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Abstrakt
The main theme of this essay was; How does Instagram affect their users when it comes
to everyday retouching and today’s ideal of beauty, and are there any differences
between age and gender?
To answer this question, the everyday retouching of the Instagram users selfies (selfportrait) was investigated and charted, to see how it affecting today’s ideal of beauty.

We used a quantitative method and conducted an empirical study that was rooted in the
Encoding/Decoding-model of Stuart Hall, Gidden’s theory of structuration, Cooley’s
”looking-glass self”, Lippman’s triangle, together with previous research and a web
survey that was targeted to a random selection of Instagram users. The study contained
a total of 194 self-recruiting respondents. We deemed it necessary to conduct this study,
as it addressed an important topic that might be linked to the current fixation on
appearance and today's ideal of beauty.

The results showed that Instagram has a particular impact on its users when it comes to
everyday retouching. The majority of respondents used Instagram’s built-in tools for
their editing/retouching process. Our results also showed that half of the women
edited/retouched their selfies. About half of the men who responded to the web survey
edited/retouched their selfies. The clearest result of the study was that younger
individuals had a tendency to edit/retouch their selfies more frequently.

Keywords
Instagram, everyday retouching, selfie, filters, editing, retouching, beauty ideals, social
media, mkv
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Sammanfattning
Temat för uppsatsen var; Hur påverkar Instagram sina användare när det gäller
vardagsretuschering och dagens skönhetsideal, samt finns det några skillnader mellan
ålder och kön?
Syftet var att undersöka och kartlägga Instagram användarnas vardagsretuschering och
hur det påverkar dagens skönhetsideal, med fokus på användarnas selfies.

Vi använde oss av en kvantitativ metod och utförde en empirisk studie som utgick från
Encoding/Decoding- modellen av Stuart Hall, Giddens strukturering teori, Cooleys
”spegeljaget”, Lippmans triangel, tillsammans med tidigare forskning och en
webbenkätundersökning som riktade sig till ett slumpmässigt urval av Instagrams
användare. Studien hade sammanlagt 194 självrekryterande respondenter. Vi tyckte att
det var viktigt att genomföra denna studie, då den innehöll ett relevant ämne som
möjligtvis kan ha koppling till rådande utseendefixering och dagens skönhetsideal.

Undersökningens resultat visade att Instagram har en viss påverkan på sina användare
när det gäller vardagsretuschering. En majoritet av respondenterna använde Instagrams
inbyggda verktyg i sin redigerings/retuscherings process.
Vårt resultat visade även att hälften av kvinnorna redigerade/retuscherade sina selfies.
Av de män som svarade redigerade/retuscherade cirka hälften sina selfies. Det tydligaste
resultatet av studien var att de yngre har en tendens att redigera/retuschera sina selfies
oftare.

Nyckelord
Instagram, vardagsretuschering, selfie, filter, redigering, retuschering, skönhetsideal,
sociala medier, mkv
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1. Inledning
I västvärlden pågår en het diskussion rörande normer och skönhetsideal som sprids
genom media. En omtalat nyhet var en baddräktskampanj från H&M som fälldes av
reklamombudsmannen på grund av att den befäste livsfarliga skönhetsideal. H&M
exponerade en extremt solbränd modell i en av deras reklamkampanjer och befäste då
ett livsfarligt skönhetsideal mot deras yngre målgrupp. Den extrema solbrännan i
reklamen ledde till en diskussion kring hur flera tusen svenskar drabbas av hudcancer
varje år (“”H&M befäster livsfarligt skönhetsideal” - DN.SE,” 2012).
Skönhetsidealens budskap sänds frekvent ut till dagens samhälle, som en bild på en
illusorisk lycka. En central fråga inom mediaforskningen har varit mediernas påverkan
på samhället (Gripsrud & Andersson, 2002).

1.1 Instagram
Instagram är en bilddelningstjänst och ett fotoprogram som körs via smarttelefoner, som
startades 2010 av Kevin Systrom. Tjänsten har idag ca 300 miljoner användare, dessa
delar ca 60 miljoner bilder varje dag (“Instagram Hits 300 Million Users, Now Larger
Than Twitter | Re/code,” 2014). Systrom ville inspirera användaren att ta fram sin
kreativa sida och har därför utvecklat en användarvänlig design. Instagram används som
en visuell plattform där användarna berättar sina historier i bilder. Instagram har gjort
det möjligt för användarna att redigera/retuschera bilderna med så kallade filter som
appliceras på. Bilderna delas via Instagram men kan även delas via andra sociala
medier. Användarna kan bestå av privatpersoner, företag och offentliga personer.
Instagrams användarvillkor säger att användarna måste vara minst 13 år, användarna
ansvarar för sitt eget material som publiceras, Instagram äger ingen rätt över detta
material och användarna kan själva bestämma över sitt kontos och materials synlighet,
privat eller offentligt.
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1.2 Skönhetsverktyg
Bildbehandling är en behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt
förändra informationen i bilden (“bildbehandling - Uppslagsverk - NE,”). Retuschering
utnyttjas i förskönande syfte på t.ex. porträttbilder (“retuschering - Uppslagsverk NE,”). Det här är två utav många verktyg bakom skapandet av dagens skönhetsideal.
Idag finns ett stort utbud av applikationer som retuscherar fotografiska porträttbilder s.k.
selfies (“selfie - Uppslagsverk - NE,”).
Applikationen Afterlight är en redigerings applikation som erbjuder ett stort utbud av
redigerings alternativ som appliceras på bilder (“Afterlight,”). Med hjälp av dagens
teknologi kan vi enkelt korrigera och förvränga verkligheten i den digitala bilden.
Normaliseringen av retuschen i medier börjar influera vardagen i sociala medier, detta
kan man exempelvis se genom uppkomsten av nya applikationer till smartphones.

1.3 Begreppsdefinition
Applikation - ett program som kan medfölja eller laddas ner via internet till
smarttelefoner och datorer, i detta fall Instagram. (“applikation - Uppslagsverk - NE,”.;
“About Us • Instagram,”)
Bildbehandling – är en behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt
förändra informationen i bilden (“bildbehandling - Uppslagsverk - NE,”).

Bekräftelse - i detta fall är bekräftelse något som användarna ger och får av varandra
genom exempelvis likes på Instagram.
Delning – är när en användare gör valet att skicka vidare bilder eller meddelanden till
exempelvis sociala nätverk, där andra användare kan ta del av det innehåll som
publicerats.
Filter – är en bestämd redigeringsinställning som kan appliceras direkt på användarnas
bilder och förekommer i fotoapplikationen Instagram.
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Likes – är ett sätt för användaren att uppskatta/godkänna/gilla/tycka om varandras
delningar, förekommer bland sociala medier.
Publicera – är när användaren ger ut sitt egna material och kan välja att offentliggöra
det på exempelvis sociala medier.
Retuschering - utnyttjas i förskönande syfte på t.ex. porträttbilder (“retuschering Uppslagsverk - NE,”).
Selfies – är fotografiska porträttbilder (“selfie - Uppslagsverk - NE,”), dessa kan tas
med bland annat en digitalkamera eller telefon.
Skönhetsideal – fungerar som en måttstock för utseendet och idealet.
Snygg – är vacker och tilldragande, det var ett nyckel ord som respondenterna svarade
för att beskriva den öppna frågan (se Diskussion) (“snygg - Uppslagsverk - NE,”).
Sociala medier – är hemsidor, datorapplikationer, sociala forum och mobilapplikationer
där användarna interagerar social med varandra.
Vardagsretusch – är temat för denna studie och innebär att användaren korrigerar eller
förskönar sina bilder i vardagen.

Detta begrepp är inte närvarande i den svenska

ordboken och har därför stipulerats till denna studie.

2. Tidigare forskning
Dijck skriver att samhället är på väg in i ett nytt skifte. Med det syftar Dijck på en
kulturell förändring, särskilt bland den yngre generationen. Den digitala fotograferingen
blir centrum för ett virtuellt universum, där individer formar sin identitet som sociala
varelser (Van Dijck, 2008). Instagram lämpar sig bra på Dijcks resonemang, en
bilddelningstjänst där användarna kan dela och uppleva sina vänners liv genom bilder i

3

realtid. Instagram blir det virtuella centrum där individen producerar sin egen identitet
och konsumerar andras liv.
En tidigare studie undersöker varför användarna använder fotofilter i olika
fotoapplikationer (Arntzen Svensson, L. & Karlsson, 2013). Studien använde sig av ett
kvantitativt och kvalitativt angreppsätt för att få bredd och djup. Användarens
huvudsyfte med fotofilter var att smidigt förbättra bildens utseende utan komplicerade
inställningar. Enligt studien används fotoapplikationerna mer aktivt idag. Mobilkameran
är alltid närvarande, kan enkelt fotografera och dela om något intressant skulle hända
(Arntzen Svensson, L. & Karlsson, 2013).
En tidigare studie undersökte utseendefixering på Instagram. Studien fastställde att unga
kvinnor upplever en utseendefixering, att deras självbild påverkas i olika grad, beroende
på ålder. Tillsammans med fotomotiv och en viss redigering på bilderna försöker
kvinnorna framställa en idealiserad bild av sig själva. En medvetenhet, som enligt
studien, alla kvinnor har på Instagram. Något som samtidigt uppmärksammades, var att
kvinnorna upplevde en frihet på Instagram och att få möjligheten att kontakta nya
människor. Instagram har fördelen att fungerar som en social plattform där användarna
konstant uppdaterar nya meddelanden. Kvinnorna känner en stress av att hamna utanför,
på grund av dålig uppdatering av dessa meddelanden (Rieman, 2014).

Tidigare forskning problematiserar ungdomarnas medieanvändning. Forskningen
hävdar att ungdomar befinner sig i en situation där de försöker utveckla sin individuella
identitet och är samtidigt utsatta för en sorts marknadsföring av olika identiteter, genom
bland annat reklam och kraven av fysisk skönhet. Delningen av användarnas bilder är
snabb. Det medför en risk att personligt material kan delas utan större eftertanke och
kontrollen över var bilderna försvinner var det tar vägen (Fleur, 2014).
En artikel publicerad av Tornoe tar upp reglerna kring användarvillkoren av andras
bilder på sociala medier så som Instagram. Trots att användarvillkoren säger att
användarna äger allt de publicerar, finns det flera vägar för kunniga redaktörer, att
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använda det material som delas via sociala medier (Tornoe, 2013). En användare på
Instagram kan därför inte vara helt säker på att dennes material inte utnyttjas av andra.

3. Teori
3.1 Walter Lippman
Enligt Lippmans triangel finns det en faktisk verklighet och vår bild av verkligheten.
Sedan baserar vi våra beslut på bilden vi har av verkligheten. Lippman utvecklar denna
teori, att medier föreslår en bild av verkligheten innan vi tar ett beslut på vår bild av
verkligheten (“Chapter I. The World Outside And The Pictures In Our Heads,”).

(Lippmann, Walter Public Opinion, 1922)

3.2 Stuart Hall
Stuart Hall var en ledande forskare och företrädare för Cutural Studies. Han var särskilt
intresserad för mötet mellan texter och mottagare, ur ett kritisk-kulturellt perspektiv.
Encodig/Decoding-modellen ser på sändare, meddelande och mottagarens tolkningar
(During, 2007). Encoding (inkodningen) är en process där sändaren gör ett val att lägga
in en ideologisk inriktning i sitt meddelande (McQuail, 2010). Halls kallar dessa
meddelanden för Preferred meaning (gynnad innebörd), att manipulera mottagarens
uppfattning till något bestämt. Decoding (avkodningen) är den process där mottagaren
tar del av meddelandet och gör sin tolkning. Mottagaren kan välja att acceptera eller
motsätta sig det ideologiska meddelandet, men är inte tvungen. Det kan även ske en
förhandling och möta det halvvägs. En sådan tolkning kallar Hall för Preferred reading
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(gynnad tolkning). Meddelandet kan styra mottagaren i en viss riktning (McQuail, 2010;
Ekström & Larsson, 2012).
Halls menar att de finns tre sorters tolkningar som kan uppstå när meddelandet läses av
mottagaren.
1. Den första är den dominanta tolkningen, där mottagaren accepterad hela
meddelandet utan att ifrågasätta.
2. Den andra är en förhandlande tolkning, där mottagarens tar år sig en del av
meddelandet och förhandlar fram sin tolkning.
3.

Den tredje är en oppositionell tolkning, där mottagaren motsätter sig helt från
det ideologiska innehållet eller avfärdar meddelandet totalt. (Falkheimer, 2001),
(Sturken & Cartwright, 2001)

3.3 Charles Horton Cooley
Cooley anses vara en symbolisk grundare av interaktionism och myntade begreppet
”spegeljaget”. Trost et al förklarar ”spegeljaget” att: ”vi liksom tittar på oss själva
genom att titta på andra och ser då den bild de har av oss, liksom i en spegel” (Trost &
Levin, 2010: 46). Han menar att samhället består av individer eller grupper som är mer
eller mindre beroende av interaktionen med varandra. Cooley har tillsammans med
Addams myntat begreppet ”sympathetic introspection” där han påstår att empati och
medkännande används för att sätta sig in i så många människors värld som möjligt.
Människor använder sin fantasi i sin egen föreställningsvärld som påminner om deras
egna. Vi kan då lättare sätta oss in i livet på andra människor och se deras uppfattningar
och bedömningar av oss, vilket förändrar och formar vårt jag. De föreställningar och
personliga idéer som människor har om varandra är de verkliga delarna av samhället
eller gruppen. Vi ser oss själva hos andra människor och tolkar därefter deras
uppfattning av oss. På det sättet upprätthålls självkänslan med succesiva förändringar.
Iden om ett ”spegeljaget” kan sägas vara en tidig definition av identitet. Genom att det
finns en koppling till andra människor så menade Cooley att identiteten är situations och
tidsbestämd.
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”Spegeljaget” har tre delar, den första är att vi har en föreställning av den bild andra har
av oss. Den andra är att vi har en föreställning av de andras bedömning av bilden. Sedan
är den tredje delen, att ur dessa föreställningar uppstår någon form av självkänsla,
positiv eller negativ. Cooley menar att vi har en viss frihet att göra vad vi vill, för att vår
föreställningsvärld och vår definition av situationen är vår egen. Samtidigt så styrs våra
föreställningar om andras föreställningar om oss och hindrar därför våra möjligheter att
göra vad vi vill (Cooley & Hedlund, 1981; Trost & Levin, 2010).

3.4 Anthony Giddens
Giddens strukturerings teori är föreningen mellan aktören och den sociala strukturen.
Den sociala strukturen framställs enligt Giddens genom upprepningar av handlingar
från den individuella aktören, så som fastställda tillvägagångssätt, traditioner och
moraliska koder. Det menas med att den sociala strukturen kan förändras när aktören
börjar ersätta, ignorera eller reproducera dessa handlingar.
Gauntlett tar upp Giddens tankar om att alla individer gör sitt eget val hur de väljer att
leva. Samtidigt som massmedia föreslår en bild av ett sätt att leva. Media kan influera
representationer av till exempel våra relationer, våra ideal och behov. Det gör även våra
egna erfarenheter och interaktioner (Gauntlett, 2008). Gauntlett nämner Giddens uttryck
”Society only has form, and that form only has effects on people, in so far as strukture is
produced and reproduced in what people do. ” (Giddens & Pierson, 1998; Gauntlett,
2008: 103). Individers vardagliga handlingar förstärker och reproducerar vissa
förväntningar som sedan skapar samhällskrafter och sociala strukturer (Gauntlett, 2008).

3.5 Teori sammanfattning
Eftersom vårt problemområde berör individer och samhället har vi valt att utgå ifrån
teorier som behandlar individens roller, handlingar samt eventuella konsekvenser. Vårt
resultat kommer att kopplas samman med dessa teorier.
Vi vill se om Instagram påverkar sina användares handlingar genom Giddens
strukturerings teori. Halls Encoding/Decoding-modell kan användas till Instagram
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användarnas tolkningar av varandras bilder samt eventuella konsekvenser som kan
uppstå efter tolkning. Cooleys ”spegeljaget” används för att förklara Instagram som en
socialplattform samt användarnas samspel med varandra.
Instagram användarnas bild av verkligheten kan föreslås av Instagrams bild av
verkligheten, därför kommer vi även att ta hjälp av Lippmans triangel i studien.

4. Syfte & frågeställning
Syftet med vår uppsats var att undersöka och kartlägga Instagram användarnas
vardagsretuschering och hur det påverkar dagens skönhetsideal, med fokus på
användarnas selfies.
Vår frågeställning var: Hur påverkar Instagram sina användare när det gäller
vardagsretuschering och dagens skönhetsideal, samt finns det några skillnader
mellan ålder och kön?
Vårt ämne kan kopplas till medie- och kommunikationsvetenskap då vi studerar
Instagrams relation och påverkan på mediets användare, samt Instagram som
maktstruktur gällande dagens skönhetsideal.
Vi såg att tidigare forskning inte hade undersökt om Instagram har någon påverkan på
sina användare, när det gäller dagens skönhetsideal och vardagsretuschering samt om
det fanns några skillnader mellan ålder och kön. Detta var intressant att undersöka då
tidigare studier kring ämnet har forskat kring användandet av fotoapplikationer och
varför användarna väljer att använda dessa applikationer (Arntzen Svensson, L. &
Karlsson, 2013). Om användarna väljer att använda dessa applikationer, har det någon
koppling till rådande utseendefixering och den press som präglar dagens samhälle
(Rieman, 2014).
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5. Metod
5.1 Metodfrågor
För att vi skulle kunna besvara studiens frågeställning bröt vi ner den till sex stycken
metodfrågor. Metodfrågorna fanns till för att sortera datainsamlingen och sedan
konstruera en analysmodell.
1. Finns det några skillnader i vardagsretuscheringen på Instagram ur ett
ålder- och könsperspektiv?
2. Hur ser användarna på vardagsretuschering på Instagram?
3. Hur ser användarna på dagens skönhetsideal på Instagram?
4. Finns det några skillnader mellan könens attityder till rådande
skönhetsideal?
5. Vilken typ av vardagsretuschering är vanligast på användarens selfies på
Instagram?
6. Hur ofta retuscherar Instagram användaren sina selfies?

5.2 Kvantitativ metod som angreppsätt
Vi har använt oss av en kvantitativ metod. Den går ut på att mäta på ett strukturerat sätt
ett ämne för att få svar på forskningsfrågan (Thurén, 2007). Objektivitet går ut på att
analysen av innehållet ska vara oberoende av den forskare som gör den. En forskare ska
kunna göra om analysen med samma resultat med hjälp av ett väl definierat
undersökningsobjekt och analysschema (Bell, 2011).
För att få svar på dessa metodfrågor valde vi att göra en webbenkätundersökning. Enligt
Bengt Johansson är surveyundersökningar den bästa metoden för samhällsvetare att
studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som inte går att observera
direkt. Johansson hävdar att den här metoden kombineras med en uråldrig teknik. Att
samla in information genom utfrågning och modern teknik för ett slumpmässigt urval,
gör det tänkbart att en större population kan representeras av en relativ liten grupp
(Ekström & Larsson, 2012).
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5.3 Urval
5.3.1 Urval av mediet

Andelen svenskar som använder Instagram har fördubblats på ett år och är nu uppe i 28
%. Det visar ny statistik från .SE:s rapport: Svenskarna och internet 2014 (“Svenskarna
och internet 2014 | En årlig studie av svenska folkets internetvanor,”).
Instagram är ett populärt komplement till Facebook och används framför allt av unga
kvinnor. (“Så många svenskar använder sociala medier | Internetstatistik,”). Vi valde
mediet Instagram på grund av dess popularitet och stegrat intresse från det svenska
folket.
5.3.2 Urval av webbenkät

Respondenterna besvarar enkätundersökningar på egen hand och åter returnerar till
forskaren. På grund av våra resurser och det geografiska avståndet mellan
respondenterna och oss, var webbenkät det lämpligaste valet för studien (Esaiasson,
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Utskicket av webbenkäter var redan
digitaliserat och kunde därför skickas ut i obegränsad mängd (Ekström & Larsson,
2012).
Undersökningen verkställdes genom inbjudningar till respondenterna via sociala
nätverkssajter. Webbenkäten distribuerades genom sociala medier för att öka
spridningen samt självrekryteringen av försökspersoner till vår studie (Esaiasson et al.,
2012). Både Facebook och Instagram hade fördelen att effektivt förmedla information
och uppdatera om nyheter, osv (Trost, 2012). Vi drog nytta av Facebooks inbyggda
tjänst och skapade ett evenemang för webbenkäten. I eventet stod en beskrivning av
webbenkäten tillsammans med missivbrevet, vi bjöd in respondenterna, delade
webbenkäten till Facebooks nyhetsflöde och gav uppdateringar av eventet när vissa
milstolpar nåts. Vi delade även självmant informationen om eventet på våra privata
konton.
Vi var medvetna att vi inte kunde nå ut till alla Facebooks användare, utan förlitade oss
på slumpen. Delningarna av webbenkäten och eventet skedde frivilligt av personer och
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företag. Innan den officiella publiceringen av vår webbenkät gjordes en översikt
tidsplanering för eventet, för att anpassa oss till respondenternas vardagsrutiner. Vi ville
ge intrycket att vi var seriösa, att vi värdesatte undersökningens svarsfrekvens och även
respondenterna som medverkade. Det var viktigt att följande påminnelser från eventet
skickades ut med lämpliga mellanrum, för att inte irritera respondenterna. Efter
webbenkätens publicering är det en tumregel att ungefär 50 %, av alla som kommer att
svara på undersökningen, gör det på första utskicket. Vi fick in 98 av det totala 207
svaren under det första 12 timmarna (Ekström & Larsson, 2012). Respondenternas
medverkande belönades med beröm i form av bilder och texter (se bilaga D). Som även
markerade mindre milstolpar för studien. Den sista påminnelsen för undersökningen
utformades genom pathos, som är ett tilltal som berör känslomässigt. Tanken med detta
var att engagera publiken till att delta och krama ur det sista från respondenterna innan
undersökningen stängdes (Wærn, Pettersson, & Svensson, 2004). Det fanns skäl att
anstränga sig, då de sista påminnelserna kunde hjälpa oss att få upp vår svarsfrekvens
samt förbättra studiens representativitet (Ekström & Larsson, 2012).
5.3.3 Webbenkätens struktur

Vi valde den fria tjänsten Google Formulär som underlättade registreringen och
distributionen av alla enskilda svar (“Google Formulär,”). Genom kreativitet och fantasi
utformade vi en tematiserad webbenkät inspirerad av Instagram, ett medvetet val för att
nå ut till Instagrams användare. Vi hade i åtanke att människors fritid tas och många
kommer varken att ha tid och lust att besvara webbenkäten. Därför presenterade vi
antalet frågor och beräknad tid för webbenkäten, i samband med utskicket och
missivbrevet. Vi valde att placera de frågor om demografiska uppgifter, ålder och kön, i
början av webbenkäten. Dessa variabler/frågor krävdes för att kunna besvara våra
metodfrågor (Trost, 2012).

Webbenkätfrågorna (se bilaga A) hängde ihop, var konsistenta, så att de generella
frågorna ställdes före de specifika (Esaiasson et al., 2012). Webbenkätsfråga 3 ”Hur
länge har du haft Instagram?”, förutsätter att respondenterna har ett Instagramkonto
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samt varit aktiva inom den senaste månaden. Webbenkätsfråga 4 ”Hur många bilder i
månaden lägger du ut på Instagram?”, hör samman innehållsmässigt och i anslutning
till webbenkätsfråga 3. Webbenkätsfråga 5 ”Har du publicerat en selfie på
Instagram?”, förutsatte att respondenterna som använde Instagram hade kunskapen om
vad en selfie är. Från webbenkätsfråga 6 till webbenkätsfråga 12, var vi medvetna av
ordvalet retuschering. Vi tog hänsyn till respondenters generationsklyfta och la därför
till benämningen redigering, som förhoppningsvis alla respondenter förstod. I
webbenkätsfråga 11 och webbenkätsfråga 12, var det viktigt att tänka på att frågorna
ställdes en i taget samt att de var entydiga, för att respondenterna skulle veta vad de
svarat på. Frågorna riktades personligen till respondenten och formulerades för att
undvikas som ledandande (Ekström & Larsson, 2012). Webbenkätsfråga 9 och
webbenkätsfråga 10 innehöll svarsalternativen ”Jag vet inte/Vet ej”. Detta
svarsalternativ, var för de respondenter som faktiskt inte visste och ville kunna uttrycka
denna åsikt. Risken fanns att vissa respondenter kunde använda detta alternativ för att
slippa ta ställning. Om svarsalternativet inte rymt ett vet inte-alternativ, kommer kanske
ett antal respondenter utan uppfattning avge ett ogrundat svar (Esaiasson et al., 2012).
Webbenkätsfråga 13 var en så kallad öppen fråga, där respondenterna med egna ord fick
besvara frågan ”Varför tror du vi tar selfies?”. Den öppna frågan rekommenderas även
som en sista fråga i anslutning till undersökningen.
5.3.4 Etik

Vi eftersträvade att konstruera en frågeställning till vår webbenkät, som följer
etikprövningslagen (2003:460), att inte påverka respondenterna fysisk eller psykisk.
Den metod vi använde till vår undersökning skulle respektera människovärdet,
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (“Lag (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor,”). Vi var medvetna att vi inte kunde verifiera
tioårsklassen 13-17 år, då respondenterna kunde inneha ett Instagramkonto men inte
uppnått Instagrams åldersgräns (“API Terms of Use • Instagram,”). Vi var medvetna att
undersökningen

och

webbenkätfrågorna
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kunde

framkalla

en

process

kring

utseendefixering som tidigare varit omedveten hos respondenterna. Därför lyfte vi fram
detta ämne på ett respektabelt sätt, med hänsyn för respondenternas olika generationer.
Samtliga respondenter blev anonyma, för att förhindra exponering samt större chans att
vi fick in ärligare svar (Bell, 2011).
Enligt uppförandekoden om samhällsvetenskaplig forskning UNESCO är sekretessen av
allt forskningsmaterial skyddad. Informationen vi behandlade från våra respondenter
skyddas under denna kod (“Code of conduct social science research UNESCO ,”).
Eftersom webbenkäterna skickades ut via internet kunde respondenterna spåras på ett
eller annat sätt. Av den orsaken var det viktigt för oss att informera om anonymitet till
respondenter samt friheten att delta i missivbrevet.
5.3.5 Missivbrev

Studiens missivbrev (se bilaga A) innehöll en kort presentation av undersökningens
syftet, vem som står bakom undersökningen och en önskan om den tillfrågade ville
delta i undersökningen. Sannolikhet var större att vi fick tillbaka en ifylld webbenkät
om den upplevdes som viktig och relevant. Samt att vi som avsändare gav intrycket av
trovärdighet (Ekström & Larsson, 2012).
5.3.6 Avgränsningar

Vi valde att avgränsa oss till Instagrams användare och studien hade två kriterier för att
medverka. Det första var att respondenterna skulle varit aktiva inom den senaste
månaden på Instagram och ha ett Instagramkonto. Att vara aktiv på Instagram kunde
vara att dela personlig information, lägga ut porträttbilder, kommentera och gilla andras
bilder. Det andra var att respondenterna skulle vara minst 13 år, då de uppfyllde
Instagrams åldersgräns (“API Terms of Use • Instagram,”).

Webbenkätens period var avgränsat till sju veckodagar (2015-04-14 till 2015-04-20).
Webbenkäten hade sammanlagt 207 respondenter som efterlystes via sociala
nätverksajter, Facebook och Instagram. Inbjudningarna till Facebook eventet och
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webbenkäten riktade sig till ett slumpmässigt urval av personer vi kände. De
respondenter som sett och var villiga att besvara webbenkäten blev där med
självrekryterade till studien (Trost, 2012). Respondenterna som deltog i webbenkäten,
men befann sig utanför det riktade slumpmässiga urvalet, blev ett slumpmässigt urval.
Ett slumpmässigt urval var säkrast att förlita sig på, för att det resulterar oftare i bättre
miniatyrkopior av populationen (Esaiasson et al., 2012).
5.3.7 Bortfall

När vi analyserade webbenkätens svar kunde vi se att det fanns ett intern bortfall (14 av
207 svar), där respondenter hoppat över en eller flera frågor i webbenkäten. (Ekström &
Larsson, 2012). Vi beslutade att dessa inte skulle räknas bort från resultatet, då
respondenterna svarat ”ja” på webbenkätsfråga 5 ”Har du publicerat en selfie på
Instagram?”. De respondenter som däremot svarade ”nej” på webbenkätsfråga 5 har
bortdefinierats från studien (Esaiasson et al., 2012).
5.3.8 Kön och ålder

Det totala antalet respondenter efter bortfallet var 195 stycken. Av dessa var 165
stycken kvinnor och 29 stycken män. Samt en person som identifierar sig med en annan
identitet, ett tredje kön (“hen - Uppslagsverk - NE,”). Eftersom vi var intresserade av att
veta skillnaden på webbenkätens svar mellan ålder och kön, filtrerade vi könen i
webbenkätens konstruerade tioårsklasser (Trost, 2012). Majoriteten som svarade var
mellan 18-25 år och 26-30 år.

5.4 Metoddiskussion
Vi var medvetna om att demografiska uppgifter kan sänka motivationen och kan
uppfattas som känsliga. Risken är att somliga kan avbryta webbenkäten om en sådan
fråga ställds tidigt (Ekström & Larsson, 2012). För att undvika detta problem satt vi
svarsalternativet i tioårsklasser. På det sättet löste vi integritetsproblem som kan
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uppkomma i undersökningen. Frågan var dock inte helt tät, då det finns respondenter
som kan få problem om hens klassgräns, exempelvis 40 eller 41 år (Trost, 2012).
I webbenkätsfråga 5 ”Har du publicerat en selfie på Instagram?”, förutsatte vi att
respondenterna var bekanta med termen selfie. I samband med utskicket av
webbenkäten och missivbrevet ställde vi därför en uppmaning för att värva våra
respondenter “Har du någon gång tagit en selfie och laddat upp den på Instagram?”
(se bilaga A). Trots detta kunde det finnas respondenter som missförstått termen selfie
och vad den innebär, vilket kunde resultera i ett ogrundat svar. Lösningen på detta
kunde antingen vara att lägga till ”jag vet inte/vet ej”-svarsalternativ för att minska det
internat bortfallet (Ekström & Larsson, 2012).

Det fanns ett intern bortfall, där en eller flera respondenter hoppat över frågor i
webbenkäten. Lösningen på detta problem kunde varit att göra alla frågor obligatoriska i
webbenkäten.
I webbenkäten fanns en demografisk uppgift som frågade vilket kön respondenterna
hade. Vi hade tre svarsalternativ: man, kvinna eller annan identitet. Ett tredje kön fanns
till för de respondenter som inte identifierade sig som man eller kvinna. Problematiken
var att vi endast fick ett fall av detta och utgör bara en marginell del av datainsamlingen.
Däremot var det tredje könet tillräckligt intressant att diskutera om vi mottagit fler
respondenter med annan identitet. Vi ansåg att denna diskussion inte hörde till syftet
med vår studie. På grund av detta valde vi att plocka bort respondenten med en annan
identitet ur statistiken. Det totala antalet respondenter för studien var då 194 stycken.
Respondenterna fick med egna ord besvara en öppen fråga i webbenkäten: ”Varför tror
du vi tar selfies?”. Fördelen med en öppen fråga gav respondenterna möjligheten att
svara precis som de ville, dessa svar kunde vi sedan använda i Diskussionen (Esaiasson
et al., 2012). Alla svar från den öppna frågan infogades i ett Word dokument. Där sökte
vi olika nyckelord och räknade antalet repetitioner.
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5.5 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att mätningen var korrektgjord samt att vi mätte det vi påstod att vi
mätte (Esaiasson et al., 2012). Mätningen ska ge samma resultat vid en förnyad mätning
(Trost, 2012). Vi var nöjda med vår urvalsmetod då den gav oss en högre svarsfrekvens
än förväntat. Detta bedömde vi som god reliabilitet. Webbenkätens svar omvandlades
till svarsinformation. Den informationen var noggrant kontrollerad och mätt på ett
korrekt sätt. Vi ansåg att vårt mätinstrument resulterade i hög reliabilitet. I vår analys
har vi inte funnit sådant som felaktiga inkodningar eller matematiska beräkningar
(Esaiasson et al., 2012). Allt tyder på att inkodningen har fungerat som den skulle.

5.6 Validitet
Validitet uppnås när man verkligen har undersökt det man vill undersöka och ingenting
annat (Thurén, 2007). För att eftersträva detta utformade vi webbenkätfrågorna för att
det skulle beskriva det de avser att beskriva. Webbenkätens struktur och utformning var
också en viktig del av validiteten i uppsatsen. Därför försökte vi byta perspektiv från
forskare till försöksperson, genom att fylla i webbenkäten själva. På så sätt kunde vi
kontrollera mindre misstag i förväg. I efterhand har vi inte sett några större indikationer
på otydligheter i webbenkäten. Vi kunde bortse från att göra en bortfallsanalys, då vårt
bortfall lågt på cirka 5 %. Om bortfallet ligger mellan 5 % och 15 % ska det göras en
bortfallsanalys. Om bortfallet ligger över 15 % ska man slänga materialet (Trost, 2012).

6. Resultat & analys
I denna del kommer vi att presentera resultatet från den kvantitativa undersökningen av
webbenkäten. För att se om det finns tendenser eller samband som kan besvara våra
metodfrågor, tolkar vi resultatet genom Stuart Halls Encoding/Decoding- modell,
Giddens strukturerings teori, Cooleys ”spegeljaget” och Lippmans triangel.
Majoriteten av respondenterna som svarade på webbenkäten var mellan 18-25 år och
26-30 år, därför koncentreras resultatet kring dessa två tiotalsklasser.
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6.1 Finns det några skillnader i vardagsretuscheringen på Instagram ur ett
ålder- och könsperspektiv?

Figur 6.3: Webbenkätsfråga 6, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

84 av 165 stycken kvinnor samt 13 av 29 stycken män väljer att varje gång
redigera/retuschera sina selfies innan de lägger ut dem på Instagram.
Mellan de två största tiotalsklasserna, 18-25 år och 26-30 år fanns en olikhet i
redigering/retuscheringen. Den yngre tiotalsklassen 18-25 år hade en tendens att
redigera/retuschera sina selfies varje gång, jämfört med den äldre tiotalsklassen 26-30
år, som redigerar/retuscherar ibland.
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Figur 9: Webbenkätsfråga 9, alla 194 svar

154 av 194 respondenter skulle kunna lägga ut en selfie på Instagram utan någon
redigering/retuschering. 32 stycken respondenter skulle kunna tänka sig lägga ut en
oretuscherad selfie på Instagram.

Figur 9.1: Webbenkätsfråga 9, kvinnor och män

Av respondenterna var männen mer villiga än kvinnorna att lägga ut en oretuscherad
selfie på Instagram. 5 stycken unga kvinnor kunde inte tänka sig att lägga ut en selfie på
Instagram utan någon redigering/retuschering.
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Detta kan vi tolka via Stuart Halls Encoding/Decoding-modell. Där respondenten blir
sändaren som gör ett val att lägga in en ideologisk inriktning, exempelvis i form av
redigering/retuschering i sin bild/meddelande. Enligt Hall kan dessa ideologiska
inriktningar i ett meddelande, manipulera mottagarens uppfattning till något bestämt.
Hall menar att denna process formas av samhällets ledande ideologi, detta kan
exempelvis vara dagens skönhetsideal. Sedan delar sändaren meddelandet med sina
mottagare på Instagram som då gör en tolkning. Om meddelandet accepteras utan att
ifrågasättas av mottagaren, så reproducerar mottagaren det ideologiska meddelandet
vidare. Det var samtidigt en majoritet av respondenterna som kunde tänka sig att lägga
ut en oretuscherad selfie (McQuail, 2010; Ekström & Larsson, 2012). Vi tittade på
Instagram som en social plattform där individer och grupper vistas dagligen. Cooleys
teori om ”spegeljaget” menar att människor är mer eller mindre beroende av varandra,
genom att vi ser oss själva hos andra människor. Då ”spegeljaget” sägs vara ett en tidig
definition av identitet, kan användarnas selfies ge upphov till att deras självkänsla
upprätthålls. Likes samt kommentarer kan ge användarna som redigerar/retuscherar,
positiva eller negativa föreställningar om mottagarnas bedömning av selfien.
Användarna är inte heller tvungna att redigera/retuschera sina selfies och har enligt
Cooley en viss frihet att bestämma vad de vill (Cooley & Hedlund, 1981; Trost &
Levin, 2010). Lippmans triangel utgår från att vi baserar våra beslut på den bilden vi
har av verkligheten samt att medier kan påverka vår bild av verkligheten.
Redigering/retuschering är en del av Instagram, vilket kan påverka användarnas beslut
av deras bild av verkligheten. Det finns därför en möjlighet att de redigerar/retuscherar
sina selfies (“Chapter I. The World Outside And The Pictures In Our Heads,”).
Resultatet visade att hälften av kvinnorna redigerade/retuscherade sina selfies. Av de
män som svarade redigerade/retuscherade cirka hälften sina selfies. Det vi kan tolka
utifrån Giddens strukturerings teori, är att våra respondenter oavsett kön är individuella
aktörer som påverkas av den sociala strukturen. Den består av fastställda
tillvägagångsätt, traditioner och moraliska koder. Giddens hävdar att alla individer gör
sitt eget val hur de väljer att leva samtidigt som media kan influera representationer av

19

ett sätt att leva. Vårt resultat visade att männen var mer villiga än kvinnorna att lägga ut
en oretuscherad selfie på Instagram, då 5 stycken kvinnor inte kunde tänka sig det.
Kvinnorna gjorde ett val som kan förstärka och reproducera vissa förväntningar som
skapar sociala strukturer, handlingen kunde också blivit påverkad av medians
inflytande. Männen blir aktörer som väljer att ignorera dessa handlar och ger upphov till
att den sociala strukturen kan förändras (Gauntlett, 2008).
Vår undersökning visade att den yngre tiotalsklassen 18-25 år är mest troligast att göra
valet att redigera/retuschera sina selfies. Som vi tidigare tog upp i Teori & Tidigare
forskning befinner sig ungdomar i en situation där de försöker utveckla sin individuella
identitet, (Fleur, 2014). Instagram har ett flöde som kan bestå av användarnas olika
identiteter där interaktionen mellan människor blir central. Användarna kan enligt
Cooley använda sig av ”sympathetic introspection”, där användandet av empati och
medkännande underlättar att sätta sig in i olika identiteter och situationer (Trost &
Levin, 2010). Marknadsföringen av olika identiteter på Instagram och användarnas
förväntningar på varandra, kan påverka olika individer, beroende på ålder. Cooleys teori
kan även kopplas till Riemans studie som påstår att ungdomar på Instagram befinner sig
i en situation där de blir utsatta för krav av fysisk skönhet och utseendefixering samt att
deras självbild påverkas i olika grad (Rieman, 2014; Fleur, 2014).
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6.2 Hur ser användarna på vardagsretuschering på Instagram?

Figur 11: Webbenkätsfråga 11, alla 194 svar

Figur 11.3: Webbenkätsfråga 11, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

I metodfråga 3 ville vi se hur användarna ser på vardagsretuschering på Instagram. Vi
frågade respondenterna i webbenkätsfråga 11, om de trodde att redigering/retuschering
av selfies varierar mellan åldrar. Majoriteten av respondenterna som svarade tror att de
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yngre gör det oftare. Vårt resultat från webbenkäten visade att redigering/retuschering är
vanligare bland de yngre. Som vi tidigare nämnt i Urval av mediet visar rapporten från
.SE att ungdomarnas dagliga internetanvändande gå ner i åldrarna. (“Så många svenskar
använder sociala medier | Internetstatistik,”) Enligt Giddens strukturerings teori kan
individuella aktörers erfarenheter och interaktioner influera vardagliga handlingar och
representationer. Den yngre generationens brist på erfarenheter kan ge upphov till att
individens vardagliga retuscherande av selfies omedvetet reproducerar sociala
strukturer, ideal och behov (Gauntlett, 2008).

Figur 12: Webbenkätsfråga 12, alla 194 svar
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Figur 12.2: Webbenkätsfråga 12, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

134 av 194 stycken respondenter svarade att kvinnor redigerar/retuscherar sina selfies
oftare. Svarsalternativet ”ja, män gör det oftare” fanns inte representerat bland svaren.
En tolkning av respondenternas antagande att kvinnor gör det oftare, kan enligt
Lippmans triangel beror på att medier föreslagit en bild av hur könen representeras.
Respondenterna gör en tolkning av denna bild, som bidrar till deras verklighet
(“Chapter I. The World Outside And The Pictures In Our Heads,”). Giddens
strukturerings teori har tagit upp att medier kan föreslå representationer av en
idealiserad bild, av exempelvis kön. Respondenternas handlingar och erfarenheter
reproducerar vissa förväntningar samt den idealiserande bilden av kvinnor och män,
som sedan bidrar till förstärkta sociala strukturer.
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6.3 Hur ser användarna på dagens skönhetsideal på Instagram?

Figur 10: Webbenkätsfråga 10, alla 194 svar

Figur 10.3: Webbenkätsfråga 10, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

Majoriteten av respondenterna ansåg att redigering/retuschering på Instagram kan
påverkar andras syn på dagens skönhetsideal. Samtidigt visade resultatet från studien att
majoriteten av respondenterna redigerar/retuscherar sina selfies ibland eller varje gång
(se bilaga F, Figur 6 ). Studien hade även 9 stycken respondenter mellan 18-30 år som
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svarade att redigering/retuschering på Instagram inte påverkar andras syn på dagens
skönhetsideal. Enligt Giddens kan den individuella aktörens handlingar förändra den
sociala strukturen, när aktören börjar ignorera, ersätta eller reproducera dessa handlingar
(Gauntlett, 2008). Enligt Halls Encoding/decoding- modell kan respondenterna tolka
meddelandet genom att acceptera eller motsätta sig det, men är inte tvungna.
Respondenterna gör en förhandlande tolkning, där de tar år sig en del av meddelandet.
Respondenterna ansåg att redigering/retuschering på Instagram kan påverkar andras syn
på dagens skönhetsideal, dock görs valet att redigera/retuschera sin selfies. De väljer att
inte ignorerar eller ersätta denna handling och dagens skönhetsideal reproduceras
(Falkheimer, 2001; Sturken & Cartwright, 2001).

6.4 Finns det några skillnader mellan könens attityder till rådande
skönhetsideal?

Figur 10.1: Webbenkätsfråga 10, kvinnor och män
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Figur 11.1: Webbenkätsfråga 11, kvinnor och män

Figur 12.1: Webbenkätsfråga 12, kvinnor och män

Vi analyserade webbenkätsfrågorna 10, 11 och 12 ur ett könsperspektiv för att få svar
på metodfråga 4. Om det fanns någon skillnad mellan könens attityder till rådande
skönhetsideal. Män och kvinnor från studien ansåg att de yngre redigerar/retuscherar
sina selfies oftare och även att kvinnor har en tendens att redigera/retuschera sin selfies
oftare. Svarsalternativet ”Ja, män gör det oftare” fanns inte representerat bland svaren.
Däremot visade vårt resultat att hälften av kvinnorna redigerade/retuscherade sina
selfies. Av de män som svarade redigerade/retuscherade cirka hälften sina selfies.
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Som vi tidigare tog upp i Resultat & analys, utgår Giddens strukturerings teori i att
respondenterna oavsett kön är individuella aktörer som påverkas av den sociala
strukturen. Media kan påverka respondenternas representation och förväntningar hur
könen skall vara. Av den orsaken förväntas inte denna handling från männen, att de
redigerar/retuscherar sina selfies (Gauntlett, 2008).

6.5 Vilken typ av vardagsretuschering är vanligast på användarens selfies
på Instagram?”
I denna webbenkätfråga kunde respondenterna välja svarsalternativet ”Instagrams
inbyggda verktyg” eller svarsalternativet ”Övrigt:” där de kunde själva skriva ett eller
flera alternativ.

Figur 8: Webbenkätsfråga 8, alla 194 svar
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Figur 8.3: Webbenkätsfråga 8, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

I denna webbenkätfråga kunde respondenterna välja ett eller flera
alternativ.

Figur 7: Webbenkätsfråga 7, alla 194 svar
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Figur 7.3: Webbenkätsfråga 7, 18- 25 år, 26-30 år, kvinnor och män.

129 av 194 stycken respondenter redigerar/retuscherar sina bilder via Instagram
inbyggda verktyg. Följt av övriga redigeringsappar, som bestod av ett antal
applikationer/tjänster

som

inte

var

tillräckligt

representativt

för

statistiken.

Giddens strukturerings teori säger att sociala strukturer framställds genom upprepningar
av handlingar från den individuella aktören, så som fastställda tillvägagångsätt.
Instagrams struktur bygger på en användarvänlig design där redigeringen/retuscheringen
av bilder vävs in i applikationen. Användarna på Instagram måste då ta ett beslut om de
vill genomföra redigeringen/retuschering av sin bild innan delning. Instagram kan ses
som en social struktur som har anpassats sig till sina aktörers upprepande handlingar,
där dessa handlingar förstärker och reproducerar samhällskrafter och sociala strukturer.
Detta bygger på strukturerings teorin, föreningen mellan aktören och den sociala
strukturen (Gauntlett, 2008).
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Kvinnorna och männen i tiotalsklasserna 18-25 år och 26-30 år valde en manuell
redigering/retuschering, en beskärning, inzoomning, justering av perspektiv, ramar
m.m; ändrar kontraster, ljus, färg, skärpa m.m; ta bort mindre fel och försköna rynkor,
finnar m.m istället för en bestämd redigerings/retuscheringssinställning, ett filter som
kan appliceras direkt på bilderna. Enligt Cooley använder människor sin fantasi i sin
egen föreställningsvärld för att lättare sätta sig in i andras liv. Samt se deras uppfattning
och bedömning, som sedan formar och förändra jaget. Respondenternas syfte med en
manuell redigering/retuschering kan vara att skräddarsy sin egen föreställning av bilden
andra har av dem. Ur dessa föreställningar kan respondenterna erhålla en positiv eller en
negativ självkänsla (Cooley & Hedlund, 1981; Trost & Levin, 2010).

6.6 Hur ofta retuscherar Instagram användaren sina selfies?

Figur 4: Webbenkätsfråga 4, alla 194 svar

De respondenter som svarade ”ja” på webbenkätsfråga 5 ”har du publicerat en selfie på
Instagram?” gick vidare till webbenkätsfråga 6.
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Figur 6: Webbenkätsfråga 6, alla 194 svar

Genom att analysera webbenkätsfråga 4, Figur 4 och webbenkätsfråga 6, Figur 6, kom
vi fram till att majoriteten av respondenterna lägger ut cirka 0-5 bilder i månaden och
redigerar/retuscherar dem ibland eller varje gång. Endocing/Decoding – modellen av
Stuart Hall säger att en sändare kan göra ett val att lägga in en ideologisk inriktning i sitt
meddelande. De respondenter som väljer att redigerar/retuscherar sina selfies ibland
eller varje gång, kan påverka spridningen av skönhetsideal. Oavsett antalet bilder som
delas på Instagram, kan användarnas uppfattningar och tolkningar manipuleras av
varandra till något bestämd (McQuail, 2010; Ekström & Larsson, 2012). Enligt Giddens
kan också individens vardagliga handlingar, så som redigering/retuschering av selfies,
bidra till att förstärka och reproducera visa förväntningar som sedan skapar
samhällskrafter och sociala strukturer (Gauntlett, 2008).
Temat för uppsatsen var; Hur påverkar Instagram sina användare när det gäller
vardagsretuschering och dagens skönhetsideal, samt finns det några skillnader mellan
ålder och kön? Syftet var att undersöka och kartlägga Instagram användarnas
vardagsretuschering och hur det påverkar dagens skönhetsideal, med fokus på
användarnas selfies.
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Undersökningens resultat visade att Instagram har en viss påverkan på sina användare
när det gäller vardagsretuschering. En majoritet av respondenterna använde Instagrams
inbyggda verktyg i sin redigerings/retuscherings process.
Vårt resultat visade även att hälften av kvinnorna redigerade/retuscherade sina selfies.
Av de män som svarade redigerade/retuscherade cirka hälften sina selfies. Det tydligaste
resultatet av studien var att de yngre har en tendens att redigera/retuschera sina selfies
oftare.

7.

Diskussion

Från att användaren väljer en bild till att den delas på Instagram, går användaren igenom
en avgörande process. Instagram ger nämligen användaren möjligheten att
redigera/retuschera sin bild innan publicering. Genom Stuart Halls Encoding/Decodingmodell kan Instagram manipulera mottagarens uppfattning till något bestämt (Preferred
meaning). Denna process är avgörande för om mottagaren gör en dominant tolkning,
accepterar hela meddelandet utan att ifrågasätta. Därefter kan mottagaren reproducera
ett ideologisk meddelande (McQuail, 2010; Ekström & Larsson, 2012) Om man tolkar
denna process genom Lippmans triangel, kan vår bild av verkligheten föreslås av
Instagram innan vi tar ett beslut av vår bild av verkligheten. (“Chapter I. The World
Outside And The Pictures In Our Heads,”)
Vad skulle konsekvenserna bli om Instagrams inbyggda redigerings/retuscherings
verktyg tas bort från applikationen? Ett tänkbart scenario är att användarna skulle
reagera och ifrågasätta denna handling, kanske ge upphov till att vardagsretuscheringen
tas upp i en större debatt? Cooley har ett resonemang att vi som samhälle eller grupp är
mer eller mindre beroende av interaktionen med varandra. Användarna kan därför
förflytta sig till andra externa applikationer och vardagsretuscheringen fortsätter. Så
länge det finns andra alternativ till Instagram kan individens vardagliga handlingar
reproducera och förstärka vardagsretuscheringen som sedan skapar sociala strukturer
och samhällskrafter.
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11 stycken kvinnor svarade att de använder en extern redigeringsapplikation vid namn
Afterlight. Detta är en applikation som kostar vid nedladdning. Innan vi analyserade vårt
resultat av studien spekulerade vi att de äldre tioårsklasserna, kunde vara mer villiga att
ladda ner externa applikationer som kostar, på grund av inkomst. Det visade sig dock att
9 av 11 kvinnor tillhörde tiotalsklassen 18-25 år. Vi jämförde Afterlights utbud med
Instagrams

inbyggda

verktyg.

Afterlight

erbjuder

ett

stort

utbud

av

redigeringsalternativ, t.ex. 74 stycken unika filter jämfört med Instagrams 24 stycken
inbyggda filter (“Afterlight,”). Afterlight och andra externa applikationer kan vara ett
annat alternativ till Instagram. Det är tjänster med ett utökat utbud av
redigerings/retuscherings funktioner som Instagram inte erbjuder. Ett annat exempel är
redigeringsapplikationen VSCO som några utav våra respondenter använde sig av. Den
är gratis vid nedladdning, fast för att få tillgång till applikationens totala utbud får
användaren betala cirka 70 kronor (“Visual Supply Co (VSCO),”). En extern
applikation som kostar eller är gratis kan vara ett sätt för respondenterna att motsätta sig
Instagrams inbyggda verktyg. Verktyg som kan styra användaren i en viss riktning med
dess redigerings/retuscherings alternativ. Användaren gör en förhandlande tolkning mot
Instagram och väljer istället att skädda sy sitt eget meddelande med en ideologisk
inriktning (Ekström & Larsson, 2012; McQuail, 2010; Trost & Levin, 2010).
Som vi tidigare nämnt i Resultatet & analys redigerade/retuscherade hälften av
kvinnorna sina selfies. Av de män som svarade redigerade/retuscherade cirka hälften
sina selfies. Detta tolkar vi med hjälp av Giddens strukturerings teori. Vi anser att
Instagrams struktur bygger på en användarvänlig design som inte riktar sig till ett
specifik kön. Dock kan Instagram användarnas redigering/retuschering av selfies via
Instagrams inbyggda verktyg, influera representationer och förväntningar av könen
(Gauntlett, 2008).
Resultatet & analys kom fram till att de yngre har en tendens att redigera/retuschera sina
selfies oftare. Där kan Instagrams ha en viss påverkan på sina yngre användare när det
gäller vardagsretuschering och skönhetsideal. De yngre befinner sig en situation där de
utvecklar sina individuella identiteter, som enligt Cooley består av personliga idéer och
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föreställningar som människor har om varandra. Dessa uppfattningar och bedömningar
spelar en viktig roll för ungdomarnas självkänsla (Trost & Levin, 2010). Instagrams
struktur kan enklare influera representationer av vardagsretuschering och skönhetsideal
för ungdomar som saknar egna erfarenheter och interaktioner (Gauntlett, 2008). Rieman
påstår även i sin studie att ungdomarnas självbild påverkas i olika grad beroende på
ålder, då de är utsatta för krav av fysisk skönhet samt utseendefixering (Rieman, 2014).

Som vi nämnde ovan i Metoddiskussion så innehöll vår webbenkät en öppen fråga. Vi
frågade respondenterna varför de tror vi tar selfies. Vi räknade antal nyckelord och fick
fram tre tydliga repetitioner: bekräftelse, likes och snygg. Med hjälp av dessa ord och
teorier, gjorde vi kopplingar till studiens ämne för att försöka tolka och svara på den
öppna frågan.
Användaren lägger upp en selfie av sig själv på Instagram, som enligt Hall kan
innehålla en ideologisk inriktning och uppfattas som snygg av dagens skönhetsideal.
Efter publiceringen mottar användaren ett antal likes från sina mottagare. Mottagarnas
likes visar deras acceptans av meddelandet. Sändaren erhåller en verifikation om att
meddelandet har gått fram och får då bekräftelse (McQuail, 2010; Ekström & Larsson,
2012). Vi tolkar dessa tre nyckelord genom Cooleys ”spegeljaget”. Vi ser oss själva hos
andra människor och tolkar därefter deras uppfattning av oss. Användarna har en
föreställning av de andra användarnas bild av dem, men även en föreställning av de
andra användarnas bedömning av selfien, den är snygg. Instagrams användare integrerar
med varandra genom likes och där uppstår någon form av bekräftelse och självkänsla
hos användarna (Trost & Levin, 2010).
Enligt Giddens kan aktörer på Instagram upprepa en handling, Likes, som framställer en
social struktur som sedan föreslår en idealiserad bild, snygg. Samhällskrafter och sociala
strukturer reproduceras och förstärks då aktörernas förväntningar bekräftas (Gauntlett,
2008).
Lippmans triangel hävdar att medierna påverkar vår verklighet. Ett tydligt exempel kan
vara de skönhetsideal som sprids genom ett socialt medium till exempel Instagram. Det
kan påverka vår bild av verkligheten. I dagens samhälle finns det en press att konstant
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hålla sig uppdaterad, samt att hinna konsumera andras syn på deras verklighet.
Användarna på Instagram kan producera ett material om sin verklighet som sedan
medier utnyttjar och förmedlar tillbaka till oss igen (“Chapter I. The World Outside And
The Pictures In Our Heads,”).

7.1 Framtida forskning
Det behövs en större studie för vårt ämne med fler webbenkätsvar, för att få en bättre
representation verkligheten. Då skulle ämnet kunna få ett bredare perspektiv samt en
internationell studie som sträcker sig utanför Sverige. Förutom detta skulle det gynna
studien att undersöka olika retuscherings program för att verkligen se hur användarna
redigerar/retuscherar sina bilder.
För att utveckla undersökningen ytligare skulle man kunna göra om samma studie fast
med kvalitativa intervjuer, för att fördjupa sig ännu mer inom ämnet. Möjligtvis skulle
studien inrikta sig enbart på den yngre generationen, då de verkar ligga i riskzonen för
en viss påverkan av utseendefixeringen samt dagens skönhetsideal.
Ett annat intressant förslag hade varit att se hur mycket tekniken styr användaren. Om
de olika redigeringsapplikationerna styr vad användaren kan och inte kan göra,
beroende på dagens skönhetsideal.
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9. Bilagor
Bilaga A – Missivbrev, webbenkäten

Dina #selfies hjälper vårt #nofilter
Har du någon gång tagit en selfie och laddat upp den på Instagram? Då är du den vi söker till vår
undersökning!
Du behöver vara minst 13 år för att delta i denna studie och varit aktiv på tjänsten inom den senaste
månaden.
Din medverkan är helt frivillig och anonym då vår undersökning endast är till för
forskningsändamål.
Enkäten tar ca 3 min och har 13 frågor.
Vi är två reklamstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar och
denna undersökning är en del av vår c-uppsats.
Vi fördjupar oss i ämnet vardagsretuschering på Instagram. Där dina selfies hjälper oss att undersöka
och kartlägga Instagrams påverkan gällande vardagsretuschering och dagens skönhetsideal.
Skönhetsidealet fungerar som en måttstock för utseendet och idealet. Den kan påverka dagens
samhälle enormt och medför att vi höjer kraven hur man ska se ut.
Om du har funderingar eller frågor kan du vända dig direkt till oss eller till vår handledare.
Vänliga hälsningar
Gilma Sobrino
gs222de@student.lnu.se
Andrea Warbrandt
aw222ij@student.lnu.se
Handledare: Britt-Marie Ringfjord
britt-marie.ringfjord@lnu.se
Kön?
o
o
o

Kvinna
Man
Annan identitet

Ålder?
o

13-17
o 18-25
o 26-30
o 31-40
o 41-64
o 65+
Hur länge har du haft Instagram?
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o

Mindre än 1 månad
o 2-6 månader
o 1-2 år
o 2-4 år
o 4-5 år
Hur många bilder i månaden lägger du ut på Instagram?
o 0-5
o 5-10
o 10-15
o 15-20
o 20+
Har du publicerat en selfie på Instagram? *
o Ja
o Nej
Om “Ja”, redigerar / retuscherar du selfien innan du lägger ut den på Instagram?
(Exempelvis att du lägger på ett filter, eller gör ändringar i bilden som ljus och kontraster
m.m.)
o Ja, varje gång
o Ja, ibland
o Nej, aldrig
Om “Ja, varje gång” eller “Ja, ibland”, vad använder du för redigering /
retuschering?
-Välj ett eller flera alternativ
o Ett filter
o En beskärning, inzoomning, justering av perspektiv, ramar m.m.
o Ändrar kontraster, ljus, färg, skärpa m.m.
o Ta bort mindre fel och försköna (rynkor, finnar m.m)
o Större förändringar av kroppen (ändring av ögonfärg, hårfärg, kroppsform m.m)
o Övrigt:
Var redigerar / retuscherar du dina bilder?
o Instagrams inbyggda verktyg
o Övrigt:
Skulle du kunna lägga ut en selfie på Instagram utan någon redigering / retuschering?
o Ja
o Nej
o Kanske
o Vet ej
Tror du att redigering / retuscheringen på Instagram kan påverka andras syn på
dagens skönhetsideal?
o Ja
o Ja, men vet inte hur
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o

Nej, det är inget som påverkar
o Jag vet inte
Tror du redigering / retuschering av selfies varierar mellan åldrar?
o Ja, de yngre gör det oftare
o Ja, de äldre gör de oftare
o Nej
Tror du redigering / retuschering av selfies varierar mellan män och kvinnor?
o Ja, män gör det oftare
o Ja, kvinnor gör det oftare
o Nej
Varför tror du vi tar selfies?
(Förklara gärna utförligt)
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Bilaga B – Webbenkät, Google formulär
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Bilaga C – Webbenkät, Facebook evenemang
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Bilaga D – Bilder publicerade i Facebook event
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Bilaga E – Figurer, Google formulär, sammanställning av svar
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Bilaga F – Figurer, sammanställning av svar (efter
bortfall)

Figur 6: Webbenkätsfråga 6, alla 194 svar
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Bilaga G – Figurer, sammanställning av kön (efter
bortfall)
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Bilaga G – Figurer, sammanställning av ålder (efter
bortfall
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Bilaga H – Figurer, sammanställning av kön och ålder (efter
bortfall)
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