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ABSTRACT 

 

År 1826, tog Joseph Nicéphore Niépce det äldst bevarade fotografiet. För att ta detta 

fotografi krävdes en exponeringstid på åtta timmar. En av Niépces största utmaningar 

var då att finna en teknik för att bevara fotografierna. Det blir väldigt tydligt att det förr 

var mycket komplicerat att ta ett fotografi, vilket kontrasterar till 2010-talet - där vi på 

ett ögonblick kan ta fram mobiltelefonen och fotografera en händelse. 

 

I denna studie har vi undersökt det sociala mediet och bilddelningstjänsten Instagram. 

Vi valde att studera eleverna i tre gymnasieklasser i åldersgruppen 18-19 år, på de 

kommunala gymnasieskolorna i Gävle - Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan - 

vilka utgjorde urvalet i undersökningen. Vi besökte de tre skolorna och delade ut en 

enkät som eleverna fick besvara. Denna enkät innehöll frågor om bland annat 

självkänsla, hur de betraktar sig själva och hur de använder Instagram. Syftet med 

undersökningen var att se om nivå av självkänsla påverkade hur man använde 

Instagram. Vi ville också se hur användarna väljer att gestalta sig själva med Instagram 

som verktyg. 
 

Av resultaten fann vi bland annat att merparten av eleverna på alla tre skolor hade en 

bra självkänsla enligt dem själva. Majoriteten på samtliga skolor menar också  att de 

själva inte använder Instagram som ett verktyg för att styra över hur andra ska se på 

dem - men de tror att andra människor gör det. 
 

Nyckelord: Instagram, bilddelning, självkänsla, identitet, konsumtion, 

självpresentation.  



 

 

ABSTRACT 

 

In 1826, Joseph Nicéphore Niépce captured the oldest preserved photography. In order 

to capture this photography, an exposure time of eight hours was required.  

One of Niépce’s largest challenges back then was to find a method which preserved the 

photographies. From this it gets apparent/obvious that it used to be very complex to take 

a picture, which contrasts to the present time where we in an instant can pick up our 

mobile phone to shoot an event.  
 

In this study we have examined the social media and photo-sharing service Instagram.  

We chose to research students within three classes at the municipal upper secondary 

schools in Gävle - Borgarskolan, Polhemsskolan and Vasaskolan, which consequently 

also composed our selection in the study. The topical age-group was 18-19. Further we 

visited the three schools and distributed the questionaire. This questionaire contained 

questions about self-esteem, how the students consider themselves and general 

Instagram usage. The purpose of the study was to see if the students level of self-esteem 

affected their Instagram usage in any way. We also wanted to distinguish how the 

Instagram users chose to frame themselves using Instagram as a tool. 
 

From the results we found that the main body of the students at all three schools had a 

good self-esteem according to themselves. The majority at all schools also argue that 

they do not use Instagram as a tool in order to control other peoples impression of them, 

but, they believe that other people do.  

 

Keywords: Instagram, photo-sharing, self esteem, identity, consumption, self-

presentation. 
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1. INSTAGRAM-EFFEKTEN del två 
1.1 Dåtid 

Denna C-uppsats kommer likt vår tidigare B-uppsats - Instagram-effekten - ha fokus på 

det sociala mediet Instagram. Den tidigare B-uppsatsen hade en inriktning mot ämnen 

såsom narcissism, identitet, konsumtion och livsstil. Då var respondenterna mellan 20-

30 år och bodde i Sverige respektive USA. Syftet med undersökningen var bland annat 

att se om användning av Instagram på något vis förstärkte narcissistiska drag och om 

användarna tenderade att försköna bilden av sina liv. Resultatet i undersökningen i B-

uppsatsen visade bland annat att användarna själva ansåg att deras egna bilder 

återspeglade verkligheten, detta samtidigt som en majoritet av användarna också 

medvetet framställde sina liv som bättre eller som mycket bättre1. Vi tänkte då att det 

fanns en ambition hos respondenterna att upprätthålla en fasad - att hålla masken. 

“Håller man sig till det faktum att användare förskönar sina liv utåt sett, betyder det 

indirekt också att man undviker att visa vissa delar av liveta”. 

 

1.2 Nutid 

I denna uppsats kommer vi att fortsätta behandla identitet och konsumtion - denna gång 

i relation till självkänsla och inte narcissism. Anledningen till att vi valde att undersöka 

just självkänsla, var främst för att det intresserar oss personligen. Vi tror nämligen att 

självkänslan lätt kan bli påverkad i negativ mening genom användning av Instagram.  

 

Vidare följer några argument varför vi har valt självkänsla, som studieobjekt, istället för 

narcissism. Intresset för ämnet självkänsla är stort och många gånger kan relationen 

mellan narcissism, och den önskvärda höga självkänslan, upplevas som konfys2. 

 
Considerable evidence indicates that narcissism is associated with high explicit self-esteem. 

However, narcissism is not just extremely high self-esteem. Compared to people with high 

explicit self-esteem, narcissists self-enhance in less socially acceptable ways, and they are 

motivated to display superiority. However, recent research suggests that narcissists are aware 

that they see themselves more positively than others see themb.  
 

Om narcissism är synonymt med hög självkänsla, finns det inget behov av att specifikt 

mäta narcissism. Forskare bör kunna upptäcka dess konsekvenser genom att undersöka 

                                                
a Holm, Caroline. Modig, Emma. Instagram-effekten. Högskolan i Gävle, 2016. 
b Zeigler-Hill, Virgil. Self-esteem. Hove, East Sussex: Psychology Press, 2013, s. 113. 
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den övre procentandelen hos individer med hög självkänsla3. Utifrån detta utläser vi att 

narcissism och hög självkänsla hör samman. Trots att hög självkänsla kan indikera 

narcissistiska tendenser, är inte detta något som vi avser att undersöka i denna studie. 

 

I denna uppsats har vi har valt att utgå från ett användarperspektiv, där vi med hjälp av 

en kvantitativ enkät ställt 36 frågor som behandlar användning av Instagram, 

självkänsla, konsumtion samt frågor om respondenternas bakgrund. De respondenter 

som har besvarat enkäten kommer från tre olika gymnasieklasser i årskurs 3, från de tre 

kommunala skolorna i Gävle - Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan. 

 

1.3 Frågeställningar 

Våra frågeställningar lyder enligt följande: 

- Finns det något samband mellan användning av Instagram och självkänsla? 

- Hur uppfattar respondenterna sin egen självkänsla?  

- Används Instagram som ett verktyg hos respondenterna - i så fall hur? 

- Hur väljer respondenterna att gestalta sig själva via Instagram?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om respondenternas nivå av självkänsla hänger 

samman med hur de använder Instagram som kommunikationsmedel. Vi vill också se 

om det finns några tydliga skillnader mellan de olika skolorna. 

 

I undersökningen vill vi ta reda på hur respondenterna vill framstå och hur viktigt det är 

vad andra tycker om dem - då även det är en viktig del i begreppet självkänsla. Vi vill 

med undersökningen åskådliggöra vad respondenternas egen uppfattning är kring den 

egna självkänslan. 

 

1.5 Hypotes 

Vår hypotes är att Instagram används på olika sätt beroende på om individen har en hög 

eller låg självkänsla. Vi vill ta reda på hur det i sådant fall kan ta sig uttryck. Vi tänker 

att användarna av Instagram, vid ständig jämförelse med andra kan få en sämre 

självkänsla, men med Instagram som verktyg finns ändå möjligheten att upprätthålla en 

fasad som döljer den låga självkänslan. Utifrån detta kan vi anta att användarna ges en 

makt att bestämma hur deras liv ska uppfattas av andra människor.  
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Fortsättningsvis ska vi i denna studie se om vår enkät ger svar som stödjer eller 

bestrider vår hypotes. Detta för att sedan koppla till vedertagna teorier som presenteras i 

ett senare avsnitt.  

 

1.6 Avgränsning    

Vi har valt att göra en jämförelse mellan tre olika gymnasietreor på Gävles kommunala 

gymnasieskolor, Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan. Respondenterna är alla 

mellan 18 och 19 år. Anledningen till att vi valde just detta urval var att vi ville 

undersöka hur eleverna på de olika skolorna använder sig av Instagram, hur deras 

självkänsla ser ut och om de använder Instagram som ett verktyg. Vi vill 

fortsättningsvis se om det finns skillnader i dessa frågor på de olika skolorna.  

 

2. VAD ÄR INSTAGRAM? 

Bild 1.1c. 

                                                
c Bild 1.1. Holm, Caroline. Modig, Emma. Instagram-effekten. Högskolan i Gävle, 2016. 

Instagram kan beskrivas med två ord - bilddelning och community. Till skillnad från 

andra sociala medier handlar Instagram bara om bilder och det är det som gör 

Instagram. Precis som på andra sociala nätverk finns det mycket skräp - men skönheten 

med Instagram är att de flesta användare bryr sig väldigt mycket om kvaliteten på sina 

fotografier.
  

Instagram är en applikation
 
där du kan dela bilder och filmklipp.

 
Applikationen finns 

tillgänglig för Apples mobila enheter samt för enheter med operativsystemet Android. 

Med denna kan användaren ta foton och sen publicera dessa på Instagram, men 

användaren kan även dela dem vidare på andra sociala nätverk såsom Facebook och 

Twitter. 
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. Bild 1.2d. 

Enligt Instagram är tjänsten ett roligt och “knasigt” sätt att dela sitt liv med vänner - 

genom fotografier. Ta ett foto med din mobiltelefon och välj sedan ett filter
 
för att 

omvandla fotot till ett minne som du kan spara för evigt. Instagram är byggt på det 

sättet att du ska kunna uppleva tillfällen i dina vänners liv genom bilder. De tänker sig 

en värld där man är mer sammanlänkade genom bilder. Många älskar att ta fotografier, 

men tidigare har man antagit att intressanta fotografier kräver en klumpig kamera samt 

några år på konstskola.  

Med tiden blev mobilkamerorna bättre och Instagrams team bestämde sig för att utmana 
dessa antaganden. Instagram skapades för att lösa tre problem:  

1. Foton tagna med mobilen ser alltid mediokra ut, men med filter kan du 

omvandla dina foton till att se ut som professionellt tagna ögonblicksbilder. 

2. Att behöva publicera innehåll på flera plattformar är besvärligt och därmed ska 

tjänsten hjälpa dig att bara behöva ta ett foto en gång och sedan dela det till flera 

nätverk på en och samma gång. 

3. Erfarenheten av uppladdning är att det ofta är klumpigt och tar tid - Instagram 

bjuder på en optimerad tjänst för att vara snabb och effektiv. 

Instagram är en reflektion av olikheterna i samhället såsom kulturer, åldrar och 
övertygelser. I och med det har mycket tid lagts på att ta hänsyn till olika synsätt för att 
skapa en säker och öppen miljö för alla. 

        

Som det går att utläsa av bilden ovan så har Instagram över 400 miljoner användare, 

varav 75% är utanför USA. Totalt har det publicerats över 40 miljarder foton samt att 

över 80 miljoner foton publiceras varje dag och 3,5 miljarder likes 
delas ut dagligen.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Tidigare forskning om Instagram och självkänsla  

En tidigare studie inom ämnet självkänsla och Instagram är en C-uppsats skriven av 

Malin Lööf, då student vid Karlstads universitet. Studiens syfte var att undersöka 

huruvida det fanns något samband mellan en individs självkänsla och dess sökande efter 

bekräftelse på sociala medier. Studien skulle även undersöka om det fanns några 

skillnader mellan ovanstående utifrån ett könsperspektiv. Metoden som användes i 

studien var en kvantitativ enkätundersökning via webben, med ett antal på 94 

respondenter. Av dessa var 72,3% kvinnor och 27,7% män. Respondenterna var 

studenter vid Karlstads universitet, med åldrar mellan 19-454.  

 

Resultatet av studien visade inget signifikant samband mellan självkänsla och 

bekräftelsesökande i användningen av Instagram. Lööf argumenterar också för att 

sökandet efter bekräftelse är oberoende av individens självkänsla. Det var inte heller 

några signifikanta skillnader mellan könen gällande dessa avseenden. Vi anser dock att 

fördelningen mellan antalet män och kvinnor var alltför ojämn för att kunna dra några 

slutsatser gällande könsskillnader. Då åldersspannet var så brett och respondenterna 

relativt få, är en generalisering högst omöjlig. 

 

3.2 Tidigare forskning om självkänsla 

Självkänsla är ett av det mest utforskade begreppen inom psykologin. Detta kräver att 

en distinkt avgränsning görs beträffande begreppet. Denna avgränsning har vi gjort 

genom att utgå från en rapport utförd av Roy Baumeister och kollegor, nämligen Does 

high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or 

healthier lifestyles?. Baumeister är en av världens ledande forskare inom frågor som rör 

identitet och självuppfattning. 

 

I rapporten framkommer det att människor med hög självkänsla hävdar att de är mer 

omtyckta och attraktiva - att de har bättre relationer och att de gör bättre intryck på 

andra än vad människor med låg självkänsla gör - men rent objektivt finns det inget som 

bekräftar dessa övertygelser. Vidare menar Baumeister m.fl. också att en hög 

självkänsla inte förhindrar barn från att vare sig röka, dricka alkohol, ta droger eller 

ägna sig åt sexuella aktiviteter vid tidig ålder.  Om något så främjar en hög självkänsla 

                                                                                                                                          
d Bild 1.2. Holm, Caroline och Modig, Emma. Instagram-effekten. Högskolan i Gävle, 2016. 
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till att experimentera, vilket kan öka risken för att tidigt ägna sig åt sexuell aktivitet och 

alkoholförtäring.  

 

Den framstående psykologen Albert Ellis är övertygad om att självkänslan är den största 

sjukdomen för både kvinnor och män. Enligt Ellis skulle människor må bättre om de 

slutade att försöka övertyga sig själva att de är värdefulla. Andra tror att farhågor 

gällande självkänsla är ett specifikt särdrag för just västerländska individualistiska 

kulturer. Enligt detta perspektiv är sökandet efter hög självkänsla inte ett universellt 

mänskligt motiv, utan ett kulturellt eller ideologiskt konstgjort föremål. Ellis indikerar 

därutöver också att behovet för hög självkänsla verkar vara en relativt ny utveckling i 

den västerländska kulturen5. 

 
4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I denna studie har vi valt att utgå från ett antal olika teorier med koppling till 

självkänsla, identitet och konsumtion. Vi har övervägande tagit utgångspunkt ur 

Självkänsla. Bortom populärpsykologi och enkla sanningar av Magnus Lindwall, 

Beyond the looking glass self av Charles Horton Cooley, Erving Goffmans Jaget och 

maskerna. En studie i vardagslivets dramatik med teorier kring front stage och back 

stage, där vi valt att lägga fokus på den först nämnda, samt The Consumer Society av 

Jean Baudrillard och artikeln Possessions and the extended self av Russell Belk. Utöver 

dessa tillkommer Sociology av Anthony Giddens, Identitet av Nils Hammarén och 

Thomas Johansson, Psykoanalys och kulturteori av Thomas Johansson, Introduktion till 

socialpsykologi av Bosse Angelöw, Thom Jonsson och Jonas Stier samt Konsumtion av 

Jacob Östberg och Lars Kaijser. 

 

Anledningen till att vi valt dessa teorier är för att de alla beskriver något om vem och 

hur en individ är utifrån olika perspektiv - hur du känner inför dig själv, vem du är och 

vad du har. Dessa är element som kommer att undersökas i relation till det sociala 

mediet Instagram.  

 

4.1 Självkänsla 

4.1.1 Definitionen av självkänsla 

Självkänsla är ett begrepp som de flesta människor i det västerländska samhället någon 

gång har hört talats om. Allt som oftast är också begreppet beskrivet utifrån mycket 
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förenklade former, som sprids via böcker och föreläsningar vilka endast omfattar 

populärpsykologiska teorier. Exempelvis framställs begreppen självkänsla och 

självförtroende inom populärpsykologin ideligen som två åtskilda ting. Detta är något 

som Magnus Lindwall, forskare på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, 

i en studie har motbevisat – låg självkänsla hos en individ hör nämligen samman med 

uppfattningen om att inte räcka till inom ett område som individen själv finner 

betydelsefullt6. Lindwall konstaterar därmed att självkänsla faktiskt är ”sammankopplat 

med självförtroende och upplevd kompetens inom olika områden, framförallt inom för 

personen viktiga områdene”. Detta är också en av två utgångspunkter vi kommer att ta 

fasta på gällande begreppet självkänsla. 

 

I denna undersökning behandlar vi begreppet självkänsla med vetskapen om att det är 

ett mycket komplext fenomen som kräver en nyanserad beaktning7. Vi vill understryka 

att vi därmed också tar avstånd från “populärpsykologi och enkla sanningar” 

beträffande självkänsla. 

 

4.1.2 Självbilden 

I vår studie har vi även tagit fasta på sociologen Charles Horton Cooleys teori och 

koncept “The looking glass self”. Med denna teori menar Cooley att en persons själv 

skapas ur en persons sociala interaktioner med andra. Hur vi ser på oss själva hör 

samman med hur vi tror att andra ser oss. Det hela grundar sig i att människor i vår 

närhet också fungerar som speglar vilka reflekterar bilden av oss själva8. Hur människor 

skapar sina självbilder grundar sig i deras förståelse för hur andra uppfattar dem. Som 

barn blir vi behandlade på olika vis. För att exemplifiera; om föräldrar, släktingar och 

andra viktiga människor i barnets närhet betraktar och behandlar barnet som smart, 

tenderar de också att uppfostra barnet med särskilda typer av förväntningar. Som en 

konsekvens av detta kommer barnet också att uppleva sig själv som en smart person. 

Människor tenderar således att projicera den självbild som andra ger, oavsett om den 

har något med verkligheten att göra eller ej9.  

 

 

                                                
e Göteborgs universitet. Lindwall, Magnus – Populärpsykologiska teorier om självkänsla har inte stöd i 
seriös forskning, 2011, http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-teorier-
om-sjalvkansla-har-inte-stod-i-serios-forskning.cid979093 (Hämtad 2016-04-27) 
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Processen gällande denna reflektion sker enligt Cooley i följande tre steg: 

 

1. Först föreställer vi oss hur vi själva framstår för en annan person. Ibland är denna 

föreställning korrekt, men den kan också vara felaktig då den endast grundar sig på våra 

egna antaganden10. 

2. Vi tenderar också att föreställa oss vilka bedömningar människor gör av oss som är 

grundat på vårt framträdande11. 

3. Till sist föreställer vi oss också hur personen känner för oss, baserat på 

bedömningarna av oss. Resultatet blir att vi ofta ändrar beteende utifrån hur vi känner 

att andra människor uppfattar oss12. 

 

Cooleys uppfattningar kring begreppet självkänsla kan också sammanfattas i tre 

punkter, där han menar att: 

  
(1) Självet innefattar flera olika delar eller domäner och är multidimensionellt,  
(2) självkänsla är ett resultat av hur kompetent individen bedömer sig själv vara inom olika 

områden och hur viktiga dessa områden uppfattas vara, samt  

(3) självet är starkt påverkat av andras uppfattningar och den sociala omgivningenf. 

 

4.2 Identitet  

Erving Goffman är kanadensisk-amerikansk sociolog vilken myntat många kända 

begrepp. I denna undersökning har vi valt att behandla begreppen front stage och back 

stage, med ett överliggande fokus på det först nämnda. I det litterära verket The 

presentation of Self in Everyday life (1959), och på svenska med titeln Jaget och 

maskerna. En studie i vardagslivets dramatik, presenterar Goffman ett dramaturgiskt 

perspektiv på människors agerande i vardagslivet. Här menar han att vi alla ägnar oss åt 

att spela teater, detta för att vi på ett eller annat sätt vill göra intryck på vår publik13. Då 

vi en individ presenterar sig genom sitt agerande för andra människor, försöker denne 

också kontrollera och leda informationen som överförs, vilket i sin tur också ligger till 

grund för vilket intryck andra människor får av individen. Mer djupgående berör detta 

även hur vi bygger upp och fastslår våra “jag” och identiteter14. 

 

 

                                                
f Lindwall, Magnus. Självkänsla. Bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2011, s. 27. 
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Goffman citerar den amerikanske sociologen Robert E. Park:  

 
Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet person ursprungligen 

betyder mask. Det rör sig snarare om ett erkännande av att alla alltid och överallt, mer eller 

mindre medvetet, spelar en roll [...] Det är i dessa roller som vi känner varandra; det är i dessa 

roller som vi känner oss själva [...] På sätt och vis, och i samma mån som den masken 

representerar den uppfattning vi har bildat om oss själva - den roll som vi strävar efter att leva 

upp till - är den masken vårt sannare jag, det jag som vi skulle vilja vara. Till slut blir vår 

uppfattning om vår roll till en andra natur och en integrerande del av vår personlighet. Vi 

kommer till världen som individer, förvärvar en karaktär och blir personerg. 

 

De begrepp från Goffman som denna studie kommer att ta fasta på är som sagt front 

stage (den främre regionen) och back stage (den bakre regionen), där det förra beskriver 

hur individen agerar i sin roll framför en publik15 och det senare förklarar vad som sker 

bakom kulisserna när individen kan luta sig tillbaka och kliva ur sin roll16. Den främre 

regionen är det begrepp som hänvisar till den plats där det faktiska framträdandet äger 

rum17. Goffman anser att det sociala livet utspelas av skådespelare på en scen. Han 

menar att människor är känsliga när det kommer till hur de blir sedda och uppfattade av 

andra, vilket resulterar i att dessa tar många olika former av intryckshantering i anspråk 

för att få andra att uppfatta dem så som de vill18. 

 

Goffman citerar Cooley som hävdar att:  

 
Om vi aldrig försökte förefalla vara lite bättre än vi är, hur skulle vi då kunna förbättra eller 

‘trimma oss själv utifrån och in? Och samma impuls att visa upp en bättre eller idealiserad bild 

av oss själva kommer till ett organiserat uttryck i de olika yrkena och klasserna, vilka 

allesamman till en viss grad håller sig med en jargong eller pose som dess medlemmar för det 

mesta omedvetet lägger sig till med, men som har effekten av en konspiration som bearbetar den 

övriga världens godtrogenheth.  

 

Att sträva uppåt längs samhällsstegen ses i allmänhet som ett framträdande av det rätta 

slaget. För att undvika att falla ned till en lägre position i samhället, krävs att man gör 

vissa uppoffringar för att bevara fasaden. Då man erhållit den korrekta 

teckenutrustningen, samt lärt sig att behärska denna till sin fördel, kan denna användas 

                                                
g Goffman, Erving. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Norstedts, 2009, s. 
26-27.  
h Goffman 2009, s. 39. 
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till att försköna och åskådliggöra det dagliga framträdandet i en så fördelaktig dager 

som möjligt. Den viktigaste komponenten i teckenutrustningen, vilken hör ihop med en 

samhällsklass, är de statussymboler som används för att uttrycka materiellt välstånd19. 

 

4.3 Konsumtion 

I boken Konsumtion menar Jacob Östberg, professor inom reklam och PR vid 

Stockholms Universitet och Lars Kaijser, docent i etnologi “att vara konsument är inte 

bara en roll. De konsumtionsobjekt som vi omger oss med har blivit en del av vår 

självuppfattning, en del av det som ibland kallas det utvidgade jageti”. 

I artikeln “Possessions and the extended self” från 1988 åskådliggör Russell Belk, 

professor inom marknadsföring, hur vi ständigt relaterar vad vi har till vilka vi är20.  

 

I artikeln menar Belk fortsättningsvis också att de ägodelar en individ innehar också 

bokstavligt talat utvidgar jaget, detta likt ett verktyg eller vapen tillåter oss att göra 

sådant som annars inte skulle vara möjligt. Ägodelar kan också utvidga jaget på ett 

symboliskt vis, vilket sker då ting såsom en uniform eller en trofé övertygar oss själva - 

men förhoppningsvis också andra - att vi kan vara en annan person än den vi är utan 

dem21. 

 

4.3.1 Baudrillard 

Den franska sociologen Jean Baudrillard argumenterar i det litterära verket The 

Consumer Society att “it is wasteful, superfluous consumption that allows people and 

society to feel that they exist, that they are truly alivej”. Baudrillard talar om 

konsumtionen som diskurs och menar att konsumtion är ett språk genom vilket vi 

konverserar och kommunicerar med varandra22. 

 

Ser man på konsumtion utifrån ett strukturellt perspektiv, så är det tecken i form av 

meddelanden och bilder som vi konsumerar snarare än varor. Det betyder 

fortsättningsvis också att konsumenterna måste kunna “läsa” systemet för att kunna veta 

vad denne ska och borde konsumera. Då vi alla känner till “koden”, kan vi också skilja 

på meningen mellan olika varor. Varor är inte längre definierade av dess användning, 

utan snarare genom vad de har för betydelse. Dess betydelse är inte definierat av vad 

                                                
i Östberg, Jacob och Kaijser, Lars. Konsumtion. Malmö: Liber AB, 2010, s. 11-12. 
j Baudrillard, Jean. The Consumer Society. Myths and Structures. London: SAGE Publications Ltd, 1998, 
s. 5. 
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varan i sig gör, men av dess relation till hela systemet av varor och tecken23. Baudrillard 

menar att: “There is an infinite range of difference available in this system and people 

therefore are never able to satisfy their need for commodities, for differencek”. Detta är 

en av anledningarna till Baudrillards missnöje gällande konceptet av “behov”, detta då 

ett behov per definition också kan blir tillfredsställt - och kan därför inte stå för 

konsumenternas omättlighet. Det människor söker efter i konsumtion är inte så mycket 

ett specifikt objekt, men desto mer en skillnad och sökandet efter det senare är ändlöst24. 

 

Om man ska försöka summera alla saker som konsumtion är och inte är, förefaller det 

tydligt att Baudrillard anser att konsumtion inte är något som individer gör och genom 

vilket de finner nöje, tillfredsställelse och uppfyllelse. Utan konsumtion är snarare en 

extern och påtvingad struktur. Den med systemet associerade ideologin leder människor 

till att tro, falskeligen enligt Baudrillards mening, att de är förmögna, fullbordade, 

lyckliga och frigjorda25. 

     

5. METOD & URVAL 

5.1 Metod 

Vårt empiriska material utgörs av en kvantitativ enkätundersökning med 36 frågor. 

Frågorna berör respondenternas användning av Instagram, konsumtion och självkänsla - 

och därigenom även frågor gällande identitet och personlighet. Enkäten innehåller även 

frågor om respondenternas bakgrund, såsom kön, familj och boendesituation.  

 

Vi har valt att dela ut en enkät som har besvarats av 62 respondenter som går sista året 

på gymnasiet på de tre kommunala gymnasieskolorna i Gävle - Borgarskolan, 

Polhemsskolan och Vasaskolan. Totalt besvarades enkäten av 32 killar (51,6%) och 30 

tjejer (48,4%). Enkäten delades ut i pappersform på respektive skola under 

kontrollerade former, vilket gav en hög svarsfrekvens. Vi ansåg att denna metod var 

mer gynnsam än att exempelvis föra en webbenkät, detta då vi av tidigare erfarenheter 

upptäckt att tekniken kan vara bristfällig i och med att ett pågående svarsarbete kan 

avbrytas plötsligt eller inte registreras. Genom att distribuera enkäten i fysisk form till 

en specifik grupp människor, minimerade vi därmed risken att få svar av fel målgrupp. 

Det var endast en person av alla tillfrågade som inte hade Instagram.  

 

                                                
k Baudrillard 1998, s. 7. 
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Om vi i framtiden skulle göra en större undersökning, skulle vi utöka undersökningen 

till att även inkludera Gävles friskolor - alternativt även yngre årskullar. Detta för att 

kunna påvisa och kartlägga en större population. Nu valde vi dock att bara rikta in oss 

på årskurs 3 på grund av etiska ställningstaganden då de är över 18 år - vilket då inte 

kräver målsmans tillstånd - och enbart till de kommunala gymnasieskolorna då 

tidsramen för studien var alltför begränsad. 

 

Utifrån detta kan vi inte generalisera då respondenterna är för få, samt att urvalet ej är 

slumpmässigt, vilket högst sannolikt får negativa konsekvenser för representativitet och 

reliabilitet. Men då vi fått svar på våra frågeställningar utifrån enkäten, så går det att 

anta att vi också mätt det vi har avsett att mäta, och att undersökningen därmed innehar 

validitet. Østbye m.fl. menar även att en “önskan om hög definitionsmässig validitet kan 

komma i konflikt med önskan om hög reliabilitet. Det kan vara svårt att maximera både 

reliabilitet och definitionsmässig validitet i samma undersökningl”. 

 

5.1.1 Datainsamlingsmetod 

Datan i denna studie har samlats in med hjälp av en frågeenkät, och är alltså en 

kvantitativ metod. Vid datainsamlingstillfället informerade vi respondenterna om 

enkätens syfte, hur den var upplagd, vad frågorna behandlade och att den var anonym.  

 

Enkätens disposition var som sådan att den inledningsvis behandlade några mindre 

kontroversiella frågor, så som bakgrundsvariabler, för att sedan fortskrida med några 

mer komplicerade frågor och attitydfrågor. Den avslutande delen av enkäten bestod 

även den av mindre kontroversiella frågor i form av bakgrundsfrågor. 

 Vi har således utgått från de riktlinjer som presenteras i Metodbok för medievetenskap i 

dispositionen av denna enkät. Vi fann denna datainsamlingsmetod fördelaktig då den är 

mindre tidskrävande än kvalitativa metoder26. Metoden är inte djupgående, men den ger 

istället en god överblick. Østbye m.fl. menar att de flesta människor anser att det enbart 

är trevligt att få dela med sig av vad de tycker om och inte27. 

  

 

 

 
                                                
l Østbye, Helge., Knapskog, Karl., Helland, Knut. och Larsen, Leif Ove. Metodbok för medievetenskap. 
Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 41. 



 

 
 

16 

5.1.2 Kritik mot metod 

Alan Bryman tar upp kritik mot kvantitativ forskning. Först och främst menar Bryman 

att kvantitativa forskare låter bli att skilja på människor och sociala institutioner samt 

naturens värld. Det tas upp kritik mot samhällsforskare som väljer att tillämpa en 

naturvetenskaplig modell, vilket då resulterar i att den sociala verkligheten inte gör 

skillnad från naturen. Kritiker menar att valet grundar sig i att forskaren ignorerar 

skillnaderna mellan samhälle och natur. Det tas då ingen hänsyn till faktumet att 

människor tolkar sin omvärld, och då detta inte påträffas i naturvetenskapen uppstår en 

konflikt28. 

 

Ytterligare en kritik som tas upp är att kvantitativa undersökningar utför mätprocesser 

som rymmer en konstgjord samt en oäkta känsla av precision och sanning. Ett sätt att se 

på brister hos mätprocedurer är att de förutsätter att de deltagande respondenterna som 

svarar på frågorna faktiskt uppfattar frågorna i enkäten på samma sätt, vilket inte 

behöver vara fallet i verkligheten29. 

 

Kritiker tar också upp att vid kvantitativ forskning förlitar sig forskaren på diverse 

mätinstrument och procedurer i för hög grad. Detta kan resultera i att kopplingen mellan 

vardag och forskning kompliceras. Forskaren kan inte veta att respondenterna besitter 

den kunskap som krävs för att besvara frågorna30.  

 

5.2 Urval och undersökningsgrupp 

Den aktuella undersökningsgruppen var gymnasiestudenter i årskurs 3 på Gävles tre 

kommunala gymnasieskolor. Klasserna vi besökte hade även tre olika inriktningar - 

Ekonomi med inriktning juridik, teknik med inriktning design och samhällsvetenskap. 

Enkäten delades ut på plats och besvarades av eleverna vid dessa tre tillfällen. Totalt var 

det 62 respondenter som besvarade enkäten, varav 24 stycken gick på Borgarskolan, 23 

stycken på Vasaskolan och 15 stycken på Polhemsskolan. Urvalet var inte ett 

slumpmässigt sådant, detta då vi kontaktade respektive skola och fick besöka de klasser 

som var tillgängliga. Ett argument för valet av dessa tre skolor är deras olika 

profileringar gällande både inriktningar på program och historisk bakgrund.  

 

Följande rapport, ”Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv - 

Gävleborgs län”, är en del av ett forskningsprojekt med samma namn. Projektet, lett av 
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professor Donald Broady, är finansierat av Vetenskapsrådet, UVK 

(utbildningsvetenskaplig kärna). 

 

Med rubriken “Tre skolor - tre positioner?” argumenteras det för att de rådande 

inriktningarna och de historiska bakgrunderna bidrar till skolornas olika profiler. 

Borgarskolan var förut en handelsskola, Polhemsskolan klassades som en praktisk 

realskola och Vasaskolan ansågs vara Gävles högre allmänna läroverk. I rapporten 

redogörs det för att skolorna har olika resurser samt intressenter. Här antas det också att 

skolorna har elever vilka tillhör olika sociala grupper - grupper som därmed också avgör 

vilken skola eleven söker sig till31. 

 

Det är ett faktum att de tre gymnasieskolorna i Gävle exponerar olika typer av 

antagningsprofiler där exempelvis Polhemsskolan innehar lägst andel av högre klass 

medan Vasaskolan har högst andel32.  

 

Vi finner dessa olika antagningsprofiler intressanta i relation till de begrepp vi 

undersöker i denna uppsats. Vi vill se om skolorna med sina olika antagningsprofiler 

uppvisar några likheter eller olikheter utifrån våra frågeställningar, exempelvis avser vi 

att undersöka om det finns tydliga mönster mellan självkänsla och den skola man går 

på. 
 
5.3 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att denna undersökning skulle kunna operera som en första del i den teknik 

som kallas tidsseriestudie. Syftet med den tekniken är att man med olika urval vid olika 

tidpunkter ställer identiska frågor, detta för att kunna påvisa hur opinionen förändras 

över tid. Barrie Gunter kallar metoden för trendundersökning, och menar att metoden 

lämpar sig mycket väl för att kunna beskriva förändringar på samhällsnivå. Det 

ofördelaktiga med metoden är att man inte kan följa en enskild individs förändring33.  
 
6. ANALYS & RESULTAT 

6.1 Analys 

I denna kvantitativa undersökning har vi tillämpat SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), ett datorprogram för statistik analys. Utifrån enkäten har vi valt ut de frågor 

vilka vi fann mest intressanta att presentera med de tre gymnasieskolorna i åtanke och i 

relation till vårt syfte. Frågorna som kommer att presenteras nedan är indelade i olika 



 

 
 

18 

jämförelser, detta för att vi i den senare resultatdiskussionen kommer att diskutera 

sambanden mellan just dessa utvalda frågor. Utöver de grupperade frågorna, vilka vi 

benämner med rubriken jämförelse, har vi även valt ut enskilda frågor vilka vi ska sätta 

i samband med jämförelserna. Alla dessa frågor ska sedan besvara våra frågeställningar 

och vidare antingen bekräfta eller dementera våra hypoteser. 

 

6.1.1 Enskilda frågor 

På fråga 26 (På en skala mellan 1-5, hur är din självkänsla?) kan vi utläsa att 

majoriteten på alla tre skolor har bra självkänsla. (Borgarskolan 58,3%, Polhemsskolan  

60% och Vasaskolan 56,6%) Av alla tre skolor så är Borgarskolan den skola med flest 

respondenter vilka har mycket bra självkänsla (25%) medan Vasaskolan är den skola 

som har störst andel respondenter med dålig självkänsla (13%). Se figur 1.1. 

Figur 1.1. 

 

På fråga 11 (Jämför du dig själv med andra på Instagram?) finner vi överlag inga större 

skillnader i svar mellan de olika skolorna. Den skolan som skiljer sig något från övriga 

är dock Polhemsskolan, där 66,7% svarat nej, jämfört med Borgarskolan där 50% svarat 

nej. 

 

6.1.2 Jämförelser 

Jämförelse 1: I denna jämförelse har vi valt att sätta fråga 20 (I vilken utsträckning tror 

du att andras bild stämmer överens din egen bild av dig själv?), 22 (Bryr du dig om vad 

andra tycker om dig?), 23 (Känner du att du kan vara dig själv runt andra?) och  
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24 (Känner du att du lever ett liv sant mot dig själv eller lever du efter andras 

förväntningar?) 

 

På fråga 20 (I vilken utsträckning tror du att andras bild stämmer överens din egen bild 

av dig själv?) ser vi att en majoritet av respondenterna på Borgarskolan (62,5%) och 

Polhemsskolan (93,3%) svarat inte alls. På Vasaskolan har istället majoriteten (78,3%) 

svarat delvis. Det svarsalternativ som minoriteten på alla tre skolor valt är helt. Se figur 

1.2. 

Figur 1.2. 
 

På fråga 22 (Bryr du dig om vad andra tycker om dig?) så ser resultaten ut som 

följande: På Borgarskolan (62,5%) och Polhemsskolan (53,4%) finner en majoritet att 

de inte bryr sig alls vad andra tycker om dem. På Vasaskolan har istället majoriteten 

svarat delvis (60,9%). Nämnvärt är också att endast 12,5% av respondenterna på 

Borgarskolan, 13,3% på Polhemsskolan och 13% på Vasaskolan svarat helt på denna 

fråga.  
 
På fråga 23 (Känner du att du kan vara dig själv runt andra?) ser vi att Borgarskolan 

skiljer sig från övriga, detta då hela 75% svarat helt. Vasaskolan är vidare den enda 

skolan som svarat delvis (47,8%). På Polhemsskolan svarar istället nästan hälften 

(46,7%) att de inte alls kan vara sig själva, medans endast 4,3% på Vasaskolan upplever 

detsamma. 
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På fråga 24 (Känner du att du lever ett liv sant mot dig själv eller lever du efter andras 

förväntningar?) finner vi att en klar majoritet av respondenterna lever ett liv sant mot 

sig själva. (Borgarskolan 83,3%, Polhemsskolan 80% och Vasaskolan 91,3%). 

 

Jämförelse 2: De första frågorna vilka vi valt att ställa mot varandra är följande 3, (Hur 

ofta lägger du ut bilder på Instagram?) 15, (Stärks din självkänsla när du får många 

likesm?) 16a, (Tror du att Instagram påverkar din självkänsla?) och 16b (Om ja, på en 

skala mellan 1-5, hur tror du att Instagram påverkar självkänslan?) 

På fråga 3 (Hur ofta lägger du ut bilder på Instagram?) har hela 45,8% på Borgarskolan 

svarat att de lägger ut bilder en gång i veckan, medan 29,2% lägger ut sällan eller 

aldrig. På Polhemsskolan har 33,3% valt svarsalternativet en gång i veckan och 46,7% 

sällan eller aldrig. Ser vi till Vasaskolan så har 34,8% svarat att de lägger ut bilder en 

gång i veckan medan 43,5% svarade sällan eller aldrig. 
 

På fråga 15 (Stärks din självkänsla när du får många likes?) har 37,5% på Borgarskolan 

svarat ja, medan 50% svarat nej. På Polhemsskolan är svaren mer spridda. Här har 20% 

svarat ja, 46,7% delvis och 33,3% nej. På Vasaskolan har istället 69,6% valt 

svarsalternativet delvis. Se figur 1.3. 

Figur 1.3. 
 

 

                                                
m Like/gilla: Genom att gilla ett foto ger du positiv respons. Du kan gilla när andra användare publicerar 
foton och de får då en notis om att du gillar fotot.  
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På fråga 16a (Tror du att Instagram påverkar din självkänsla?) har 62,5% av 

respondenterna på Borgarskolan svarat ja, och 37,5% nej. På Polhemsskolan svarade 

40% ja, och 60% nej. Ser vi till Vasaskolan har hela 69,6% svarat ja, medan 30,4% 

svarat nej. Se figur 1.4. 

Figur 1.4. 

På fråga 16b (Om ja, på en skala mellan 1-5, hur tror du att Instagram påverkar 

självkänslan?) har 66,6% och därmed också en majoritet av respondenterna på 

Borgarskolan svarat lite bättre, medan 20% har svarat mycket bättre. Ser vi till 

Polhemsskolan så har en klar majoritet på 77,8% svarat lite bättre, och 22,2% lite 

sämre. På Vasaskolan svarade 87,6% lite bättre. 

 

Utifrån detta kan vi utläsa att alla skolorna tenderar att lägga ut bilder antingen en gång 

i veckan eller sällan eller aldrig. Borgarskolan tenderar dock att lägga ut bilder en gång 

i veckan i en lite större utsträckning än Polhemsskolan och Vasaskolan. 

Vi kan också se att det finns en stor skillnad mellan Borgarskolan och Vasaskolan 

gällande om självkänslan stärks i och med fler likes. På Borgarskolan har 12,5% svarat 

delvis, medan hela 69,6% på Vasaskolan svarat delvis. Polhemsskolan hamnar därmed i 

mitten. På frågan om Instagram påverkar självkänslan sticker Polhemsskolan ut lite 

extra, då 60% av respondenterna svarat nej, medan majoriteten på Borgarskolan 

(62,5%) och Vasaskolan (69,6%) har svarat ja. Det går också att utläsa att majoriteten 

på alla skolor anser att Instagram gör självkänslan lite bättre. Intressant att belysa är 

också att 22,2% av respondenterna på Polhemsskolan anser att självkänslan blir lite 

sämre.  
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Jämförelse 3: I denna jämförelse har vi satt frågorna 6 (Hur mycket säger dina 

Instagram-bilder något om vem du är i verkligheten?), 7 (Framställer du dig medvetet i 

så fördelaktig dager som möjligt på Instagram?) och 14 (På en skala mellan 1-5, hur 

får du ditt liv att framstå på Instagram i förhållande till verkligheten?) i relation till 

varandra.  

 
På fråga 6 (Hur mycket säger dina Instagram-bilder något om vem du är i 

verkligheten?) kan vi utläsa att delvis är det svarsalternativ som den största andelen 

respondenter svarat på alla tre skolor. ( Borgarskolan, 58,3% - Polhemsskolan, 46,7% - 

Vasaskolan, 60,9%) Samtidigt menar också 25% av respondenterna på Borgarskolan, 

40% av de på Polhemsskolan och 30,4% av de på Vasaskolan att deras Instagram-bilder 

helt återspeglar vem de är i verkligheten.  

 

På fråga 7 (Framställer du dig medvetet i så fördelaktig dager som möjligt på 

Instagram?) kan vi se att 70,8% av respondenterna på Borgarskolan, 53,3% på 

Polhemsskolan och 78,3% har svarat ja. Det går därmed att konstatera att 

Polhemsskolan var jämnare fördelat mellan ja och nej. Se figur 1.5. 

Figur 1.5. 

 

På fråga 14 (På en skala mellan 1-5, hur får du ditt liv att framstå på Instagram i 

förhållande till verkligheten?) kan vi se att alla skolor har störst andel respondenter, och 

även en majoritet, vilka svarat varken bättre eller sämre (Borgarskolan 87,5%, 

Polhemsskolan 66,7% och Vasaskolan 56,6%) Dock så har Polhemsskolan och 

Vasaskolan en mycket större andel som svarat som bättre än Borgarskolan. 
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(Borgarskolan 12,5%, Polhemsskolan 33,3% och Vasaskolan 39,1%) Värt att notera är 

också att de enda som svarat som mycket bättre är Vasaskolan, om än bara 4,3%. Se 

figur 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.6. 

 

Jämförelse 4: I denna jämförelse ska vi sätta fråga 10 (Tror du att Instagram kan vara 

ett verktyg för att styra över hur andra ser på dig?), 12 (Tror du att andra använder 

Instagram som ett verktyg för att styra över hur du uppfattar dem?) och 13a (Tror du att 

människor förskönar sina liv på Instagram?) i relation till varandra.  

 

På fråga 10 (Tror du att Instagram kan vara ett verktyg för att styra över hur andra ser 

på dig?) kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna på de olika skolorna svarat helt 

olika. På Borgarskolan menar 75% att Instagram inte alls kan vara ett verktyg för att 

styra över hur andra uppfattar dem. På Polhemsskolan har man istället 66,7% svarat 

delvis på den frågan. 52,2% av respondenterna på Vasaskolan har där svarat helt. Se  

figur 1.7. 
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Figur 1.7. 

 

På fråga 12 (Tror du att andra använder Instagram som ett verktyg för att styra över 

hur du uppfattar dem?) ser vi däremot att en stor majoritet på alla tre skolor svarat helt. 

(Borgarskolan 87,5%, Polhemsskolan 73,3% och Vasaskolan 69,6%) Skolorna tycks 

således relativt eniga i denna fråga. Se figur 1.8. 

Figur 1.8. 

 

På fråga 13a (Tror du att människor förskönar sina liv på Instagram?) kan vi se att 

100% av respondenterna på Polhemsskolan och Vasaskolan svarat ja. Av Borgarskolans 

respondenter har 87,5% svarat ja och 12,5% svarat nej. Även här är respondenterna 

väldigt eniga i frågan.  

 

6.1.3 Övriga resultat 

Övriga resultat vi vill presentera är fråga 8 (Visar du medvetet upp statussymboler?), 

fråga 9 (Föredrar du kvalitet eller kvantitet?) och fråga 5 (Vad vill du framstå som med 

hjälp av Instagram?). På fråga 5 fick respondenterna välja max två alternativ av sju, där 

snygg och inget speciellt var de som var mest intressanta för studien.  (Övriga alternativ 

var lyckad, rolig, smart, duktig och annat.) 

 

På fråga 8 (Visar du medvetet upp statussymboler?) svarar 41,7% av respondenterna på 

Borgarskolan ja och 58,3% nej. På Polhemsskolan säger 100% nej, medan 91,3% av 

respondenterna på Vasaskolan svarar nej och endast 8,7% ja. Här utläser vi att 
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Borgarskolan utmärker sig på så vis att de är mer benägna att visa upp statussymboler 

än övriga skolor.  

 

På fråga 9 (Föredrar du kvalitet eller kvantitet?) ser vi att resultaten är väldigt lika. Det 

enda som sticker ut, dock väldigt lite - är att Polhemsskolan tenderar att välja kvantitet i 

något större utsträckning. 
 
På fråga 5 med svarsalternativet snygg, ser fördelningen ut som följer: 45,8% av 

respondenterna på Borgarskolan, 20% av de på Polhemsskolan och 56,5% av de på 

Vasaskolan har svarat att de vill framstå som snygg. Gällande svarsalternativet inget 

speciellt, ser fördelningen ut som följer: 41,7% av respondenterna på Borgarskolan, 

60% av de på Polhemsskolan och 39,1% av de på Vasaskolan har svarat att de vill 

framstå som inget speciellt. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån den statistik vi presenterat i det föregående analysavsnittet ska vi nu i denna 

resultatdiskussion försöka koppla detta till de utvalda teorierna. Vi ska sedan 

kommentera frågorna från analysavsnittet och belysa hur de olika skolorna har svarat - 

tenderar de att tänka likadant, eller är det någon som skiljer sig från de övriga? 

 

På frågan gällande hur respondenterna vill framstå med hjälp av Instagram kan vi utläsa 

att Vasaskolan är den skola som i störst utsträckning vill framstå som snygg. 

Polhemsskolan skiljer sig mest här då endast ⅕ av respondenterna håller med. Vad 

gäller Polhemsskolan, är istället svarsalternativet inget speciellt det som störst andel valt 

att instämma med. Lindwall presenterar att den forskningen som har starkast samband 

med självkänsla är det fysiska självet och följaktligen också kroppsuppfattningen, detta 

gäller främst barn, ungdomar och unga vuxna. Det verkar särskilt vara evaluering av 

kroppens attraktivitet och dess utseende som har den absolut starkaste kopplingen till 

självkänsla. Många studier påvisar en hög korrelation (r=0.7) mellan självkänsla och 

kroppens attraktivitet34. 

 

I vår undersökning kan vi se att skolorna värderar attraktivitet olika. Vill man framstå 

som snygg så kan man tänka sig att detta också är viktigt för individen, här har 

Polhemsskolan möjligen andra preferenser kring vad som är viktigt. Även om 
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Polhemsskolan menar att de inte vill framstå som något speciellt, så menar också en 

majoritet att de framställer sig själva i så fördelaktig dager som möjligt. I och med det 

vill de ändå framstå som något särskilt, vi vet bara inte vad.  

 

Vi kan konstatera att alla skolor överlag menar att deras Instagram-bilder delvis säger 

något om vem de är i verkligheten. Gällande om de medvetet framställer sig i så 

fördelaktig dager som möjligt på Instagram så har en majoritet på skolorna svarat ja, 

detta ser vi dock som en motsägelse då respondenterna också menar att de inte 

framställer sitt liv som varken bättre eller sämre. Vi finner dock också att Vasaskolan i 

en större utsträckning framställer sitt liv som bättre än vad Borgarskolan gör.  

 

Forskningsresultat inom olika områden tyder på att det är högst betydelsefullt hur andra 

människor uppfattar oss. I forskningen framkommer även att vi avsätter mycket tid och 

kraft på att försöka influera den bild andra har av oss. Intryck som man med jämna 

mellanrum sänder ut till andra, exempelvis att man är klok, driftig eller snygg, är en 

avgörande faktor för hur andra kommer att uppfatta och behandla en35. Detta går att 

koppla till begreppet impression management - alltså självpresentation vilket behandlar 

de förlopp där individer försöker övervaka och kontrollera andras bild av dem36. En 

annan faktor vilken har avgör en persons benägenhet att påverka andra människors 

intryck är distinktionen mellan den bild individen vill att andra ska ha av denne och den 

bild individen redan tror att andra har. Många gånger handlar självpresentation om att 

individen vill framhäva de bästa bilderna av sig själv, sprida och fortsättningsvis sälja in 

dessa bilder37. Goffman menar vidare att människor i regel vill presentera en så positiv 

bild av sig själv som möjligt på scenen, då det ofrånkomligt finns omständigheter man 

vill dölja38. 

 

Goffman anser också att alla individer ägnar sig åt teater. Precis som en skådespelare på 

en scen strävar också alla individer efter att göra någon form av inverkan på sina 

åskådare39. Han menar fortsättningsvis också att då en individ presenterar sig själv och 

sitt uppträdande inför andra försöker denne även att kontrollera och leda den kunskap 

som utsänds. Detta inbegriper också hur en individ bygger upp och fastslår sitt “jag” 

och sin identitet i detta förlopp40. 
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Vi kan vidare se att respondenterna har väldigt olika syn när det kommer till om de tror 

att Instagram kan vara ett verktyg för att styra över hur andra ska uppfatta dem. På 

Borgarskolan menar man till största delen att Instagram inte alls är ett verktyg för detta. 

Vasaskolan svarade istället att Instagram helt kan bidra till att påverka hur andra ska 

uppfatta dem. Polhemsskolan placerar sig emellan dessa skolor, detta då majoriteten här 

har svarat delvis. När det gäller frågan om respondenterna tror att andra människor 

använder Instagram som ett verktyg för att styra över hur de ska uppfatta dem, är svaren 

desto mer lika. Majoriteten av respondenterna på alla skolor har svarat helt. Den fråga 

där de tre skolorna är som mest eniga, är om de tror att människor förskönar sina liv på 

Instagram. Samtliga respondenter på Polhemsskolan och Vasaskolan svarar här helt, 

medan en mycket stark majoritet på Borgarskolan svarar detsamma. 

 

Enligt forskaren Gordon Allport så tenderar den större delen av befolkningen att ha en 

förstorad, överskattad och smickrande självuppfattning. Allport menar vidare att 

människor har ett fundamentalt behov av att se sig själv i positiv dager. Ett 

väldokumenterat fenomen i dagens forskning är att människor har en strävan efter att 

förstora det positiva och förminska det negativa i sin självuppfattning41. Det går här att 

tänka sig att respondenterna faktiskt har en smickrande självuppfattning, detta då de 

menar att andra använder Instagram som ett verktyg för att styra över hur man ska se på 

dem, medan de hävdar att de själva inte gör det. Notera dock att detta främst gäller 

Borgarskolan, då exempelvis Vasaskolans respondenter istället menar att de kan 

påverka andra, men att andra också kan påverka dem. 

 

Som vi tidigare presenterade i teoriavsnittet, menar Cooley att självet innefattar ett antal 

olika multidimensionella delar, att självkänslan är ett resultat på hur individen bedömer 

sin kompetens inom ett för denne viktigt område samt att andras uppfattningar och den 

sociala omgivningen har en mycket stor inverkan på självet42. Cooley skriver också om 

begreppet spegeljaget, där han menar att en persons själv skapas genom social 

interaktion med andra och att hur vi ser på oss själva hör ihop med hur vi tror att andra 

ser oss43. 

 

Det vi kan utläsa från analysen är att respondenterna, enligt dem själva, överlag har en 

bra självkänsla på alla skolor. Gällande om respondenterna jämför sig med andra var det 

relativt jämt mellan svaren ja och nej, där Polhemsskolan hade en något större andel 
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respondenter som menar att de inte jämför sig med andra. När det gäller hur ofta 

respondenterna lägger ut bilder, så är svaren väldigt lika även där. En majoritet på 

respektive skola menar att de lägger ut bilder antingen en gång i veckan eller sällan 

eller aldrig. Endast ett fåtal har valt andra svarsalternativ.  

 

Lindwall menar att de med låg självkänsla föredrar att undvika misslyckande hellre än 

att söka framgång. Där av är dessa individer aktsamma och prioriterar att bevara 

självbilden de redan har istället för att förändra den till det bättre44. I boken Behaviour 

in Public Places undersöker Goffman hur en individ framställer sig själv i vardagen och 

hur denne med olika metoder försöker gardera sig i känsliga lägen. Han fortsätter att 

belysa hur individer under olika betingelser använder sig av en social fasad, kläder, 

smink och andra utsmyckningar för att gardera jaget45.  

 

På frågan gällande huruvida likes stärker självkänslan eller inte, är Vasaskolan den 

skola som är mest eniga i svaren, där delvis står för en klar majoritet. På Borgarskolan 

tenderar respondenterna att befinna sig i olika läger, där en del säger ja, och den andra 

nej. På Polhemsskolan är respondenterna väldigt oeniga.  

 

De fundamentala behoven, som att exempelvis känna sig duglig och uppskattad av 

andra, har en påverkan på hur positivt man uppfattar sig själv. Detta påverkas också av 

att individer tenderar att vilja ägna sig åt lustfyllda aktiviteter, såsom att införskaffa 

positiva uppgifter om sig själva från omvärlden - vilket är mycket lustfyllt och 

angenämt för de allra flesta46. Vi tänker att man utifrån detta kan dra en parallell till 

likes på Instagram då detta är ett sätt för människor att just skaffa sig positiv 

information om sig själva från andra användare. 

 

På frågan om Instagram påverkar självkänslan, har Borgarskolan och Vasaskolan en 

majoritet på svarsalternativet ja, medan Polhemsskolan säger nej. Av de respondenter 

som svarat ja, menar majoriteten att självkänslan blir lite bättre.  

Goffman menar att när en individ visar upp sig på ett positivt vid kan detta på så vis 

leda till att känslan av välbefinnande ökar samt att synen på den egna kroppen och jaget 

blir mer positiv. Misslyckas man med detta kan det resultera i skamkänslor. En 

människans förmåga att leva efter sociala regler och att ge en korrekt framträdande av 
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jaget och kroppen, är alltså något avgörande för dennes utveckling av potentiella 

känslor av att duga till och god självkänsla47.  

 

Vi kan vidare också se att merparten av respondenterna på Borgarskolan och 

Polhemsskolan har svarat att de inte alls tror att andras bild av dem stämmer överens 

med deras egen. Ser vi till Vasaskolan så har merparten där istället svarat delvis. 

Fortsättningsvis delar också Borgarskolan och Polhemsskolan åsikt då de menar att de 

inte alls bryr sig i vad andra tycker om dem. Återigen skiljer sig Vasaskolan sig åt, detta 

då de respondenterna till den största delen svarat att de delvis bryr sig. Vi kan även 

utläsa att de tre skolorna var relativt oeniga gällande frågan om de känner att de kan 

vara sig själva runt andra. Borgarskolan är den skola som i sig är mest eniga, detta då 

den övervägande delen svarat helt. Polhemsskolan och Vasaskolans respondenter var 

istället uppdelade i två läger, där den förra svarat antingen helt eller inte alls, och den 

senare helt eller delvis. Slutligen menar en majoritet på alla tre skolorna att de lever ett 

liv sant mot sig själva. Endast ett fåtal respondenter menar att de lever efter andras 

förväntningar.  

 

Detta kan vi koppla till Cooley som menar att människor har en benägenhet att projicera 

den självbild som andra ger dem, oavsett om den är verklig eller inte48. Vidare menar 

han att vi först föreställer oss hur vi framstår inför en annan person. Denna uppfattning 

är ibland korrekt, men den kan också vara bristfällig då den enbart stöds av våra egna 

antaganden49. Vi uppvisar också tendenser att föreställa oss vilka bedömningar andra 

människor gör av oss som baseras på vårt framträdande50. Slutligen föreställer vi oss 

även hur personer känner för oss med grund i bedömningarna av oss. Detta resulterar 

ofta i att vi ändrar vårt beteende utifrån hur vi känner att andra människor tolkar oss51. 

 

Lindwall menar vidare att självförverkligande bland annat handlar om jakten på status 

och yttre bekräftelse, i vilket media har en distinkt drivande funktion52. Vi tänker oss att 

sociala medier, och därmed Instagram, inbegrips i detta mediebegrepp. Stil är det som 

eftersträvas i dagens konsumtionssamhälle, men med stilen kommer också olika 

statushierarkier. Sättet att konsumera på, handlar inte nödvändigtvis om att ge sken av 

att vara välbärgad. Det handlar istället om att försöka konsumera på så vis, att man 

utstrålar medvetenhet53. 
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Vi kan i vår undersökning se att Borgarskolan är den skola där störst andel respondenter 

medvetet visar upp statussymboler. De hamnar därmed i kontrast till Polhemsskolan, 

där samtliga respondenter menar att de inte gör det. Vasaskolan tenderade i sin tur att 

hålla med Polhemsskolan i en stor utsträckning. Goffman talar om statussymboler. Han 

menar dessa är en del av den teckenutrustning som används för att uttrycka materiellt 

välstånd. När individen erhållit denna teckenutrustning och strategiskt använder den till 

sin fördel, kan resultatet bli att det dagliga framträdandet förskönas och framställs i så 

fördelaktig dager som möjligt54. I teoridelen presenterar vi även Baudrillards syn på 

konsumtion, vilken menar att konsumtion är ett språk genom vilket vi kommunicerar 

med varandra55.  

 

Vi frågar oss om inte vilket plagg som helst, eller vilken produkt som helst, egentligen 

kan vara en statussymbol. Ett plagg eller en produkt behöver inte indikera på just hög 

status. Vi tänker oss att oavsett vad en individ visar upp, kommunicerar denne ändock 

ut någon form av status genom vad den konsumerat. Ser vi till hur skolorna värderar 

kvalitet och kvantitet, så går det att urskilja en jämn fördelning mellan de båda på alla 

tre skolor. Det verkar således inte vara mer tilltalande med kvalitet framför kvantitet, 

om man ser till helheten. Vi kan utifrån detta dra en parallell till Hammarén och 

Johansson som menar att det sannolikt går att säga mycket om en person utifrån vad de 

konsumerar samt deras smak och stil. Det är inte bara en möjlighet att se vilka de är, 

utan också vilka de vill vara eller vill bli56. 

 

Avslutningsvis vill vi också kommentera den tidigare forskningen utifrån våra resultat. 

Lööf menade att det inte fanns ett signifikant samband mellan självkänsla och 

bekräftelsebehov och vi kan nu konstatera att det inte finns några tydliga samband 

mellan självkänsla och hur Instagram används. Detta är åtminstone inte något som vi 

kan utläsa från respondenternas svar.  

 

6.3 Allmän diskussion och slutsats 

Avslutningsvis vill vi nu summera vår studie med egna tankar utifrån det resultat vi fått. 

Vi ska i detta avsnitt presentera skolornas likheter, olikheter, motsägelser samt andra 

intressanta upptäckter.  
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Samtliga skolor menar att deras Instagram-bilder delvis säger något om vilka de är i 

verkligheten. Till största delen så väljer också alla skolor att framställa sig i så 

fördelaktig dager som möjligt, även om samtliga också menar att de varken framställer 

livet som bättre eller sämre, vilket uppenbart är en motsägelse.  

 

Majoriteten av respondenterna på alla skolor anser att andra människor förskönar sina 

liv på Instagram. Samtidigt erkänner de också att de framställer sig själva i så 

fördelaktig dager som möjligt på Instagram vilket blir en motsägelse i förhållande till att 

de även hävdar att de inte framställer livet som bättre. Majoriteten på alla skolor menar 

också att de lever ett liv sant mot sig själva. 

 

Vi fann även en likhet i den förekommande splittringen mellan svaren på vissa frågor. 

Exempelvis så råder en jämn fördelning mellan svaren ja och nej på frågan om man 

jämför sig med andra. Denna splittring syns även på frågan om hur ofta respondenterna 

lägger ut bilder på Instagram, där alla skolor till största del antingen lägger ut en gång i 

veckan alternativt sällan eller aldrig. Det rådde även skilda meningar huruvida man 

väljer kvalitet eller kvantitet mellan respondenterna på de tre olika skolorna.  

 

Resultaten tyder också på ett antal olikheter mellan skolorna. Exempelvis har 

Borgarskolan svarat att de inte alls tror att Instagram kan vara ett verktyg för att styra 

över hur andra ser på dem. En majoritet på Vasaskolan menade istället att Instagram 

helt kan vara ett verktyg för detta. Polhemsskolan la sig på denna fråga emellan, då de 

till största delen svarade delvis.  

 

Från resultaten kan vi även utläsa att en majoritet på Borgarskolan och Vasaskolan 

menar att Instagram påverkar självkänslan, medan Polhemsskolans majoritet istället har 

svarat nej. Av de som svarat ja, och menar att Instagram påverkar självkänslan, menar 

också att denna blir lite bättre. Att Instagram påverkade självkänslan i en positiv 

bemärkelse trodde vi inte. En annan olikhet som framgång av enkäten var att 

majoriteten av respondenterna på Borgarskolan och Polhemsskolan menar att de inte 

tror att andras bild av dem stämmer med deras egen. På denna fråga har Vasaskolan 

placerat sig i mitten, då de valt svarsalternativet delvis.  
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Borgarskolan och Polhemsskolan hävdar även att de inte bryr sig i vad andra tycker om 

dem, även på denna fråga har Vasaskolan placerat sig i mitten med svaret delvis. 

När det gäller frågan om respondenterna kan vara sig själv med andra så kan vi 

konstatera att det råder en oenighet både inom klasserna och mellan skolorna i sig. En 

majoritet på Borgarskolan menar att de helt kan vara sig själva, medan respondenterna 

på Polhemsskolan är jämnt fördelade mellan helt och inte alls. Vasaskolans 

respondenter är istället jämnt fördelade mellan svarsalternativen helt och delvis.  

 

Vi finner även en olikhet på frågan gällande statussymboler, då Borgarskolan är den 

skola som visar upp mest statussymboler medan samtliga respondenter på 

Polhemsskolan menar att de inte gör det alls. Vasaskolan höll till större del med 

Polhemsskolan i denna fråga. Slutligen kan vi också se att Vasaskolan är den skola som 

i störst utsträckning vill framstå som snygga, och att Polhemsskolan är den skola som 

till en övervägande del menar att de vill framstå som inget speciellt.  

 

Vi fann även i denna undersökning andra intressanta resultat, där Borgarskolan menar 

att de själva inte alls använder Instagram som ett verktyg för att styra över hur andra ska 

uppfatta dem. Samtidigt menar de också att andra helt och hållet använder Instagram 

som ett verktyg för att påverka uppfattningen om dem. Detta kan liksom Allport också 

menar, tyda på att de hör till den större delen av befolkningen vilka har en förstorad, 

överskattad och smickrande självuppfattning57. 

 

Alla skolor väljer vid något tillfälle svarsalternativet delvis, men Vasaskolan tenderar att 

välja detta alternativ i en större utsträckning. Ser vi till Lindwall så menar denne att 

individer som innehar en lägre självkänsla också tenderar att evaluera sig själva i 

relativt neutrala termer på skalor58. Naturligtvis är detta inget vi kan fastslå, men det 

skulle kunna vara en indikation till att de har en lägre självkänsla, trots att de själva 

menar att de har en bra sådan. Vi tänker att detta också skulle vara en möjlighet då 

Vasaskolans respondenter i större utsträckning finner värde i att framstå som snygg än 

övriga skolor.  

 

6.3.1 Våra slutsatser i relation till våra frågeställningar, hypotes och syfte 

Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna på alla skolor enligt dem själva har 

en bra självkänsla. Det vi också kan se är att respondenterna till den största delen väljer 
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att framställa sig själva i så fördelaktig dager som möjligt. Instagram blir således ett 

verktyg genom vilket man förskönar sig själv och sitt liv, vilket också verkar stämma då 

de också menar att det bara delvis går att se vilka de faktiskt är genom deras bilder. På 

Polhemsskolan menar respondenterna dock att de inte vill framstå som något speciellt, 

men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de inte vill framstå som något bra. På så 

sätt styr de alltså hur de vill uppfattas av andra på Instagram. 

 

Våra hypoteser i denna studie var att respondenterna använde Instagram på olika sätt 

beroende på hur deras självkänsla var hög eller låg samt att en konstant jämförelse med 

andra kan påverka självkänslan i negativ mening där Instagram kan användas som ett 

verktyg för att vidmakthålla en fasad som döljer en låg självkänsla.  

 

För att besvara våra hypoteser, kan vi se att respondenterna enligt dem själva har en bra 

självkänsla överlag. Vi kan därför anta att det finns någon eller några andra faktorer 

som är avgörande för hur Instagram används eftersom att Instagram verkar användas på 

olika vis. Det råder fortsättningsvis en oenighet mellan svaren ja och nej på alla skolor 

gällande frågan om man jämför sig med andra på Instagram. Det finns därmed inget 

utmärkande som kan konstatera att Instagram skulle påverka självkänslan till det 

negativa, utan det verkar snarare som att Instagram-användningen påverkar 

respondenterna i positiv bemärkelse.  

 

För att besvara syftet - så har vi kunnat urskilja både skillnader och likheter mellan 

skolorna, vilket också framkommer i resultatdiskussionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

34 

                                                
1 Holm, Caroline och Modig, Emma. Instagram-effekten. Högskolan i Gävle, 2016. 
2 Evans, Rachel. Understanding narcissism and self-esteem in children: Proposing a new 
conceptualization of narcissism. Florida: UMI Microform, 2009, s. 1. 
3 Evans 2009, s. 4. 
4 Lööf, Malin. Självkänsla och bekräftelse på sociala medier. En kvantitativ enkätundersökning om 
självkänsla, bekräftelse på Instagram och skillnaden mellan män och kvinnor. Karlstads universitet, 2015. 
5 Baumeister, Roy F., Campbell, Jennifer D., Krueger, Joachim I. och Vohs, Kathleen D. Does high self-
esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?. Psychological 
science in the public interest 4 no. 1 (2003): 1-44. 
http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-teorier-om-sjalvkansla-har-inte-
stod-i-serios-forskning.cid979093 (Hämtad: 2016-04-24) 
6 Lindwall, Magnus – Populärpsykologiska teorier om självkänsla har inte stöd i seriös forskning. 
Göteborgs universitet, 2011, http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-
teorier-om-sjalvkansla-har-inte-stod-i-serios-forskning.cid979093 (Hämtad 2016-04-27) 
7 Lindwall, Magnus. Självkänsla. Bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2011, s. 15. 
8 Gecas, Viktor och Schwalbe, Michael L. Beyond the Looking-Glass Self: Social Structure and Efficacy-
Based Self-Esteem. Social Psychology Quarterly 46 no. 2 (1983): 77-88, s. 77. 
9 Gecas och Schwalbe 1983, s. 80. 
10 Gecas och Scwalbe 1983, s. 82. 
11 Gecas och Schwalbe 1983, s. 83. 
12 Gecas och Schwalbe 1983, s. 77. 
13 Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. och Stier, Jonas. Introduktion till socialpsykologi. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2015, s. 39. 
14 Angelöw, Jonsson och Stier 2015, s. 39-40. 
15 Goffman, Erving. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. Norstedts, 2009, s. 
97. 
16 Goffman 2009, s. 102. 
17 Goffman 2009, s. 97. 
18 Giddens, Anthony. Sociology. 5. uppl. Cambridge: Polity Press, 2006, s. 142-143. 
19 Goffman 2009, s. 40. 
20 Östberg, Jacob och Kaijser, Lars. Konsumtion. Malmö: Liber AB, 2010, s. 11-12. 
21 Belk, Russell W. Possessions of the Extended Self. Journal of Consumer Research 15 no. 2 (1988): 
139-168, s. 145. 
22 Baudrillard, Jean. The Consumer Society. Myths and Structures. London: SAGE Publications Ltd, 
1998, s. 6. 
23 Baudrillard 1998, s. 7. 
24 Baudrillard 1998, s. 7. 
25 Baudrillard 1998, s. 15. 
26 Østbye, Helge., Knapskog, Karl., Helland, Knut. och Larsen, Leif Ove. Metodbok för medievetenskap. 
Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 151. 
27 Østbye m.fl. 2015, s. 151. 
28 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Trelleborg: Liber Ekonomi, 2011, s. 94. 
29 Bryman 2011, s. 95. 
30 Bryman 2011, s. 95. 
31 Nordqvist, Ingrid och Langerth Zetterman, Monica. Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt 
perspektiv – Gävleborgs län. Sociology of Education and Culture Research Reports no. 33 (2004) 
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-33.pdf (Hämtad: 2016-05-02) s. 34. 
32 Nordqvist och Langerth Zetterman 2004, s. 30. 
33 Østbye m.fl. 2015, s. 138. 
34 Lindwall 2011, s. 227. 
35 Lindwall 2011, s. 141. 
36 Lindwall 2011, s 142. 
37 Lindwall 2011, s. 146. 
38 Angelöw, Jonsson och Stier 2015, s. 40. 
39 Angelöw, Jonsson och Stier 2015, s. 39. 
40 Angelöw, Jonsson och Stier 2015, s. 39-40. 
41 Lindwall 2011, s. 51. 
42 Lindwall 2011, s. 27.  



 

 
 

35 

                                                                                                                                          
43 Gecas och Schwalbe 1983, s. 77. 
44 Lindwall 2011, s. 91. 
45 Johansson, Thomas. Psykoanalys och kulturteori. Samhälle – identitet – kön. Lund: Studentlitteratur 
AB, 1999, s. 95. 
46 Lindwall 2011, s. 51. 
47 Johansson 1999, s. 96. 
48 Gecas och Schwalbe 1983, s. 80. 
49 Gecas och Schwalbe 1983, s. 82. 
50 Gecas och Schwalbe 1983, s. 83. 
51 Gecas och Schwalbe 1983, s. 77. 
52 Lindwall 2011, s. 24. 
53 Östberg och Kaijser 2010, s. 59. 
54 Goffman 2009, s. 40. 
55 Baudrillard 1998, s. 6. 
56 Hammarén, Nils och Johansson, Thomas. Identitet. Malmö: Liber AB, 2009, s. 33.  
57 Lindwall 2011, s. 51. 
58 Lindwall 2011, s. 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

36 

                                                                                                                                          
REFERENSER 
 
 

Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. och Stier, Jonas. Introduktion till socialpsykologi. 3. 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2015. 

 

Baudrillard, Jean. The Consumer Society. Myths and Structures. London: SAGE 

Publications Ltd, 1998. 

 

Baumeister, Roy F., Campbell, Jennifer D., Krueger, Joachim I. och Vohs, Kathleen D. 

Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or 

healthier lifestyles?. Psychological science in the public interest 4 no. 1 (2003): 1-44. 

http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-teorier-om-

sjalvkansla-har-inte-stod-i-serios-forskning.cid979093 (Hämtad: 2016-04-24) 

 

Belk, Russell W. Possessions of the Extended Self. Journal of Consumer Research 15 

no. 2 (1988): 139-168. 

 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Trelleborg: Liber Ekonomi, 

2011. 

 

Evans, Rachel. Understanding narcissism and self-esteem in children: Proposing a new 

conceptualization of narcissism. Florida: UMI Microform, 2009. 

 

Gecas, Viktor och Schwalbe, Michael L. Beyond the Looking-Glass Self: Social 

Structure and Efficacy-Based Self-Esteem. Social Psychology Quarterly 46 no. 2 

(1983): 77-88. 

 

Giddens, Anthony. Sociology. 5. uppl. Cambridge: Polity Press, 2006. 

 

Goffman, Erving. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. 

Norstedts, 2009. 

 

Hammarén, Nils och Johansson, Thomas. Identitet. Malmö: Liber AB, 2009. 



 

 
 

37 

                                                                                                                                          
 

Holm, Caroline och Modig, Emma. Instagram-effekten. Högskolan i Gävle, 2016. 

 

Johansson, Thomas. Psykoanalys och kulturteori. Samhälle – identitet – kön. Lund: 

Studentlitteratur AB, 1999. 

 

Lindwall, Magnus – Populärpsykologiska teorier om självkänsla har inte stöd i seriös 

forskning. Göteborgs universitet, 2011, 

http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-teorier-om-

sjalvkansla-har-inte-stod-i-serios-forskning.cid979093 (Hämtad 2016-04-27) 

 

Lindwall, Magnus. Självkänsla. Bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011. 

 

Lööf, Malin. Självkänsla och bekräftelse på sociala medier. En kvantitativ 

enkätundersökning om självkänsla, bekräftelse på Instagram och skillnaden mellan män 

och kvinnor. Karlstads universitet, 2015. 

 

Nordqvist, Ingrid och Langerth Zetterman, Monica. Gymnasieskolan som 

konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv – Gävleborgs län. Sociology of Education and 

Culture Research Reports no. 33 (2004) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-

33.pdf (Hämtad: 2016-05-02) 

 

Zeigler-Hill, Virgil. Self-esteem. Hove, East Sussex: Psychology Press, 2013 

 

Östberg, Jacob och Kaijser, Lars. Konsumtion. Malmö: Liber AB, 2010. 

 

Østbye, Helge., Knapskog, Karl., Helland, Knut. och Larsen, Leif Ove. Metodbok för 

medievetenskap. Lund: Studentlitteratur AB, 2015. 
 

 

 

 



 

 
 

38 

                                                                                                                                          
BILAGOR 

 

 
 



 

 
 

39 

                                                                                                                                          
 

 
 

 



 

 
 

40 

                                                                                                                                          
 

 
 

 



 

 
 

41 

                                                                                                                                          
 

 
 

 



 

 
 

42 

                                                                                                                                          
 

 
 

 



 

 
 

43 

                                                                                                                                          
 

 
 

 


