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Abstract
In this study the aim was to investigate the area of non-celebrity people with a popular
Instagram account, and indentify their motives to being active on Instagram, whether or
not they maintained an online image and what consequences they could see as results of
Instagram activity. Through six interviews with women between 17 and 28 years of age,
the results showed the following patterns. The identified motives to Instagram use
matched Whiting and Williams (2013) ten ways to apply Uses and Gratificatios Theory,
and also identified three new ones: professional use, friendship and validation of
oneself. Use of an online image was confirmed, as the interviewees stated how
constructed to show ones best sides an Instagram account usually is, both theirs and
others. Consequences and effects as result of Instagram use was stated to be both
positive and negative, positive as inspiration, affirmation and easing contact with
friends. Negative effects such as envy, comparisons, anxiety, a normalised view of
unhealthy bodies, and the risk of addiction to Instagram use was noted.
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1 Inledning
Enligt Statens medieråd (2015) är sociala medier en självklar del av vardagen för
många, de menar att vi både är konsumenter och producenter av information när
vi använder dem. Användningen av sociala nätverk har ökat med 23% bland
Internetanvändarna över de senaste fem åren, nu är det 76% av de som använder
Internet som också använder sociala nätverk. I 2015 års rapport av Svenskarna och
Internet konstateras att speciellt bildbaserade nätverk har fått en större spridning.
Instagram är ett av dessa många populära sociala medier (Findahl & Davidsson,
2015).
Den australiensiska modellen Essena O’Neill skapade rubriker när hon den 2
november 2015 raderade 2000 bilder från sitt Instagramkonto med en halv miljon
följare och ändrade bildtexterna på kvarvarande bilder. De nya bildtexterna
förklarade hur verkligheten bakom bilden var: hur många timmar som krävdes för
att få till bilden, hur mycket hon höll in sin mage eller hur iscensatt den spontana
strandbilden egentligen var (Chen, 2015). Att människor kan få en annan bild av
verkligheten är något som Chou och Edge (2012) skrivit om. Ju fler vänner en
person har på Facebook som den inte känner personligen, desto starkare tro får
personen att andras liv är bättre än sitt eget. Genom att spendera mer tid med sina
vänner offline och genuint lära känna dem, desto mindre övertygad blir man att
andras liv är bättre än sitt eget (Chou & Edge, 2012).
Instagram är en populär applikation och enligt rapporten Svenskarna och Internet
från 2015 är Instagram det sociala mediet som ökar mest i användning bland
svenskar. 40% av alla svenska Internetanvändare använder Instagram och 23% av
de som använder Instagram gör det varje dag. Användningen ökar raketartat i alla
åldrar, men flitigast är tjejer i åldern 12-15 år där 83% använder Instagram
dagligen (Findahl & Davidsson, 2015). Gustrén (2012) menar att vi idag lever i ett
samhälle med visuell kultur, därför att “Visuell kultur kan delvis definieras mot
bakgrund av att antalet bilder i samhället har ökat i både mängd och betydelse.” (s.
129) Detta stämmer överens med vad Findahl och Davidssons rapport konstaterar,
att bildbaserade nätverk ökar i popularitet. Instagram har bidragit till denna
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visuella kultur genom att erbjuda användarna en applikation med nästan enbart
bilder, och som når väldigt många människor.
Många i Sverige idag delar med sig genom statusuppdateringar, semesterbilder
eller konsumerar nyheter på sociala medier. Med sociala medier har det också
uppkommit nya krav och förväntningar hos användarna. Statens medieråd (2015)
säger också att användarnas vardagsliv kan både påverkas positivt och negativt av
det stora informationsflödet.

2

2 Begreppsdefinitioner
Konto: Ett konto/Instagramkonto är något som användaren själv skapat och
publicerar innehåll på.
Flöde/feed: Varje konto har dels ett allmänt flöde där innehållet skapas av andra
användare som personen följer, och dels har kontot ett eget flöde med
användarens egna bilder.
Följare: Att följa någon på Instagram innebär att du prenumererar på en
användares innehåll, varje gång en användare du följer publicerar material dyker
det upp i ditt allmänna flöde.
Passiva följare: Vi har använt Krasnova, Wenninger, Widjaja och Buxmanns (2013)
definition, användare som bläddrar igenom sitt nyhetsflöde, klickar på stories,
följer med i vänners kommunikation eller tittar på andras profiler, men inte
publicerar eget material i någon större utsträckning.
Aktiva användare: Vi har återigen använt Krasnovas et al (2013) definition,
användare som aktivt deltar på sociala medier genom att publicera
statusuppdateringar, länkar och kommenterar på andras innehåll.
Producent: Det vi har valt att kalla vår urvalsgrupp. De är aktiva användare, men
med ett följarantal över 2000 personer.
Motiv: Med motiv menar vi orsaker till en viss handling. Vi vill vara tydliga med att
poängtera att vi inte undersöker motiveringar till handlingarna utan de medvetna
övervägandena som görs av aktören (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud,
2012).
Image: Vi använder oss av Brunskills (2013) definition av onlineimage, den
representation av sig själv man delar med andra, som består av sina bästa sidor.
Konsekvenser: Både positiva och negativa följder.
Identitet: Vi använder oss av Brunskills (2013) definition av offlineidentitet,
identitet består av de utmärkande individuella dragen som definierar en person,
de drag som en person kan bli igenkänd genom.
Självpresentation: Hur personer väljer att framställa sig själva.
Selfie: Egenfotograferat självporträtt.
Posta: Publicera innehåll på Instagram, eller andra sociala medier.
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Like/likes: Låneord från engelskan, att följare trycker på knappen formad som ett
hjärta under en Instagrambild för att visa uppskattning. Likes mäts i antal och
visas under varje bild. Kan även kallas gilla, om översatt till svenska
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3 Bakgrund
Instagram beskriver sig själva på sin hemsida som ett community som fångar och
delar världens alla ögonblick. Instagram startades 2010 av Kevin Systrom och Mike
Krieger (Instagram, 2016). Instagram är en applikation för smarta telefoner där
användare kan publicera fotografier på sina konton. Dessa konton kan vara öppna
för alla, eller privata så att användaren själv måste godkänna vilka personer som
kan ta del av deras innehåll. Användare kan följa varandra, och därigenom få
uppdateringar av alla vars konton de följer på ett kronologiskt flöde med senaste
bilden högst upp. Bilderna ligger i fokus, men det finns utrymme att skriva
bildtexter och tagga andra användare i sina bilder. Andra användare kan “gilla” och
kommentera bilder, och producenten får notiser till sin telefon när detta sker. Det
finns också möjlighet att använda redigeringsverktyg för att redigera bilder
inbyggt i Instagrams funktioner, med fotofilter, exponering, osv. Instagram har
idag över 400 miljoner konton som är aktiva minst en gång i månaden (Instagram,
2016).
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4 Litteraturgranskning
På grund av bristen på tidigare forskning ur producenternas perspektiv har vi även
valt att inkludera studier som fokuserar på följarnas perspektiv. Den påverkan som
följarna kan tänkas få av producenterna är relevant för att förstå ämnet och
landskapet vi rör oss inom. Mycket av den forskning som funnits relevant
presenterar hur vi människor relaterar till sociala medier och de effekter de har på
oss och vårt beteende. Även tidigare forskning på hur sociala medier används är
intressant, då de kan bidra med en grundläggande förståelse.

4.1 Självpresentation
Brunskill (2013) är i sin artikel Social media, social avatars and the psyche: is
Facebook good for us? intresserad av vilka effekter sociala medier har på
människors psyke. Han presenterar begreppet social avatar, där social syftar till att
det sker online. En social avatar är synonymt med en onlineimage, och i processen
att skapa en avatar väljer vi människor ut våra bästa sidor för att representera oss.
Personer skapar då en image där de själva valt ut vilka delar som skall finnas med.
Denna image är den representation som personen delar med andra (Brunskill,
2013).
Eftersom att människor väljer ut sina bästa sidor att representera dem i sin
onlineimage är det osannolikt att den kommer att helt överensstämma med
personens offlineidentitet, eller det verkliga jaget. Det verkliga jaget eller en
persons identitet består av de utmärkande individuella dragen som definierar en
person, de drag som en person kan bli igenkänd genom. Identiteten fungerar som
en grund medan image är en representation (Brunskill, 2013). Representationen,
eller imagen, är alltså delar av en identitet men inte helheten - det är det som är
skillnaden.
Enligt Brunskill kommer personens identitet till slut oundvikligen inkludera
element ur dennes onlineimage. Detta är en kumulativ process där de olika
elementen påverkar varandra. När personens onlineimage och offlineidentitet inte
stämmer överens skapas the gap, som symboliserar avståndet eller glappet mellan
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dem. När the gap skapas riskerar det att bidra till en intern konflikt som långsiktigt
kan påverka psyket negativt (Brunskill, 2013).
Sanderson och Smith (2015) undersöker hur professionella idrottsutövare
presenterar sig själva på Instagram. I sin studie I’m Going to Instagram It! An
Analysis of Athlete Self-Presentation on Instagram använder de sig av Goffmans
teori om självpresentation från 1959, att människor fungerar som uppträdare med
målet att visa upp en fördelaktig bild av sig själv. Sanderson och Smith (2015)
hänvisar även Bortree (2005) som säger att när en människa ska presentera sig
själv är det en balansgång mellan att uppfylla sina egna mål och med att visa upp
jaget som den tror publiken vill se.
Resultatet i studien visar att idrottsutövarna oftare lägger upp helkroppsbilder än
selfies. Detta säger Sanderson och Smith (2015) troligen beror på att de vill visa
upp sin fysiska form som de är stolta över samt är en produkt av deras hårda
arbete, och det framgår inte genom en selfie. Idrottsutövarna tenderar att använda
sitt Instagramkonto för att visa upp sina personliga intressen, familj och deras
arbete med välgörenhet. De använder Instagram för att visa upp andra sidor hos
sig själva som publiken kan relatera till, och således presentera sig själva
fördelaktigt (Sanderson & Smith, 2015).
Sanderson och Smith undersöker alltså redan kända personer och undersöker
även sitt urval ur ett genusperspektiv. Detta skiljer sig lite från vårt huvudsakliga
intresse som ligger på producenter och deras aktivitet på Instagram. Tidigare
forskning inom vårt område är i princip obefintlig, alltså privatpersoner som
producenter, det vill säga personer som inte är kända innan deras Instagramkonto
blev stort. Därför har vi breddat vår litteraturgranskning för att ta in närliggande
studier som denna för att få en tydligare bild av forskningsfältet.

4.2 Att jämföra sig på sociala medier
Krasnova et al (2013) har undersökt passivt följarskap på sociala medier, och hur
det kan trigga människors känslor. De passiva följarna konstateras vara i majoritet
på sociala medier. Känslor av avundsjuka kan uppkomma när följaren ser hur
andra spenderar sina semestrar eller socialiserar med vänner. På grund av sociala
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mediers spridning och dess ständiga närvaro hos människor bidrar detta till dessa
känslor av avundsjuka och det har visat sig försvaga följarnas tillfredsställelse med
livet (Krasnova et al, 2013).
Avundsjuka är en känsla som många kan uppleva, oavsett kultur. Den kan uppstå
när människor jämför sig själva med andra på ett ofördelaktigt sätt. Kim och Smith
(2007) använder följande definitionen av avundsjuka: när du vill ha något som
personen du jämför dig med har. Enligt deras studie kan avundsjuka ge effekter på
människors psykiska hälsa, och människor som är avundsjuka av sig kan uppleva
depressiva, olyckliga och aggressiva känslor (Kim & Smith, 2007).
Att jämföra sig själv på ett ofördelaktigt sätt kan kopplas till Brunskills tidigare
forskning om onlineimage. Om producenterna väljer ut sina bästa sidor att
representera dem som deras onlineimage och följarna sedan jämför sig med deras
onlineimage, jämför de sig på ett ofördelaktigt sätt.

4.3 Relationer till sociala medier
2014 genomförde Mihailidis en studie på collegestudenters syn på sociala medier
med både en enkätundersökning och fokusgrupper. Enkätundersökningen med
800 respondenter påvisade hur sociala medier tar allt större del av våra liv och vi
använder dem mer och mer. Detta kontrasterades med resultaten från åtta
fokusgrupper där 71 personer deltog där snarare en skepsis mot sociala medier
och hur de inte är på riktigt och är ett ytligt halvsubstitut för social interaktion
påvisades. Med andra ord tenderade respondenterna i enkäten till att vara mer
positivt inställda till sociala medier och den tid de lägger på dem, medan i
diskussion med fokusgruppen uttrycker deltagarna hur sociala medier inte gjort
dem mer sociala utan snarare tvärtom. Detta skeva resultat anser författaren
identifiera ett hinder för unga vuxna att ta till sig och utnyttja den potential som
sociala medier och nätverk skulle kunna erbjuda, just för att de inte tas seriöst. En
deltagare i en fokusgrupp konstaterade dessutom “The fact that we are willing to
dedicate a significant portion of our day reading what other people are posting
instead of doing something tangible ... I think that is significant.” (Mihailidis, 2014,
s. 1066) Det bör noteras att i studien används begreppen social media och social
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networks frikostigt men studien berör i största grad Facebook, då inget annat
medium nämns vid namn.
Den tendens studien pekar på, det vill säga att vi ser ner på sociala medier men
använder dem flitigt, är högst intressant. Den beskriver som sagt främst Facebook,
men det är intressant att se om liknande attityder uttrycks i vår undersökning
gällande Instagram. Mihailidis (2014) resultat påvisar att vi människor idag
använder sociala medier mer och mer och säger oss vara medvetna om de sociala
mediernas antisociala tendenser. Detta synsätt på social interaktion på sociala
medier är intressant att ha i åtanke när undersökningen genomförs.
Den tidigare forskning vi presenterat undersöker sociala medier och även hur
människor väljer att framställa sig själva. De konsekvenser sociala medier, och
speciellt Instagram kan ge är något vi vet väldigt lite om. Den forskning som finns
om sociala medier tenderar att fokusera på Facebook, men det kan bero på att det
sociala mediet har varit aktivt längre än just Instagram. Den tidigare forskningen
berör användare på sociala medier och deras identitet och självkänsla. Hur känslor
påverkas och kan ta sig uttryck. Detta beskrevs i nyheten om Essena O'Neill, men
problematiken som hon belyser påvisas även i den tidigare forskningen.
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5 Teoriram
De teorier som kommer hjälpa i arbetet med att beskriva producenter på
Instagram och hur deras aktiva konton kan påverka deras liv handlar om identitet,
interaktion och motiv till handling listas nedan. Vi ämnar kort sagt att förklara
företeelsen producenter med ett Instagramkonto med många följare.

5.1 Uses and Gratifications Theory
Uses and Gratifications Theory är en väl använd och utvecklad teori kring
medieanvändning från publikens håll, och vad som kan motivera och driva en
publik till användning av olika medier. På 1960- och 1970-talet utvecklades teorin
av Blumler och Katz (1974), som sammanfattar det hela till:
“(1) the social and psychological origins of (2) needs, which generate (3)
expectations of (4) the mass media or other sources, which lead to (5) differential
patterns of media exposure (or engagement in other activities), resulting in (6)
need gratification and (7) other consequences, perhaps mostly unintended ones.”
(Blumler & Katz, 1974, s. 20)
McQuail förklarar i Mass Communication Theory att teorin också konstaterar att
personlig och delad tillfredsställelse är en starkare motivering än exempelvis
kulturella eller estetiska innehåll, och att i princip alla relevanta faktorer kring
publik och mediakonsumtion är mätbara (McQuail, 2010, s. 424).
Whiting och Williams har i en studie från 2013 undersökt hur denna teori som är
utvecklad för traditionella medier går att applicera på sociala medier, och har
därigenom funnit tio olika sätt som Uses and Gratifications Theory är lämplig och
möjlig att använda i studier om just sociala medier.
I enlighet med Whiting och Williams (2013) studie har vi ansett Uses and
Gratifications Theory möjlig för vårt ändamål, men vi kommer att anpassa teorin
ytterligare för att använda den till tolkning av privata producenter av innehåll
snarare än på konsument-/publikstudier. Det är intressant för vår studie att
identifiera vår urvalsgrupps olika motiv till sin aktivitet på Instagram och vilka
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typer av tillfredsställelse som de kan tänkas få ut av det som kan eventuellt
påverka framtida handlande. Vi vill undersöka denna nya typ av producenters sätt
att använda Instagram och anledningar till att göra det, för att kunna beskriva
urvalsgruppen tydligare. Vår urvalsgrupp är främst identifierade som aktiva
producenter på Instagram och det blir därmed intressant att ytterligare applicera
Uses and Gratifications Theory i detta sammanhang. Uses and Gratifications
Theory framhäver motiv till handling som medvetna reaktioner på undermedvetna
behov, det är relationen mellan motiv och handling som vi vill undersöka på detta
nya sätt för att fördjupa förståelsen om moderna producenter på moderna medier.
De tio sätt som Whiting och Williams (2013) identifierade som relevanta att
applicera Uses and Gratifications Theory på studier om sociala medier förklaras
som: “The ten uses and gratifications are: social interaction, information seeking,
pass time, entertainment, relaxation, communicatory utility, convenience utility,
expression of opinion, information sharing, and surveillance/knowledge about
others.” (Whiting & Williams, 2013, s. 362) Dessa tio sätten har vi översatt till:
social interaktion, informationssökande, tidsfördriv, underhållning, avslappning,
kommunikationssätt, smidighet/underlättande verktyg, uttrycka åsikter, dela
information samt att hålla koll på andra. Många av dessa motiv är intressanta för
vår studie. Brunskill beskriver visserligen inte dessa som områden Uses and
Gratifications Theory kan appliceras som ett verktyg till tolkning, men detta är
tänkbara faktorer vi vill undersöka eftersom det ännu inte finns någon forskning
på exakt denna typ av producent som vår urvalsgrupp är. Och som sagt anpassar
vi Uses and Gratifications Theory till producenter, inte till publik som ursprungligt
format.

5.2 Självpresentation och offline- onlinepersonlighet
Som beskrivet ovan tar Brunskills (2013) artikel upp relationen mellan en
onlineimage och en offlineidentitet. Detta går i enlighet med psykiatrikern
Aboujaoudes modell från 2011, men modellen utvecklar relationen än mer. Denna
modell beskriver ett cirkulärt samband där en offlineperson går online, påverkas
och därmed förändrar sin onlineimage. Detta genom en så kallad net-effect som
skapar en e-personlighet som är aktiv online, och som kvarstår när personen går

11

offline och påverkar dennes personlighet i verkliga livet, som sedan går online igen
- och cirkeln upprepas (Aboujaoude, 2011). Modellen finns bifogad som bilaga A.
Alltså är identitetsförändring en kumulativ process, vilket även Brunskill håller
med om.
Brunskill (2013) diskuterar hur användare av sociala medier befinner sig i en
konstant förändring av sin identitet för att framhäva sig själv, och hur detta kan
påverka ens psyke. Särskilt talar Brunskill om the gap - beskrivet som utrymmet
mellan en onlineimage och offlineidentitet av en person, och hur detta utrymme
påverkar psyket hos personen. Desto mindre det skiljer mellan online- och
offlinedelarna av en personlighet anses enligt Brunskill (2013) vara främjande för
en god psykisk hälsa.
Aboujaoudes (2011) modell tillsammans med Brunskills (2013) tidigare forskning
belyser handlingar som kan vara motiv, ge konsekvenser eller väcka frågor om
onlineimage. Med hjälp av Aboujaoudes modell vill vi undersöka om producenter
upprätthåller en onlineimage och om de gör det, vad det kan tänkas ge för
konsekvenser.
Goffmans (2014) teori om social interaktion och identitet är en ytterligare teori vi
funnit relevant för vår undersökning. Goffman beskriver identitet och
självpresentation som: “Vi finner ofta uppdelningen i en bakre region, där
framställandet av en rutin förbereds, och en främre region, där framträdandet äger
rum.” (Goffman, 2014, s. 207) Dessa regioner illustrerar tydligt hur en person
väljer och formar den presentation av sig själv som ska visas upp för omgivningen,
för att framställa sig själv i så god dager som möjligt (Goffman, 2014). Personen
som uppehåller ett framträdande och således försöker visa upp den mest
fördelaktiga bild av sig själv för andra, måste hela tiden aktivt agera i enlighet med
denna bild. Goffman kallar det dramatiskt förverkligande (Goffman, 2014, s. 35) och
konstaterar att det handlar om att ge sin publik tecken som bekräftar
framträdandet (Goffman, 2014).
Detta går ytterligare i samma spår som Aboujaoudes (2011) modell av
kontinuerlig påverkan. Synen på de olika regionerna kan vara något förlegad men
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essensen i att ens självpresentation förbereds och påverkas innan framträdanden,
och ens att framträdande äger rum är fortfarande relevant.

5.3 Jenkins och deltagarkultur
Jenkins med Purushotma, Weigel, Clinton och Robison (2009) diskuterar i
rapporten Confronting the Challenges of Participatory Culture deltagarkultur
online, och dess effekter. De definierar deltagarkultur till att det inte krävs att varje
medlem i en kultur bidrar med innehåll, men att varje medlem känner sig fri att
göra det och att vad de bidrar med för innehåll blir mottaget på ett passande sätt
(Jenkins et al, 2009). De skiljer också på tekniken och kulturen, och säger att
interaktionsmöjligheten är en del av teknologin, och deltagandet är en kulturell
följd. Att deltagarkulturen växer jämsides med teknologin och tillåter vanliga
användare att kommentera, modifiera och använda material. Det räcker inte att
bara förstå teknologin för att greppa hela fenomenet, man måste också ha en
adekvat förståelse av den omgivande kulturen (Jenkins et al, 2009). Instagram är
således en deltagarkultur, och därmed finns inget krav på varje användare att
bidra med innehåll men möjligheten finns för alla användare att göra det - så länge
innehållet följer applikationens trivselregler och policy.
Alla dessa teorier och förhållningssätt pekar på och ringar in de tendenser vi vill
undersöka. Hur producenter i deltagarkulturen Instagram ser på sitt användande,
och vilka motiv bakom användning som går att identifiera. Hur de förhåller sig till
en offlineidentitet och onlineimage och vilka konsekvenser som går att identifiera.
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6 Syfte
Det vi ämnar att undersöka är producenter på Instagram med aktiva konton som
har fler personer som följer dem än personer de har personliga sociala relationer
med. Detta för att ta reda på hur producenterna själva upplever sitt eget, samt även
deras syn på andras aktivitet på Instagram. Vi ämnar att få kunskap om deras
uppfattningar om motiv, konsekvenser och även upprätthållande av en
onlineimage.
Frågeställningarna är inspirerade av Brunskills (2013) perspektiv på påverkan av
sociala medier, där han tar upp aspekter som identitet och psykisk påverkan.
Brunskill poängterar även att sociala medier har en förmåga att påverka men vi vet
inte hur eller i vilken utsträckning de gör det. De är även inspirerade av Goffman
när det kommer till social interaktion och hur personer framställer sig själva. I
utformningen av frågeställningarna har vi sedan anpassat teorierna för Instagram.
I litteraturgranskningen har en kunskapslucka identifierats:
Instagramproducenter är ett outforskat område. Våra förhoppningar är att närma
oss området på ett sådant sätt att vår undersökning kan fungera som en
introduktion till vidare forskning inom ämnet. Denna studie ämnar alltså
undersöka producenternas egna uppfattningar om deras samt andras aktivitet på
Instagram. Utifrån teorierna och litteraturen vi presenterat har vi valt att avgränsa
undersökningen till tre forskningsfrågor.
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7 Forskningsfrågor
1. Vilka motiv till aktivitet på Instagram kan vi identifiera?
2. Hur förhåller sig producenter till en Instagramimage?
3. Vilka konsekvenser kan producenterna se som följd av Instagramaktivitet?
1. Vilka motiv till aktivitet på Instagram kan vi identifiera?
Med motiv åsyftas att undersöka vilka intentioner som finns och vilka avsikter
producenten har med sin Instagramaktivitet. Utgångspunkten tar avstamp i de tio
områden som Whiting och Williams (2013) definierar i sin studie som
applicerbara på sociala medier med hjälp av Uses and Gratifications Theory. Det är
intressant att veta vad producenten har för motiv till sin Instagramaktivitet, och
vad de får ut av det. Bortree (2005) menar att när en människa ska presentera sig
själv så är det en balansgång mellan att uppfylla sina egna mål och visa upp det
jaget som den tror publiken vill se. Vi vill undersöka hur producenterna upplever
denna balansgång och vad deras faktiska mål är, om de har några. Det är även
intressant att undersöka om producenterna jämför sig med andra, om även de
upplever avundsjuka som Krasnova et al (2013) tillskriver följarna. Om även de
jämför sin image med andras image och om relationen mellan producenter och
följare bidrar till konsekvenser för båda parterna. Resultatet i Sanderson och
Smiths (2015) studie visade på att professionella idrottsutövare visar upp sina
kroppar då det är något de är stolta över. Visar våra producenter upp något som de
är stolta över? Studien kommer att använda ett antal förhandsdefinierade motiv
utifrån Uses and Gratification Theory som finns i intervjuguiden, men också lämna
öppet för icke förhandsdefinierade motiv.
2. Hur förhåller sig producenter till en Instagramimage?
Med Instagramimage åsyftas Brunskills (2013) definition av onlineimage, hur en
person väljer ut sina bästa sidor för att representera sig själv online. Med förhålla
sig menas att vi vill undersöka om producenten upprätthåller och gör något aktivt
för att skapa eller behålla en image, samt hur producenten ser på andras
personligheter på Instagram. Denna forskningsfråga pekar på en intressant aspekt
av aktiviteten på Instagram. I enighet med Brunskills (2013) definition av identitet,
alltså de karaktäristiska egenskaper som en person blir igenkänd genom, ämnar
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studien att undersöka om producenterna agerar ut en skillnad i sin identitet och
sin eventuella onlineimage. Vi vill även försöka utläsa om Goffmans (2014) teori
om framställning och att personer vill framställa sig själva i så god dager som
möjligt stämmer överens med hur producenterna upplever miljön på Instagram.
3. Vilka konsekvenser kan producenterna se som följd av Instagramaktivitet?
I denna fråga undersöks om producenterna anser sig uppleva några konsekvenser
av sin Instagramaktivitet, samt om de tror att andra på Instagram gör det. En
konsekvens som Brunskill (2015) tar upp är psykisk påverkan, att om det är ett
större glapp mellan personens offlineidentitet och onlineimage kan det påverka
psyket negativt. Aboujaoudes modell (2011) går i liknande spår, men där
konsekvensen snarare är en kontinuerlig förändring av en person genom
skillnaderna online och offline. Mihailidis (2014) konstaterar att trots allt större
användning av sociala medier är vi människor inte speciellt förtjusta i tanken på
att vi använder de sociala medierna i den utsträckning vi gör. Denna användning
och dess potentiella påverkan är därför intressant, tillsammans med eventuella
konsekvenser som kan uppstå genom att kompromissa med sin identitet i en
onlineimage. Passivt följarskap kan få personen att känna sig avundsjuk genom att
jämföra sig på ett ofördelaktigt sätt, hävdar Krasnova et al (2013) och kan komma
att påverka en person. Därför är det intressant att se om våra producenter själva
identifierar några konsekvenser av Instagramanvändande, och om det kan finnas
indikationer på konsekvenser i enlighet med Goffman, Brunskill, Aboujaoude och
Krasnova et al.

16

8 Metod
8.1 Media Studies 2.0
För att intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av Instagram och dess
påverkan ska komma till sin rätt, har vi valt att applicera ett synsätt i vår metodik.
Det är ingen teori eller metod, utan mer ett sätt att värdera kunskap. Gauntlett har
med sitt manifest Media Studies 2.0 kritiserat traditionella metoder och teorier
inom medie- och kommunikationsvetenskapen och istället utformat en
uppdatering. Han hävdar att de nya medierna kräver nya teorier, eller i var fall nya
sätt att applicera traditionella teorier. Media Studies 2.0 är inte en teori, utan
snarare en metod eller ett förhållningssätt till forskningen och ämnet. Skillnaden
mellan Media Studies 1.0, som är det traditionella perspektivet, och Media Studies
2.0 är följande: där 1.0 värdesätter experters åsikter kring företeelser värdesätter
2.0 även betraktelser från användare och publik, där 1.0 anser Internet och digitala
medier vara påbyggnader av traditionella medier, erkänner 2.0 Internet som en
paradigmskiftande förändring av vår relation till alla medier. 1.0 har ett större
fokus på stora mediaproducenter där producenten är expert och mottagaren är
amatör, och 2.0 finner do-it-yourself-innehåll (gör-det-själv) och självständiga
projekt vara intressanta, och att den vanliga människan är fullt kapabel att
använda och förstå mediesamhället (Theory.org.uk, 2007).
Med utgångspunkt i detta manifest för mediastudier i en digital värld vill vi ta till
oss de perspektiv som bjuder in användarna - alltså allmänheten och människor
utanför medie- och kommunikationsvetenskapen att tolka media och
medieanvändning. Vi vill diskutera med våra intervjupersoner inte bara om deras
upplevelser av sitt Instagramanvändande, utan även i en större kontext om vad de
tycker om fenomenet i stort för att dra nytta av deras erfarenheter som aktiva
användare.

8.2 Semistrukturerad samtalsintervju
Esaiasson et al (2012) beskriver att två av samtalsintervjuns paradgrenar är när
man ger sig in på ett outforskat fält och när man vill veta hur människor själva
uppfattar sin värld. Instagramproducenter och hur de uppfattar sin egen värld är
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ett outforskat fält, och således är samtalsintervjun en passande metod. Kvale och
Brinkmann (2014) beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att “Den
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda
värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” (s. 17) Citatet ringar in
vårt syfte med denna undersökning, vi vill låta Instagramproducenterna själva
beskriva sina upplevelser så vi sedan kan analysera detta nya fenomen utifrån de
teorier tidigare beskrivna.
Att genomföra intervjuer av en så kallad semistrukturerad typ är för denna studie
den rätta metoden då det ger möjlighet för våra intervjupersoner att fritt beskriva
sina upplevelser men också möjlighet för oss att kontrollera att svaren besvarar
forskningsfrågorna. Lantz (2013) beskriver i Intervjumetodik att om en intervju är
halvstrukturerad kan det ge möjlighet för intervjuledaren att koppla frågorna till
den teoretiska grunden och se huruvida det är intressant för den enskilde
respondenten, eftersom respondenten får ta mer plats och betydelse än i en helt
strukturerad intervju. Intervjupersonerna är i högsta grad i fokus, men vi har även
forskningsfrågor att utgå ifrån när vi analyserar deras upplevelser, vilket enligt
Lantz (2013) kännetecknar en halvstrukturerad intervju. För att förtydliga,
semistrukturerad och halvstrukturerad intervju innebär samma sak.

8.3 Urval
I denna studie används ett strategiskt urval i val av intervjupersoner. Vi har listat
ett antal kriterier som de behöver uppfylla för att kunna vara relevanta för
undersökningen. Genom kvalitativa samtalsintervjuer vill vi beskriva
intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar om deras om andras
användande av Instagram. Vi ämnar att göra djupintervjuer med
intervjupersonerna för att uppnå kvalitativa samtal om ämnet. Vi har begränsat
oss till sex personer och intervjuer.
Våra kriterier är att intervjupersonerna..


är svensktalande så vi kan genomföra intervjuer och förstå nyanser i
samtalen



ska ha runt 2000 eller fler följare på Instagram
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inte är kända eller offentliga personer innan deras Instagramkonto blev
populärt, det vill säga inte vara känd för en annan karriär innan
Instagramkontot blev stort



har till störst del egenproducerat innehåll, det vill säga att vi accepterar
reposts och memes till viss del men majoriteten av flödet ska vara deras
egna fotografier



har ett öppet konto, inte privat (privat innebär att man måste godkänna de
som vill följa en för att de ska kunna se innehållet)

I sökandet efter lämpliga intervjupersoner frågade vi personer i vår närhet som
använder Instagram efter producenter som passade in på våra kriterier. De
rekommendationer på producenter som genererats har stått till grund för vårt
urval. De har kontaktats per mail, Facebookmeddelande eller via Instagrams
meddelandefunktion med en intresseförfrågan om medverkan i vår studie. När vi
etablerat kontakt med möjliga intervjupersoner informerade vi om syftet med
undersökningen, utlovade anonymitet samt att deltagandet var helt frivilligt.
Vi är medvetna om de risker som kan uppstå när man använder sig utav så kallade
nyckelpersoner för att få tips om urvalet. Trost (2010) påpekar två risker som kan
uppstå, den ena är att nyckelpersonerna försöker styra urvalet till något annat än
kriterierna tänkt, en annan risk är att nyckelpersonerna känner sig överhopade
med arbete. Detta gäller i de fallen där man kanske använt sig utav en specifik
person. Dock har vi inte uppmärksammat några sådana tendenser då
nyckelpersonerna var helt frivilliga samt att vi var tydliga med våra urvalskriterier.
I urvalskriterierna finns inte någon preferens om kön på intervjupersoner. Vårt
urval består endast av kvinnor då vi inte fick in någon rekommendation på någon
manlig producent som uppfyllde kriterierna. Detta är viktigt att understryka
eftersom det smalnar av studien, men då vi använde nyckelpersoner i
urvalsprocessen kunde vi inte påverka tipsen som kom in. Ingen preferens på kön
fanns med i informationen till nyckelpersonerna. Eftersom vår studie inte har
något genusperspektiv så påverkar det dock inte resultaten i någon större
utsträckning.

19

Enligt Findahl och Davidsson (2015) använder kvinnor dock Instagram mer än
män i alla ålderkategorier, men eftersom att även män använder Instagram
rekommenderas ett bredare urval av producenter för framtida studier inom
ämnet. Inte heller någon preferens på ålder finns i kriterierna, och urvalsgruppen
landande i ett åldersspann mellan 17-28.
I studien kan man inte tala om ett representativt urval eller något större
generaliseringsanspråk. Istället följer vi Lantz (2013) definition av giltighet för
kvalitativa studier som lyder: “i vilken mån data och resultat speglar källan och
samtidigt på ett mer allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersöks.” (s.
19) Studien ämnar således inte att göra något anspråk på hurvida det beskrivna
fenomenet går att generalisera för populationen, utan istället ge en förklarande
bild av det utifrån intervjupersonernas uppfattningar.

8.4 Dunbars antal
Anledningen till att gränsen för ett minimum av antalet följare är satt till 2000,
baseras på teorin Dunbars antal. Robin Dunbar var den som först tog upp teorin att
en människa bara kan ha ett visst antal aktiva sociala relationer och genom sin
forskning fastslogs detta antal till 150, men det kan också variera mellan 100 och
200 sociala relationen (Dunbar, 1992). I en undersökning av Zhao et al (2014)
kartlades mönster i sociala interaktioner och relationer, detta med hjälp av redan
insamlade data från 2009 om Facebookanvändare från New Orleans. De fann att
Dunbars magiska antal online är högre än för antal vänner offline: upp till 300
aktiva relationer online är möjligt och rimligt (Zhao et al, 2014).
Med utgångspunkt i denna forskning kommer Dunbars teori (1992) att användas:
att upp till 300 följare på Instagram är max antal personer en producent kan ha en
reell och personlig relation till. När denna siffra överstiger 300 kan det därmed
konstateras att följare troligen tillkommit utan någon personlig relation - alltså att
för producenten okända personer börjar följa deras konto. Att det därtill är satt
som krav på våra intervjupersoner att de bör minst ha cirka 2000 följare eller fler
ser vi som en väl tilltagen marginal, cirka sju gånger mer än Dunbars nummer.
Detta för att försäkra att intervjupersonerna följs av ett antal personer som inte
har någon personlig kontakt med producenterna själva.
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8.5 Pilotintervjuer
Vi har genomfört två stycken så kallade pilotintervjuer för att testa och utveckla
intervjuguiden och intervjutekniker. Vi har inför det letat efter intervjupersoner
som är så lika urvalet som möjligt, men varit medvetna om att kompromisser med
kriteriet på följarantal i piloterna är rimligt. Pilotintervjuerna gav oss insikt i att vi
hellre har en någorlunda mer utförlig intervjuguide än vad som är kutym i öppnare
intervjuformer, då ingen av oss som genomfört studien är erfarna intervjuledare.
Dessa testintervjuer gav oss också en bättre uppfattning av tidsåtgång och hur
intervjusituationen kan styras, nya erfarenheter som dragits nytta av i de riktiga
intervjuerna. Det bör noteras att dessa pilotintervjuer genomfördes face-to-face
och inte över Skype. Svaren från pilotintervjuerna är inte använda i denna studie.

8.6 Intervjuguide och operationalisering
De olika ingångarna eller teman i intervjun är utformade för att göra följden
naturlig och logisk för intervjupersonen (i detta avsnitt hädanefter kallad IP), då
Trost (2010) beskriver i Kvalitativa Intervjuer att en öppen intervju bör ha titlar på
samtalsämnen men inte mycket mer utan låta samtalet löpa fritt och
intervjupersonen får fritt redogöra för sin upplevelse av ämnet i fråga. Lantz
(2013) beskriver i Intervjumetodik att “I den halvstrukturerade intervjun utgörs
intervjuplanen av konkreta frågor som belyser aspekter av det teoretiska begrepp
som intervjun är uppbyggd på.” (s. 73) Eftersom att dessa teman har tydliga
kopplingar till forskningsfrågorna och dessutom följer ett hypotetiskt logiskt
samtalsschema spelar frågeordningen i varje tema inte någon direkt stor roll för
oss. IP bestämmer samtalets flöde och guiden används som riktlinje när det blir
nödvändigt och som en påminnelse om att diskutera alla ämnen. Nedan är en
genomgång av de samtalsteman som bygger upp intervjuerna.
Introduktionen är till för att fråga IP inledande frågor om vem IP är och relationen
till Instagram. Detta fungerar både som en samtalsintroduktion men ger även svar
om hur IP ser sig själv och sin identitet för att senare kunna utveckla samtalet
kring identitet/image enligt Brunskills (2013) tidigare forskning på ämnet.
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Hur de använder Instagram låter IP beskriva en för sig själv normal
Instagramsession, vilka funktioner på Instagram som används och de delar IP
värdesätter. Svaren och entusiasmen kan fungera som motivindikatorer, eller
snarare indikatorer på tillfredsställda motiv, i enlighet med Metodpraktikans
kapitel om motivanalys (Esaiasson et al, 2012). Whiting och Williams (2013) tio
sätt att applicera Uses and Gratifications Theory på sociala medier ger oss en bra
grund för förhandsdefinierade motiv, men vi kommer även att hålla det öppet för
övriga ännu odefinierade sådana.
IP får även kommentera den mängd tid som läggs på Instagram. Detta kopplas dels
till Mihailidis (2013) rapport om den moderna människans flitiga men skeptiska
användning av sociala medier, dels till Goffmans (2014) teori om självpresentation
- hur IP vill framhålla sig själv utanför respektive på Instagram och i relation till
det sociala mediet. Vi diskuterar även den parodibild av användare av Instagram
som finns hos många, om denna bild är rimlig, finns det någon sanning i den eller
är det en oförstående utomståendes kommentar? Detta ämnar att få IP att prata
om andra på Instagram och vad Instagramaktiva personer kan vara beredda att
göra för en bra bild, då det kan vara lättare att prata om andras tendenser än sina
egna. Så kallade indirekta frågor, som Brinkmann och Kvale (2014) beskriver
kunna både ge möjlighet för IP att beskriva hur denne tror andra gör men också ge
en möjlighet att indirekt beskriva sig själv. “Det krävs då flera, omsorgsfullt ställda
frågor för att kunna tolka svaret.” (s. 177)
Innehåll på Instagram ämnar diskutera den eventuella tematik IP har på sitt
Instagramflöde, hur det uppstod och upprätthålls. IP tillfrågas om det finns något
mål med kontot, om det dokumenterar IPs liv och om IP tror att följarna känner IP
som person. Detta är återigen baserat på Brunskills (2013) tidigare forskning om
image-identitet och igenkänning, samt Goffmans (2014) teorier om att framställa
sig själv så bra som möjligt framför andra. Det undersöks också huruvida IP
redigerar sitt flöde och tar bort bilder och om så av vilka anledningar, för att ställa
imageanalysen mot Aboujaoudes (2011) modell om kontinuerlig förändring i
identitet/image.
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Följare och IPs relation till dem är högst intressant för att identifiera eventuell
påverkan sinsemellan. Det som eftersöks i detta tema är indikationer på någon
form av påverkan eller interaktion mellan IP och dennes följare, och hur IP ser på
sitt följarskap. Detta är återigen kopplat till Brunskills (2013) tankar om psykisk
påverkan via sociala medier, Goffmans (2014) teori om självpresentation och
Bortrees (2005) utveckling av samma teori som inkluderar ett element av att
tillfredsställa en publik.
Andra på Instagram är till för att granska om IP tar in andras innehåll och upplever
sig påverkas av detta. Det kan senare ställas mot Krasnovas et al (2013) teori om
avundsjuka och jämförelser, och Goffmans (2014) och Brunskills (2013)
självpresentationsteorier och undersöka eventuella samband. För att underlätta
detta frågar vi också om IPs egna syn på Instagram och om innehållet är trovärdigt
eller har skeva representationer, och om IP anser sanningsenlighet vara viktigt på
Instagram.
Instagrams påverkan diskuterar vi först generellt för att sedan gå in mer på IP och
dennes egna upplevelser och känslor kopplade till Instagram. Näthat diskuteras
som företeelse och sedan ur IPs erfarenhet. Detta hjälper oss svara på hur
Instagram kan påverka en person, och kopplas både till Brunskill (2013) och
psykisk påverkan, Krasnova et al (2013) och avundsjuka och innehållskonsumtion
men kan också ge motivindikatorer till Whiting och Williams (2013) och Uses and
Gratifications Theory.
Intervjun avslutas med en fråga om IP har något mer att tillägga om sina
upplevelser av Instagram, om samtalet väckt några övriga tankar - enligt
rekommendation av Esaiasson et al (2012). Den kompletta intervjuguiden finns
bifogad som bilaga B.

8.7 Skype
I brist på tid och finansiering har intervjuerna inte varit möjliga att genomföra
genom ett fysiskt samtal, utan genomförs via Skype. Skype ger oss möjlighet att
använda såväl ljud som video, och gör det möjligt att spela in samtalen för
transkribering. Lantz (2013) understryker vikten av kroppsspråk och tonfall som

23

kan agera som delar av underlag för slutsatser, och i varje fall indikera hur
intervjupersonen upplever samtalet. Detta tillgodoses genom att ha videon
påslagen under samtalets gång, och på så vis minskas även risken för missförstånd
genom att inkludera gester och dylikt. Dock kan tekniken mellan intervjuledare
och intervjuperson bli ett hinder, då det finns risk för tekniskt strul, att samtalet
hindras av brus eller att Internetmottagningen bryts. Efter omständligheterna har
vi ändå kommit överens om att Skype blir ett godkänt verktyg för att genomföra
intervjuerna.

8.8 Transkription
Då vi transkriberat från ett redan inspelat material så minskar riskerna med till
exempel glömma exakta formuleringar som kan uppkomma när man inte spelar in
intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi varit två personer som
transkriberat de inspelade intervjuerna har vi utformat riktlinjer för att texterna
ska bli så lika varandra i tolkning som möjligt. Vi har valt att skriva ner hela
samtalet ordagrant, men att utelämna fyllnadsljud såsom “öh”, “ehm” och “mm”ande. Pauser i samtalet markeras och skratt skrivs ut. Vi har även låtit alla
utskrifter gå genom oss båda genom att läsa varandras transkriptioner samtidigt
som samtalen lyssnas igenom. På så sätt har vi försäkrat oss om att vi skrivit på så
lika sätt som möjligt och tolkat samtalet så likt som möjligt - vilket höjer
tillförlitligheten i texterna inför analys. Brinkmann och Kvale (2014) hävdar att det
redan i utskriftsprocessen börjar en tolkning mellan tal och skrift, och vi är därför
noggranna med att vara så enhetliga i denna process som möjligt.

8.9 Förberedelser och intervjuareffekter
De förberedelser vi gjorde innan intervjuerna var att testa intervjuguiden genom
provintervjuer samt att testa inspelningsutrustningen, två saker som Ekström och
Larsson (2010) anser vara viktiga. Det krävs goda förkunskaper om ämnet som
skall undersökas, vilket vi anser oss ha genom vår litteraturgranskning. Forskaren
bör även vara insatt i kontexten, i vårt fall Instagram, för att kunna förstå
sammanhanget i intervjupersonernas utsagor (Ekström & Larsson, 2010). Vi som
skrivit denna uppsats är båda användare av Instagram och anser oss välbekanta
med det.
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Eftersom vi är två ledare mot en respondent under intervjusituationen valde vi att
i största mån undvika en så kallad panelintervju eftersom vi inte vill riskera att
respondenten känner sig som om det vore ett förhör (Kylén, 2004). Vi är dessutom
oerfarna intervjuledare, så vi har valt att dela upp intervjun på två olika roller. En
intervjuledare som i största mån är ansvarig för att leda samtalet framåt och ställa
frågor, och en observatör som antecknar under intervjuns gång och ställer frågor
som intervjuledaren kan ha missat, samt i slutet tar upp sådant som kanske inte
kommit upp i samtalet.
Eftersom vi använde oss av videofunktionen på Skype var det viktigt för oss att vi
gav ett professionellt intryck. Det är viktigt att man klär sig neutralt, varken för
elegant eller torftigt, och vi ville visa att vi tog intervjun på allvar. Som intervjuare
bör man inte heller visa sina åsikter, de är irrelevanta i intervjusituationen (Trost,
2010). Vi hade genomgående en trevlig och avslappnad ton i samtalet och visade
förståelse genom egna erfarenheter gällande Instagram. När våra intervjupersoner
avfärdade sitt eget beteende eller verkade vara lite skamsna över någonting
Instagramrelaterat, exempelvis att vara aktiv många timmar om dagen, stöttade vi
och var förstående för att de inte skulle tycka det är pinsamt att berätta vidare.
Eftersom att vi är unga och använder Instagram själva kan vi relatera lättare till
våra intervjupersoner, och de känner sig möjligen mer avslappnade att berätta om
sina vanor.

8.10 Genomförande av intervju
Intervjuerna inleddes med ett tack för deltagande och information om vilket
material som skulle samlas in, hur det kommer att användas samt deltagarnas
anonymitet. Vi informerade om beräknad tidsåtgång, våra roller under intervjun
och frågade ifall IP hade några frågor innan vi påbörjade intervjun.
Under intervjuerna utgick vi från intervjuguiden men lät IP styra samtalet, på så
sätt spelade det ingen roll för oss i vilken ordning frågorna kom. Detta för att
samtalet skulle kännas naturligt och flyta på smidigt. Generellt var dock
intervjuguidens ordning på frågor väl överensstämmande med samtalets naturliga
följd. I enstaka fall kunde IP ge svar som gjorde en senare fråga irrelevant då den
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inte skulle gälla för denna person, i de fallen ströks de frågorna. Vid de fallen där
Internetmottagningen strulade tillfälligt backade vi tillbaka och inväntade bättre
mottagning för att få tydliga svar på våra frågor och försäkra oss om att vi inte
missade någonting. Eftersom att en av oss var observatör kunde frågorna prickas
av, och i slutet kunde eventuella bortfallna frågor tas upp eller förtydligas. Detta
försäkrade ytterligare om att ingen fråga föll bort.

8.11 Tolkningsmetod
Som nämnt ovan i genomgången av intervjuguidens teman använder vi oss till viss
del av indirekta frågor, som Brinkmann och Kvale (2014) förklarar som att flera
försiktigt ställda frågor kan ge svar på något som inte direkt tillfrågas, genom
omsorgsfull tolkning. Denna teknik använder vi oss av då det exempelvis kan vara
svårt för våra intervjupersoner att erkänna i vilken mån de bryr sig om antal likes
på en bild som de kan hävda att de inte egentligen gör, men flera frågor som
skrapar på denna yta kan visa indikationer på att de kan bry sig mer än de vill
erkänna. Detta är en metod som vi använder försiktigt för att inte kompromissa
resultatens pålitlighet, men väl där det är med goda anledningar lämpligt och
tydliga indikationer som ges.
De sammanställda tolkningar av vad våra intervjupersoner berättat om blir det
som slutligen utgör våra resultat. Det är intervjupersonernas upplevelser och
erfarenheter som är essensen, som vi satt in i sammanhang genom vår tolkning.

8.12 Analysmetod
Vi har gått igenom transkriberingarna och markerat alla indikationer på svar som
besvarar forskningsfrågorna och påvisar en tematik bakom det undersökta
fenomenet. Dessa indikationer är sedan ställda mot varandra och gentemot
teoribakgrunden för att kunna ge en större bild av det som intervjupersonerna
gemensamt beskriver.
Vi har till viss del utgått från Ekström och Larssons (2010) sammanställning av
tillvägagångssätt vid intervjuanalyser. Materialet sammanfattades och ställdes mot
teoribakgrunden, indikatorer kategoriserades och tematiserades, mönster samt
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relationer mellan olika indikatorer söktes. Lantz (2013) beskriver hur det kan vara
lämpligt att gå från att se en helhet i intervjuerna, till att fokusera på särskilda
delar till att se relationen till helheten igen för att tydligare ana mönster, vilket
också är en teknik vi tagit till oss och använt inledande i analysarbetet.
Ekström och Larsson (2010) beskriver också hur en intervjuperson kan ge
motsägelsefulla svar under en intervjus gång, vilket går att tolka på olika sätt. Vi
har valt att låta kontexten bestämma innebörden i dessa motstridigheter i svaren,
då vi anser att de både kan indikera att en person ändrar sig och tänker djupare på
en fråga eller att den helt enkelt inte vill se vissa beteenden i sig själv, som
återspeglar våra indirekta frågor som beskrivet ovan.

8.13 Etiskt resonemang
Under hela arbetet med studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
följts för att kunna garantera konfidentialitet till intervjupersonerna. Vi har
kontinuerligt informerat intervjupersonerna om vad vi önskar av dem och hur alla
uppgifter kommer att användas, för att bekräfta samtycke. Vi har efterlevt
konfidentialitetskravet genom att radera alla personuppgifter om våra
intervjupersoner när arbetet färdigställts, och all möjlighet att koppla
intervjusvaren till enskild individ efter analysarbetet. Dessa uppgifter har under
arbetets gång varit otillgängliga för utomstående. Vi har även i enlighet med
Vetenskapsrådets riktlinjer inbjudit intervjupersonerna till att ta del av uppsatsen
i färdig form (Vetenskapsrådet, 2002).
En av våra intervjupersoner är 17 år och alltså inte myndig, så vi har följt
vetenskapsrådets rekommendation “att barn som fyllt 15 år och inser vad
forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till
forskningen” (Codex, 2016). Vi har inte ansett det som ett problem då forskningen
inte var av särskild känslig karaktär samt att vi frågade IP om någon
vårdnadshavare var informerad, vilket de var.
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8.14 Teoretisk mättnad
Vi anser att sex intervjupersoner är tillräckligt antal för att vi ska kunna uttala oss
om eventuella mönster eller inte. Vi gör som sagt inte något generaliseringsanspråk utan vi vill kunna ge en förklarande bild av våra intervjupersoners
uppfattningar. Under intervjuernas gång såg vi mönster och vissa svar återkom i
flera samtal, så vi ansåg att intervjupersonerna hade gett en tydlig bild av sina
upplevelser av Instagram. Denna bild är tillräckligt tydlig för att inom ramarna av
denna studies omfattning besvara forskningsfrågorna samt diskutera möjliga sätt
att ta ämnet vidare.

8.15 Metodkritik
För att utvärdera vårt val av metod har vi utgått från Brinkmann och Kvales (2014)
“standardkritik mot kvalitativa forskningsintervjuer” (s. 210). Det som bland annat
tas upp är att metoden inte är tillförlitlig eftersom den bygger på ledande frågor.
Det är något som vi har haft i åtanke under intervjuerna, att vi som forskare måste
vara objektiva och inte inte styra vad intervjupersonen säger utan styra vilket
ämne som intervjupersonen pratar om.
Som vi nämnde tidigare försökte vi ha ett så avslappnat samtal som möjligt med
intervjupersonerna. Det kan finnas en risk med vår användning av uttryck som
“det gör vi alla” eller “men det är helt okej” att det uppfattas som att vi lägger
någon värdering i svaret som intervjupersonerna ger. Vi vill understryka att det
inte var vår intention utan målet var att få intervjupersonen att känna sig så
bekväm som möjligt.
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9 Resultat och analys
För att tydligast presentera den empiri som samlats in, vad den belyser samt hur
den kan betraktas utifrån teoribakgrunden har vi nedan ställt upp det tematiskt
från de forskningsfrågor vi jobbat mot. Först presenteras resultaten, en
sammanfattning och en teorianalys på det som berör motiv, sedan samma sak på
image och sedan konsekvenser. Detta avslutas med en generell sammanfattning av
våra resultat, som ämnar att besvara forskningsfrågorna i turordning.
Resultatpresentationen inleds med att presentera intervjupersonerna, för att deras
citat ska kännas tydligare kopplade till deras person och ge en större förståelse för
läsaren. Vi har även valt att ge producenterna fiktiva namn och avrunda deras
exakta följarantal, för att tydligare ge bilden av att de är verkliga personer men
utan att riskera deras anonymitet.

9.1 Presentation av intervjupersoner
Amanda - 19 år, Stockholm, 5 år aktiv på Instagram, 48 500 följare
Bodil - 17 år, Göteborg, 5 år aktiv på Instagram , 2 000 följare
Cia - 21 år, Jönköping, 4 år aktiv på Instagram, 5 100 följare
Denise - 22 år, Stockholm, 5 år aktiv på Instagram, 10 900 följare
Emmy - 22 år, Kolmården, 4 år aktiv på Instagram, 2 000 följare
Fanny - 28 år, Göteborg, 4 år aktiv på Instagram, 2 600 följare

9.2 Resultat - motiv
Att Instagram är en plattform att marknadsföra sig själv professionellt är
någonting flera intervjuer berört. Många har en stark passion för fotografi eller
andra kreativa aktiviteter, och tycker att det är roligt att få dela med sig. Amanda
berättar att hon tycker om Instagram för att hon älskar fotografi, men också för att
det gör det lättare att nå ut med sina bilder. Detta sätt att nå ut och även använda
Instagram som en mer direkt väg in i yrkeslivet är någonting som gått upp för
Emmy som planerar att använda sitt följarskap på Instagram som ett framtida sätt
att marknadsföra sig. Denise har redan lyckats göra detta, och fått en praktikplats
genom ett samarbete på Instagram.
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“Sen är det ju såklart kombinerat med utbildning och allt sånt, men det har öppnat
dörrar, det har det faktiskt, och det är jättekul.” - Denise
Ett motiv som några intervjupersoner tagit upp i anslutning till Instagram som
professionell plattform är sponsring, alltså att som producenter på Instagram kan
få gåvor eller ekonomisk ersättning för samarbeten med företag. Det råder
blandade åsikter kring ämnet, Bodil anser det vara opersonligt medan Denise
tycker det inte är några problem om det passar in i hennes flöde och personlighet.
“ Och sen är det ju lite av mitt jobb också om man nu kan se det så. Jag lägger upp
bilder och sen är det samarbeten och grejer.” - Denise
Denise understryker dock att hon aldrig skulle ta emot pengar för ett samarbete
men att gåvor är okej. Denise har en annan bild av sponsring än Bodil men båda
definierar det ändå som ett möjligt motiv.
Något som tydligt framgick av intervjupersonerna var deras bekräftelsebehov och
bekräftelse som motiv till aktivitet på Instagram. De har pratat om det på olika sätt,
allt från rak feedback till att räkna likes och jämföra. Att både tycka om
bekräftelsen på att göra någonting bra, men också se ett större empatiskt syfte i
det är någonting som Fanny förklarar med hur hennes följare kan bli stärkta av det
hon lägger upp:
“Jag tycker ju att jag, precis som mina vänner tycker så tycker jag också att jag är
smart och rolig. Och det vill jag ju gärna att.. folk ska tycka också. Det är inte alls
syftet med alla bilder jag lägger upp liksom, men jag vill ju gärna säga något som
jag tycker är bra för det känns ju så himla fint när någon tycker att det är bra eller
typ blir stärkt av det på något vis.” - Fanny
Detta väver samman de större syften som i detta sammanhang kan vara möjliga att
ha med ett Instagramkonto som vi tidigare berört, och att vilja vara omtyckt av
sina följare. Många av intervjupersonerna har pratat om att det är kul att få positiv
respons på sina inlägg. Emmy tycker om när hon får beröm av sina följare och
Amanda beskriver det kort och koncist:
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“Jag blir glad av Instagram för att, man går in där, har man publicerat något får
man oftast lite trevlig feedback, och det är, det känns trevligt för
bekräftelsebehovet och då blir man glad.” - Amanda
Producenternas berättelser om bekräftelse är väldigt snarlika. Fanny tycker det är
roligt om följarna tycker att hon säger något smart eller roligt och Cia säger att
Instagram låter henne hålla på med något hon tycker är kul och samtidigt att andra
tycker det är bra blir bekräftat. Cia nämner också att hon inte tänker på
feedbacken så mycket, men tycker det är roligt när människor tycker hon tar fina
bilder. Våra intervjupersoner vill ha sin bekräftelse men resonerar även om sina
följare, vad de gillar och inte. Bodil säger att hon inte sträver efter fler likes utan är
aktiv på Instagram för sin egen skull, men har ändå reflekterat över sina följare och
vad de klickar på:
“Jag brukar få mellan 200-300 likes liksom. Och då tänker jag ibland liksom jaha
men, de andra liksom varför följer ni mig om ni inte liksom.. tycker mina bilder är
intressanta liksom och värda att likea?” - Bodil
Således är antal likes och följare viktigt för producenterna även om de påstår sig
inte bry sig, som i det tydliga exemplet ovan med implicita indikationer. Tydligare
exempel återfinns i när Cia säger att hon hade saknat att dela med sig av bilderna
om hon inte hade haft Instagram och Emmy som säger följande angående
bekräftelsen:
“Ja alltså om jag inte fick något tillbaka tror jag inte att det hade funnits ett konto
alls. [...] Jag hade ju inte hållt på om jag inte hade haft de följarna jag har, det tror
jag inte.” - Emmy
När vi pratat om vilka funktioner på Instagram som våra intervjupersoner
använder sig av är Notisnyheter flitigt använt, det vill säga de orangea markörer
som talar om ifall någon ny like, kommentar eller följare tillkommit. Fanny berättar
att det absolut första hon gör när hon öppnar appen är att kolla sina notiser. Emmy
och Cia uppger även de att det är det absolut första de tittar på när de öppnar

31

appen. Efter att de kollar sina notiser brukar de gå vidare till det dagliga flödet
eller kolla upp nya följare.
Instagram som socialt medium har diskuterats med motivperspektiv med
intervjupersonerna. Vid flera tillfällen under intervjuerna har ny vänskap,
gemenskapskänsla och kontakt beskrivits som en stor möjlighet med att vara aktiv
på Instagram. Flera av intervjupersonerna berättar om hur de fått kontakt och
etablerat en vänskap med människor, både inrikes och utrikes, genom Instagram.
Amanda beskriver fascinationen i att ha vänner över hela världen, och Emmy
utvecklar:
“Ja alltså jag träffar ganska mycket kompisar via Instagram faktiskt. [...] Man kan
träffa många människor som man faktiskt kan bli vän med i verkliga livet. [...] Det
är mycket om någon är utomlands eller typ gör något sånt där backpackargrej, då
kan jag vara lite såhär du vet, ställa frågor och sådant.” - Emmy
Dock hävdar några av producenterna att de främst interagerar med sina närmsta
vänner, som Fanny som beskriver hur hon trycker gilla på allt hennes kompisar
gör, och knappt kommenterar på något annat än det som hennes vänner lägger
upp. Likes är generellt någonting intervjupersonerna är mer generösa med än
kommentarer, Emmy berättar hur även hon likear ganska mycket men
kommenterar sparas till de närmaste vännerna. Kopplingen till just de närmaste
vännerna och att vara uppdaterad om vad människor i ens närhet gör är ett faktum
som majoriteten av våra intervjupersoner lägger fram som en stark anledning till
att de är på Instagram.
“Men det jag menade som jag tycker är kul med det är för att man har koll på vad
folk i ens omgivning gör, även om man inte har träffat dem den här veckan, så ser
jag att nämen Emma är i Åre, hon säsongar, vad kul.” - Cia
Nyfikenhet till vad ens vänner gör och de bilder som dyker upp tror Cia är en
mänsklig tendens till att gärna vilja se vad andra håller på med. På liknande vis
granskar de flesta intervjupersonerna de nya följare de får på sina
Instagramkonton, och anger sin nyfikenhet som den starkaste anledningen.
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Denna nyfikenhet går återigen över i ett annat motiv, ren och skär underhållning.
Fanny beskriver hur hon aktivt kan gå in på konton som tillhör människor hon stör
sig på för att det någonstans är lite roligt. Funktionen Upptäck som finns på
Instagram där bilder och konton föreslås till en användare baserat på vad den
gillar och följer, beskriver många under intervjuerna som det perfekta
tidsfördrivet. Bodil och Emmy har båda beskrivit hur hon de kan fastna hur länge
som helst. Fanny beskriver Instagram med en liknelse när hon försöker förklara
varför hon tycker Instagram är så roligt.
“Det är typ som om det fanns en TV-kanal med allt man gillar, alltså bara program
som jag har valt, som alltid går på.” - Fanny
Inspiration som motiv går lite hand i hand med att de producenter vi pratat med
anser sig vara kreativa och tycka om vackra bilder. Att inspireras av andras bilder
och få idéer till egna fotografier är därför någonting som dyker upp genomgående,
men även inspiration när det gäller mat, mode och resmål beskrivs.
“Jag tycker det är kul för det är liksom ett livesänt inspirationsflöde, liksom. På
något sätt. Jag tycker det är roligt, man inspireras och man får se saker då främst
ju, som man inte sett annars.” - Cia
Cia berättar ovan om hur hon tar till sig andras bilder på Instagram, som
återkommer när Denise beskriver hur hon ofta innan hon ska ut och resa söker på
Instagram och sparar ner bildmaterial och Emmy pratar om hur hon inspireras av
spännande personer som lever i andra länder, reser eller engagerar sig politiskt.
För att följa det politiskt engagerande spåret så beskriver Amanda ytterligare ett
motiv, som hon inte ser sig själv ha men ser som trend. Det är
samhällsdiskuterande och debattdrivande konton på Instagram. Hon berättar hur
artisten Zara Larsson och konton som Kvinnohat och Svartkvinna gör Instagram
till någonting mer än ett bildforum, gör det till en plats att diskutera
samhällsproblem. Även Emmy anger inte detta explicit som ett motiv till sin egen
aktivitet på Instagram, men har pratat mycket om hur viktigt hon tycker det är att
föra diskussion om människors rättigheter och exempelvis HBTQ-frågor, så det
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åsiktsdebatterande motivet kan tänkas finnas även i de privatpersoner vi pratat
med.
Slutligen pratar många under intervjuernas gång om hur smidigt och praktiskt
Instagram är. Denise menar att allt finns samlat på Instagram, att man kan följa
sina vänner och få inspiration och slipper gå in på separata hemsidor för
inspiration och annat. Instagram kan ses som ett smidigt verktyg och att det är lätt
att använda tycker Emmy, och förklarar hur hon lätt både kan publicera bilder och
hittas av nya potentiella följare.

9.3 Resultatsammanfattning och analys - motiv
Resultaten ovan redovisar det de producenter vi intervjuat belyst. För att koppla
dessa resultat till forskningsfrågorna och det syfte som ligger till grund för studien
kommer vi nedan att förklara hur resultaten kan beskriva det grundläggande stora
fenomenet: hur producenterna förhåller sig till Instagram - i detta avsnitt med
fokus på motiv till användning.
För att sammanfatta de motiv som intervjupersonerna berättat om och indikerat
till, har vi sammanställt dem i mer övergripande kategorier. Ett professionellt
motiv till att vara aktiv på Instagram har flera intervjupersoner berättat om, både
när det gäller framtida karriärer och till att ta emot sponsringar från företag idag.
Lite åt detta håll faller också syftet att stärka sina följare genom energigivande
innehåll, även om detta också övergår i bekräftelse. Detta förhållningssätt till
Instagram är tänkbart då applikationen används aktivt av 400 miljoner användare
som nämnts i början av denna studie (Instagram, 2016), och användarna då har ett
sätt att marknadsföra sig själva.
Bekräftelsen som togs upp är flerbottnad, då det kan handla om att det är roligt
med den bekräftelse som finns, att bry sig om sina följare så den är säkrad framåt,
hur viktiga följare är och att likes och notiser är det som kollas först, vilket
indikerar vikten av feedback. Eftersom att både intervjupersoner som ansåg sig
bry sig om feedbacken och de som sa sig inte göra det ändå diskuterade glädjen av
gensvar, är det tänkbart och troligt att just den responsgivande funktionen på
Instagram är en anledning till att använda det sociala mediet. Producenternas
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sociala motiv kan handla delvis om att söka nya kontakter, men även om att ha
kontinuerlig koll på sina vänner, och aktivt interagera mot deras innehåll.
Underhållning och tidsfördriv pratar många intervjupersoner om, och även om
inspiration och informationssökande vilket fyller ut bilden om användares
förhållningssätt till Instagram. Att använda Instagram som ett debattforum lyfts
fram som ett möjligt motiv för andra, även om ingen av intervjupersonerna själva
ser det i sig själva så påvisar de hur det är möjligt att utnyttja applikationen, och
ger exempel på flera som redan gör det.

9.4 Teorianalys - motiv
För att nu återkoppla till den teoribakgrund som lades fram i början av detta
arbete och som stått till grund för hela undersökningen, så analyseras svaren
djupare.

9.4.1 Uses and Gratifications Theory
Från det material vi samlat in genom intervjuerna kan vi utläsa en
överensstämmelse med Whiting och Williams (2013) tio sätt att använda Uses and
Gratifications Theory. Vi har kunnat se att samtliga tio motiv finns med bland
intervjupersonernas svar. Det har även identifierats några motiv som inte finns
med på listan över de tio förhandsdefinierade som Whiting och Williams utformat,
sådana motiv som intervjupersonerna själva har kommit in på eller tagit upp,
varav det största motivet var bekräftelse. Ett annat motiv de uppgett är att få nya
vänner vilket kan gå under social interaktion, men då producenterna har aktivt
ansträngt sig för att få kontakt med sina följare eller andra människor - såsom att
möta upp följare eller brevväxla - blir den kategoriseringen något ansträngd. Det är
social interaktion, men en strävan efter den snarare än ett uppehållande av redan
existerande kontakt. Ytterligare motiv till aktivitet på Instagram som vi hittat är
yrkesrelaterat, alltså att våra producenter har eller har haft i åtanke att de kan
använda sitt konto för sitt yrkesliv. Dessa nyidentifierade motiv är i högsta grad
relevanta för att förklara hur användare på Instagram kan förhålla sig till sina
motiv.
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Som beskrivet i teoriavsnittet har McQuail (2010) sammanfattat en del av Uses and
Gratifications Theory och förklarat att personlig eller delad tillfredsställelse är
starkare än estetiska eller kulturella innehåll. Detta skulle kunna gå att applicera
på intervjupersonerna och deras självupplevda motiv, då de exempelvis pratat
mycket om inspiration som en anledning till att vara aktiv på Instagram men
hymlat lite granna med hur viktigt bekräftelse är för dem. Med McQuails förklaring
av teorin skulle det kunna gå att tänka sig att trots de flera mycket starka motiv
som intervjupersonerna tagit upp så är de personliga, alltså bekräftelsen och den
sociala interaktionen, alltid starkast. Detta går att se när intervjupersonerna pratar
om hur de tittar på sina vänners bilder mest, och hur glada de blir när de får beröm
för sina bilder eller söker kontakt med nya personer, även om det är magstarkt att
hävda någonting bestämt i enlighet med McQuails förklaring.

9.4.2 Goffman och självpresentation som motiv
Goffmans teori (2014) om att vi människor framställer oss själva i så god dager
som möjligt kan belysa några motiv på nya sätt, och i förlängningen identifiera
andra underliggande implicita motiv. Exempelvis karriärsmotivet, som att Emmy
planerar att använda sig av sitt Instagramkonto och sitt följarskap för att
eventuellt i framtiden lansera en karriär som kan dra nytta av det. För att ett
Instagramkonto ska kunna hjälpa till som ett steg mot en karriär, eller som ett sätt
att kunna bli sponsrad av företag, bör du troligen framställa dig själv i så god dager
som möjligt för att vara en attraktiv kandidat. En fördelaktig självpresentation kan
således bli ett implicit motiv till Instagramaktivitet. Detsamma kan tänkas gälla
bekräftelsemotivet, att en producent på Instagram tycker om den bekräftelse som
kommer från sina följare vilket i sig är ett motiv, men då blir även en fördelaktig
självpresentation ytterligare ett motiv för att denna bekräftelse ska försäkras, det
leder alltså till flerbottnade motiv.

9.5 Resultat - image
Genom de implicita och indirekta frågor som ställts identifierades en rad
indikationer på huruvida intervjupersonerna upprätthåller en image på sina
Instagramkonton, och rakt igenom konstaterades att så var fallet.
Intervjupersonerna själva berättade i konsensus om hur de helst fotograferade de
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finare och roligare delarna av sina liv, och hur härligt det är att publicera rent
estetiskt vackra fotografier. Många har ett fotointresse i grunden, och kan därför gå
lite längre för att iscensätta en bild.
“Eller kanske inte iscensätta så, att jag inte hade gjort det om jag inte haft
Instagram, men jag kanske förfinat det för jag tänkt att det ska upp på Instagram
och jag vet att jag ändå ska äta den här frukosten nu, jamen lägg upp pannkakorna
fint då så kan du ta ett kort.” - Cia
I detta citat förklarar Cia att hon inte skulle göra någonting endast för bilden men
att små förändringar för bildens skull är helt okej, vilket även Emmy belyser när
hon berättar att hon oftare köper färska kryddor för det ser trevligt ut på hennes
matbilder. Cia berättar vidare hur hon ändå fotograferar för att dokumentera sitt
liv, någonting som återkommer i flera samtal. Emmy berättar hur hon helt enkelt
bara delar väl valda delar ur sitt liv, någonting som också Denise beskriver när hon
säger att det är hennes liv, bara lite ljusare och finare. Denise beskriver sin estetik
som enklare, inspirerande bilder som hon själv skulle vilja se, och nämner hur hon
har placerat ut någon liten grön kvist på ett antal bilder. Detta sätt att arrangera
eller modifiera sanningen lite granna återkommer genom alla genomförda
intervjuer. Ett annat tydligt exempel är när Fanny beskriver hur hon kan arrangera
bestick vid matbilder och välja kaffekoppar som passar omgivningen, och även
instruerat bilder:
“Jag har ju såhär, jamen verkligen. Alltså sagt åt en kompis, fortsätt äta ostbågarna,
så ska jag ta en bild, det blir bra på bild om du fortsätter äta ostbågarna.” - Fanny
I detta exempel berättar Fanny att hennes kompis inte längre var sugen på
ostbågar utan fick låtsas äta dem för bildens skull. Amanda har två
Instagramkonton, ett större som är anledningen till att vi har haft kontakt och
genomfört intervjun, samt ett lite mindre privat konto där hon dokumenterar sitt
liv. Det större kontot är hennes sätt att visa vackra fotografier och dela med sig av
sitt fotointresse, och hon förklarar:
“På [kontonamn] så har det handlat om att lägga fram en fin bild, men sedan på
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mitt vanliga konto så kanske man kryddar lite för att där vill man ju visa sig själv
cool.” - Amanda
Just att visa sig själv cool och visa de roligare delarna är återkommande, för det är
helt enkelt då man fotograferar. Cia berättar hur hon inte fotar så mycket nu när
hon jobbar mer, men att det nog ska bli mer i sommar när hon gör mer roliga
saker. Producenterna reflekterar själva över hur det kan bli skevt, såsom att deras
följare kan tro att hela deras liv är fantastiska som Bodil och Emmy förklarar
nedan:
“Absolut att folk kan få en uppfattning om att jag hittar på roliga grejer hela tiden
och alltid liksom, gör någonting och så vidare för att det kan verka så via min
Instagram. Men det är ju bara för att jag inte lägger upp en bild på när jag sitter
hemma och inte gör någonting för jag tycker inte det är kul att dela med mig av.” Bodil
“Ibland kan jag få kommentarer i perioder där det är såhär, åh ditt liv verkar så
perfekt jag vill vara dig, och typ sådär. [...] Jag hoppas de förstår att mitt liv inte är
helt som på Instagram. [...] Jag kan vara sjuk men jag lägger inte upp en bild på när
jag ligger helt sjuk i min säng för jag vill vara den där, att man ska gå in på mitt
konto och kanske få lite energi eller kanske bara sådär.” - Emmy
Genomgående är således faktumet att det är vid speciella och roligare tillfällena
som de personer vi intervjuat tar bilder som åker upp på Instagram, vilket kan
stärka en bild av att det är roligt ofta. Visserligen kan sättet bilderna läggs fram på
också stärka den bilden av att en producent har roligt hela tiden. Amanda berättar
om hur hon nästan omedvetet kan tendera till att glorifiera saker i efterhand, med
ett exempel att hon lagt ut en bild om hur härligt det var att åka pulka med sin vän,
som sedan argt kommenterat att Amanda inte alls hade tyckt det varit kul - utan
istället frusit och klagat. Detta kontrasteras dock av Fanny som gärna är öppen
med sämre delar ur sitt liv för att bryta normen med att vara perfekt jämt. Fanny
beskriver också sin typ av innehåll på Instagram som att vara lite smart och rolig
som kan raljera över både ytligt och seriöst, och det är därför hennes följare gillar
hennes konto.
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“Så jag skriver ju väldigt gärna om att nu är allt piss, allt är skit, jag är jätteledsen,
typ jag är jätteheartbroken eller jag har inga pengar och det suger eller det är
jobbigt med det där.. [...] Det finns ju stora [Instagramkonton] som gör det också,
men de största är ju väldigt såhär, visar sitt perfekta liv.” - Fanny
Alla intervjupersoner kan känna igen sig i att det råder en norm på Instagram vad
det gäller att visa sina bästa sidor, och ser även sig själva drabbas även om det är
omedvetet. Bodil säger att hon absolut tror det är norm, och att hon känt själv att
hon mest lagt ut roliga saker på sitt konto. Dock motsäger Denise detta, och
försvarar de förfinade bilderna med att man kan ha ett intresse av det:
“Jag tror att många säkert har den bilden av Instagram att man bara ska lägga upp
det perfekta. Och, visst jag tänker också så att jag vill lägga upp fina bilder, men det
är ju för att jag har ett fotointresse och inte bara för att jag vill lägga upp det fina ur
mitt liv utan, jag tycker det är jättekul att ta bilder och därför vill jag dela med mig
av det.” - Denise
Det även relevant att nämna att flera av producenterna berättar om hur de har
raderat egna bilder ut sitt flöde. Anledningar som uppges är till exempel Cia som
tar bort bilderna direkt efter publicering om hon ångrar sig, Emmy som tagit bort
äldre bilder då hon inte längre tyckte de passade in i sitt flöde och Bodil som
ganska ofta byter stil på sitt flöde och då friserar om i vad som står kvar.
När samtalet med intervjupersonerna gått över från att diskutera deras egna
konton till att prata om användare på Instagram generellt fortsätter de beskriva en
varierande bild gällande image. Amanda anser inte att innehåll på Instagram i
allmänhet är sant och hon tror att det är en norm att överdriva innehåll på
Instagram och förklarar hur hon tänker:
“Men jag tänker på all process bakom en bild, man måste ju kämpa gör att få den
att se bra ut, sen tänker jag på min privata Instagram, där det verkligen bara är
topp, highlightsen och, man vill ju verkligen få allt att se positivt ut, oftast, och det
märker man ju på andra också.” - Amanda
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Cia tror inte att någon ljuger på sitt konto, hon menar att man bara visar en liten
del av sanningen. Hon tror att man visar en förfinande del av livet, och tror att det
gäller alla, oavsett följarantal och berättar om sin mammas väninnors konton med
ett fåtal följare, men att de ändå lägger ut vardagslyx såsom att grilla på altanen för
första gången den våren. Även Denise och Emmy tror att människor oavsett hur
många följare de har lägger upp det fina ur vardagen och förskönar. Emmy
förklarar också hur hon inte egentligen tror att någon tar skada av den typ av
försköning som hon själv gör. Samtalet med Cia berörde också hur andra kan tolka
förskönade konton, och hon berättar hur hon tror att man måste tänka efter när
man ser något, som att om en person bara visar upp när den är på semester eller
äter goda frukostar så är det inte hela den personens liv, utan att den bara väljer
att visa den delen. Även Fanny tror att människor visar upp en perfekt bild,
speciellt när det kommer till utseende. Amanda menar att Instagram handlar om
att visa upp sig själv, och pratar även om att man vill framstå som något och att
man vill hålla uppe en fin image. Hon poängterar vikten av att känna personen det
handlar om för att se igenom försköningen:
“För innan du känner en person tenderar allt att att vara fantastiskt med den
personens liv, det blir liksom annorlunda om man ser en selfie på en kompis och
man vet att såhär, såhär ser hon inte alltid ut kanske, eller att man kanske noterar
vilken bra bild hon fick till.” - Amanda
Bodil som har träffat flera vänner genom Instagram och andra sociala medier
pratar om hur hon tror att man lär känna en person genom deras konto genom att
följa deras vardag. Hon reflekterar dock om mötet med personer som hon har
träffat via Instagram att det är roligt att se om deras verkliga personligheter
stämmer in med den på sociala medier, och indikerar en medvetenhet om möjliga
skillnader. Fanny berättar om hur hon varit med om att verkligheten och bilden på
instagram inte stämt överens när hon själv känner personen och berättar att det
känns konstigt att andra kan få en positiv bild av personen ifråga när hon själv vet
att den är ledsen, har ångest och har hoppat av skolan.
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Denise visar en annan åsikt och tycker att innehåll på Instagram är sant men är
medveten om att det finns en annan bild av det. På frågan om innehåll generellt är
sanningsenligt svarar hon:
“Ur min synvinkel så absolut, sen har man ju läst de här artiklarna om hur fejk
allting är och att alla har så mycket prestationsångest och bla bla bla, men. det
beror väl på hur man själv väljer att framställa sig men, ur min synvinkel absolut.” Denise
Så bilden av hur mycket användare på Instagram kompromissar och tummar på
sanningen är spridd, men en gemensam medvetenhet kring förekomsten utmärker
sig i alla samtal med de producenter vi har pratat med.
För att övergå till frågan som berör huruvida intervjupersonernas följare känner
dem eller inte, baserad på det som Brunskill beskriver i sin artikel där en identitet
är definierad av de karaktärsdrag som en person känns igen genom. Det är
intressant, även om det självklart blir deras subjektiv bild av vad de kan tänka sig
att följarna tycker, men det kan också ge en ganska tydlig bild av huruvida
producenterna tycker sin personlighet syns på sina respektive Instagramkonton.
Generellt kan man säga att de allihopa skiljer på personligt och privat. Ingen av
intervjupersonerna delar med sig av precis allting, som exempelvis Cia som inte
gör det för hon känner att hon har många följare så hon vill hålla sig lite
distanserad, och Amanda som förklarar hur hon helt enkelt inte har ett konto som
fokuserar på henne som person utan på hennes fotograferande. Cia balanserar
dock ut sin mer distanserade Instagram med en personligare blogg och förklarar
som svar på frågan om hennes följare känner henne:
“Nej det tror jag absolut inte. Men det är också så himla svårt, för att jag vet att det
är många av mina följare [...] som läser min blogg. Och det tycker ju, kan jag tro, att
de känner mig.” - Cia
Bodil och Emmy är de enda som rakt ut säger att deras följare nog kan ta del av
bitar av deras egentliga personligheter, men Bodil understryker att hon inte heller
delar med sig av allt och Emmy förklarar hur hon resonerar med att säga att hon
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tycker att man får en generell bild av folk genom Instagram, men att det nog skulle
kunna gå att tro att hon aldrig har en dålig dag enligt sitt Instagramkonto. Att inte
dela med sig av hela sin vardag har vi diskuterat i tidigare avsnitt, att
vardagshändelser ofta inte kommer med för att de är mindre spännande för
följarna. Fanny sätter ord på fenomenet:
“De flesta har säkert ingen aning om vad jag gör på dagarna.. tyvärr. Alltså jag
skulle ju.. Alltså jag tänker ju ofta att jag vill vara ett sånt konto men då vet jag att,
alltså det kommer ju att säkert försvinna.. det kanske det inte alls gör men jag
tänker ju att det kommer försvinna tusen följare.” - Fanny
Vidare berättar Fanny hur hon gärna hade lagt upp bilder på exempelvis sina
bröder men då hennes följare går in på hennes konto för att hon ska vara smart
och rolig, som tidigare nämnt, så gör hon inte det av risk för att förlora följare.

9.6 Resultatsammanfattning och analys - image
De resultat som vi fått in och redovisat ovan går att sammaställa till tre teman
kopplade till forskningsfrågan om image, som kan förklara hur fenomenet i stort
kan te sig. Upprätthåller producenter en image på Instagram, tror de att andra gör
det, och hur väl känner deras följare producenterna? Intervjupersonerna har
samtalen igenom både gett direkta svar och indikationer på att deras
Instagramkonton är utvalda delar av deras liv, vilket också kan indikera en
generell inställning. Fotografera och publicera för att minnas det fina, och för att
måla upp en bild över sitt liv man kan vara stolt över. Producenterna berättar om
hur de väljer vad som ska få vara med och inte, vilket är tydliga tecken på att de
har skapat en image på Instagram. När de väljer bort att publicera visst innehåll,
eller tar bort sådant som inte längre passar handlar det om att kontrollera och
upprätthålla den image som skapats. Det som deras berättelser förklarar och sätter
in i kontext är det förhållningssätt många idag kan tänkas ha till Instagram, när
intervjupersonerna förklarar varför de lägger upp en fördelaktig bild av sig själva
och berättar hur processen går till. Deras förhållningssätt får exemplifiera det
större sammanhanget.
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På samma vis pratar producenterna om att de tror att andra på Instagram väljer ut
och framhäver sig själva fördelaktigt, och berättar om hur det kan kännas konstigt
att känna en person offline och sedan se vad som finns online. Intervjupersonerna
anser generellt att deras följare inte känner dem personligen, men att de kan få en
viss inblick i deras liv. Några av producenterna har också bloggar där de är
öppnare och visar sin personlighet mer, och tänker att det är där en följare skulle
kunna lära känna dem bättre. Så sammanfattningsvis kan vi konstatera att de
producenter vi intervjuat anser att images och kryddat innehåll på Instagram är
norm, och att alla mer eller mindre väljer att visa sina liv på ett förskönat vis. Att
inte vara direkt förtjust i det, men acceptera att det är så Instagram som forum ser
ut är ett mönster som anas i de samtal som genomförts.

9.7 Teorianalys - image
Att våra intervjupersoner säger att de raderat tidigare bilder eller väljer att inte
publicera vissa bilder går att kopplas samman med Aboujaoudes modell (2011) om
kontinuerlig påverkan (se bilaga A). När en person går online förändras den
offlineidentitet som i sin tur påverkar personers onlineimage. Våra producenter i
detta fall går in på Instagram och blir medvetna om vad för innehåll som deras
följare gillar, de anpassar sig och lägger upp inlägg som de vet att följarna gillar.
Även om denna anpassning inte är direkt synlig i alla intervjupersoner, är deras
åsikter om likes och hur tråkigt uteblivna likes är högst närvarande.
Vi kan även se en tydlig skillnad mellan producenternas offlineidentitet och
onlineimage. De redovisar tydligt vilka delar de, samt andra delar med sig av, vilket
är personers bästa sidor. Det man också man tolka med Aboujaudes modell (2011)
är hur deras offlineidentitet kan påverkas, alltså hur deras verkliga liv kan
påverkas. Producenternas berättelser tyder på att de gör saker för att få till en bra
bild som att försköna innehållet lite extra eller iscensätta bilder. Med Aboujaoudes
modell (2011) är det lättare att förstå varför producenters beteende ser ut som
det gör, förenklat förklarat till att de påverkas av den feedback de får online till att
förändra sig offline, för att säkra vidare feedback och sin plats online igen. Under
intervjuerna har Instagram presenterats av producenterna som en community
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eller en slags familjär grupp människor, och en strävan att finna sin plats i
gemenskapen blir därigenom tydligare..
9.7.1 Goffman
Denna teori om självpresentation och fördelaktig representation är högst relevant
för att tydligare belysa flera av de ämnen som intervjupersonerna tagit upp. Den
generella synen på självpresentation som producenterna tagit upp var att man
visar det fina ur ens liv, både producenterna själva och andra användare av
Instagram i allmänhet. Åsiktsmässigt varierar det, det går att anse att det inte är
något större fusk eftersom det är en beskuren sanning, eller att det är tröttsamt att
alltid matas av en perfekt verklighet. Denna beskurna del av sanningen som enligt
producenterna är rådande norm på Instagram är en allmän försköning av
människors liv. Flera beskrev hur de småfixade och förändrade omständigheter för
att ta en bild, arrangera bestick, välja koppfärg eller placera ut växter för att en bild
ska bli så bra som möjligt - vilket är tydliga tecken på att aktivt handla för en mer
fördelaktig bild av sig själv och sin tillvaro.
Goffman (2014) menar att alla dessa ansträngningar att visa sina bästa sidor är för
ens omgivnings skull, mer bestämt för de personer som inte känner en helt och
fullt ut. De absolut närmaste vännerna eller familj till en person ser igenom
framträdandet eftersom de har hela bilden, och även ser huvudpersonen
backstage. De som däremot inte vet om att det är en utvald del av huvudpersonens
personlighet som visas är resten av vänkretsen, eller varje annan människa
personen möter. Det är tydligt att det är en moderniserad version av denna teori
som pågår på Instagram, där publiken är följarna och producenten framför en
föreställing som mer är baserad på delar av sitt liv snarare än en fullständig
redogörelse av det.
Det som detta kan leda till är att den fördelaktiga bild som då representerar en på
Instagram måste upprätthållas, som Goffman (2014) kallar för dramatiskt
förverkligande som vi tidigare nämnde i teorikapitlet. Att en person måste handla
korrekt och i enlighet med den bild som den målat upp av sig själv. Dessutom, om
producenterna böjer sig efter vad följarna gillar i sin strävan att skapa en så
fördelaktig självpresentation av sig själva, riskerar de att tappa bort sin egen
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personlighet och essens på kontot, vilken vi skulle kunna ana i faktumet att
majoriteten av producenterna inte anser sina följare känna dem eller deras
personlighet. Om ens önskan är att Instagramkontot ska vara en plats att vara
konstnärlig eller visa upp fotografiskt vackra bilder gör inte det något, men om
man önskar vara personlig och dokumenterande kan det vara problematiskt.

9.8 Resultat - konsekvenser
När det kommer till frågeställningen som handlar om konsekvenser hos
intervjupersonerna till följd av Instagramanvändande gav de alla en rad olika svar,
både raka och mer implicit indikerade. Många återkopplade till tidigare i samtalen
där sanningsenlighet och försköning diskuterats, och Cia berättar hur hon anser att
det viktigt att man tänker på vad man lägger upp när man har många följare. Hon
har själv en blogg utöver sin Instagram där hon försöker visa en annan sida för att
hon tror att människor kan påverkas negativt av någon annans flöde och få ångest,
hon resonerar som följer:
“Och det tycker jag är jätteviktigt att folk ser att man inte äter perfekt runda
bananpannkakor varje dag, alltså det gör man inte och att man, det är inte, man gör
inte kul grejer hela tiden, man gör det en gång varannan vecka typ.” - Cia
Denise har genom artiklar förstått att människor kan uppleva prestationsångest på
grund av att innehållet på Instagram är fejk och läst att unga tjejer kan påverkas
negativt, men hon tror inte själv att man påverkas direkt negativt, i varje fall inte
hon. Fanny som också tänkt på unga personer säger att hon snarare tycker det är
viktigt att inte normalisera en extrem tillvaro och ger exemplet att unga kan börja
tro att det är helt rimligt att äta hummer varje söndag, och få ångest över sina egna
liv. Emmy och Bodil berättar hur de tror att personer med en redan utvecklad
psykisk ohälsa eller unga personer kan påverkas till att få en skev verklighetsbild i
större grad än vuxna människor utan psykisk ohälsa. Av alla vi har intervjuat har
endast en person upplevt näthat på Instagram, det är Emmy som berättar om hur
hon fått utstå både elaka kommentarer och personangrepp till följd av ett inlägg
gällande en tatuering, som personen som kommenterade ansåg vara kränkande.
Emmy säger att hon tror det är lättare att vara elak över Internet, att personen
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aldrig skulle kunna säga sådana saker i verkligheten. Hon blev ledsen och arg över
kommentarerna, och har idag blockerat personen som kom med påhoppen.
Ångest till följd av att jämföra sig själv med andra på Instagram är ett ämne som
dyker upp i flera av samtalen. Cia tror det är vanligt att tro andras liv är roligare än
sitt eget, och Fanny tror det beror på att användare av Instagram bara lägger upp
de perfekta delarna av sina liv och att det är det perfekta man jämför sig med. Bodil
säger att hon tror det är vanligt och berättar om hur hon själv kan jämföra sig med
andra, till och med personer hon känner personligen, och få ångest av sociala
medier. Enligt Amanda kan det vara lätt att manipulera andra genom att visa en
bättre sida av sig själv och att det kan påverka vad som anses vara normalt. Hon
lyfter fram hur viktigt det är att komma ihåg processen bakom en bra bild, och att
allt troligen är förfinat. Cia säger sig snarare jämföra sin Instagram med andras
konton, än direkt personliga attribut.
Några av intervjupersonerna pratar om hur de tror de skulle kunna påverka sina
följare, och Amanda säger att hon inte vill tänka på att hon påverkar men att det är
troligt med tanke på det stora följarskap hon når ut till. Bodil ventilerar sin
frustration över att hennes följare kan tro att hon har ett perfekt liv, bara för att
hon inte tycker det är roligt att publicera bilder på när hon gör tråkiga saker.
Ofta i samtalen om påverkan från Instagram så övergår diskussionen till
kroppsliga ideal och utseendefixering. Amanda resonerar kring hur det som
frekvent dyker upp på Instagram normaliseras.
“Nu tycker jag att vi blivit mycket duktigare på att jamen, liksom highlighta att det
här samhället vi lever i är ätstört och då har man ju alltid det i bakhuvudet, men
ser man för många bikinikroppar som ser för perfekta ut på en dag så börjar man
automatiskt att tänka på det.” - Amanda
Emmy tar också upp ämnet hälsa, fitness och ätstörningar och hur det kan påverka
vilsna tonårssjälar, och menar att unga tjejer och killar kan sträva efter att leva upp
till de extrema ideal som finns. Fanny tycker inte heller om utseendehetsen och har
rakt ut på sin Instagram undanbett kommentarer om sitt utseende, och har även
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slutat kommentera andras. Hon säger sedan att responsen blivit väldigt positiv och
hennes följare respekterat önskemålet.
Avundsjuka som konsekvens har dykt upp under samtalen, och flera av
intervjupersonerna berättar både om sin egen avundsjuka och hur de tror att
andra kan bli det. Cia berättar hur hon själv kan känna sig avundsjuk om hon ser
någon som verkar ha ett perfekt liv med perfekta frukostar på Instagram, men
försöker alltid komma ihåg att det är klart att inte hela deras liv är så. Fanny
berättar om en gång hon själv befann sig i, och berättade på Instagram om, en
fantastisk händelse och säger om sin egen inlägg att om hon hade läst den i sitt
dagliga flöde hade hon absolut själv blivit avundsjuk. Hon lyfter fram det som en
rolig anekdot, men berättar också att det är tråkigt att folk ska känna sig
avundsjuka på otroliga händelser för att det inte är hela ens liv. Detta kontrasteras
av Amanda som berättar hur hon nästan tävlar med sina bilder, för att hon vill ha
den bästa bilden.
“Målet med en bild det är ju att få folk att känna sig lite avundsjuka! /skratt/” Amanda
Citatet belyser en del av samtalet där vi pratade om vad som är sant på Instagram
och inte, och Amanda berättar hur det generellt är höjdpunkterna och de bästa
ögonblicken som läggs upp på Instagram, och hur hon märkt på sig själv att det
alltid är det bästa som läggs upp i hennes flöde.
En positiv effekt av att se andras bästa bilder som flera av intervjupersonerna tog
upp var inspiration. Hur de ser fina bilder och får idéer om hur de själva ska ta
foton, platser att resa till och dylikt. Cia säger sig sällan känna avundsjuka, och
hävdar att hon snarare blir inspirerad till nya maträtter att laga, nya platser att se
och så vidare. På samma sätt förklarar Denise exempelvis hur hon främst tittar på
sina vänners bilder, men om hon tittar på någon annans flöde på Instagram så är
det på inspirationsbilder för att få idéer till det egna fotograferandet. Bodil
använder sig av samma teknik, och säger hur hon får inspiration och drar direkt
nytta av när hon ser någon annans snygga foton.
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Nästan alla av de vi intervjuat har beskrivit hur de kan må bra av att vara aktiva på
Instagram, och hur deras bilder får positiv respons och därmed blir producenterna
glada. Att få feedback på en bild är något exempelvis Amanda beskriver känns
trevligt och gör en glad, Bodil tycker det är kul att veta att följarna gillar det hon
lägger upp. Cia drar det vidare och förklarar hur feedbacken blir en positiv
påverkan för den egna skapande drivkraften, då hon:
“[...] dels får hålla på med det jag tycker är kul liksom det kreativa, och får det
bekräftat att andra tycker det uppenbarligen är bra liksom.” - Cia
Cia förklarar hur Instagram är någonting hon lägger mycket tid på och det därför
känns fint att det mottas så bra. Fanny uttrycker att hon och sina följare har en lite
mer komplicerad relation då de tycker väldigt mycket om delar av det hon lägger
upp, som vi tidigare förklarat. Hon utvecklar nedan:
“Jag tycker att det är stressigt och roligt. [...] Stressigt på grund av att, jamen jag vet
ju vad de gillar och vad de inte gillar, och det är tråkigt liksom.. och sen.. Roligt, ja
för att jamen på något sätt gillar de ju mig och det är ju skitroligt, alltså det är ju
jätteroligt. Det är bara tråkigt att de inte gillar allt jag gör.” - Fanny
Att vilja tillfredsställa sina följare tas upp på flera sätt, dels att ge dem förväntat
innehåll men också att uppdatera lagom frekvent. Bodil nämner hur hon vill vara
aktiv på Instagram, men inte för aktiv eller för inaktiv för att varken trötta ut eller
tråka ut sina följare. Flera av de vi har pratat med berättar hur det känns ganska
naturligt med hur ofta de postar, men att de försöker hålla uppe någon form av
grundaktivitet. Amanda beskriver hur hon velat posta en bild om dagen när hennes
följarantal ökade och hur svårt det var att hålla uppe. Amanda har ett konto som
fokuserar mer på professionellt fotografi snarare än att dokumentera hennes liv,
vilket kan förklara hennes svårigheter med högre bildfrekvens. Denise berättar om
andra hon känner som är aktiva på Instagram och som skulle enligt vår definition
vara producenter på det sociala mediet, och hur de har stenkoll på tid och frekvens
på sina poster.
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“Alltså de är ju extrema, de har såhär: åh nu är klockan nitton noll noll nu måste jag
upp med en bild på Insta!” - Denise
Detta är någonting som Denise inte alls själv relaterar till, utan snarare anser
avskräckande och hävdar att hon aldrig skulle vilja ha det så. Istället lägger hon
upp vad och när hon själv bestämmer, ibland lite oftare och ibland lite mera sällan.
Likes och bekräftelse är någonting som tagits upp som ett motiv till våra
producenters aktivitet på Instagram, men är även någonting som identifierats som
ett sätt de finner sig påverkade. Denise beskriver hur hon lägger upp saker som
hon tror att sina följare vill se och bilder som hon själv skulle velat se, vilket är en
indikator på att hon vill tillfredsställa sina följare. Hon pratar även om vikten av att
ha ett snyggt flöde då hon märkt att det lockar följare. Detta återkommer Fanny till
när hon pratar om hur hon lägger upp det som passar in i hennes flöde och vad
följarna väntar sig:
“...för annars så vet jag att jag får tjugo likes och jag tycker det är skittråkigt.”
- Fanny
Denna typ av påverkan och hur en like är viktig för intervjupersonerna så att de
tänker på det och vill undvika färre likes är genomgående. På frågan om
feedbacken är viktig svarar Cia att absolut, och att hon skulle bli väldigt förvånad
och orolig om hon skulle få ett tiotal likes idag. Det understryker att det är en
tendens som kan ha uppstått efter en viss tids aktivitet på Instagram, när
producenterna vant sig vid ett större antal likes och har samlat på sig en större
följarskara. Även detta större följarskap kan dock också förundra, som Bodil som
inte anser sig bry sig speciellt mycket om sina likes eller den feedback hon får, men
ändå konstaterar:
“Det är ju typ två tusen pers som följer mig då, men det är bara kanske två-tre
hundra av dem som gillar mina bilder såhär. [...] Det kan jag känna är lite störigt,
så.” - Bodil
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Att producenterna är aktiva på Instagram så till vida att det går ut över deras
vardag är någonting många av dem beskriver. Hur de planerar framtida bilder,
letar platser att fotografera på, och går in på appen flera gånger per dag. Fanny
drar en liknelse mellan Instagram och en drog, och berättar att hon måste se precis
allting och inte missar en enda bild. Instagram är uppe direkt när hon vaknar och
precis innan hon somnar. Att inte kunna missa någonting utan att hela tiden
uppdatera sig gentemot sitt dagliga allmänna flöde beskriver flera, såsom Denise
som också är den enda som riktigt tydligt erkänner Instagram som ett beroende.
“Jag har inte så många andra beroenden men alltså att kolla Instagram, det är, jag
måste såhär alltid varva det och då följer jag ändå ganska många. Men jag måste
typ innan, annars kan jag inte sova det är så sjukt.” - Denise
Många ser beroendeframkallande tendenser i appen, och exempelvis Bodil
berättar hur har satt en ungefärlig maxgräns med att posta en bild om dagen för att
inte bli för beroende, och Cia förklarar hur hon tänker på saker under sin vardag
med de två etiketterna att publicera på Instagram eller inte.
Djupare påverkan på ens person har en person, Amanda, tagit upp. Hon har varit
aktiv på Instagram i flera år, och började som 14-åring, och beskriver hur
feedbacken på Instagram har hjälpt henne med sitt fotointresse. Hon berättar
också hur hon tydligt märkte vad hennes följare ville ha och följde med i det spåret
och fotograferade och postade mer av det innehållet, ofta drömlika porträtt på
hennes vänner i skogsmiljö. Hon berättar hur det var roligt för att hon gärna ville
ha det positiva gensvar hon fick på de bilderna, men att det blev tråkigt när det inte
gavs samma feedback när hon utvecklades mer och hennes fotograferande tog en
annan riktning.
“Jag har ju tappat det mycket nu, jag vet inte exakt varför men då känns det som att
jag har någonting att leva upp till för då är det väldigt lätt att gå tillbaka och bara:
jaha men här fick du såhär många likes och nu får jag bara såhär.” - Amanda
Ovanstående citat beskriver den frustration Amanda uttryckte över att jämföra
sina egna bilder med varandra, trots att hon inte längre vill låta sig styras av
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följarna. Hon berättar också att hon idag fotar mer på annat håll än på just detta
Instagramkonto.

9.9 Resultatsammanfattning och analys - konsekvenser
Sammanfattningsvis om de konsekvenser och den påverkan intervjupersonerna
tagit upp under samtalen kan sägas att ingen går opåverkad ur ett
Instagramanvändande. Producenterna pratar alla om någon form av påverkan,
både positiv och negativ i olika grad. Att känna ångest till följd av andras innehåll,
jämföra sig mot andras konton, både kring de liv man lever och sitt utseende, och
näthat är alla tydliga exempel på direkt effekt av andras innehåll. Dessa
konsekvenser är tänkbara i större sammanhang, då de förekommit under alla
samtal under olika former men ändå bidragit till ett större mönster om
förhållningssättet till andras bilder. Att Instagram bara är ett bildforum uppges av
flera intervjupersoner som en anledning till varför de tycker så mycket om
applikationen, men kan dessa kontextlösa bilder då vara en av flera förklaringar till
ångesten? Några av producenterna uttrycker också en oro över vad deras följare
kan tolka in i de bilder producenterna själva lägger upp, vilket kan återkopplas till
den nyhetsartikel nämnd i inledningen om Essena O’Neill - fotomodellen som tar
avstånd från sociala medier efter att inte längre orka publicera falska men lyckliga
bilder om sig själv. (Chen, 2015) Just lika starkt fall som Essenas har inte
framkommit under intervjuerna, men producenternas egna berättelser påvisar ett
mönster där ett större följarskap leder till kluvenhet: glädje ur bekräftelse och
följare, press på att posta lämpligt och önskat innehåll samt ansvar för hur det kan
tolkas.
Ett positivt sätt de vi intervjuat tagit till sig andras innehåll och påverkats är
genom att bli inspirerade, och flera uppger denna påverkan som en anledning att
vara på Instagram. Eftersom Instagram är ett forum där det handlar om att dela
med sig, både av vardag och intressen, är inspiration mycket troligen en vanligt
förekommande påverkan. Att Instagrams egna funktioner, såsom Upptäck,
underlättar sökandet och finnandet av nya spännande konton skvallrar också om
användarnas möjligheter att använda applikationen som inspirationskälla. Denna
positiva påverkan fortsätter in i producenternas egna flöden, där den feedback och
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bekräftelse de från följare genom likeknappen gör dem glada - vilket återigen är en
funktion som Instagram tillhandahåller och således troligen är en övergripande
påverkan då användare därav kan uppskatta och finna anledning att använda
applikationen. Dock kan relationen till följare och likes också frambringa stress i
att komma med nytt material, och producenterna ger exempel på när de jämför
gensvar på sina egna bilder och uttrycker oro för att tappa följare och likes. Alla
dessa delar av Instagram och sätt intervjupersonerna ser sig själva påverkas spelar
också in i en konsekvens nämnd ovan mot slutet: ett eventuellt beroende.
Beroendet ses både som någonting negativt då några av de producenter vi pratat
med skäms lite över hur mycket de använder Instagram, och någonting normalt
när alla ändå använder Instagram och sociala medier generellt. Intervjupersonerna
pratar om att ha koll på nära och kära, och beroendet kan därför vara bottnat i att
ha kontakt med dessa - eller helt enkelt till applikationen i sig.

9.10 Teorianalys - konsekvenser
9.10.1 Aboujaoude och the net-effect
Modellen som Aboujaoude (2011) utformat som beskriver hur offline- och
onlineversioner av en person kontinuerligt och konstant påverkar varandra går att
använda för att analysera en del av resultaten. När Amanda beskriver hur hon låtit
sig formas av sitt Instagramkonto, eller snarare feedbacken hennes följare gav en
särskild typ av bilder hon lade upp, går det att hävda att det är onlinepåverkan som
hon tog med sig ut offline, eftersom hennes fotograferande i verkliga livet
påverkades. Dock bröts denna cirkelmodell ett par varv in, eftersom hon inte
längre kände sig driven att fortsätta med samma typ av fotografi utan ville
utvecklas åt ett annat håll istället. Ovanstående exempel är tydligast ur samtalen,
men modellen går att applicera på liknande sätt på flera exempel. Det som går att
ta ut ur detta sammanhang är att det inte nödvändigtvis bara är känslor som
påverkas utan det är möjligt att innehåll på Instagram kan påverka personligheter
och intressen som stort genom utbyte online-offline.
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10 Sammanfattning
Efter att ha redovisat resultatet som denna undersökning samlat in samt att ha
ytterligare belyst materialet genom teorierna, ska frågeställningarna besvaras. De
tre frågeställningar som lett detta arbete repeteras nedan:
1. Vilka motiv till aktivitet på Instagram kan vi identifiera?
2. Hur förhåller sig producenter till en Instagramimage ?
3. Vilka konsekvenser kan producenterna se som följd av Instagramaktivitet?
De motiv som identifierats vill vi inte direkt värdera eller gradera, men det är ändå
värt att nämna att bekräftelse och sociala möjligheter var de motiv som beskrevs i
flest sammanhang och av alla intervjupersoner vi pratat med. Att få veta att det
man lägger upp på Instagram är bra, och ta del av vad vänner gör i sina liv är alltså
det som lyfts fram. Instagram som karriärsverktyg, inspirationskanal och ett sätt
att diskutera samhällsproblem, likväl som ren underhållning förekommer också.
Motiv är flerbottnade och det är troligt att producenter har flera anledningar till att
vara aktiva på Instagram, de motiv som talar starkast till en individ är således
unikt.
Gällande image är det korta svaret baserat på material framtaget under denna
undersökning enkelt: producenterna upprätthåller en image på Instagram och
anser också att andra gör det. De producenter vi har pratat med berättar både hur
de kan tänka på att det innehåll de själva lägger ut på Instagram inte är rättvisa
representationer av dem, samt hur de ser skeva representationer i sin närhet eller
misstänker kryddat innehåll i andras flöden. Därav beskriver de en möjlig
uppfattning av hur producenter på Instagram relaterar till sina följare och vad de
lägger upp för innehåll för att inte riskera att tappa ansiktet.
De konsekvenser till följd av aktivitet på Instagram som våra intervjuade
producenter berättat om och som vi därmed kunnat identifiera handlar mycket om
vad andra personers innehåll kan göra med en, och ångest, avundsjuka och
ohälsosamma jämförelser tas upp som exempel. Det egna producerandets
konsekvenser kan sammanfattas med glädje från bekräftelsen, men stress över att
säkra fortsatt bekräftelse. Inspiration och tidsfördriv är två andra konsekvenser
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som beskrivits, och sammantaget är de konsekvenserna i en person som Instagram
har potential att påverka många, breda och i högsta grad personliga. Som svar på
forskningsfrågan blir det då ovanstående något diffusa listning.
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11 Diskussion
En intressant aspekt som uppdagats under denna undersökning är att de
producenter som vi intervjuat som enligt många av sina följare lever perfekta liv
och alltid är lyckliga, även känner ångest, avundsjuka och stress över sina konton.
De negativa känslorna är inte enbart förekommande hos gemene man, utan finns
även hos producenten med ett stort följarskap. Några av de vi pratat med berättar
om sina bloggar eller utomstående plattformar där de är öppnare och pratar om
ångest och påverkan, men inte på Instagram direkt då de inte anser forumet vara
passande. Dock tar de också upp ämnen som glädjen över allt fler normbrytande
konton, att fler kroppar än en underviktig och svarvad kropp får ta plats,
antirasistiska och feministiska budskap når ut till en större publik - direkt på
Instagram. Så en vändning i vad som är okej och inte på Instagram verkar vara på
gång, bara det att många producenter med större följarskap fortfarande sitter i
startblocken, men viljan verkar finnas.
En annan intressant detalj som uppkommit är det att under intervjuernas gång har
det ursäktats, skämts och ojats över den tid som intervjupersonerna spenderar på
Instagram. Detta är en spännande parallell till Mihailidis studie från 2014 där just
det faktum konstaterades: vi människor spenderar mycket tid på sociala medier
och hittar alltfler användningsområden, men vi skäms och ser ner på den tid vi
lägger. Mihailidis berättar i sin artikel att risken med att nedvärdera sociala medier
som aktivitet kan förhindra de goda aspekterna den kan medföra, vilket i detta fall
kan exempelvis vara den trendvändningen ovan diskuterad om att bryta normer i
innehåll på Instagram.
För att vidare återkoppla våra resultat till den tidigare forskning som finns på
ämnet är den intervjufråga och de resultat som berör huruvida följarna känner
producenten intressanta. Denna fråga är som tidigare konstaterat baserad på
Brunskills artikel från 2013, där han förklarar sambandet mellan identitet, image
och the gap. Eftersom detta inte är en färdigformulerad teori är det först i detta
avsnitt resultaten egentligen kan tolkas utifrån artikeln. Resultaten vi fick in från
denna fråga påvisade att producenterna inte i någon större utsträckning trodde
deras följare kände dem, vilket antyder att identiteten offline och imagen online
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skiljer sig åt och skapar ett större gap, för att använda Brunskills (2013) termer.
Enkelt uttryckt innebär detta att onlineimagen skiljer sig från producentens
verkliga identitet, och denna skillnad kan leda till ångest och annan psykisk
påverkan. Vilket också påvisas i resultaten från konsekvensavsnittet, där exempel
som press på att publicera innehåll, tillfredsställa följare och jämförelser med
andra kan tolkas som följder av ett glapp mellan image och identitet. Konsekvenser
är dock, likt motiven, mycket troligt flerbottnade och beroende av flera aspekter.
Brunskills tankar om onlineimage är en modern uppdatering på Goffmans teorier
om självpresentation framför andra, och resultat från denna studie anser vi stärka
det sambandet.

11.1 Förslag till vidare forskning
Eftersom denna studie kan ses som ett första skrapande på ytan vad gäller
producenter på Instagram, föreslår vi för framtida forskning på ämnet mer
omfattande undersökningar. Med ett större urval i framtida studier kanske det kan
börja talas i termer om generaliseringsanspråk. Vi har i denna studie inte haft
något egentligt genusperspektiv, vilket skulle vara intressant att se framöver. Att
dessutom se om män och kvinnor har olika upplevelser och tankar om aktivitet på
Instagram kan ge en intressant inblick i könsnormer och samhällets påverkan.
Särskilt fokus på image och konsekvenser som följd av användning av Instagram är
intressant, då producenter själva kan vara del i ofördelaktiga jämförelser hos
privatpersoner, till följd av en hårt kontrollerad onlineimage. Att vidare utforska
detta samband, att publicera och offentliggöra resultat kan förhoppningsvis öka
allmänhetens medvetande om representation och påverkan för att eventuellt i
längden minska eller bli medvetna om negativ påverkan såsom ångest och
avundsjuka.
Det skulle även vara intressant att undersöka de nyidentifierade motiven djupare,
det professionella-, bekräftelse- och vänskapsmotivet. Eftersom dessa tre inte
listats i Whiting och Williams (2013) tio sätt att applicera Uses and Gratifications
Theory på sociala medier, kan större och mer överspännande undersökningar se
om dessa tre nya motiv är förekommande på andra sociala medier än Instagram.
Dessutom är det motiv som rör professionellt användande av Instagram inte bara
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relevant inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Det hade varit intressant
att se vidare studier på detta motiv och sätt att använda sociala medier inom
marknadsföring.
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Bilagor
Bilaga A: Aboujaoudes modell

I

Bilaga B: Intervjuguide
→ Beskriv syfte med studie, förklara ämnet & omfattningen, upplägg + övergripande frågeställningar
→ Etik och användning
Introfrågor
→ Berätta lite om dig själv
 Var bor du, sysselsättning, intressen, vad du gör på fritid/gillar att göra
 Hur tror du andra skulle beskriva dig?
→ Hur länge har du varit aktiv på Instagram?
 Har det alltid sett ut så?
→ Vad gillar du med Instagram?
 Vad får du ut av det?
→ Vad ger Instagram dig? Andra medier?
 Vad är unikt med Instagram?
 Jämför med andra medier, vilka egenskaper värderar du?
 Vill du ändra på någonting med Instagram?
Hur de använder Instagram
→ Varför klickar du på Instagramikonen?
→ Beskriv vad du gör när du öppnar Instagram, en vanlig Instagramsession
→ Tänker du på Instagram i vardagen, klassiska “Insta-moments”
 Iscensättning av bilder
→ Hur använder du Instagram?
 Funktioner
 Aktiv mot andras innehåll, likea kommentera
→ Tid spenderad på Instagram
 Antal gånger appen öppnas + tid totalt
 Har det alltid sett ut så?
→ Tycker du att det ligger någon sanning bakom parodibilden av Instagrammare?
Innehåll på kontot
→ Vad brukar du posta på Instagram?
 Brukar du lägga upp någon särskild typ av innehåll?
 Kolla gärna på ditt flöde
 Alltid varit så?
→ Mål med konto
 Personlighet
 Egenskaper
 Professionellt
 Dokumentera
→ Dokumenterar kontot ditt liv?
 Vad kommer med och inte
 Vad väljer du att lägga upp
 Låtit bli att lägga upp
 Är vissa bilder mer ok att lägga upp än andra?
→ Prata igenom processen att lägga upp en bild
→ Rensar du ur flödet?
 Vad försvinner?
→ Hur ofta postar du nya bilder?
 Fotobank
 TBT
 Känns det konstigt att lägga upp mer sällan?

II

Följare
→ Hur är det att ha många följare?
 Interagerar ni? Är de aktiva?
→ Varför följer de dig?
 Verkar de gilla en typ av innehåll?
 Lägger du upp sådant du vet går hem?
→ Följer du tillbaka?
 Kollar du upp nya följare/följare som kommenterar osv?
→ Är följarna viktiga för dig?
 De som ej känner dig personligen
 Deras likes + kommentarer
 Vad ger de dig?
→ Känner dina onlineföljare dig som person?
 Visa sidor + egenskaper på Instagram
 Är det viktigt?
 Vilka sidor delar man med sig av?
Andra på Instagram
→ Tittar du på andras flöden?
 Hur känner du när du scrollar?
 Påverkas du på något sätt?
 Inspireras? Vad är inspiration?
→ Går du aktivt in på andras konton?
 Vilka då, varför då?
 Följer du dem, eller bara söker upp?
→ Är innehåll på Instagram sant?
 Exempel
 Hur ser man om det är sant eller ej?
→ Kryddar man innehållet?
 Norm att krydda?
 Att försköna sin vardag/ sitt liv eller att vara professionellt fotografisk
→ Exempel på skev representation?
 Vad tycker du om det?
 Ifrågasätter folk? Bör man det?
→ Viktigt att vara sanningsenlig eller ej?
 Har det alltid varit så?
 Exempel
 Kan det påverkas av följarantal osv?
Instagrams påverkan
→ Hur tror du människor i allmänhet kan påverkas av Instagram?
 Påverka ens verkliga person IRL
 Finns det trender i vad som postas, påverkas att följa sådant
→ Jämför du dig med andra på Instagram?
 Hur? I vilken utsträckning? Exempel
→ Tror du folk jämför sig med dig?
 Tänker du på det när du lägger upp bilder?
→ Vad är Instagrams bra eller dåliga sidor?
 Det kallas socialt medium, vad är socialt?
→ Påverkar Instagram dina känslor?
→ Näthat
 Hur reagerar du på negativ respons?
 Avsändare?
 Reaktion rent praktiskt, radera kommentar/blockera?
Är det något mer du vill tillägga på ämnet?
Sara kommer in med det vi inte pratat om tillräckligt eller missat

III

