människor tenderar att visa upp och tolka information på sociala 

medier på ett sätt som baseras på deras egna känslor, sinnesstämning och synpunkter för att 

förhöja sin självkänsla (Shin et al., 2017). I studien medverkade 78 universitetsstudenter 

som innefattade 27 män och 51 kvinnor, dock nämner de inte vilka åldrar studenterna hade 

och studien jämförde heller inte på skillnaden mellan männens och kvinnornas resultat 

(Shin et al., 2017). Precis som Wang et al. (2016) använde denna studie sig av Festingers 

social comparison theory som grund. Undersökningen gjordes med, som de beskriver, 

indirekta metoder för att mäta social känslighet och självkänsla, detta för att minimera 
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risken för självrapporterade mått av studiedeltagarna, något som tidigare forskning haft 

enligt Shin et al. (2017).  

  

Resultatet visade att människor fick en förhöjd social känslighet efter en tagen och delad 

selfie, samt att självkänslan på deltagarna som tog och laddade upp en selfie sänktes mindre 

än dem som tog en selfie utan att ladda upp den (Shin et al., 2017). Shin et al. (2017) tror 

detta berodde på att deltagarna som tog och delade en selfie engagerades i en självfrämjande 

handling. 
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3. Metod 
Här redovisas val av metod för att undersöka studiens frågeställning. Vi skriver hur vi gått 

tillväga för att få in rätt population och urval samt hur metoden är utförd. Mot slutet går vi 

igenom huruvida vår undersökning uppnår generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 

  

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
Vi använde kvalitativa forskningsintervjuer för att undersöka vår frågeställning och då 

personliga enskilda intervjuer. Enligt Ekström och Larsson (2010) är personliga intervjuer 

lämpligt om det är individens personliga åsikter och erfarenheter som forskaren vill åt, vilket 

var relevant i vår forskning (Ekström & Larsson, 2010). 

  

Vi har utfört en semistrukturerad intervju vilket innebär att vi använde oss av en 

intervjumanual med frågor utefter teman vilket i vårt fall bestod av allmänna frågor, selfies, 

likes, redigering och liknande (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Enligt Østbye et 

al. (2004) skapar denna typ av intervjuform stor flexibilitet och lämnar rum för att på ett 

naturligt sätt ställa följdfrågor. I intervjuerna var frågorna vi använde oss av främst 

uppföljningsfrågor, indirekta frågor, direkta frågor, tolkande frågor och tystnad. 

Uppföljningsfrågor är enligt Kvale och Brinkmann (2009) när man med en nyfiken och 

kritisk inställning lyckas få fram mer innehåll av intervjupersonens svar. Detta kan 

åstadkommas genom att antingen direkt ifrågasätta det som sagts eller en enkel nickning 

med huvudet som kan uppmuntra intervjupersonen till att fortsätta prata vilket var något vi 

jobbade mycket med genom alla intervjuer. Det är även en god idé att upprepa betydelsefulla 

ord i personens svar, då det kan leda till utveckling av svar hävdar Kvale & Brinkmann 

(2009), något som visade sig fungera till viss del i vår studie. Indirekta frågor innebär att 

man använder sig utav projektiva frågor, där intervjupersonen får besvara frågor utifrån vad 

hen själv känner för andra än sig själv, i vårt fall till exempel “Varför tror du andra laddar 

upp selfies på Instagram?”. Denna typ av frågor kräver flera frågor för att kunna tolka svaret. 

När intervjupersonen har gett sin spontana vy på de aspekter av frågorna som är centrala för 

hen, kan man ställa direkta frågor, det vill säga frågor som enbart är riktade till 

intervjupersonen till exempel “Varför laddar du upp selfies på Instagram?” (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Tolkande frågor innebär att intervjuaren kan formulera om ett svar och 

göra den till en fråga eller försöka klargöra något som sagts men kan också innebära att göra 

en direkt tolkning av personens svar, även detta visade sig vara en bra metod för att få 

intervjupersonen att utveckla hens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Slutligen klargör Kvale 

och Brinkmann (2009) vad tystnad innebär, vilket är att man helt enkelt utnyttjar tystnaden 

för att få intervjun att drivas vidare. Pauser i samtalet ger intervjupersonen tid till att 
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associera och reflektera kring frågan och sitt svar för att förhoppningsvis bryta tystnaden 

själv med betydelsefull information (Kvale & Brinkmann, 2009). 

   

3.2 Population och urval 
Populationen för vår studie är unga vuxna mellan 16-30 år, detta på grund av att det var de 

unga vuxnas uppfyllda behov vi ville undersöka. Med tiden vi fick för studien var vi tvungna 

att begränsa urvalet till unga vuxna i Karlstad. Målet var att intervjua lika många män och 

kvinnor samt lika många universitetsstudenter som gymnasieelever, dock fick vi endast in 

två män och fyra kvinnor från Karlstad Universitet samt fyra kvinnor från 

Tingvallagymnasiet som passade in i urvalet samt var villiga att ställa upp på intervju. Till en 

början hade vi en man från gymnasiet men uteblev av okända anledningar. I tabellen nedan 

presenteras samtliga deltagare med ålder, utbildningsnivå samt ämne. 

RESPONDENT ÅLDER UTBILDNING 

Man 1 26 Universitetsstudent, Media 

Man 2 21 Universitetsstudent, Media 

Kvinna 1 21 Universitetsstudent, Juridik 

Kvinna 2 22 Universitetsstudent, Media 

Kvinna 3 22 Universitetsstudent, Info PR 

Kvinna 4 26 Universitetsstudent, Media 

Kvinna 5 17 Gymnasieelev, Ekonomi 

Kvinna 6 18 Gymnasieelev, Ekonomi 

Kvinna 7 16 Gymnasieelev, Ekonomi 

Kvinna 8 19 Gymnasieelev, Ekonomi 

 

För att få in rätt urval till forskningsintervjuerna skapade vi en enkät. Enkäten innehöll 

frågor hörande till studiens syfte vilket hjälpte oss att välja ut rätt intervjupersoner som var 

relevanta för att undersöka vår frågeställning. Kriteriet vi hade var att respondenterna skulle 

ladda upp selfies minst 1–2 gånger i månaden. Med hjälp av enkätfrågor som till exempel 

“Laddar du upp selfies på Instagram?” och “Hur ofta laddar du upp selfies på Instagram?” 

kunde vi välja ut rätt personer. De svarande fick i slutet av enkäten fylla i en ruta om de 

kunde tänka sig bli kontaktade för en intervju och därtill även fylla i deras namn och 

mobilnummer.  Mer om detta går att läsa under avsnitt ”3.4 Tillvägagångssätt”. 
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3.3 Operationalisering & intervjuguide 
Utifrån vårt syfte och de teorier vi valde att utgå ifrån skapade vi vår intervjumanual för att 

kunna besvara vår frågeställning. Intervjufrågorna representerade huvudpoängen i teorierna 

vi valde.  

  

3.4.1 Exempel på frågor och dess tema 

Nedan presenteras ett urval av frågor från vår intervjumanual (se bilaga 2). 

 

Frågor om popularitet 

1. Hur många likes brukar du få på en selfie?  

1. Hur känner du om du får många likes på en selfie? 

2. Hur känner du om du får få likes på en selfie?  

1. Varför tror du att du känner så? 

2. Vad har likes för betydelse? 

1. Om du reflekterar kring likes i allmänhet, kan du jämföra likes med något 

annat utanför medierna?  

3. Vad gäller antalet följare, är det viktigt för dig att ha många följare eller föredrar du 

en mindre och privat sfär? 

  

Med dessa frågor ville vi undersöka hur Instagrams like- och följarsystem påverkar och 

uppfattas av respondenterna. Som Marwick (2013) säger så är dessa “social affordances” 

som signalerar social status. Genom att ställa den här sortens frågor kunde vi få en inblick i 

hur våra respondenter uppfattade likes och följare, och undersöka om vi kunde dra 

paralleller till Marwicks (2013) teori. Baumans (2008) teori om konsumtionssamhället var 

också med i våra tankar när vi utformade dessa frågor, eftersom vi drog paralleller mellan 

likes, följare och att individer “säljer sig själva.” 

  

Frågor om självpresentation 

1. Om du bortser från filter och andra manipuleringssverktyg, tror du att andra sätter 

på en mask och visar upp ett annat humör/ett annat uttryck än vad de faktiskt känner 

i stunden? 

2. Vilken bild av dig själv vill du visa upp? 

3. Finns det några specifika situationer och miljöer du tycker om att visa upp dig själv i? 

4. Vilken är din tänkta publik? 

Dessa frågor ställde vi för att ta reda på huruvida Goffmans (2014) dramaturgiska modell 

kunde appliceras på respondenternas Instagram-användande vad gäller självpresentation. 

Ett par frågor under denna kategori kan även kopplas till Lasch (1981) teori om narcissism. 
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Som Lasch (1981) beskriver är kameran ett föremål med “många narcissistiska 

användningssätt”, där möjligheten till självövervakning ger ett beroende av att konsumera 

bilder av det egna jaget. Det är här alltså intressant att se vilken bild av dem själva 

respondenterna blev nöjda med själva och ville visa andra. 

  

Frågor om social jämförelse 

1. Brukar du titta/reflektera kring hur många likes andra får på sina selfies? 

2. Om någon annan får fler eller färre likes än dig, hur känner/tänker du då? 

  

Frågor inom detta tema ställdes till respondenterna för att se om Leon Festingers (1954) 

teori om social jämförelse tillämpades på intervjupersonerna. Teorin innebär kortfattat att 

en person har tendensen att jämföra sig med andra individer så länge deras förmågor och 

åsikter inte skiljer dem allt för mycket åt och/eller att en fortsatt jämförelse med individen 

skulle ge upphov till negativa känslor om självet. 

  

Frågor om känslor och behov 

1. Varför tror du att människor lägger upp selfies?  

1. Varför lägger du upp selfies?  

2. Hur känner du dig när du har postat en selfie? 

3. Vad för slags behov tror du/känner du uppfylls av att lägga upp selfies, om något? 

  

Dessa frågor gav oss en inblick kring huruvida respondenterna upplevde kognitiv dissonans, 

men främst huvudpunkten för vår frågeställning.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Ursprungligen var tanken att vi personligen skulle ägna tid åt att gå och dela ut 

pappersenkäter för att inte ha ett bekvämlighetsurval och därmed öka generaliseringen. En 

timme ägnades åt att gå runt bland universitetsstudenter och dela ut samt få svar på vår 

enkät. Vi insåg snabbt att majoriteten av de svar vi fått in antingen inte var rätt urval för vår 

studie då dem inte laddade upp selfies, eller att studenten inte var villig att ställa upp på en 

intervju. Då detta visade sig vara tidskrävande och inte så effektivt valde vi istället att 

överföra enkäten från pappersbaserad till webbaserad och på så sätt få en stor spridning som 

inte var lika tidskrävande. Webbenkäten delades genom Facebook för Karlstad universitets 

studenter och på en informationsplattform för Tingvallagymnasiets elever med hjälp av 

gymnasiets rektor Christine Holmberg. På ett dygn hade vi fått in ca 60 svar, där ungefär en 

tredjedel både passade in i vårt urval samt var villiga att delta i en intervju. Vi bokade direkt 

in intervjuer, första veckan med studenter från Karlstads universitet och andra veckan med 
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gymnasieelever. Inför intervjuerna bokade vi grupprum på Karlstads universitet då det är till 

fördel att intervjun sker på en lugn plats där det inte finns moment som kan störa intervjun 

(Østbye et al., 2004).  

  

För att få en hög kvalité på undersökningen är att skapa ett förtroende mellan intervjuaren 

och individen som intervjuas (Ekström & Larsson, 2010). Ekström & Larsson (2010) skriver 

vidare att genom förtroende skapas en grund för förståelse och öppenhet, där intervjuaren 

försöker skapa förståelse för hur intervjuobjektet tänker, varför hen resonerar som hen gör 

samt vad som ligger bakom utsagorna. För att åstadkomma förståelse och öppenhet mellan 

intervjuaren och intervjuobjektet bjöd vi på fika och dryck i samband med mindre 

presentationer av vilka vi är och ställde lätta frågor som “Gick det bra att hitta hit?”. Detta är 

något vi tycker ha fungerat bra och gjort intervjupersonerna mer bekväma. Under 

intervjuerna valde vi att båda medverka, men att en av oss ledde intervjun samtidigt som 

bisittaren observerade samt höjde eventuella frågetecken som kan ha uppkommit under 

intervjuns gång om det var nödvändigt. Viktigt att tänka på när en kvalitativ intervju 

genomförs är omgivningen och situationen. Østbye et al. (2004) tar upp att det inte är 

lämpligt att bli avbruten av telefoner eller intervjuarens/intervjupersonens kollegor vilket 

bisittaren hade i åtanke om det uppkom frågetecken under intervjun, att inte avbryta någon. 

Som tidigare nämnt utfördes en semistrukturerad intervju där vår manual på ett naturligt 

sätt gav möjlighet för följdfrågor. Nämnde intervjupersonen något som vi kände behövde 

utvecklas eller som vi ansåg kunde gynna oss i vår studie valde vi alltså att ställa 

uppföljningsfrågor för att ta reda på detta vilket i vissa fall utvecklade svaret till information 

som anses vara relevant för vår forskning.  

  

Alla intervjuer spelades in, något vi fick muntligt godkännande för från alla deltagare innan 

inspelningen startades, och efter varje intervjutillfälle transkriberade vi varsin intervju för 

att vara i nivå med tidsplanen. Vi transkriberade genom att lyssna på ljudfilen av 

intervjuerna via våra datorer samtidigt som vi skrev ned allt som sades i ett dokument. I 

själva transkriberingen fanns inget utrymme för tolkning, utan det som sagts under intervjun 

skrevs endast ner. Först efter transkriberingen skrevs samtliga intervjuer ut och vi gick 

igenom varje intervju tillsammans. Vi markerade intervjupersonens svar med olika färger 

utifrån 13 teman (se bilaga 3) vi valde ut i förväg som dels baserades på vad som sagts under 

intervjuerna och dels på huvudpunkterna i teorierna vi valde. Vi använde oss av följande 

teman: 

  

1. Bekräftelsebehov 

2. Självförtroende/självkänsla 

3. Perception - verkligt/simulering 

4. Jaget - narcissism 
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5. Existens - Jag finns/har/gjort 

6. Värdering av självet - valuta 

7. Marknadsföra sig själv 

8. Popularitet - Uppmärksamhet 

9. Likes och dess betydelse 

10. Jämförelse med andra 

11. Kognitiv dissonans 

12. Selfiekulturens positiva/negativa 

sidor 

13. Utseendefixering 

  

När vi gått igenom alla intervjuer och färgmarkerat utifrån dessa teman började vi 

sammanfatta vad varje person sa med våra egna ord för att få en bra överblick av varje 

person. Här kunde vi se att vissa teman flöt ihop i varandra och vi slog därför ihop vissa och 

fick då totalt sex kategorier: 

  

1. Presentationen av självet - verkligt eller simulering?  

2. Bekräftelsebehov och självkänsla 

3. Likes och popularitet 

4. Marknadsföring av sig själv 

5. Jämförelse med andra 

6. Kognitiv dissonans 

  

Vi valde sedan ut relevanta citat och presenterade och förklarade ämnet utifrån vår egen 

uppfattning om vad respondenterna faktiskt sagt. Resultat och analys slogs samman då det 

var svårt att diskutera resultatet utan att knyta till våra teorier. Avsnittet delades upp efter 

dessa sex teman. Till slutdiskussionen skapades en modell utifrån respondenternas 

användningssätt och känslor kring Instagram (se bilaga 5). 

  

3.5 Etiska forskningsaspekter/riktlinjer 
Studien vi utförde kan för en del individer uppfattas som ett känsligt ämne. Detta hamnar 

under “intervjusituation” enligt Kvale och Brinkmann (2009). Det var viktigt att överväga 

vilka personliga konsekvenser som kunde tänkas uppkomma för intervjupersonerna. I vår 

studie fanns risken att intervjupersonen skulle känna sig “påhoppad” om vår attityd var för 

hård eller liknande. Det var då av stor vikt att vi åsidosatte våra egna personliga förutfattade 

meningar och åsikter under studiens gång samt under intervjuerna så att personerna vi 

intervjuade kände sig bekväma med oss. Det var även viktigt hur vi formulerade våra frågor 

och uppföljningsfrågor på ett sätt som inte skulle låta dömande.  

  

Det var en självklarhet att intervjupersonerna skulle vara anonyma i vår studie, då 

konfidentialitet är en viktig etisk punkt enligt Kvale och Brinkmann (2009). Detta säkrade vi 

genom att inte ta med frågor eller information i vår redovisning av resultatet som kan avslöja 
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intervjupersonens identitet. All data behöll vi för oss själva och delades inte med obehöriga. 

En annan viktig punkt som tillkommer efter konfidentialitet är att man måste vara lojal mot 

intervjupersonernas muntliga uttalanden - alltså inte sätta ord i mun på dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta går hand i hand med analys, då vi tolkar deras svar. Här var det 

viktigt att vi under intervjun ställde tolkande frågor för att säkerställa att vi förstått svaret 

korrekt, och på så vis undvika att intervjupersonen kände sig misstolkad eller sviken av oss 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

Informerat samtycke var slutligen en väldigt viktig punkt som innebar att vi informerade 

intervjupersonerna om syftet med studien, hur den är upplagd i stora drag samt om riskerna 

och fördelarna som kan komma av deltagandet. Det innebär även att personerna deltog 

frivilligt och hade rätten att dra sig undan när som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

3.6 Validitet & reliabilitet 
 Østbye et al. (2004) redogör att begreppet validitet innebär giltighet men att det är svårt att 

definiera då validitet är extremt omfattande. Han beskriver att validitet i stora drag innebär 

att man mäter det man avser att mäta, både genom analysen samt resultatet av 

operationaliseringen (Østbye et al., 2004). Detta är något Kvale och Brinkmann (2009) 

också belyser då de skriver om validitet i form av att metoden undersöker det som påstås 

undersökas. För att uppnå en hög validitet med vår studie valde vi personer som var 

relevanta för vårt ämne, detta är enligt Ekström och Larsson (2010) en viktig aspekt för att 

uppnå en hög kvalitet. Genom att skicka ut enkäter kunde vi på ett enkelt sätt kontakta 

personerna som använde Instagram och laddade upp selfies minst 1-2 gånger per månad. 

Tyvärr är könsfördelning i vår studie ojämn vilket leder till att vi inte kan uttala oss om 

skillnader mellan könen. Detta var inte en faktor som var kopplad till studien och dess 

frågeställning men att undersöka skillnaden, om en sådan finns, hade varit en intressant 

ingång till vidare forskning. Två av intervjupersonerna känner oss relativt väl vilket även det 

kan ha påverkat resultatet, men det är inget vi anser. Dessa individer var minst lika måna om 

att ge oss utvecklade svar och svarade, vad vi uppfattade, ärligt på alla frågor vi ställde. 

  

För att få en så valid undersökning som möjligt försökte vi även ställa frågor som var 

objektiva och icke-ledande. Vi yttrade till exempel aldrig ordet bekräftelse förrän våra 

intervjupersoner sa det först bortsett från två av intervjuerna där respondenterna beskrev 

bekräftelse men inte hittade ordet. Vår intervjumanual var utformad på ett sätt där vi undvek 

ja/nej frågor i så stor mån som möjligt och fick vi ja/nej svar så ställde vi oftast en följdfråga 

för att få ett djupare svar. Majoriteten av frågorna i intervjumanualen var utformade på så 
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sätt att de lätt förstods av intervjupersonerna samtidigt som de kan kopplas till teorin vilket 

är viktigt för att öka validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och omfattar kvalitén - i vårt fall av intervjuerna, 

bearbetningen av dessa och analysen av datan (Østbye et al., 2004). Detta försäkrade vi 

genom att dokumentera alla intervjuer i form av ljudfiler med respondenternas 

godkännande, något som även Østbye et al. (2004) rekommenderar då detta i många fall 

även stärker studiens validitet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet på så sätt 

att resultatet av en studie bör vid andra tidpunkter och gjord av andra forskare bli det 

samma, att då respondenterna inte ändrar sina svar utifrån vilken intervjuare det är. 

Tolkningen av respondenternas svar är något som dessvärre kan skilja från person till 

person, något som vi även har upplevt - dels mellan oss forskare men även mellan 

intervjutillfället och transkriberingen. Vi har jobbat med att vara så objektiva som möjligt 

när det kommer till tolkning av intervjuerna och fokuserat på det som sägs i så stor 

utsträckning som det går. 

  

Vi valde att utföra samtliga intervjuer på samma sätt, där samma person alltid ledde 

intervjun och den andre satt bredvid och vid behov fyllde in med egna frågor om något skulle 

behöva utvecklas. Detta valde vi för att öka reliabiliteten på vår studie, då det gjorde 

intervjuerna mer konsekventa. Under intervjuerna cirkulerade vi tillbaka till vissa svar som 

intervjupersonerna givit och då fått ett utvecklat men ändå samma svar, något som även 

detta stärker reliabiliteten. Vi har under vissa intervjuer frågat om vi tolkat deras svar rätt, 

något som stärker kvalitén i studien. Vi känner att vi med dessa 10 intervjupersoner uppnått 

en mättnad i form av att många av svaren hos de olika respondenterna var snarlika och mot 

slutet framkom inget nytt, något som är en avgörande kvalité när det kommer till kvalitativa 

forskningsintervjuer (Ekström & Larsson, 2010). 

  

En viktig aspekt för att få en hög kvalite på undersökningen är att skapa ett förtroende 

mellan intervjuaren och individen som intervjuas (Ekström & Larsson, 2010). Ekström & 

Larsson (2010) skriver vidare att genom förtroende skapas en grund för förståelse och 

öppenhet, där intervjuaren försöker skapa förståelse för hur intervjuobjektet tänker, varför 

hen resonerar som hen gör samt vad som ligger bakom utsagorna. Detta är något vi försökte 

fokusera på genom att en av oss observerade intervjun och fick då inte intrycket av att något 

intervjuobjekt uppförde sig obekvämt eller styrde bort någon fråga. Något som är relevant att 

belysa är dock att genom att skapa öppenhet och samtycke under en intervju kan det 

“förstöra en frågeställning” då samtalet och dess svar kan styras vilket inte ger en hög kvalite 

på undersökningen (Ekström & Larsson, 2010). Normalt är detta dock inte fallet hävdar 
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Ekström och Larsson (2010) men är bra att tänka på, och skulle det inträffa bör det lösas på 

ett etiskt och hedervärt sätt då man inte kan “lura in människor i intervjuer under falska 

förespeglingar”. 

  

De största bristerna som kan tänkas förekomma ligger i samband med att vi har valt just 

kvalitativ forskningsintervju som metod. Med enskilda intervjuer kommer vi, som tidigare 

nämnt, åt individens personliga åsikter och erfarenheter och vi kommer lättare förbi vad 

Ekström & Larsson (2010) kallar “normfiltren” och på så sätt komma åt sanningen och inte 

bara ytan som ofta ligger utåt och gentemot andra individer men även forskaren. Här 

kommer uppföljningsfrågorna som vi använde oss av till hjälp då man får fram en mer 

detaljerad bild av intervjupersonernas åsikter berättar Østbye et al. (2004). Østbye et al. 

(2004) poängterar att detta kan innebära en stor risk då den intervjuade kan känna press 

och svara utifrån vad hen tror att forskaren vill ha (Østbye et al., 2004).  Wang et al. (2016) 

tar i sin studie upp att människor eventuellt inte vill erkänna att de faktiskt jämför sig med 

andra vad gäller social comparison teori. Det som både Østbye et al. (2004) och Wang et al. 

(2016) belyser är aspekter vi har haft i åtanke och trots att vi fick känslan att människorna vi 

intervjuade i de flesta fall var frispråkiga och kunde erkänna andra känslor som kan 

uppfattas obekväma att ta upp är detta inget vi kan garantera. 

  

Innan intervjuerna strävade vi efter att skapa en trygg miljö för intervjupersonerna och att vi 

upplevdes icke dömande och istället nyfikna så att hen kände sig manad att öppna upp sig 

och låta oss ta del av hens verkliga åsikter och inte de svar intervjuobjektet tror att vi vill ha. 

Trots våra försök till detta kan vi inte vara helt säkra på att det är så vi uppfattats av våra 

intervjuobjekt vilket kan leda till att svar vi fått är utformade på vad de tror vi vill höra. Detta 

är något vi under en enstaka intervju upplevt då respondentens svar kan liknas en fråga. I 

detta fall har vi med ett leende svarat att vi inte har några svar och är bara nyfikna på hur 

hen tycker och tänker och därmed kunnat gå vidare med intervjun på ett, vad vi kände, bra 

sätt. 

 

3.7 Generalisering 
Generaliserbarhet innebär, enligt Østbye et al. (2004), att vi kan dra slutsatser som omfattar 

en större grupp individer än den vi undersökt. De klargör att detta är beroende av två 

faktorer, antalet deltagare i urvalet samt metoden som används för att undersöka urvalet 

(Østbye et al., 2004). Vi är medvetna om att det inte är lätt att generalisera i kvalitativa 

forskningsintervjuer då det är svårt att dra en generell slutsats när vi bara intervjuat ett få 

antal respondenter (Ekström & Larsson, 2010). Om vi hade utfört fler intervjuer skulle vi 

kunnat uppnå en större mättnad och därmed se ett tydligare mönster. Detta hade, 
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tillsammans med teori och tidigare forskning, kunnat öka generaliserbarheten på vår studie. 

Något vi kan göra enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att flytta fokus från frågan om vi 

kan generalisera intervjuresultatet i största allmänhet till att istället fokusera på om 

kunskapen som genereras av intervjuerna kan överföras till andra relevanta situationer. Vi 

kan därmed göra en analytisk generalisering vilket innebär att vi med hjälp av en väl 

överlagd bedömning utifrån resultaten från studien kan ge vägledning för vad som kan 

komma att hända i en annan situation, till exempel i en större och mer omfattande studie 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4. Resultat & analys 
Det här kapitlet redovisar resultat samt analysen av våra intervjuer. Vi presenterar detta 

genom att dela upp det i olika kategorier som lyftes fram frekvent under intervjuerna, både 

av respondenterna och av oss. I vår analys valde vi att fokusera på meningen av det som sägs, 

och mindre på hur det sägs. Vi tolkade vad intervjupersonerna sa och frågade dem specifika 

frågor kring studien för att kunna besvara våra frågeställningar, och då var det inte 

intressant för oss att tolka deras eventuella nervositet eller andra känslor som uppstår av att 

prata om ämnet. När fokuset ligger på vad som sägs berättar Brinkmann och Kvale (2009) 

att transkriberingen ska brytas ner och kategoriseras. I vårt fall fastställde vi teman utefter 

intervjumanualen samt teorierna vi forskat kring, för att sedan kunna tolka och jämföra 

datan. Meningskoncentrering, som är vår analysmetod, innebär att vi tillsammans har gått 

igenom varje intervju och kortat ner de svar vi fått (Kvale & Brinkmann, 2009). Ur långa 

svar har vi tagit ut det viktigaste för att få ett kort och koncist svar som gör det lättare för oss 

att gå igenom och analysera. Till en början presenteras grundläggande gemensamma 

faktorer för intervjupersonerna i deras användning av Instagram. 

  

Gemensamt för samtliga kvinnliga intervjupersoner var en frekvent användning av 

Instagram där majoriteten sade sig använda Instagram runt en gång i timmen eller så fort de 

blev uttråkade. Männens användning verkade variera, men i alla fall några gånger per dag. 

Trots att vi endast hade två manliga deltagare kan vi med hjälp av de insamlade enkätsvaren 

instämma i bilden av att kvinnor verkar använda sig utav plattformen mer frekvent än män, 

något som bekräftas av statistiken som vi nämnde i bakgrundskapitlet.  

  

Det är nog väldigt många gånger per dag. Alltså, ja. Nästan, inte en gång i timmen 

men.. Inte när man sitter och pluggar och gör saker så i sträck, men annars är det typ 

så att man tar upp det så fort man har tråkigt. Och det kanske är titt som tätt. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Vad gäller uppladdningen av selfies hamnade majoriteten på en frekvens runt 1-2 gånger i 

månaden, vissa sa sig dock ladda upp minst en gång i veckan. Våra respondenter framstod 

alla ha ett rikt socialt liv. Den typ av bilder respondenterna brukade ladda upp var selfies, 

naturbilder, bilder på sina vänner samt om de gjorde något speciellt eller var på någon 

speciell plats. Utöver uppladdningen av egna bilder använder de Instagram för att följa sina 

vänner, kända personer och intressen. Det här resultatet tyder på att respondenterna mest 

vill observera, då de använder sig av applikationen betydligt mer än vad de själva laddar upp 

bilder. 
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4.1 Presentationen av självet - verklighet eller simulering? 
Här redogör vi vad respondenterna har sagt inom kategorin självpresentation, både den 

medvetna och omedvetna, sin egna och andras, samt yttranden som går att kopplas till 

narcissism. Avsnittet behandlar även respondenternas uttrycka behov av att visa upp och 

hävda sin existens och viljan att visa upp allt de gör och ser. Här tar vi även in de saker som 

gav oss intrycket att respondenterna hade svårt att skilja mellan vad som var verklighet och 

simulering i sin självpresentation och uttalanden som vi kopplar till utseendefixering. 

  

Man 1 använde ordet narcissist om sig själv och andra ett par gånger. Det han syftade på när 

han använde det ordet var att han vill framställa sig själv som så snygg som möjligt i sina 

bilder på Instagram. Majoriteten av intervjupersonerna sade just att de ville vara så snygga 

som möjligt på sina selfies, och uppnådde detta genom att använda vissa vinklar och 

ljussättningar. Populärast verkade vara snett uppifrån då de gav ansiktet mer kontur och 

dolde dubbelhakan. De flesta redigerade även sina bilder med ett filter antingen i Instagram 

eller via Snapchat. Som Goffman (2014) belyser vill vi människor kontrollera hur andra ser 

på oss. Att posta en selfie (framträda) på Instagram (scenen) leder till att individens front-

stage-self kommer fram, och vi vill då visa upp den sida av oss själva som vi tror kommer bli 

mest uppskattad av andra (Goffman, 2014). 

  

Man kan ju sitta i flera timmar och hålla på att redigera och fixa, fråga kompisar 

vilken bild dom tycker är snyggast. Man överanalyserar väldigt mycket när man 

lägger upp en bild. 

- Kvinna 7, 16 år 

  

[...] Jag tror jag körde den genom filter 3 gånger innan jag blev nöjd med et’. 

- Man 1, 26 år 

  

Några respondenter sade sig spendera mycket tid på redigeringen, och många tyckte även 

det var viktigt att deras flöde skulle se bra ut i sin helhet. Detta verkade begränsa 

respondenternas val av bilder att ladda upp, då ett par sa sig radera bilden om den inte 

passade in i deras flöde trots redigering. Vi tolkar detta som ett försök till ett bra första 

intryck eftersom flödet oftast är det första som syns när en klickar in på någons 

Instagramprofil. Precis som Lasch (1981) säger ger fotografier oss ett bevis av vår existens, 

och flödet på Instagram går att jämföras med en form av portfolio, då det blir som ett album 

eller samlingsverk av individernas liv.  
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[...] alltså om det är att jag inte tycker det blir bra med redigeringen så struntar jag i 

att ladda upp den. Sen är jag noga med att det ska passa in i mitt flöde också. [...] och 

är det en bild som inte gör det då lägger jag inte upp den. Det är många bilder som 

jag inte postar [...] som jag kanske vill lägga ut men det är såhär ‘Nej, kan inte, då 

förstörs flödet.’ 

- Kvinna 8, 19 år 

  

När vi frågade deltagarna kring vilket behov som uppfylls av att redigera en bild på sig själv 

när ens vänner och bekanta redan vet hur man ser ut fick vi blandade svar. Kvinna 7 sa att 

hon redigerade bort mörka ringar under ögonen och att hon gjorde det för att hon själv ville 

se en fin bild på sig själv och att det inte var för andras skull. Kvinna 3 gav ett liknande svar 

och sa att hon ibland kan använda ett filter från Snapchat som slätar ut huden och ger en 

finare hy och sa att hon använder det för att hon själv ska må bra och själv tycka att hon är 

snyggare. Även detta går att koppla till det Goffman (2014) menar med att vi vill visa upp 

den bästa sidan av oss själva. Lasch (1981) berättar om människans nya syn på framgång och 

strävandet efter självförverkligande och viljan att passa in i normen för hur samhället säger 

att vi ska se ut. Kameran beskrivs enligt Lasch (1981) som en pryl med många narcissistiska 

användningssätt. Den ger inte bara människan möjligheten till att ständigt granska sig själv 

utan kan även skada vår verklighetsuppfattning.  

  

[...] ibland när jag tittar på bilder på mig själv så känns ju inte som att det är jag på 

bilden utan det är liksom ‘Vem är det här?’ För så här tycker inte jag att jag ser ut. 

- Man 1, 26 år 

  

Det Man 1 sade här tolkade vi i stunden som att han inte kände igen sitt redigerade jag, men i 

efterhand verkar det som att han menade att han inte känner igen det oredigerade jaget på 

bild. Oavsett så väcker det en intressant fråga kring vad som är verkligt och vad som är en 

simulering. När det gäller människor som manipulerar sitt egna utseende med vinklar och 

dylikt sa Kvinna 1: 

  

Det känns som att de inte ser sig själva typ. Utan de ser sig själva som den vinkeln 

liksom. Alltså. De kanske är jättesnygga, men att de typ inte har en bra självinsikt typ. 

Och att de gör det för att de tror att det är så. 

- Kvinna 1, 21 år 
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Det Kvinna 1 säger här går tydligt att koppla till narcissistiska drag. Definitionen av en 

narcissist är en person med en förhöjd självbild och grandiositet (Psykologiguiden, 2009). 

Det går hand i hand med att inte ha en bra självinsikt. 

  

Kvinna 6 sa vidare att redigering gav en förvrängd bild av verkligheten: 

  

[...] det är så här med vinklar ljus och allt sånt där, det blir ju lätt att den personen på 

bilden är inte den personen i verkligheten. Det blir liksom två olika så här, för att det 

kan ju se skillnad på mig i verklighet och på mig på bild [...] 

- Kvinna 6, 18 år 

  

Man 1 säger att han är väldigt självkritisk och tar bort bilder han ser det minsta fel på. Han 

tog upp en bild som exempel där han upplevde att hans ena öga såg större ut än den andra. 

När vi sedan frågade honom om han tror att andra tänker på dessa fel i samma mån som han 

själv, svarade han: 

  

Nja, vissa gör nog det, men inte alla. Inte i den mån som jag tror jag själv, narcissist 

liksom, att jag vill ha så snygg bild som möjligt. [...] Allihopa är vi väl narcissister i 

någon mån. 

- Man 1, 26 år 

  

Enligt vår uppfattning upplevdes Man 1 ha en dålig självkänsla, något som även går att 

koppla till narcissism. Personer med narcissistiska personlighetsdrag har en upphöjd 

självbild som är bräcklig, vilket gör dem mycket känsliga för kritik (Psykologiguiden, 

2009).  Kvinna 4 menade att hon inte skulle ladda upp en selfie om hon själv inte hade känt 

att hon såg bra ut och ville visa upp sig. 

  

 

[...] man är väl lite egenkär också [...] 

- Kvinna 4, 26 år 

  

När vi sedan frågade om respondenterna trodde att andra sätter på en mask och visar upp ett 

annat humör eller ett annat uttryck än vad de faktiskt känner i stunden svarade Man 1 att 

han ville le på bilden även om han inte kände sig glad eftersom han anser att han blev 

snyggare då. Detta var ett återkommande svar från de flesta intervjupersoner.  

  

Varför tror du att folk gör det? 
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Varför? Ja... men som sagt. Man vill ju visa upp sin bästa sida, och inte visa om man 

mår lite dåligt eller är arg eller ledsen. 

- Man 2, 21 år 

  

Jag tror man vill visa sig själv från en bra sida. Asså, det är klart att man förstår att 

alla inte sitter sminkade kl 7 en söndagmorgon och ler perfekt med fina lockar, det.. 

Eller det finns säkert dom som gör det, jag gör inte det. Haha. Så att nej det är väl, 

ibland känner man väl att verkligheten behöver lite hjälp. 

- Kvinna 4, 26 år 

  

Det här ser vi som en strategisk självpresentation. Allt från att ställa sig vid fönstret för att få 

dagsljus eller ta en selfie med den rätta vinkeln till att sedan välja ett filter som förskönar den 

enstaka bilden, eller hela flödet, är en medveten process för att få en så bra bild som möjligt 

och på så sätt göra ett så gott intryck som möjligt på den aktuella publiken, precis som 

Goffman (2014) menar. 

  

Ett annat återkommande mönster i intervjuerna var att respondenterna uttryckte behov för 

att visa upp sin existens på Instagram - vad de gjort, vart de varit och liknande. Till skillnad 

från alla andra respondenter var dock Man 2 den enda som sa att det var det enda behovet 

som uppfylldes av att ladda upp selfies. Han var noga med att visa upp sitt aktiva liv, där han 

bland annat festar och går på konserter med sina vänner. 

  

Varför lägger du själv upp selfies? 

 

Nej men. Jag vill väl visa att jag finns. Ja, det är väl en någonting, man vill visa att 

man finns. 

  

Vad för slags behov tror du eller känner du uppfylls av att lägga upp 

selfies? 

 

Ja.. Men det är ju det här behovet att visa att man.. ’Kolla, jag gör också roliga saker! 

Jag åker utomlands, jag käkar tacos, jag åt pizza. Tog en öl med kompisen. Kolla jag 

har en snygg flickvän.’ 

- Man 2, 21 år 
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Trots att han inte kallade det för ett bekräftelsebehov anser vi att det ligger ett 

bakomliggande bekräftelsebehov bakom detta. Varför är det viktigt att visa upp sina goda 

stunder i livet? Troligtvis för att andra ska se, gilla och kanske avundas det man gjort, och på 

så sätt får människan bekräftelse på att deras liv är åtråvärt av andra, något som Goffman 

(2014) kallar för ett framträdande. Huruvida det är ett uppriktigt eller cyniskt framträdande 

är svårt att säga, eftersom det varierar till vilken grad respondenterna själva tror på sitt 

framträdande samt till vilken grad deras publik tror på dem. Ett par respondenter såg ett 

problem i faktumet att Instagram blivit en plattform där man endast ska visa den positiva 

sidan av livet, och många visste själva att bilden människor visar av sina liv var förskönad. 

  

Alltså, om jag skulle leva som mitt Instagramflöde ser ut så skulle jag ha ett jättebra 

liv, skulle det se ut som! Och det har jag ju inte! Eller jo det har jag, men [...] Jag har 

också motgångar. 

- Kvinna 8, 19 år 

  

Det är ju det som är snackisen kring Instagram att det är på något sätt ett filter av 

bara det bra som händer. [...] Man har köpt ett hus man tar inte med att det var 

mögel i källaren. Det lägger man inte upp. [...] Jag tror framförallt att unga kan 

påverkas av det, den här pressen att man alltid ska må så himla bra. 

  

Vad är det som, vad tror du är anledningen till att människor inte vill visa 

upp det sämre i livet? Att bara visa det som är bra. 

 

Det handlar väl om den pressen i samhället idag. Man ska tjäna bra, ha bra 

utbildning, husbil, båt och hund.. Barn som är glada och så vidare. Att man inte 

riktigt vågar berätta för att det på något sätt finns en… Det är lite tabu att prata om 

det. [...] Jag har ju, när jag var mindre så slet jag med ångest för att dö, så jag tycker 

det är ganska fint att folk berättar om det för jag vet ju att det säkert finns många 

hundra tusen som mår lika dåligt som jag då. Då kanske jag hade behövt någon 

annan som pratat om det så jag inte kände mig så ensam. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

Dessa två kvinnor vet själva om att deras Instagramflöde inte visar upp en helt rättvis bild av 

deras liv. Vi anser att det är positivt att respondenterna själva var medvetna kring detta 

filter, eller masken som Goffman (2014) skulle kalla det, som människor sätter på när de 

delar med sig av sin vardag och upplevelser på sociala medier. Det är dock intressant hur de 

själva väljer att bidra till detta när de själva vet om de negativa konsekvenserna. Van Dijck 
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(2013) hävdar som tidigare nämnt att människor vill avslöja information om sig själva då det 

är starkt förknippat med popularitet. Det är då värt att fundera kring varför informationen 

människor väljer att dela med sig av oftast speglar det positiva i livet. Anledningen till det 

här går att tolkas på olika sätt. Vår tolkning är att människor har, som Marwick (2013) 

skriver, omedvetet tagit till sig ett ideal av plattformen de använder sig utav – ett ideal där 

det perfekta livet ska uppvisas och uppskattas – i samband med en vilja att passa in och inte 

sticka ut som grundar sig i en ofärdig identitet och/eller dålig självkänsla. 

  

4.2 Bekräftelsebehov & självkänsla 
Här presenterar vi den stora huvudfaktorn i varför respondenterna sa att de laddade upp 

selfies - bekräftelsebehov. Vi presenterar även vad som sagts om självförtroende och 

självkänsla, högt och lågt, samt hur uppladdningen av selfies kan påverka detta.  

  

På frågorna “Vad för slags behov tror du/känner du uppfylls av att lägga upp selfies, om 

något?”  och “Varför tror du andra/du själv lägger upp selfies?” svarade alla utom en 

respondent att det var bekräftelsebehov som var den drivande faktorn. 

  

Bekräftelsebehov. Haha! Rakt igenom, tror jag. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Haha, för att få bekräftelse, haha. Ja, typ. 

- Kvinna 4, 26 år 

 

 

Jag tror mycket ligger i bekräftelsebehov. [...] när jag började väl ta bilder på mig 

själv så var det mest för att ‘Åh gud den här bilden var så snygg, snälla säg att jag är 

snygg.’ 

- Man 1, 26 år 

  

Till skillnad från Man 2, som vi nämnde tidigare, handlar denna bekräftelsen främst om 

individens yttre - alltså utseende, enligt vår tolkning. Vi anser att ett omåttligt 

bekräftelsebehov grundar sig i en dålig självkänsla, eftersom individen då upplever ett 

ständigt behov av att få höra av andra att den duger som den är. 

  

Våra respondenter använder i intervjuerna ordet självförtroende när de, enligt beskrivning, 

menade självkänsla. För att inte störa intervjuns naturliga flöde rättade vi dem inte utan vi 

använde oss utav samma ord i våra följdfrågor. Vad gäller denna självkänsla fanns det två 
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olika synsätt på huruvida selfies påverkar det. En del sade att man fick en bättre självkänsla 

av den bekräftelsen de fick vid uppladdningen av selfies, i form av likes och kommentarer. 

Detta kunde vissa respondenter använda som en “boost” om de mådde dåligt en dag, och då 

välja att ladda upp en bild för att må bättre. Andra sa däremot att det redan från början 

krävdes en god självkänsla för att överhuvudtaget “våga” ladda upp en selfie på Instagram. Vi 

anser att det här handlar om en mognadsprocess hos människan där det ena inte 

nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Desto mer människan lär känna sig själv desto 

mer kan den börja förstå varför känslor uppstår, tänker vi. En individ som tänker “Jag har 

dålig självkänsla och söker bekräftelse för det” och en individ som tänker “Jag har en god 

självkänsla och vill visa hur snygg jag är idag” har båda nått en form av självinsikt och agerar 

sedan efter den. Som Erikson (1977) beskriver identitetsbildningen, kan detta vara ett tecken 

på att respondenterna klarat av krisen “Kan jag förstå vem jag är?”. Dock har personer med 

låg självkänsla eventuellt inte känt att de kan svara ja på frågan “Passar jag in?” utan söker 

bekräftelse från andra för att få svar på frågan. 

  

Man kan ju få bättre självförtroende om man mår dåligt någon dag.  

- Kvinna 2, 22 år 

  

Jag tror att en väldigt snygg människa som har jättedåligt självförtroende tror jag 

inte laddar upp en selfies. Och en människa som inte är attraktiv då, eller vad man 

ska säga, kanske laddar upp selfies jättemycket. Det är en tyckesak. Det handlar mer 

om självförtroende, tror jag. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Jag tycker på något sätt att man måste ju ha lite självförtroende för att lägga upp 

något på Instagram. Och om man vågar och tycker någonting... “Jag tycker jag ser bra 

ut på den här bilden” och så ska jag våga lägga upp den. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

Detta kan ses som att oavsett ens nivå av självkänsla utsätter en sig för en risk i sitt 

framträdande eftersom publikens mottagande inte går att förutspå. Gemensamt för dessa två 

synsätt var dock att, oavsett om individen från början hade en hög eller låg självkänsla, var 

bekräftelsen man fick en faktor som förhöjer självkänslan. Vissa ansåg att det var en tillfällig 

förbättrad självkänsla medan andra sa att det kunde hjälpa ens självkänsla i längden. Av 

intervjuerna tolkar vi de dock som att uppladdningen av selfies och allt vad det innebär ger 

en tillfällig förbättrad självkänsla som snabbt försvinner och behöver fyllas på igen. Detta 
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eftersom många av respondenterna haft Instagram i många år och fortfarande känner 

samma behov.  

  

[...] man får ju tillfällig bekräftelse. [...] men det är ingen långsiktig lösning. Man blir 

glad av det när man får likes men man lever inte på det i flera år. 

- Kvinna 7, 16 år 

  

[...] de ligger ganska mycket i den här boosten också, som kanske då höjer… På lång 

sikt kan höja självförtroendet liksom. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

En fråga som väcks här är huruvida bekräftelsen de får ändrar deras förutsättning för 

identitetsskapande med tanke på, som Johansson (2002) menar, att nya medier gör det 

svårare att skilja på vad som är verkligt och inte. Frågan som väcks hos oss här är om 

bekräftelsen de får kan överföras utanför mediet eller om de endast känner sig bekräftade 

och känner sig dugliga på just Instagram eller sociala medier överlag. 

 

4.3 Likes & popularitet 
Här presenteras vad som sagts kring likes och vad de faktiskt har för betydelse. Vi tar här 

även upp vad som sagts om den populariserade uppmärksamheten, samt popularitet och 

uppmärksamhet överlag. Slutligen behandlar avsnittet även uttalanden kring Instagram som 

en plattform att göra reklam för sig själv. 

  

Det går utan tvekan att säga att samtliga respondenter påverkades av likes på ett eller annat 

sätt. Många av dem kunde på rak arm säga hur många likes de kunde få på en selfie. Detta 

bekräftade för oss hur pass stor betydelse likes har för individerna. Vad gäller antalet likes 

varierade siffran mellan 10 och över 400 beroende på vem vi frågade. Siffran var i sig 

ointressant för oss eftersom det varierar för varje person vad som är mycket eller lite, men 

det var intressant att ställa frågan för att se huruvida de hade koll på det. 

  

Likes hade för alla ett värde av olika slag. För vissa var det själva syftet med att lägga upp 

selfies, eftersom det var likesen (och kommentarerna) som var grunden till bekräftelsen de 

fick och lyftet för sin självkänsla. Vissa såg likes som bekräftelse för att man ser bra ut, 

medan andra ansåg att det var en bekräftelse för att man var omtyckt. En respondent sa även 

att likes blivit ett sätt att värdera andras egenvärde, något som vi kopplar till 

konsumtionssamhället som Bauman (2008) skriver om där konsumenterna själva förvandlas 

till varor. Vi tolkar det som att Man 2, som nämnde detta, anser att Instagrams användare 
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bestämmer hur mycket individer som “säljer sig” med bilder är värda när likes delas ut som 

en sorts valuta. 

  

Likes och så har ju blivit någon form av.. Vad heter det? Det har fått någon form av 

värde nuförtiden. Likes på Instagram och sociala medier. Det visar ju något 

egenvärde. 

- Man 2, 22 år 

  

Jag ser på likes som.. Jag tycker det är väldigt fint på Instagram eftersom det är ett 

hjärta. När man dubbelklickar på bilden, för att det är väl liksom lite.. Jag ger lite 

kärlek till dig liksom. Eller jag får kärlek av andra. Och jag lägger ganska mycket i 

vilka bilder jag gillar och inte gillar och därför så har det där hjärtat ganska stor 

betydelse, tycker jag. Det är som en fin komplimang eller en pat on the back. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

[En like betyder] Att någon tycker man är snygg. Det är väl det. 

- Kvinna 7, 16 år 

  

Hur det påverkade respondenterna varierade beroende på hur många likes de faktiskt får på 

sina selfies. De flesta ansåg att många likes fyllde behovet av bekräftelse. Vissa kunde känna 

sig dåliga och fula om de fick få likes och ett par sa sig ta bort dessa bilder helt. Detta är 

något som är svårt att tolka som något annat än en låg självkänsla. Att radera en bild som 

inte får tillräckligt många likes enligt en själv kan, enligt oss, även vara för att andra inte ska 

se och reagera på det “lilla” antalet de själva redan sett. På så vis kan man upprätthålla en 

önskvärd bild av sig själv för sin publik, som Goffman (2014) skulle beskriva det.  

  

[...] får man inga likes så tror man ju att man är ful [...] 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Jag vet ju att mina vänner gillar mig ändå och så där, men jag tror är mest för mig 

själv och [...] jag kanske hade tagit bort den efter ett tag, men det gör jag med det 

flesta bilder som jag inte får så många likes på. 

 

Varför då? 

  

För då kanske, antar jag att dom är fula och då vill jag inte ha med dom. 

- Kvinna 2, 22 år 
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En del sa sig dock tvivla på huruvida likesen de fick var äkta eller om de var så kallade 

“stödlikes”. Stödlikes var något som nämndes under ett par andra intervjuer, främst med en 

skämtsam ton. En stödlike innebär kort och gott att en vän eller bekant trycker på “Like” av 

ren rutin eller bara för att vara snäll. En tanke som uppkommer här är hur pass känsligt likes 

ändå kan vara, att människor känner behovet av att stödlika för att personen som laddat upp 

inte ska bli ledsen. Anledningen till det här kan även vara “like for like-rutinen” som 

förekommer på Instagram - gillar du mina bilder så gillar jag dina. Den direkta tanken som 

kommer till oss är en form av utbyte av tjänster och därmed Baumans (2008) teori om 

konsumtionssamhället. Som vi tidigare nämnt kan likes ses som en form av valuta. Detta 

kopplar vi även till frågan kring vad som är verkligt eller simulering. Vad gäller just 

”stödlikes” kan en inte se individens ansiktsuttryck när den gillar en bild och heller inte veta 

vad intentionen bakom gillandet är blir det svårt att avgöra huruvida det är en genuin eller 

ironisk handling. 

  

Man blir såhär att folk kanske gillar för att de bara ‘Hon har lagt upp en selfie, 

stödlike.’ *skratt* Ful egentligen! 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Ungefär hälften av respondenterna nämnde att de hade koll på vilka tidpunkter man ska 

ladda upp en bild för att generera så många likes som möjligt, och en respondent sa sig 

använda sig av många hashtags för att få en stor spridning på sina bilder och på så sätt också 

få fler följare. Ett par respondenter sa att de ansåg att antalet följare samt antalet likes på 

speglar individens grad av popularitet och sociala status. På frågan “Vad har likes för 

betydelse?” svarade Kvinna 1: 

  

Men det är typ att man är populär, tror jag. Eller.. Att folk tycker om en typ. Fast 

samtidigt, så är det vissa såhär, att vissa som inte får många likes kan ju också vara 

schyssta och populära. Fast nej. Jag tror det har att göra med popularitet och vilken 

status man har typ. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Kvinna 1 ansåg dock att populariteten hade en dålig sida och sa att människor med många 

följare troligtvis inte riktigt kan vara sig själva, då de kan känna sig blottade av sin stora 

publik. Precis som Goffman (2014) menar beter sig människan annorlunda i sociala 

sammanhang än vad de gör när dem är ensamma. Genom att kliva upp på en scen med en 

stor publik blir vi väldigt exponerade. Vårt front-stage-self kommer fram och vårt jobb att 
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uppvisa den bästa presentationen av oss själva blir därav viktigare än om det endast är våra 

vänner och bekanta i publiken, där vårt back-stage-self istället hade kunnat vara 

framträdande. Vårt framträdande blir således sett av fler människor och detta påverkar hur 

vi agerar i en större utsträckning och kan vara begränsande. 

  

Men om man har bara sina vänner och typ så tror jag att man kan nog bli mer 

bekväm och bara känna sig mer.. ‘Jag lägger ut det jag vill och inte det jag vill att folk 

ska se.’ 

- Kvinna 1, 21 år 

 

Kvinna 1 anser därmed att en större följarskara påverkar vad en väljer att lägga upp på 

Instagram på det sättet att man väljer mer att fokusera på antingen vad publiken vill se eller 

vad man vill att sin publik ska se snarare än att lägga upp det man själv vill visa. 

 

  

4.4 Marknadsföring av sig själv  
Majoriteten av respondenterna med öppet konto nämnde tidigt att Instagram är en 

plattform där de marknadsför sig själva och bygger ett varumärke. Som tidigare skrivet tar 

Bauman (2008) upp hur individen i ett konsumtionssamhälle blir både marknadsförare och 

det som marknadsförs - säljare och det som säljs. Detta var något som blev tydligt under 

intervjuerna då intervjuobjekt i olika åldrar var tydliga med att de gör reklam för sig själva 

med hjälp av Instagram. Det framstod som att det är viktigt och “roligt” att ha många följare 

samt att försöka öka det antalet för att få större spridning på sina bilder. Vi anser att även 

detta har att göra med att marknadsföra sig själv då en vill att så många som möjligt ska se 

en. På frågan varför det är viktigt med många följare svarade Kvinna 4 att det är för att få 

just stor spridning på innehållet och att det kan komma att skapa arbetslivserfarenhet 

och/eller förbereda en inför ett arbete. 

  

Asså nu är det ju också att faktiskt kunna leva och skapa sig ett jobb genom sociala 

medier och att liksom utforska den […] att kanske kunna ta med sig det man lär sig 

genom sina privata till jobb och liksom hur marknadsför jag på sociala medier och då 

blir det ju viktigt att ha stort antal följare och veta hur ökar man det och hur ser man 

till att de är kvar och intresserade? 

- Kvinna 4, 26 år 

  

I samband med marknadsföringen av sig själva och deras varumärke är dessa respondenter 

mer noga med vad de lägger upp. Vare sig det handlar om en selfie eller en vanlig bild måste 
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det passa in i flödet som de presenterar, en jämn uppladdning och mer måna om vad de 

laddar upp på Instagram. I och med att dessa individer har valt att ha ett öppet konto och 

lägger ner mycket tankar kring uppladdningen av selfies och resterande bilder tolkar vi det 

som att dem har en åtrå för uppmärksamhet. Något som har visat sig under intervjuerna är 

att flertalet intervjuade lägger stor tid på att strategiskt planera sina poster på Instagram. 

Detta kunde innebära att posta en bild en speciell tid och dag för att generera så många likes 

som möjligt. Bilderna kunde dessutom vara redigerade under tiotalet minuter för att passa in 

i flödet. Respondenterna lägger alltså mycket tid på sitt Instagramanvändande, som ibland 

kunde resultera i känslor som ångest eller en rädsla för att inte vara tillräckligt fin. Detta är 

tid som istället kan spenderas utanför mediernas värld och därmed undvika dessa negativa 

känslor. Samtidigt lägger en stor del av intervjuobjekten denna tid för att just må bra. Lägger 

de upp en selfie de tycker ser bra ut och får många likes resulterar det i många fall till en 

tillfälligt ökad självkänsla, något som kan ses värt att lägga den typen av tid på.  

  

Eftersom jag haft en blogg också innan så har jag varit väldigt noga med min 

Instagram eftersom jag marknadsfört mig själv på båda ställena eller vad man ska 

säga. 

- Kvinna 8, 19 år 

  

[...] jag tycker att Instagram är på ett sätt en plattform där man ska bygga ett 

varumärke. Och då jobbar jag mycket med det här Instagram-flödet, att det ser 

snyggt ut, och då tycker jag man ska ladda upp ofta och i en viss takt på något sätt. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

Van Dijck (2013) menar att normen som växer i dagens samhälle är att man ska dela med sig 

snarare än att vara privat. Har normen idag blivit att Instagram är en plattform där man 

borde eller till och med måste bygga ett varumärke på? Ett varumärke byggt och bestående 

av en själv där en i princip fortsätter jobba för konsumtionssamhället där vi, som tidigare 

skrivet, säljer oss själva och våra egenskaper som varor. En av respondenterna som föredrog 

en mindre och privat sfär (Kvinna 6) påpekar att har hon en offentlig profil på Instagram kan 

vem som helst se hennes innehåll, vilket hon säger att hon inte känner sig bekväm med. Hon 

upplevde att det känns tryggare när hon vet vilka som tar del av hennes bilder. Det här tolkar 

vi som att hon inte är lika mån om att marknadsföra sig själv som en publik person då hon 

förtydligade att hon inte accepterar någon som är okänd för henne. Detta är den största 

skillnaden mellan Kvinna 6 och andra respondenter. Likt de andra intervjuobjekten har även 

Kvinna 6 känslor som nervositet efter uppladdning, användning av specifika vinklar och ljus 

samt att likes har någon slags betydelse för hur man ser ut. Vi anser i och med detta att det 
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inte spelar någon större roll om man har ett öppet eller låst konto, viljan att visa sin bästa 

sida på Instagram är den samma. 

  

4.5 Jämförelse med andra  
Detta avsnittet presenterar vad som sagts om huruvida respondenterna sade sig jämföra sina 

likes med andra. 

  

Vi frågade respondenterna om de brukade titta eller reflektera över hur många likes andra 

får på sina bilder. Svaren vi fick var blandade. De flesta sa att de inte tittar på det i den 

utsträckningen att de jämför sina likes med andras, utan att de brukar jämföra hur många 

likes de själva får på sina olika bilder. Det här tolkar vi som att det går hand i hand med det 

som sades angående popularitet i tidigare avsnitt, att individerna då ser vilka bilder som blir 

mest uppskattade och sedan eventuellt fokuserar på att lägga ut liknande bilder för att göra 

publiken nöjd och få fler likes och följare. Som tidigare skrivet hävdar Festinger (1954) att 

människan värdesätter att alltid göra bättre och bättre ifrån sig vilket är precis det som vi 

anser att många respondenter gör i det här fallet som Kvinna 3 tar upp: 

  

[...] jag tänker mer på vad jag kan göra för att öka min genomsnittssiffra på något 

sätt. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

Ett par av respondenterna som kunde titta på hur många likes andra fick på sina selfies hade 

följarantalet i åtanke. Om personen hade ungefär lika många följare som respondenten i 

fråga kunde de jämföra antalet likes, men om det var en stor skillnad mellan deras följarantal 

lade de ingen energi på det. Festinger (1954) menar är människor mer benägna att jämföra 

sig med individer som är lik dem själva, något som stämmer väl överens med de 

respondenterna som svarade på det här viset. 

  

Ja, om de har lika antal följare, inte om de har dubbelt så många följare än mig så 

jämför jag mig inte. 

- Kvinna 7, 18 år 

  

[...] jag brukar kolla på följare, hur många de har och ifall dom har fler följare så bryr 

jag mig inte [...] 

- Kvinna 2, 22 år 
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Det var intressant att höra de olika svaren från respondenterna på den här frågan. Det finns 

en logik bakom de två jämförelsebeteenden beskrivna ovan. Respondenterna som jämför 

sina egna siffror och försöker öka sin genomsnittssiffra tror vi har en strävan efter att bli 

större och mer populära på plattformen, och tar då hänsyn till vilka bilder som genererar 

flest likes för att få förståelse kring vad publiken uppskattar mest. Respondenterna som har 

följarantalet i åtanke försöker däremot rättfärdiga antalet likes de själva och andra får genom 

logiken “fler följare, fler likes”, och på så vis undvika jobbiga känslor. Vissa respondenter 

kunde uppleva att de mådde dåligt eller blev lite svartsjuka när en kompis fick fler likes. 

Festinger (1954) skriver att människan kan motivera en separation från andra om en tror att 

jämförelsen kan innebära negativa konsekvenser, till exempel att individens egna tankar om 

sig själv skulle försämras. Kvinna 3, nämnd ovan, sa vidare att: 

  

Det är klart att man mår lite dåligt, men jag försöker verkligen.. Alltså.. Vara glad på 

andras.. För den personen. Att man också då ger en like eller en kommentar och bara 

‘Shit vad fint’ eller någonting. [...] det är klart att det ligger ju lite undermedvetet som 

säger att ‘Hon är lite bättre än dig’. Men jag försöker tänka bort från det. 

- Kvinna 3, 22 år 

  

Jag vill ju helst inte säga att man känner sig svartsjuk men jag tror det har hänt 

någon gång man bara ‘Fan va likes han får, varför får inte jag så många likes’. 

- Man 2, 22 år  

  

4.6 Kognitiv dissonans 
Det här avsnittet tar upp uttalanden som vi tolkar som att respondenterna upplever kognitiv 

dissonans, som innefattar de obehagliga känslorna som uppstår när det råder en konflikt 

mellan en persons handlingar och attityder. 

  

Under intervjuernas gång sa ungefär hälften av respondenterna en del som verkade 

motsägande till hur de faktiskt kände eller agerade. Detta yttrade sig i olika stadier i 

intervjun och var inte under en specifik fråga vi ställde. Det var väldigt många av 

respondenterna som upplevde mycket ångest när de laddat upp en selfie på Instagram, och 

kunde då lägga undan telefonen och gå ifrån en stund. Ångesten var för de flesta grundad i 

att de undrade vad folk skulle tycka och kom av en känsla av att man exponerat sig själv. En 

respondent sa att hon brukade vela mycket kring huruvida beslutet hon tagit att ladda upp 

en selfie var bra eller dåligt. Hon kunde då gå in och ta bort bilden ett par dagar senare för 

att hon ångrar sig. Respondenten upplevde att uppladdningen av selfies gav henne mer 

negativa känslor än positiva. När vi då frågade varför hon ändå gör det svarade hon: 
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Jag vet inte. *skratt* Jag tror att eftersom jag inte får direkta kommentarer till mig, 

‘Gud hur ser du ut på den här bilden?’, eller så.. Så tänker jag att det jag inte vet, det 

skadar inte. 

- Kvinna 8, 19 år 

  

I mitten av intervjun med Kvinna 1 upplevde hon en mindre “kris” och började ifrågasätta 

akten att ladda upp selfies.  

  

Varför lägger man ut selfies egentligen, det är ju ett…. Man börjar tänka nu!! [...] Det 

känns så jävla fånigt typ, att lägga ut selfies egentligen. Alltså nu när man börjar 

tänka.. Varför gör man det? Att ha en profilbild är en sak för då blir det såhär att man 

ser vem det är, men varför man ska lägga ut bilder på sig själv? Jag vet inte. Det 

känns så himla patetiskt typ. 

 

Varför känner du det då? 

 

Alltså men det känns såhär - varför ska man hävda sig själv? Varför vill man visa…? 

Mina kompisar ser ju mig, hur jag ser ut varje dag i skolan. Varför ska jag lägga ut en 

bild på mitt ansikte? Det känns lite konstigt. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Det var tydligt att respondenten inte hade funderat mycket över det här tidigare förrän vi 

ställde våra frågor. Trots att hon svarat att bekräftelsebehov var anledningen till 

uppladdningen av selfies var det ändå svårt för henne att greppa varför akten i sig var rimlig. 

Vi upplevde att hon fick en form av “uppenbarelse” och hon kunde inte riktigt försvara akten. 

När vi sedan frågade henne vad hon anser om selfiekulturen sa hon dock: 

  

Den är ju lite rolig ändå… *skratt* Jättekluven! [...] Även om det är väldigt patetiskt 

så är det ändå lite kul. Jag vet inte. Jag vet inte varför. 

- Kvinna 1, 21 år 

  

Festingers (1957) kognitiva dissonans kan kopplas till detta. Respondenten säger att 

uppladdningen av selfies sker på grund av bekräftelsebehov men att det i sig är en orimlig 

akt hon inte riktigt förstår sig på, samtidigt som hon känner att det är lite roligt utan att 

förstå varför.  
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Som vi nämnde i första stycket var det ett par respondenter som uttryckte att akten av att 

ladda upp selfies gav dem mer negativa än positiva känslor och att likesen och därav 

bekräftelsen de fick i princip var bränslet för att fortsätta med det. Att “försvara” en akt man 

kontinuerligt utför trots de dåliga känslorna som uppkommer av den är precis vad kognitiv 

dissonans innebär - man ändrar sin attityd för att undvika konflikten mellan den och 

handlingen (Festinger, 1957).  

  

Man 2 berättade att han hade ett öppet konto för att han ville att folk skulle kunna kolla upp 

honom om de ville. Samtidigt upplevde han att det var lite integritetskränkande. Den här 

mentaliteten var ganska återkommande - man vill att folk ska se en, men det upplevs som 

obehagligt att visa upp sig. Här råder också kognitiv dissonans. En kan ha ett låst konto och 

undvika den obehagliga känslan, men väljer istället att ha ett öppet och visa upp sig för 

världen för att, exempelvis, nå en större publik och därmed eventuellt uppnå en större 

popularitet. 
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5. Diskussion & slutsats 
Av vår studie ser man tydligt att majoriteten av respondenterna var noga med att se så bra ut 

som möjligt på sina selfies. Detta åstadkom de genom att använda sig utav speciella vinklar, 

ljus och filter. Det är naturligt att inte vilja visa upp en ful bild på sig själv, precis på samma 

sätt som att vi inte lämnar vårt hem när vi inte är nöjda med hur vi ser ut. Plattformar som 

Instagram bidrar dock till att vårt front-stage-self flyttas till våra hem, där vi egentligen hade 

kunnat slappna av i vårt back-stage-self. Det går att argumentera och säga att akten att ladda 

upp selfies på Instagram, eller posta ett inlägg på Facebook, gör förflyttningen av back- och 

front-stage-self helt frivillig - det är inget man måste göra - men nya medier och nya 

plattformar skapar ett nytt sätt att kommunicera, uttrycka sig på och skapar på så vis nya 

behov hos användarna med dess drivkrafter. Plattformens utformning med likes och följare - 

siffror av olika slag - skapar ett behov individer inte visste att de hade. Dessa siffror är som 

Marwick (2013) säger social affordances. 

 

 

Vår huvudfrågeställning var “Vilka sociala och psykiska behov, om några, ligger till grund till 

varför unga vuxna laddar upp selfies på Instagram?”. Alla respondenter utom en var överens 

om att det är bekräftelsebehovet som uppfylls med hjälp av selfies och att det, utifrån vår 

tolkning, är ens utseende som främst blir bekräftat genom likes och kommentarer. Viljan att 

få sitt utseende bekräftat är inget nytt fenomen - människan har alltid strävat efter skönhet. 

Medierna har under många år matat oss med retuscherade bilder på människor och satt ett 

ideal som i princip är omöjlig att uppnå utan skönhetsingrepp. Trots att samhället blivit mer 

medvetet kring detta på senare tid lever inställningen kvar hos människor. Det moderna 

samhället, med hjälp av medierna, tjänar på människors osäkerhet och vilja att passa in i 

normen. Det är enligt oss framförallt unga som påverkas av detta då dem är i starten av sin 

identitetskonstruktion och kan vara lättpåverkade. I grund och botten tycks detta 

bekräftelsebehov grunda sig i en dålig självkänsla och därav skapas behovet av att höra och 

se att man duger.  

  

Enligt vissa av våra respondenter kan selfiekulturen bidra till en förhöjd självkänsla, vare sig 

den blir kortvarig eller långvarig. Trots att detta låter bra i teorin anser vi att det är ett 

ohållbart sätt att bli säkrare i sig själv. Då akten att ladda upp en selfie är ett så pass 

lättillgängligt och enkelt sätt att få bekräftelse kan det leda till att unga vuxna vänder sig till 

detta istället för att jobba på självkänslan på ett sätt som stärker dem från grunden.  

  

Samtliga respondenter kunde uppge både positiva och negativa följder av selfiekulturen. 

Utöver den förhöjda självkänslan var andra positiva faktorer enligt en respondent att vi i 
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Sverige är dåliga på att ge varandra komplimanger i vardagen och att Instagram då blir en 

plattform där vi utbyter dem på ett sätt som vi annars inte skulle göra. Ett par andra tycker 

att selfies på Instagram var ett bra sätt att visa att man lever och har det bra, främst för 

människor de inte träffade regelbundet. Vad gäller det negativa tog en respondent upp 

pressen som det kan skapa och att hon kunde må dåligt över att hon inte kunde prestera. 

Andra nämnde ångesten och hetsen över att selfies ska hålla en viss standard. En respondent 

ansåg att selfiekulturen kunde skapa en orealistisk bild av verkligheten i samband med 

skönhetsideal, samt att den bidrar till att människor jämför sig med varandra. De flesta 

respondenter ansåg dock att det positiva väger tyngre än det negativa. 

  

Vad gäller de psykosociala konsekvenserna som uppkommer av uppladdningen av selfies 

handlar det om en spiral utan lösning – en ond cirkel – där de estetiska kraven och den 

oklara bekräftelsen som fås via likes (t.ex. stödlike) och kommentarer i samband med det 

drivande bekräftelsebehovet leder till psykiska påfrestningar, så som dissonans och ångest, 

hos individen. Vi ville även besvara frågan “Hur samverkar individens behov med 

drivkraften inom sociala medier?”. Drivkraften i Instagram är främst dess likes men även 

kommentarer och följare som får användaren att känna sig tillräcklig och kommer ständigt 

tillbaka för denna bekräftelse genom att regelbundet lägga upp selfies. Vi har utifrån dessa 

behov och drivkrafter utformat en modell för att enkelt se hur dessa påverkar varandra.  

  

5.1 Selfie-modellen 
Av resultatet våra intervjuer gav oss har vi skapat en modell som förklarar hur vi anser olika 

delar samspelar. 
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 Enligt vår studie är det flera faktorer som spelar in i varför unga vuxna laddar upp selfies på 

Instagram. En dålig eller ej färdigställd självkänsla ligger till grund för ett bekräftelsebehov 

som unga vuxna hanterar genom att ladda upp selfies. Uppladdningen genererar likes och 

följare som i sin tur bidrar till en större popularitet på plattformen som leder till en större 

uppmärksamhet riktad mot individen. Uppmärksamheten ger individen en form av 

prestationsångest över huruvida publiken gillar det de laddar upp, som bidrar till ytterligare 

ett bekräftelsebehov. Utgår vi från resultatet av vår studie med vår Selfie-modell som en 

mall, kan vi med hjälp av Maslows (1943) behovshierarki se att individerna inte fullt uppnår 

det fjärde stadiet “självkänsla”. Det som istället händer är att individerna pendlar mellan det 

tredje och fjärde stadiet - de får alltså endast en tillfällig förhöjd självkänsla av likes, 

populariteten och uppmärksamheten som sedan avtar av bland annat prestationsångesten 

det kan komma att generera. Vår modell ingår i konsumtionskulturens logik - individens 

behov ska inte tillfredsställas. Individer förväntar sig få sina behov tillfredsställda genom att, 

i det här fallet, ladda upp selfies och få likes. Dock finns här ingen gräns som leder till total 

tillfredsställelse utan man kan alltid få fler likes, precis som man alltid kan äga ett till par 

jeans. Instagram och liknande sociala medier inte bara utnyttjar detta utan har baserat hela 

sitt koncept på det här faktumet. 

  

Oavsett om en väljer att se på selfiekulturens utveckling med Kim Kardashian eller Shahak 

Shapiras ögon kan vi med säkerhet säga att den påverkar dess deltagare på många sätt och 

det ligger mer tanke bakom unga vuxnas Instagram-användande än vad vi personligen 

kunnat ana. Så länge dess deltagare känner att det bidrar till mer positiva än negativa 

känslor, och att akten att ta en selfie inte leder till extrema negativa konsekvenser utan 

snarare ger denna tillfälliga förhöjda självkänslan hos unga vuxna, ser vi att den är, om än 

ohållbar i det avseendet, en relativt positiv utveckling i mediekulturen. 
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6. Framtida forskning 
Vår studie har gett oss en bättre inblick i varför unga vuxna laddar upp selfies på Instagram. 

I och med att vi inte jämför skillnader mellan könen anser vi att detta skulle vara intressant 

att forska i. En man, dvs hälften av männen vi intervjuade, ansåg inte att uppladdningen av 

selfies var för att stilla ett bekräftelsebehov utan istället visa att man finns och lever. Detta 

till skillnad från kvinnorna där samtliga ansåg att bekräftelse var den bakomliggande faktorn 

till att ladda upp selfies på Instagram. Att även undersöka skillnader mellan 20-åringar och 

40-åringar hade varit intressant. Har äldre samma behov av bekräftelse som unga har?  

  

En annan ingång till vidare forskning skulle kunna inrikta sig på drivkraften som sociala 

medier har på individer. Att dessa likes, kommentarer och följare är något som driver 

människor att fortsätta med uppladdningen. Att individen bakom liken egentligen inte är 

lika intressant som liken i sig. Detta är något som vi anser intressant och relevant i relation 

till forskningen vi genomfört men även i samband med det medialiserade samhället.  
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7. Implikationer för samhället och yrkesliv 
Vår studie bidrar till en större förståelse för en stor medietrend hos unga vuxna. Vår 

forskning har gett en inblick i olika kategorier inom den populära plattformen Instagram och 

hur dess format påverkar unga vuxnas beteende. Studien belyser även känslorna och 

tankarna individer har bakom fasaden de uppvisar på sociala medier. Det finns en 

problematik med det populariserade uppmärksamheten och vi anser att det är viktigt att 

belysa det. Psykisk ohälsa bland unga vuxna ökar och vi tror det finns en stor koppling 

mellan det och sociala mediers utveckling (Thomée et al, 2011). Som vår studie visar bidrar 

Instagram och andra sociala medier till att individer jämför sig med andra och detta måste 

onekligen leda till problem vad gäller unga vuxnas stabilitet i deras identitet. Vi anser att det 

även är problematiskt att unga individer har den här typen av bekräftelsebehov att de känner 

sig drivna till att uppvisa en felfri bild av sig själva och sitt liv för att få likes och må bra av 

det en stund. Frågan kring huruvida en trygg självbild och självkänsla förskjuts eller störs av 

detta har väckts hos oss.  

  

Vår studie innefattade 10 unga vuxna och vi kan därför inte generalisera, men vi anser att det 

är tillräckligt för att belysa de negativa (och positiva) aspekterna av selfiekulturen. Samhället 

vi lever i glorifierar popularitet och tack vare den teknologiska utvecklingen kan nu vem som 

helst uppnå mikro-kändisskap på Instagram, med allt vad det innebär, genom att exponera 

sig och sitt liv för världen. Sociala medier har sina likes, följare och delningar som alla 

innefattar siffror som sätter en medveten eller omedveten värdering på individer, vare sig det 

handlar om en selfie eller ett blogginlägg. Vi anser att det är de vuxnas ansvar, i samhället 

och på skolor, att ge barn och unga en rättvis bild av sociala medier och belysa de negativa 

aspekterna av den och av den eftertraktade populariteten. Det är, enligt oss, av yttersta vikt 

att samhället arbetar med att sätta en god grund för ungas självkänsla och självbild redan 

innan tonåren eftersom barn redan då använder sig av och exponeras för den förvrängda 

bilden sociala medier ger dem vad gäller utseende och livskvalitet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Urvals-enkät 
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Bilaga 2 - Intervjumanual 
  

Bakgrundsinfo 

• Vad läser du för program? Vilket år? 

• Hur gammal är du? 

• Vad brukar du göra på fritiden? 

  

Allmänna frågor om Instagram-användandet 

• Hur ofta använder du Instagram? 

• Vad brukar du använda det till? 

• Vad för sorts bilder tycker du om att se på Instagram?  

• Lägger du upp bilder? 

o Om ja, vad för sorts bilder? 

o Om nej, varför? 

• Hur ofta lägger du upp bilder?  

• Hur länge har du haft Instagram? 

• Om du jämför ditt användande nu/då, har det ändrats och isåfall hur i form 

av vad du gillar att se/lägga upp för bilder? 

  

Redigering av bilder 

• Redigerar du dina bilder?  

• Om nej, varför? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Varför? 

• Beroende på om personen svarar att de vill “fixa till” något med deras 

utseende med hjälp av redigering, fråga vilket behov det 

uppfyller/varför dem gör det om vänner och bekanta redan vet hur 

hen ser ut. 

  

Selfies 

• Varför tror du att människor lägger upp selfies?  

o Varför lägger du upp selfies?  

• Vilka metoder använder du för att ta en bra selfie? 

• Hur känner du dig när du har postat en selfie? 

• Vad finns det för positiva och negativa känslor som uppkommer av uppladdningen av 

selfies? 
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• Vad väger tyngst? 

• Om du bortser från filter och andra manipuleringssverktyg, tror du att andra sätter 

på en mask och visar upp ett annat humör/ett annat uttryck än vad de faktiskt känner 

i stunden?  

• Varför? 

• Gör du det själv? 

• Varför? 

• Vilken bild av dig själv vill du visa upp? 

• Vilka situationer och miljöer? 

• Vilken är din tänkta publik? 

  

Likes och följare 

• Hur många likes brukar du få på en selfie?  

• Hur känner du om du får många likes på en selfie? 

o Hur känner du om du får få likes på en selfie?  

 Varför tror du att du känner så?  

• Brukar du titta/reflektera kring hur många likes andra får på sina selfies? 

o Om någon annan får fler eller färre likes än dig, hur känner/tänker du då? 

• Vad har likes för betydelse? 

• Och om du reflekterar kring likes i allmänhet, kan du jämföra likes med något 

annat utanför medierna?  

• Vad gäller antalet följare, är det viktigt för dig att ha många följare eller föredrar du 

en mindre och privat sfär?  

• Varför? 

  

Behov 

• Vad för slags behov tror du/känner du uppfylls av att lägga upp selfies, om något? 

  

Selfiekulturen 

• Vad anser du om selfiekulturen som finns idag?  

o Vad finns det för positiva påföljder som kommer utav den?  

o Vad finns det för negativa konsekvenser?  

• Det har ju skapats mobilprylar som är speciellt framtagna för att ta “bättre” selfies, 

till exempel selfie sticks och mobilskal med lampor på, vad anser du om det? 

• Tror du att folk använder sig av dessa? 

• Känner du att det finns ett socialt tryck, från vänner och samhället, för den här 

kulturen? 
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[visa Yolocaust-videon] 

  

Olika perspektiv 

• Vad tycker du om projektet Yolocaust? 

• Har han en poäng eller överdriver han? 

• Om du jämför hans perspektiv på selfiekulturen och t.ex. Kim Kardashian syn på det, 

att det är en form av konst, vart skulle du placera dig själv? 
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Bilaga 3 - Ämnesteman
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Bilaga 4 - Exempel på transkribering med färgmarkering 
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Bilaga 5 - Selfie-modellen 
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