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To share their everyday life 

- a study of the photo application Instagram 
 

Abstract 
Photography has long been of importance for humans in aspects of community, sharing and 

documenting. It has previously only existed in analogue format and with larger cameras. We 

have presently reached a new generation of cameras and photography. The new smaller 

compact cameras that are provided with most cellular phones take digital images of varying 

quality and accounts for a large part of photography. With the emergence of social media, 

photography and social interaction combined came photo applications with different features. 

In our essay we chose to investigate the immensely popular photo application called 

Instagram. Our purpose is to identify how it’s being used and what filters do for the usage of 

it. We have, by conducting user interviews and an observational study, identified that some 

motifs are more popular than others, that the filter feature and aesthetic pursuit is essential for 

Instagram usage and that hashtags play an important part regarding “likes” and dissemination. 

 

Key Words:  
Instagram, image sharing, social interaction, photography, aesthetics, social networks 

Sammanfattning 
Fotografiet har länge varit betydande för människan vad gäller gemenskap, delning och 

dokumentation. Från att tidigare enbart existerat analogt och med större format av 

kameralådor har vi i dagsläget nått en ny generation av kameror och fotografering. De nya 

små kompaktkamerorna som finns inbyggda i de flesta mobiltelefoner tar digitala bilder av 

varierande kvalitet och står idag för en stor del av fotograferandet. I takt med sociala mediers 



4 
 

uppkomst och spridning har fotograferandet och det sociala interagerandet sammanförts och 

fotoapplikationer med olika funktioner uppkommit. Vi har i vår uppsats valt att utforska den 

omåttligt populära fotoapplikationen Instagram. Syftet är att ta reda på hur den används och 

vad filter har för betydelse för användningen. Vi har genom användarintervjuer och en 

observationsstudie identifierat att vissa bildmotiv är mer populära än andra, att filter och 

estetiskt eftersträvande är essentiella för användningen och att hashtags har en betydande roll 

för likes och spridning.  

 

Nyckelord:  

Instagram, bilddelning, social interaktion, fotografi, estetik, sociala nätverk 
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1. Inledning 
Sociala medier och dess framstormning under de senaste tio åren har bidragit till nya trender, 

debatter, normer, yrken, uttryckssätt, förhållningssätt och livsstilar. Den personliga kontakten 

har till viss del ersatts med den digitala. Bekantskapskretsar har utökats till mer diffusa 

kopplingar och kontakter på Internet.  

Som medieteknikstudenter har vi genom våra år på Södertörns högskola fått ta del av den 

digitala tekniken och de förmåner denna medför, samt fascinerats av hur stor del av våra liv 

den kommit att bli under senare år. Tillgången till och användningen av Internet och sociala 

medier har under det senaste årtiondet ökat explosionsartat. Under tidigt nittiotal 

kommunicerade vi via telefon, fax och ibland e-post, men i dag ser användandet annorlunda 

ut. I rapporten Svenskarna och Internet 2012 syns tydliga tendenser att Internetanvändningen 

går nedåt i åldrarna och att utanförskapet i informationssamhället minskat med ungefär 100 

000 personer sedan föregående år. Trots ökningen är det fortfarande drygt 1,2 miljoner 

svenskar som aldrig eller väldigt sällan använder Internet. Bland dessa 1,2 miljoner är 

majoriteten personer över 45 år.1 Då utvecklingen i många år varit ökande och utvecklingen 

av svenskar med tillgång till Internet under det senaste året stagnerat kan det tolkas som att 

vissa människor som inte har tillgång till Internet har valt det då de är ointresserade, menar 

Janne Elvelid, projektledare för Svenskarna och Internet på .SE.2 

Då vi sedan tidigare hyser intresse för fotografering och fotografiet som konstverk ville vi 

undersöka det sociala nätverket Instagram, som är en fotodelningsapplikation för iPhone och 

Androidmobiltelefoner som lanserades i oktober 2010. Samspelet mellan fotografering och 

digital integration var det som lockade oss.  

Fotografiet har sedan årtionden tillbaka varit betydande för såväl medier som privatpersoner, 

offentligt som privat. Fotografering har använts för att dokumentera och minnas händelser i 

livet, eller helt enkelt bara för att berätta en historia. Minnen från resan, barndopet, bröllopet 

och vännerna dokumenteras med hjälp av kameran.3 Ett fotografi väger tungt för 

trovärdigheten, trots att vi idag vet att många bilder är bearbetade och retuscherade. 

Fotografiet fungerar därför som en verifiering av ordet, och det är när vi får bildbevis som 

bilden av verkligheten stärks.4 Fotografier sammanför oss och skapar gemenskap mellan de 

inblandade. Att kommunicera någonting genom bilder skapar mer känslor och större 
                                                 
1 .se https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/svenskarna-och-internet-2012/ 
2 Ibid 
3 Bourdieu, Kultursociologiska texter, 68. 
4 Lindberg, Bilden av historien, 4. 
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trovärdighet än när man kommunicerar genom text, därför används bilder ofta som 

komplement när en händelse beskrivs eller en historia berättas.5 

Med applikationen, Instagram, kan amatör- och proffsfotografer dela sina bilder med andra 

användare och åskåda andras ögonblicksbilder, för det är just ofta den typen av bilder som 

läggs upp på Instagram. Men hur använder användarna Instagram? Vad har de för tankar 

kring funktioner, spridning och integritet? Hur upplever de gränssnittet? Vad är deras syfte 

med att använda Instagram? Det är några av frågorna som lett oss fram till varför vi ville 

fördjupa oss om just Instagram. I följande kapitel kommer vi att beskriva problemformulering 

och frågeställning.  

 

1.1 Begreppsdefinition 

Här följer en förklarning över de begrepp och ord i uppsatsen som vi tror att vissa läsare kan 

ha svårt att förstå. Det här är alltså en förklarning över vad vi menar med dessa begrepp i just 

den här uppsatsen. Vissa ord eller uttryck kan eventuellt användas på andra sätt i andra 

sammanhang. I uppsatsen används flera ord och uttryck som lånats från engelskan. Vi har valt 

att använda oss av de engelska orden i stor mån, men översatt till svenska ord i de fall det 

varit möjligt. 

 

Applikation – i den här uppsatsen så menar vi de program som man kan ladda ner till 

smartphonetelefoner.  

 

BBS - Bulletin Board System, det gamla communitysystemet. 

 

Chatt – ett program för att skicka direkta textmeddelanden till andra användare som använder 

samma program.  

 

Community – en tidig form av socialt medium.  

 

E-maillistor – folk med olika intressen samlar likasinnades e-postardesser på olika listor för 

att kunna hålla kontakten med varandra, samt ha olika nätverk för olika intresseområden. 

                                                 
5 Ibrahim, Holocaust as the Visual Subject: The Problematics of Memory Making Through 
Visual Culture, 101. 
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Filter – i Instagram finns ett antal färgfilter som läggs på en bild för att förändra dess färger, 

ljus och kontrast.  

 

Flöde – den del av Instagram där användaren kan se bilder från de som de följer samt sina 

egna bilder. 

 

Gilla – när en Instagramanvändare uppskattar en annan användares bild så kan den visa detta 

genom att trycka på en knapp för att ”gilla” bilden. 

 

Hashtag – symbolen # kallas hashtag. Symbolen används för att markera vissa ord eller fraser 

som andra användare kan söka på för att få upp de bilder som givits den specifika hashtagen.  

 

Like – att gilla. Om en användare uppskattar en bild på Instagram så kan denne visa det 

genom att trycka på en knapp i applikationen som genererar en ”like”.  

 

LinkedIn – ett socialt nätverk för yrkesrelationer.  

 

Lunarstorm – en gammal svensk community 

 

MSN messenger - ett program för att skicka direktmeddelande till andra användare som man 

har i sin kontaktlista, en slags chatt. 

 

Pinterest – ett socialt medium där användaren kan dela med sig av bilder på en digital 

anslagstavla.  

 

Retweet – innebär att man kan ”återposta” eller föra vidare någon annans inlägg på Twitter. 

 

Skype – ett program med vilket man kan ringa videosamtal gratis över Internet. 

 

Smartphone – ”smart” mobiltelefon. En mobiltelefon som kan användas till mer än bara att 

kommunicera med, liknar i funktionerna mer en liten dator än en telefon. 
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Sociala medier - samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.6 Exempel på 

sociala medier är Facebook, Twitter och LinkedIn. 

 

Spam – kommentarer som inte har med bilden att göra utan bara förmedlar ett reklambudskap 

eller uppmanar användaren att följa en annan användare. 

 

Statigram – en tredjepartswebbsida som samlar in statistik från Instagram. 

 

Tagga – med tagga menas antingen att använda hashtags eller att man taggar en annan 

användare. Taggar en annan användare gör man med ett @ (snabel-a) innan dennes 

användarnamn. Då får användaren ett meddelande om att denne har taggats i en bild. 

 

Tweeta – skriva ett inlägg på Twitter. 

 

Twitter – ett socialt medium, en s.k. microblogg, där användarna skriver inlägg, så kallade 

tweets, innehållande högst 140 tecken. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Instagram har i dagsläget 100 miljoner användare världen över. Det är en stor grupp 

människor som ägnar sig åt en och samma sak. Men hur går de tillväga när de använder 

applikationen? Det hade varit intressant att göra en global undersökning men eftersom detta 

bara är en C-uppsats och tiden är knapp så har vi valt att begränsa oss till att undersöka hur 

svenska användare i åldrarna 18-34 år resonerar när de lägger upp bilder på Instagram. Vi vill 

också ta reda på om de likes och kommentarer som de får, eller inte får, på sina bilder 

påverkar vad de väljer att lägga upp för bilder och om de använder hashtags och i så fall i 

vilket syfte. Vi tror att en stor anledning till Instagrams enorma framgång ligger i att 

användarna på ett enkelt sätt kan redigera sina bilder med hjälp av de färdiga filter som finns i 

applikationen. Vi vill ta reda på hur Instagram används och vad filter har för betydelse för 

användningen. Vi vill även se närmare på hur fotografins betydelse förändrats i takt med 

sociala mediers framfart. Vad innebär det egentligen att ta ett fotografi idag? Vad är det man 

                                                 
6 NE.se http://www.ne.se/sociala-medier  
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vill förmedla? Varför tar man ett fotografi och i vilka situationer? Vår tro är att det inte enbart 

är av samma anledningar som förr, då man använde kameran som ett hjälpmedel för att 

minnas speciella tillfällen så som födelsedagar, jular, bröllop eller semestrar, utan att dagens 

fotografi i högre utsträckning handlar om att beskriva nuet och vardagen, men även vem man 

själv är eller vill vara. Förr var det bara de man kände som visste vem man var, men nu har 

man chansen att visa upp sig själv och sitt liv inför hela världen. Vi kan genom den digitala 

utvecklingen dela med oss av ett fotoalbum som visar aktuella bilder för att beskriva vad vi 

gör i våra liv – just nu.  

 

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som våra studier bygger på och som vi ämnar besvara är som följer: Hur 

används Instagram? Vad har applikationens filterfunktion för betydelse för användandet? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till Instagram. Vi hade kunnat undersöka hur bilddelning på andra 

sociala medieplattformar går till och påverkar användaren, men vi ansåg att det skulle bli för 

brett för att vi skulle kunna få fram intressanta resultat under den begränsade tid som en C-

uppsats skrivs under. Vi är själva aktiva användare av Instagram och har ett intresse för 

fotografi, och då vi båda två är medieteknikstudenter har vi hamnat i diskussioner om 

Instagramanvändning och gränssnittsdesignen långt innan vi började fundera över vad vi ville 

fördjupa oss inom i C-kursen. Då Instagrams användare till större del utgörs av unga 

människor har vi valt att intervjua användare i åldersgruppen 18-34 år. Vi har försökt göra en 

jämn könsfördelning och att hitta personer som har olika lång erfarenhet av Instagram. Då vi 

vill att frågorna skall tolkas så lika som möjligt har vi valt att avgränsa oss till personliga 

intervjuer eller intervjuer via Skype och att enbart intervjua svenska användare då frågorna är 

skrivna på svenska. En av användarna är ursprungligen från Los Angeles i Kalifornien, USA, 

men är sedan två år tillbaka bosatt i Sverige vilket står för tiden då hon använt Instagram. Vi 

har valt att fokusera mer på fotografiets och fotograferingens betydelse för människan än på 

tekniken. Vi kommer därför inte redogöra för hur kameran är uppbyggd, utan snarare hur den 

använts och hur länge den haft en betydande roll för oss människor. 
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1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet redogör vi för varför vi valt ämnet, hur det har påverkat oss tidigare 

och vad vi har för koppling till det nu samt vad det var som fick oss att intressera oss för 

området. Vi redogör även för syftet med uppsatsen och vår problemformulering och som 

naturlig följd kommer våra frågeställningar som uppsatsens undersökningar bygger på och 

som vi ämnar besvara genom våra iakttagelser. Här redogör vi även för våra avgränsningar. 

Därefter kommer den bakgrundshistoria som behövs för att placera studien i tiden och göra 

den intressant att läsa. Vi redogör för fotografiets historia och ger en beskrivning av 

Instagrams historia och hur applikationen fungerar. Kapitel två redogör för relevanta teorier 

som tidigare forskning har kommit fram till och de resultat vi jämför med våra egna 

iakttagelser och bygger våra egna antaganden på. I kapitel tre beskriver vi de metoder vi 

använt oss av vid vår datainsamling. Vi redogör också för fördelar och nackdelar med de olika 

metoderna och varför vi valde att använda oss av de vi gjort. Kapitel fyra går igenom de 

resultat vi fått fram av vår datainsamling. Här redovisas våra resultat från intervjun med 

Deeped Niclas Strandh och användarna och resultaten från observationsundersökningen. I 

kapitel fem går vi igenom vår tolkning och analys av resultatet. I kapitel sex redogör vi för 

våra slutsatser av hela undersökningen.  

 

1.6 Fotografiets historia 

På 1000-talet e.Kr. omnämns för första gången föregångaren till den moderna kameran, 

Camera obscura. Man kan läsa om den i en arabisk skrift om optik. Namnet betyder mörkt 

rum på latin och det var precis vad det var, ett mörkt rum med ett hål i ena väggen med en lins 

i som, när ljuset lyste igenom linsen, projicerade en liten uppochnedvänd bild på den motsatta 

väggen. Den portabla Camera obscura togs fram på 1600-talet och användes av arkitekter, 

lantmätare och konstnärer. 7 

Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce började på 1800-talet experimentera med att få 

bilderna i sin Camera obscura varaktiga. Det äldsta bevarade exemplaret av hans fotografier 

är från 1826. Niépce började i slutet av 1820-talet att samarbeta med Louis Daguerre. 

Daguerre fortsatte att utveckla fototekniken efter Niépces död 1833 och kunde 1839 

presentera en metod för att fixera positiva bilder på silverbelagda kopparplåtar. Detta år 

brukar markera fotografiets födelse. Samtidigt höll britten William Henry Fox Talbot på att på 
                                                 
7 Tekniska museet. http://www.tekniskamuseet.se/1/347.html 
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egen hand utveckla en fotografisk metod som med hjälp av negativ kunde framkalla flera 

positiva kopior. Han tog patent på metoden 1841. 

Våtplåtsfotograferingen slog igenom på 1850-talet. Detta förde med sig en betydligt kortare 

exponeringstid och att negativen sparades som glasplåtar, som senare ersattes av 

celluloidfilm. Celluloidfilmen utvecklades av bland andra Kodakgrundaren, George Eastman. 

1888 lanserade Kodak lådkameran som innebar att vem som helst kunde använda en kamera.  

1907 lanserades färgfotograferingen av bröderna Louis och Auguste Lumière, men det skulle 

dröja till 1960-talet innan färgfotograferingen slog igenom på bredfront bland allmänheten. 

Samtidigt lanserades också Instamatickameran, en liten kamera med ett eget bildformat. Vid 

den här tidpunkten kan man börja dela upp kamerorna i två olika kategorier, de mer 

avancerade systemkamerorna och de enklare lådkamerorna. Lådkamerorna utvecklas på 1980-

talet till de självinställande kompaktkamerorna. 8 

Företaget Polaroid kom 1972 ut med en kamera med film som framkallades automatiskt 

beroende på filmtyp och omgivande temperatur.9  

I slutet på 1990-talet blev det allt vanligare med digitalkameror. Digitalkamerorna sparar 

fotografierna på minneskort i stället för på filmrullar. På 2000-talet meddelar flera 

kameratillverkare att de kommer sluta helt med att tillverka analoga kameror.10 

År 2000 lanserades den första mobiltelefonen med en inbyggd digitalkamera av J-Phone, den 

hette J-SH04. Den hade en 0,11 megapixel kamera och en 256 färgers display och var bara 

tillgänglig i Japan. Endast en månad senare släpptes dess efterföljare, J-SH05 som var en s.k.  

”flip phone”.11 

Digitalkameror i mobiltelefoner var en succé från första stund. Inom två år från att den första 

kameramobilen lanserats så hade hälften av J-Phones användare i Japan en mobiltelefon med 

inbyggd kamera. Succén spred sig snabbt över världen och år 2003 såldes det fler 

mobiltelefoner med inbyggd digitalkamera än vanliga digitalkameror i världen. 2005 blev 

mobiltelefontillverkaren Nokia världens mest sålda digitalkameramärke och 2006 så hade 

hälften av världens mobiltelefoner en inbyggd kamera. 2007 kom den första 

mobiltelefonkameran som även kunde spela in rörliga bilder. 2010 fanns det över en miljard 

mobiltelefonkameror världen över och samma år hade de flesta mobiltelefonerna som såldes, 

                                                 
8 Tekniska museet. http://www.tekniskamuseet.se/1/347.html 
9 Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/instant_film  
10 Tekniska museet. http://www.tekniskamuseet.se/1/347.html 
11 Gadgetizor. http://gadgetizor.com/sharp-j-sh04-worlds-first-ever-phone-with-integrated-
camera-pictures-2001/5482/ 
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även de billigaste, en inbyggd kamera. 2012 annonserade Nokia sin 808 Pure View som har 

en 41 megapixlar 1/1.2” sensor och en högupplöst lins. 12 

2007 lanserade Apple sin första iPhone med operativsystemet Apple iOS. Det var långt ifrån 

den första smartphonetelefonen som kom, innan dess hade det funnits en rad andra smarta 

mobiltelefoner, termen smartphone myntades till exempel av Ericsson redan år 2000 då deras 

R380 lanserade. Men det som var unikt med iPhone var att den kombinerade en rad olika 

funktioner som gjorde den till mer än bara en apparat med vilken man kunde kommunicera 

med andra med. Den var mer ett bärbart mediecenter än bara en bärbar telefon. 

I oktober 2008 dök Androidtelefonerna upp på marknaden och det dröjde inte länge innan det 

var det dominerade operativsystemet för smartphonetelefonerna. Android är ett 

operativsystem som används av många olika smartphonetillverkare. I dagsläget finns det ca 

500 miljoner aktiva Androidenheter välden över. 

Det som spås driva utvecklingen av smartphonetelefoner framåt är förmågan att kunna stödja 

den tredjepartsmjukvara, eller applikationer som det kallas i folkmun, som hela tiden 

utvecklas. Med applikationerna begränsas inte smartphonetelefonernas möjligheter till de 

idéer som utvecklarna på de stora mobiltelefonföretagen har. Vem som helst med en bra idé 

kan skapa sin egen applikation. Många av dessa enkla applikationer, som ex. Instagram, har 

snabbt blivit en del av folks vardag och till och med börjat användas som verb i våra 

vardagliga konversationer.13 

 

1.7 Instagram 

Instagram är en fotoapplikation för iPhone och Android som släpptes på applikations-

marknaden i oktober 2010 och har sedan dess ökat i popularitet explosionsartat. Instagram 

kunde i oktober 2012 räkna till cirka 100 miljoner användare världen över. Applikationen 

fungerar så att man tar ett fotografi, antingen direkt i applikationen eller med den vanliga 

kameraapplikationen som kommer med iPhone eller Androidtelefonen. Därefter har man 

möjlighet att justera ljuset i bilden, lägga på olika förinställda filter, öka kontrasten i bilden 

samt förändra fokus. Man kan även lägga till kommentarer och hashtags till sina bilder och 

tagga andra användare. Sedan kan andra användare söka på specifika hashtags och då få upp 

alla bilder med just den hashtagen. Att tagga en bild innebär att man skriver en annan 

                                                 
12 Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_phone 
13 Mashable. http://mashable.com/2012/10/15/cellphones-smartphones/ 
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användares namn i kommentaren till bilden, då skickas ett meddelande till den användaren att 

den har omnämnts av en annan användare. Det går även att tagga den plats där fotot är taget 

genom att välja namnet på platsen från en lista. Denna lista byggs på av andra användare och 

man kan själv lägga till namn på platser. Man kan också markera platsen på en världskarta. 

När man är nöjd med resultatet väljer man att dela bilden och den publiceras då i det egna 

flödet och i flödet för de användare som man har som följare på Instagram. Man kan även 

välja att publicera bilden i andra sociala medier som man använder, t.ex. på Facebook eller 

Twitter. För att använda Instagram krävs det att man skapar ett användarkonto. De uppgifter 

som är obligatoriska för att kunna skapa ett konto är e-postadress och ett unikt användarnamn 

samt ett eget valt lösenord. Då användarkontot är skapat kan man med hjälp av Facebook eller 

de kontakter man har sparade i den mobila enhetens kontaktregister söka upp andra användare 

som man känner sedan tidigare. Man kan även söka upp användare som man inte känner 

genom att söka på deras användarnamn. Som användare kan man välja att antigen ha en 

offentlig eller privat profil. Offentlig profil innebär att vem som helst kan börja följa 

användaren och se dennes bilder. Om profilen är privat så måste en förfrågan om att få börja 

följa användaren skickas och sedan godkännas. Följandet behöver inte nödvändigtvis vara 

ömsesidigt, man avgör själv om man vill följa någon som följer en.  

För att navigera i Instagram använder man sig av ett antal menyer med knappar som har olika 

symboler (se bild 1.7.1 nedan). Längst ner finns en meny med fem olika knappar. Den första 

tar användaren till det egna flödet. Där syns bilder från de man följer samt de egna bilderna, 

med kommentarer och hashtaggar, i kronologisk ordning med den senaste bilden högst upp. 

Ovanför varje bild så finns användarnamnet och profilbilden på den som har lagt upp bilden 

och under så står antalet likes och kommentarer. För att se äldre bilder scrollar man nedåt. 

Under varje bild finns tre knappar. En för att gilla och en för att kommentera bilden. Man kan 

även trycka två gånger snabbt på bilden för att gilla den. Om man vill kommentera bilden så 

kommer det upp en ny ruta där man kan skriva in sin kommentar. Trycker man på den tredje 

knappen så kommer man till en photo options-meny. Där kan användaren bland annat välja att 

dela bilden i andra sociala medier. 
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   Bild 1.7.1 ”Det egna flödet” 

 

Den andra knappen tar användaren till en lista över de för tillfället mest populära bilderna på 

Instagram. Där kan man även söka efter användare och hashtags. Då får man upp förslag på 

olika användare eller alla bilder som har den hashtagen. 

Nästa knapp leder till själva kameran. Här kan man ta bilder och göra diverse inställningar. 

När man har tagit, eller laddat upp en bild, så kan man redigera den på olika sätt. Man kan 

bland annat lägga på olika filter på bilden. Dessa ändrar bildens färger och ljus.  

 

   
                        Bild 1.7.2 ”Redigeringsmeny” 

 



15 
 

I nästa steg kan man bland annat välja att skriva in kommentarer, tagga andra användare 

och/eller hashtagga. Man kan också välja att dela med sig av bilden på olika sätt. 

  

   
      Bild 1.7.3 ”Dela-menyn” 

 

Åter till den första menyn. Efter kameraknappen finns en knapp som tar användaren till det 

egna nyhetsflödet. Här kan man se vilka som har gillat eller kommenterar ens bilder och om 

någon ny användare har eller vill börja följa en. Man kan även välja att se vad andra som man 

följer har gillat eller kommenterat.  

 

    
       Bild 1.7.4 ”Nyhetsflödet” 

 



16 
 

Den sista knappen tar användaren till den egna profilsidan. Här kan man bland annat se hur 

många foton man har lagt upp, hur många man följer och hur många som följer en själv. 

Trycker man på någon av dem så kan man även se vilka som följer en och vilka man själv 

följer. Under de knapparna så kan man även redigera sin profil. 

   

     
                         Bild 1.7.5 ”Den egna profilsidan” 
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2. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som tidigare forskning resulterat i och 

beskriva hur och varför dessa är relevanta och kan kopplas till våra studier.  

 

2.1 Fotodelning via mobilkameror 

Tidigare forskning har gjorts på området för fotodelning. Då Instagram är en 

fotodelningsapplikation är det relevant för oss att jämföra våra antaganden med dessa 

forskningsrapporter. 

 

2.1.1 Face-to-face fotodelning 

Fotodelning genom mobilkameror har blivit en naturlig del i människors sätt att skapa och 

upprätthålla relationer med vänner och familj.14 Stelmaszewska, Fields och Blandfords 

forskning bygger på studier kring hur, när, var och med vem bilder i mobilkameror delas och 

vilka faktorer som spelar in vid delningen av bilderna, vilket är fokus för deras 

forskningsartikel. Studierna är baserade på intervjuer med mobilkameraanvändare inom 

åldersgruppen 20-55 med olika lång erfarenhet av mobilkameror och utbildning samt tekniska 

färdigheter. De huvudsakliga frågorna som studierna baserades på var: Vad en specifik bild 

föreställer, var den är tagen och varför? Vem bilden delades med och vad som hände under 

aktiviteten för delningen? Var fotografiet delades (ex. hemma, restaurang eller på puben) och 

hur? När fotografiet delades: då det togs eller om tillfället var senare? Vad fick man för 

erfarenheter av att dela fotografiet? 15 

Resultatet av studierna visade att respondenterna är restriktiva med vad de delar för bilder och 

med vem och i vilket sammanhang. Det finns bilder som är privata och som inte är lämpliga 

att visa för någon mer än för just den eller de som var eller är inblandade i det som fotografiet 

föreställer. Om man exempelvis tagit bilder under en begravning visar man inte de bilderna 

för någon som inte deltog under begravningsceremonin och då gör man detta privat i hemmet 

och inte när man besöker en bar eller restaurang. Författarna kunde urskilja tre olika typer av 

                                                 
14 Stelmaszewska, Fields & Blandford. The Roles of Time, Place, Value and Relationships in 
Collocated Photo Sharing with Camera Phones, 141-150. 
15 Ibid 
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motiveringar till varför man delar en bild. Den första var vad författarna valt att kalla för 

motiverad delning. Med detta menar de fotografier som tas med anledning av att dela dem 

med en person som har intresse för just den bilden. För att ta ett exempel beskrev en av 

respondenterna att hon varit på en mässa i London vid ett tillfälle och att det på mässan 

visades en spektakulär Harley Davidsson. Då kom hon att tänka på sin vän som är 

motorcykelfantast och tog en bild på motorcykeln för att kunna visa den för honom senare. Ett 

annat motiv för fotodelning är vad författarna kallar för kontextuell delning. Kontextuell 

delning innebär att man vid tillfälle väljer att visa bilder som är relevanta för en viss situation, 

plats eller konversation. Det var en av respondenterna som berättade att om han fick frågan 

hur det är med hans lille son så kunde han svara med att säga ”jo, jag tog faktiskt en bild på 

honom i förra veckan…” och av den anledningen visa bilden på sonen. Den här typen av 

delning är ofta inte planerad, utan händer mer eller mindre naturligt när tillfälle ges. Sista 

typen av delning som de kunde urskilja var den som de valt att kalla för ”Ad hoc”-delning. 

Det innebär att bilden egentligen inte behöver ha med något specifikt att göra, och att det inte 

behöver vara en speciell situation för att den skall visas, utan att den helt enkelt fyller ett syfte 

som alla kan relatera till. Ett exempel på det kan vara en rolig bild som enbart visas för att 

dela ett skratt. Ett exempel i texten som togs upp var att en av respondenterna berättade om en 

händelse då han sprang in i en vän och det första som slog honom var att ta fram 

mobiltelefonen, leta fram en rolig bild som han visade, och sade: ”- Har du sett den här?”. 16 

Var, när och hur man väljer att dela ett fotografi har alltså både betydelse för vad man tar för 

fotografier, vem man visar dem för och vad för upplevelse delningen genererar. 

Motiveringarna till varför man tar en bild kan vi koppla till användares tankar kring delning 

digitalt på Instagram.  

 

2.1.2 Digital fotodelning 

Van House, Davies, Ames, Finn och Viswanathans forskning om fotodelning fokuserar på 

fotodelning som mer liknar Instagrams sätt att dela än vad Stelmaszewskas m.fl. forskning 

gjorde, även om deras forskning kan kopplas till våra studier.  

I artikeln beskriver de resultatet av sex veckors studier utförda på 60 respondenter i åldern 22-

35 som studerar på, eller arbetar på School of Information Management and Systems. 

Deltagarna blev tilldelade varsin kameratelefon av märket Nokia 7610. Mobiltelefonerna var 

                                                 
16 Ibid 
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utrustade med MMM2-applikationen, en teknik för mediedelning där fotografier automatiskt 

laddas upp på nätet där varje fotograf har en webbsida där de kan dela sina bilder med andra. 
17 

Studien pågick under sex månader, men rapporten sammanfattar resultatet efter sex veckors 

användning. De viktigaste upptäckterna som gjordes var att deltagarna började fotografera 

mer, och motiven var inte lika viktiga som tidigare, utan de dokumenterade vardagen på ett 

sätt som inte hade gjorts om de inte hade haft en kamera i fickan. Nu behövde de inte längre 

planera att ta med sig en stor systemkamera, utan fotografierna var mer spontana. Användarna 

kunde kompromissa om kvaliteten på bilderna, då kameratelefonen enbart hade 1 megapixel i 

upplösning, då den var lätt att ha med sig och inte krävde någon planering. Vissa av 

användarna tog till och med vara på den dåliga kvaliteten på night modefunktionen och tog 

konstnärliga, gryniga bilder med inställningen.  

En viktig del av fotograferandet är att få dela sina verk med andra. MMM2-systemet laddade 

automatiskt upp bilderna på respektive användares webbsida, vilket användarna snabbt vande 

sig vid och tog för givet. De flesta delade sina bilder med en begränsad grupp användare, ofta 

med olika teman eller intressen. Exempelvis var det två användare som fick för vana att dela 

bilder på sina katter med varandra. En av deltagarna som beskrev sig själv som ”inte en 

fotograf” hade efter sex veckor en omfattande samling fotografier som han själv kallade för 

”ett samtal med mig själv”. 

Forskarna kunde urskilja olika kategorier av motiv för fotografierna. Några av dem var 

personligt uttryck, självpresentation, personliga minnen och gruppminnen, skapa och 

upprätthålla sociala relationer och funktionella bilder. Med självpresentation menas bilder 

som skapar en bild av en själv som fotograf för den som betraktar bilderna, exempelvis 

självporträtt. Exempel på bilder inom kategorin för personliga minnen och gruppminnen kan 

vara bilder föreställande kollektiva upplevelser. Ett familjefotografi kan till exempel tas för att 

fungera som minne och historia för barn när de blir äldre. Att ta bilder för att skapa och 

upprätthålla sociala relationer är vanligt förekommande och visar vilka som är del av en 

grupp, exempelvis ett fotografi taget från ett skolläger eller en idrottsförening. De som är på 

bilden har en gemensam nämnare som står till grund för deras sociala relation. Funktionella 

bilder kan exempelvis vara ett fotografi av en anslagstavla eller en busstidtabell. Ett fotografi 

                                                 
17 Van House, Davies, Ames, Finn & Viswanathans. The Uses of Personal Networked Digital 
Imaging. 1853-1856. 
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som tas för att fylla en funktion som att exempelvis ha koll på busstiderna för en linje man 

åker ofta. 18 

Just vad gäller kategorierna som forskarna upptäckte i sina studier, har vi liknande resultat 

från våra intervjuer med användare där det tydligt framgår att det finns ett antal olika 

kategorier för motiv. Därav styrker artikeln vår empiri.  

 

2.2 Normer 

Lundmark & Normarks artikel beskriver ett projekt som gick ut på att följa utvecklingen av 

”Love Animation”, en funktion på webbplatsen www.umo.se vilket är hemsidan för en svensk 

nätbaserad ungdomsmottagning. Målet med funktionen var att unga skulle få lov att 

identifiera sig med olika känslor som kan uppstå då man blir förälskad. Den första versionen 

av funktionen illustrerade enbart en person som då skulle ”känna allt på en gång” vilket 

experter var skeptiska till då det lätt kan misstolkas. Upplevelsen för unga som söker om 

deras känslor är ”normala” kan bli dålig om interaktionsdesignen inte tar hänsyn till ett 

normkritiskt perspektiv. Den andra och slutgiltiga versionen av funktionen togs bättre emot av 

såväl experter som användare då den illustrerade flera personer med olika utseende, etnicitet, 

funktionshinder och kön. Med den reviderade versionen kunde en användare lättare identifiera 

sig med någon av personerna samt få bekräftat att olika människor kan uppleva liknande 

känslor. 19 

Med att ha ett normkritiskt perspektiv menas att man ifrågasätter och utmanar de normer som 

finns och försöker skapa nya, men också att man försöker belysa de grupper som tjänar på att 

normerna finns kvar. Man bör också titta på hur man själv förhåller sig till normer i olika 

situationer. För att ta reda på varför vissa normer finns i olika situationer kan man börja med 

att fråga sig vem som tjänar på att de normerna finns. 20 

Lundmark & Normarks upptäckter om normer när man designar för unga kan kopplas till våra 

kvalitativa studier både vad gäller vad för typ av bilder som är accepterat att lägga upp men 

även då användningen påverkas av de normer som är inbyggda i Instagrams gränssnitt. 

                                                 
18 Van House, Davies, Ames, Finn & Viswanathans. The Uses of Personal Networked Digital 
Imaging. 1853-1856. 
19 Lundmark & Normark. Reflections on Norm-Critical Design Efforts in 
Online Youth Counselling. 
20 Ibid 
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2.3 Sociala nätverk 

Sociala nätverk är ofta stora, robusta nätverk som ger en känsla av ett samhälle eller en plats 

där den mentala såväl som fysiska världen sammanfogas till en virtuell värld där alla som är 

med delar en form av samhörighet.21 Mynatt, O`Day, Adler och Itos har undersökt olika 

sociala nätverk på företag och skolinstitutioner. Fokus för observationerna var samarbete 

genom sociala nätverk och då iakttogs delaktighet och användning, etnografiska aspekter och 

design. Nätverken är lika på det sätt att de kopplar ihop människor och enheter från olika 

platser, vissa med liknande verksamheter och andra med större skillnader. Kommunikationen 

i nätverken sker genom ljud och rörlig bild via kameror och mikrofoner. De teoretiska ramar 

de jämfört egna teorier och resultat med är deltagande designstrategier, människa-dator-

interaktionsstudier, gränssnittsdesign, sociala, historiska, kulturella studier inom området för 

teknik och arkitektur och stadsplanering. Metoder de använde sig av var intervjuer med 

användare av de olika nätverken samt onlineobservationer av de olika plattformarna och 

användandet av dem. Forskarna i studien har fått agera olika roller både som användare, 

designers och forskare vilket spelade stor roll för insamlingen av data och gjorde metodvalet 

deltagande för alla parter. Sociala nätverk går att likna vid samhällen. De består av en grupp 

människor som alla har något gemensamt och som berörs av och är beroende av att 

samhällsuppbyggnaden och de normer som finns i samhället hålls och utvecklas åt ett positivt 

håll. Även om samhällen kan ses som stabila i utveckling och storlek så är de alltid dynamiska 

och måste anpassa sig efter förändringar för att överleva i generationer. Detta menar 

författarna även går att applicera på sociala nätverk. 22  

 

Sociala nätverk, som exempelvis Instagram, består av en grupp människor med liknande 

intresse, i Instagrams fall fotografi och fotodelning. För att Instagram skall fungera krävs det 

att användarna följer de normer som finns för fotodelning, exempelvis att man inte laddar upp 

vad som helst, utan anpassar sig efter vad som är passande för en bredare publik med olika 

geografiska och kulturella bakgrunder och intressen. För att intresset för Instagram skall 

vidhållas krävs det även att man håller efter applikationen och anpassar den så att den klarar 

av att ha fler användare utan att applikationen exempelvis blir långsam. Det krävs även att 

man anpassar nätverket efter vad konkurrenterna har att erbjuda. Detta kan exempelvis ses på 

                                                 
21 Mynatt, O`Day & Adler & Ito. Network Communities: Something Old, Something New, 
Something Borrowed 123–156 
22 Ibid 
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Facebook, där man efter ett tag erbjöd en chattfunktion för att kunna mäta sig med 

chattprogram som exempelvis MSN messenger.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vad för metoder vi använt oss av när vi utfört den datainsamling 

som krävts för vår forskningsstudie. Då vi har flera grenar i vår frågeställning med mer 

specifika underfrågor vi vill få besvarat har vi valt att genomföra kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Dels med användare av Instagram och dels med Deeped Niclas 

Strandh, beteendevetare och social mediestrateg som sedan 2001 på olika sätt arbetat med 

sociala medier, främst bloggverktyg. Vi har även utfört en observationsstudie då vi skapat ett 

konto på Instagram där vi har laddat upp bilder i förutbestämda kategorier för att se vilka som 

är populärast bland andra användare.  

 

3.1 Intervju med Deeped Niclas Strandh 

När vi hade bestämt oss för ett område som vi ville forska inom och studera med hjälp av 

olika metoder ville vi få inspiration av någon som besitter kunskaper om det vi valt att skriva 

om. Då vi tidigt var överens om Instagram och om hur det används men inte riktigt kunde 

bestämma oss för en frågeställning kontaktade vi Deeped Niclas Strandh, expert på området, 

för en intervju som kunde komma att leda in oss på ett mer specifikt intresseområde. Intervjun 

var semistrukturerad med anledning av att vi hade en del frågor som vi ville få besvarat, men 

vi ville även att Niclas själv skulle ha möjlighet att komma med egna infallsvinklar och 

åsikter som vi inte tidigare reflekterat över. Niclas bakgrund och erfarenheter redogörs för i 

resultatdelen där de viktiga aspekter som togs upp i intervjun även finns dokumenterade. 

Fördelen med intervjun var att vi fick en bra grund att stå på inom området för sociala medier 

och Instagram. Nackdelen är att vi enbart intervjuat en expert på området, då hans teorier och 

erfarenheter inte kan styrkas av personer med liknande erfarenheter.  

 

3.2 Användarintervjuer 

Vi vill veta vad användare tycker om Instagram och deras tankar kring det egna användandet 

samt andras användande och hur tankearbetet ser ut från det att de väljer att ta en bild till det 

att den ligger uppe i deras Instagramflöde. Därför valde vi att genomföra semistrukturerade 

användarintervjuer med tio svenska användare i åldersintervallet 18-34. De respondenter som 

ställde upp var i åldern 18-31 år. Valet av ålder gjordes efter en uppskattning av den 
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vanligaste åldersgruppen av användare på Instagram globalt.23 Vi försökte göra ett urval så att 

de medverkande inte hade för lika erfarenhet av Instagram och inte heller för lika utbildning 

eller yrkeskategori. Vi har även försökt få en relativt jämn fördelning på spridningen av 

deltagarna i landet samt valt att ha fem kvinnor och fem män i studien. Respondenterna 

plockades ut ur våra egna Instagramkontakter, vänners bekanta samt folk vi slumpartat 

stoppade på gatan. Intervjuerna genomfördes personligen eller via Skype. Deltagarna hade 

inte sett frågorna innan intervjun utan får anses som oförberedda. Fördelen med en 

semistrukturerad användarintervju är att vi kan få mer utförliga svar och även fånga upp 

information som vi inte ställt en specifik fråga om utan som kan härledas från en fråga som tar 

respondenten in på ett snarlikt tema eller område. Nackdelen med de intervjuer vi gjorde är att 

vi enbart bygger studien på tio respondenters upplevelser och åsikter, vilket inte kan 

representera en majoritet av Instagramanvändare. 

 

3.3 Observationsstudie 

Då vi inte enbart ville förhöra oss genom intervjuer av användare och experter om hur 

användningen av Instagram ser ut och hur användarna ser på sitt eget och andras användande 

utförde vi även en mindre observationsstudie. Syftet med studien var att se hur man som 

användare kan skapa ett konto och bygga upp ett nätverk av följare och få likes och 

kommentarer utan att börja följa folk man sedan tidigare känner utan genom att använda sig 

av så kallade hashtags. Då vi sedan tidigare genom våra egna konton och nätverk 

uppmärksammat ett ökat bruk av hashtags som mer eller mindre kommit att likna ett 

spammande tillsammans med varje bild som läggs upp ville vi undersöka varför detta blivit så 

populärt. Vi ville även se om olika kategorier eller motiv av bilder kunde generera i fler likes 

än andra. Vi började med att skapa en användare för ändamålet. Innan vi började lägga upp 

bilder och hashtagga dem så bestämde vi oss för ett antal vanligt förekommande kategorier 

för bilderna vi skulle publicera. Alla bilder måste kunna hashtaggas med en av dessa 

kategorier för att vi skulle kunna föra en kvantitativ analys. Vi valde kategorierna utefter vilka 

som är populära huvudkategorier på Statigram som är en tredjepartswebbsida som samlar in 

statistik från Instagrams.  

                                                 
23 Cnet. http://news.cnet.com/8301-1023_3-57412142-93/instagram-users-are-young-and-
facebook-users-are-old/ 
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Kategorierna som vi valde att skapa motiv och hashtags efter var följande: people 

(människor), me (självporträtt), food (mat), cat (katt), nature (natur), view (vy/utsikt) och girl 

(flicka). Valet av kategorierna är baserat på våra egna erfarenheter och uppfattningar av vilka 

bilder som är populära på Instagram. Anledningen till varför vi valde att ha kategorierna på 

engelska var för att vi skulle kunna rikta våra hashtags mot en internationell publik. Alla 

bilderna genomgick någon form av redigering med hjälp av filter eller kontrastjustering innan 

de lades upp i flödet. Observationen pågick under tio dagar. Fördelen med vår observation är 

att vi får en överblick i hur hashtags kan påverka hur många användare en bild visas för och 

vilka hashtags som är populära. Nackdelen är att vi på vissa bilder använt fler än en hashtag 

och därav inte kan spåra vilken hashtag det var som gjorde bilden dök upp i en viss 

användares flöde. Om vi hade kunnat ställa frågor till de användare som gillade våra bilder 

hade det varit lättare att dra slutsatser av studien. 

 

3.4 Analys av datainsamling 

Här följer en beskrivning av hur vi har gått till väga när vi har analyserat den data som vi har 

samlat in genom intervjuer med en expert och tio användare samt en observationsstudie. 

3.4.1 Intervju med Deeped Niclas Strandh 

Vi analyserade intervjun med Deeped Niclas Strandh genom att lyssna igenom den inspelning 

som vi hade gjort med honom och sammanfatta det viktiga som han sade i löpande text. Vi 

ansåg att en transkribering av intervjun skulle vara överflödig eftersom resultatet ändå skulle 

redovisas i löpande text. Det skulle alltså bara resultera i en mängd data som vi inte skulle ha 

någon användning av och vi skulle ha förlorat värdefull tid. När vi var klara med 

sammanfattningen så skickade vi den till Niclas så att han skulle kunna läsa igenom det vi 

skrivit och se om han ville tillägga något och för att kontrollera att vi inte missuppfattat något 

han sagt. Hans enda invändningar var att han ville kallas Deeped Niclas Strandh, inte bara 

Niclas Strandh som vi först kallat honom, och att två företagsnamn inte skulle skrivas isär. 

3.4.2 Användarintervjuer 

Vi började analysen av användarintervjuerna med att lyssna igenom inspelningarna vi hade 

med dem och i text sammanfatta det som vi ansåg vara viktigt av det som respondenterna 

sagt. Vi valde att inte transkribera intervjuerna eftersom de skulle redovisas i löpande text och 

det därför inte var viktigt att respondenternas svar var exakta, det viktiga var att vi kunde 
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sammanfatta de svar som vi fått på de olika frågorna och utifrån dessa svar dra våra slutsatser. 

När vi hade plockat ut det viktiga ur de tio intervjuerna började vi sammanställa svaren i 

löpande text. Några av svaren, till exempel namn, ålder och antal följare, valde vi att redovisa 

i en tabell i stället för i text då vi ansåg att detta skulle ge en bättre överblick över denna 

information. Namnen är tagna för att skydda respondenternas identitet då de är anonyma. Vi 

plockade också ut några citat ur intervjuerna för att illustrera det som argumenteras för i 

löptexten. Dessa citat transkriberades och är ordagranna. 

3.4.3 Observationsstudie  

För att sammanställa resultaten vi fått i vår observationsstudie och analysera dessa data tog vi 

hjälp av Statigram. Det var väldigt tacksamt då mycket information kring vår användning av 

det fiktiva Instagramkonto vi skapade, såväl som interaktion från andra användare, fanns att 

tillgå där. Vi började med att räkna hur många bilder av varje kategori vi laddat upp. Det var 

enkelt att se då de hashtags vi använt för varje bild fanns sparade på varje bild. Därefter 

räknade vi ut ett medelvärde av hur många likes varje kategori fått för att få ett resultat över 

vilken typ av motiv som är populärast och genererar i flest likes. Vi läste även de 

kommentarer som vi fått på våra bilder och analyserade dem. Vi kunde även ta del av 

Statigrams diagram över mest populära bilder och vilka filter vi använt oss av. Då 

observationsstudiens syfte var att ta reda på vad för typ av bilder som är populärast och hur 

hashtags påverkar likes och kommentarer var detta tillvägagångssätt tillräckligt. Vi hade 

önskat att det gick att se när i tiden likes och kommentarer gjordes, men denna information 

fanns inte tillgänglig för oss som användare. Däremot har vi gjort egna iakttagelser över när vi 

fått likes på bilder då detta genererat i pushnotiser till mobiltelefonen.   
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4. Resultat 

 

4.1 Niclas Strandh 

Vi genomförde en semistrukturerad kvalitativ intervju med Deeped Niclas Strandh. Deeped 

Niclas Strandh har titeln planner sedan 2004-2005. Innan dess var han copywriter och innan 

dess präst i svenska kyrkan. Han är beteendevetare i grunden och har jobbat i 

reklambranschen sedan 2003. Han var delägare i en reklambyrå i Falun som hette Heimer, 

men startade 2009 Deepedition DigitalPR efter en intern tvist om hur mycket de skulle satsa 

på sociala medier. Deepedition DigitalPR jobbade han med tills i april 2012 då han köpte in 

sig i United Power där han nu sitter. 

Sociala medier har han använt sig av mer eller mindre sedan han började använda Internet. 

Han säger att man lite krasst kan kalla de första e-maillistorna för ett socialt medium. Det var 

många som pratade och träffades genom dessa listor. På 90-talet började han använda BBS:er 

(Bulletin Board System, det gamla communitysystemet) och sen kom Lunarstorm med flera 

communitys. Han var med och byggde en community för alla de som kallades ”gubbar och 

tanter” på Lunarstorm där man var tvungen att vara över 22 år för att få vara med. 2001 

började han blogga på riktigt och 2002 startade han researcher.se som var den första bloggen 

om marknadsföring på svenska. Någonstans runt 2006-2007 började han ta in framförallt 

bloggarna i jobbet. Han började föreläsa om sociala medier 2007, och då framför allt 

tillsammans med Brit Stakston, en annan tidig expert på området. Ungefär då började han få 

uppdrag av företag som ville jobba med sociala medier. 

Niclas skaffar konton och försöker utvärdera mer eller mindre alla sociala medier. Men han 

använder framförallt Facebook och Twitter, både i jobbet och på fritiden. Även LinkedIn 

använder han vilket han tycker är ett användbart professionellt nätverk. Instagram och 

Pinterest använder han också ganska mycket. Han har använt Instagram sedan den 17 oktober 

2010, vilket han själv anser var sent för att vara honom och då ska man ha i åtanke att 

Instagram lanserades den sjätte oktober samma år.  

Niclas tror att man ofta glömmer att Instagram är ett eget community när man funderar över 

hur det kan ha blivit så stort. Det är inte Facebook, där man också kan dela bilder, utan man 

kan välja att agera på ett annat sätt på Instagram, man har kanske andra personer som man 

följer och pratar med på Instagram än vad man har på Facebook. För yngre människor blev 

Instagram en naturlig fortsättning från communities som Bilddagboken, idag Dayviews, som 
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var ungefär som Instagram fast på nätet och mindre lätthanterligt. Fler och fler har börjat 

använda sociala medier och vi har generellt sett blivit bättre på att berätta om livet med en 

bild, säger Niclas. Han nämner också Facebooks köp av Instagram som en bidragande faktor 

till storheten, folk förstod att det inte var någon liten obskyr tjänst när även Facebook visade 

intresse för denna.  

Det var idén att kunna lägga filter på foton som gjorde Instagram speciellt, säger Niclas. 

Plötsligt kunde alla göra fina bilder till skillnad från innan då det bara var proffs med 

Photoshop som kunde göra det, han säger att ”fotograferingen demokratiserades”. Folk har 

även börjat använda bilder mer för att berätta sin historia, något som man har kunnat se på 

Facebook redan innan Instagram kom.  

Niclas tycker det är svårt att ge bara en anledning till varför folk lägger upp de bilder som de 

gör. Han tycker att det i stället är intressant att titta på vad olika grupper lägger upp för bilder. 

Han pratar om att det finns en grupp som lägger upp bilder på vardagssaker, så som maten de 

äter, på sin katt eller på sina barn. Medan andra använder det för att visa att de är en del av en 

gruppering, till exempel modebloggarna som lägger upp bilder på dagens outfit och liknande. 

Och så finns det de som redan innan Instagram kom var intresserade av att fota och redigera 

bilder och de har fått ett gratis ställe att visa sina bilder på, och då blir det en egen liten 

gruppering.  

När det kommer till likes och hur dessa påverkar vilka bilder som folk lägger upp så tror 

Niclas att det för vissa påverkar jättemycket, precis som med retweets och likes på Twitter 

och Facebook. När man får ”likesfebern” så börjar man tänka mer på vilka bilder som man 

lagt upp och som de som följer en har gillat. Hashtags spelar in en del i hur många likes man 

får, det finns de som sitter och söker på hashtags och har man bara tillräckligt många så är det 

alltid någon som hittar ens bild. Det är med hjälp av hashtags som bilderna förs vidare viralt 

idag, säger han. Han tror dock inte att kommentarerna påverkar så mycket vad för bilder man 

lägger upp, men han tror att det är anledningen till varför det är så intressant att lägga upp 

bilder på Instagram. Han jämför det med Pinterest, som inte alls har slagit lika stort som 

Instagram i Sverige, där folk inte kommenterar i samma utsträckning vilket innebär att man 

inte får den sociala interaktionen på samma sätt. 

Niclas har inte sett några stora trender på Instagram än. Han säger att det är först nu när det 

blivit så pass stort som det vore intressant att titta närmare på sådant. Han har dock märkt att 

folk lägger ner mer tid på sina bilder nu än förut. Förut lade man mer upp realtidsbilder utan 

att lägga ner så mycket tanke och jobb på dem.  
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Vilka kategorier av bilder som är populära beror mycket på vilka man följer, men även vilken 

tid på året det är. Då de flesta väljer att lägga upp bilder från sin vardag så blir det till exempel 

många bilder av svampplockning på hösten, i alla fall bland lite äldre användare som Niclas 

själv. Men även veckodagen avgör vilka motiv som är populära. På fredagar är det väldigt 

mycket bilder på ölflaskor när folk tar fredagsölen, säger han.  

 

4.2 Användarintervjuer 

Här följer en kort sammanställning från resultaten av de semistrukturerade användarintervjuer 

vi genomförde. Resultatet är taget från tio respondenter. Diskussion kring resultaten tas upp i 

kapitlet för tolkning och analys.  

Nedan finns en tabell som sammanfattar basinformationen om de tio respondenterna. 

 
Våra respondenter hade hört talas om Instagram på tre olika sätt. Det vanligaste sättet var 

genom vänner eller bekanta. Övriga två var genom att de sett bilder tagna med Instagram på 

Facebook eller att de läst om Instagram i nyhetsmedier.  

På frågan om vad det var som lockade med Instagram så svarade en övervägande majoritet att 

möjligheten att lägga på filter på bilderna var den huvudsakliga anledningen till varför de 

skaffade Instagram. Patrik säger att filter hör till och gör att bilderna attraherar lite mer. Ofta 

blir det lättare att göra ögonblicket eller motivet rättvisa genom att förstärka det positiva som 

man såg när man tog bilden men som kanske inte syns på bilden innan man lade på filter. 

Fotografins magi, menar Patrik.  
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Ett fåtal av respondenterna hävdade att de från början inte var medvetna om att Instagram var 

ett socialt medium utan trodde att det bara var ett verktyg för att redigera bilder. Alla 

tillfrågade känner merparten av de personer som de följer på Instagram och vissa av dem 

följer enbart användare de känner. De som även följer användare som de inte känner följer 

exempelvis bloggare, idrottare, artister eller andra personer som har liknande intressen som de 

själva har. De allra flesta har lika många eller fler som följer dem än vad de själva följer.  

På frågan om vad som krävs för att en användare skall sluta följa en annan användare är ett 

vanligt svar att de slutar följa personer som lägger upp för många bilder med samma eller 

liknande motiv. De motiv som dessa respondenter ger exempel på är söta djur eller barn.  

 

”Om de lägger upp för mycket bilder på sina ungar, då brukar jag blocka dem direkt.” - Olof 

 

Nästan ingen av respondenterna har någon gång blockerat en annan användare. Av de 

användare som inte kände till funktionen var det inte heller någon som någon gång saknat 

den. Ingen av de tillfrågade anser sig ha något specifikt tema över sina fotografier. Dock 

svarar vissa att deras bilder är tagna i vardagen och fungerar som en dokumentation eller 

beskrivning av denna. De flesta anger att de någon gång tagit en bild med syfte att lägga upp 

den på Instagram. Vad gäller bildtexter svarar de tillfrågade att de någon gång skrivit en text 

till någon bild med syfte att förklara eller beskriva den. En av respondenterna påpekar att hon 

inte gillar att skriva texter till sina bilder men att hon gärna lägger till symboler för att styrka 

sin tanke om bilden eller varför den togs.  

 

”Jag gillar symboler eller logotyper, för annars tycker jag att det blir för mycket som 

Facebook om man använder rubriker eller kommenterar en massa.” - Malin  

 

En majoritet av respondenter använder hashtags. Anledningarna varierar, men några av dem 

säger att de använder hashtags för att beskriva bilderna i form av rubriker i stället för ren text 

som komplement till bilden. Endast en respondent svarar att han använder hashtags i hopp om 

att dessa skall generera fler likes och för att sprida bilderna. En annan respondent svarar att 

hon inte har en aning om varför hon använder sig av hashtags, men att det blivit en vana.  

 

 

”Sen så är det givetvis så också några gånger att man vill ha flera likes på bilden.”  

- Jonas 
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Ett fåtal svarar med olika anledningar att de inte använder hashtags. Olof säger att han inte 

känner något behov av att sprida sina bilder och Malin säger att hon aldrig själv skulle 

använda hashtags men att hon gillar att andra gör det så att hon kan söka på andra användares 

bilder inom områden som för henne är intressanta, eller så att hon kan se var bilden är tagen. 

 

”Jag vet inte vilka man ska välja.” - Patrik 

 

Anledningen till varför de gillar andras bilder uppger alla är för att bilderna på något vis är 

estetiskt tilltalande. Flera av respondenterna svarar även att de gillar andras bilder för att den 

som tagit den skall bli glad och uppmärksammas. En användare medger att han gillat andras 

bilder för att vara snäll. 

 

”Ibland så gillar man en del kompisars bilder för att vara snäll.” - Jonas 

 

Enbart en användare svarar att hans uppladdningar påverkas av vad han får för likes. 

 

”Man lägger ju upp bilder som man tror genererar mycket likes. I varje fall jag.” 

- Sven 

 

Samtliga respondenter har någon gång kommenterat någon annans bild. Den vanligaste 

anledningen till detta är för att bilden anses vara så fin att den behöver kommenteras med en 

komplimang och är "värd mer" än en like. Patrik säger att han ibland kommenterar för att 

interagera med den som tagit bilden eller om bilden "behövs" kommenteras. 

 

Alla respondenterna har någon gång lagt på ett filter på någon bild och de allra flesta hävdar 

att de använder filter ofta och att filterfunktionen är en viktig del av Instagram. Flera säger att 

de inte skulle använda Instagram om det inte fanns filter. Anledningen som ges för varför 

filtren är viktiga är för att man snabbt och enkelt kan förändra och försköna en bild estetiskt.  

 

På frågan om integritet och privatliv på Instagram är det enbart ett fåtal som uppger att de har 

privat profil på Instagram. Anledningen till detta är för att kunna vara selektiv med vilka som 

får lov att ta del av bilderna men även för att skapa ett intresse för andra att börja följa dem 

och på så vis få fler följare.  

 



32 
 

”Därför att inte vem som helst ska kunna gå in och kolla och för att man får fler followers om 

man är privat, då blir de nyfikna, och det är kul att ha followers.” 

- Camilla 

 

De övriga respondenterna som inte har privat profil anser att de inte har det för att de inte har 

något att dölja och att bilderna inte är så privata.  

 

Samtliga respondenter använder Facebook och några lägger ibland även upp bilder från 

Instagram på Facebook. Den vanligaste anledningen till detta är för att bilden på något vis är 

speciellt intressant för andra och därför bör spridas på olika håll. Ett antal respondenter 

använder även Twitter och en minoritet av dessa lägger även upp vissa Instagrambilder på 

Twitter av samma anledning som på Facebook. Några respondenter använder sig även av 

andra sociala medier men dessa kopplas inte på något vis till Instagram.  

 

På frågan hur Instagram skiljer sig från andra sociala medier kan svaren sammanfattas som att 

respondenterna tycker att det är skönt att det bara är bilder och knappt någon text. Det är inte 

alltid som en användare vill läsa en massa text utan kanske bara följa andras bildhändelser. 

Reklam är även något som många svarar är skönt att slippa på Instagram till skillnad från 

exempelvis på Facebook.  

 

Flera svarar att deras sätt att ta bilder har påverkats med deras Instagramanvändande. Några 

hävdar att intresset för fotografering ökat med Instagram och att vikten av att ta "snygga" 

bilder ökat. En bidragande faktor till detta är Instagrams enkla gränssnitt som tillåter snabb 

redigering och uppladdning.  

 

Samtliga respondenter går tillbaka för att titta på egna eller andras äldre bilder med anledning 

av att minnas det som varit.  

 

”Det är mycket som en dagbok för sig själv också, för man glömmer bort saker och ting man 

gör. Så det är jätteroligt att gå tillbaka och kolla på gamla bilder.” - Josefin 

Det som respondenterna anser är bäst med Instagram är att det är enkelt att använda och är 

nöjda med hur gränssnittet ser ut idag. Det finns ingen essentiell funktion som saknas även 

om ett önskemål om att kunna zooma in på bilderna och att utveckla Instagram på webben 

tagits upp som förslag på förbättringar. 
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4.3 Observationsstudie 

Under de elva dagar som vi genomförde en observationsstudie, genom vår fiktiva användare 

som vi skapade i Instagram, kunde vi utläsa vissa mönster. Med hjälp av Statigram har vi 

kunnat sammanställa hur många likes och kommentarer de bilder vi lagt upp på vårt konto 

framkallat. Då vi ville se hur hashtags kunde påverka dessa variabler har vi använt oss flitigt 

av sådana. Varje bild har även kategoriserats i förväg, d.v.s. vi har inte lagt upp någon bild 

som inte kunnat indelas i någon av våra förutbestämda kategorier. De kategorier som vi valde 

baserades på vår egen uppfattning om vad som är populära motiv på Instagram.  Kategorierna 

vi valde var: people (människor), me (självporträtt), food (mat), cat (katt), nature (natur), 

view (vy/utsikt) och girl (flicka). Syftet med observationsstudien var just att se påverkan av 

hashtags och därför har vi på alla bilder använt oss av flertalet hashtags. Kategoriseringen är 

gjord utefter det vi anser bildens motiv föreställer.  

 

Totalt sett lade vi upp 22 bilder under elva dagar. De 22 bilderna fick sammanlagt 236 likes 

varav vissa bilder var mer populära och genererade i fler likes än andra. Under tiden för 

observationen fick vi 20 följare som vi tidigare saknade relation till, d.v.s. personer som 

enbart började följa oss efter att ha gillat våra bilder. Vi började själva följa 38 personer för att 

vår användare skulle framstå som så riktig som möjligt. De 38 personer vi valde att följa 

plockades ut bland de användare som gillat våra bilder och som framstod som seriösa 

användare av Instagram.  

 

     
           Bild 4.3.1 ”Överblick” 

 

Vi fick även två kommentarer på två olika bilder. Båda kommentarerna var korta 

kommentarer med koppling till fotografierna, d.v.s. de var inte vad vi valt att kalla för 

”spam”. Med spam menar vi kommentarer med syfte att sprida någon form av 

marknadsföring av ett annat konto eller en tjänst. Den typen av kommentarer eller spam har vi 

tidigare erfarit på våra privata konton och dessa kommer ofta om man använder sig av 
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hashtags då bilden får bredare spridning. Men den typen av kommentarer har vi inte sett på 

vårt fiktiva konto vilket för oss var oväntat.  

Av de 22 fotografier vi lade upp kunde vissa falla in under fler än en av de kategorierna vi 

skapat. Därav är antalet bilder i kategorierna fler än antalet bilder som faktiskt lades upp. Fem 

bilder kunde kategoriseras som nature och hade också den hashtaggen, tre bilder i people, 

fyra i food, två i cat, fem i view, fem i girl och fyra i kategorin för me. En bild fick räknas bort 

då vi missade att tagga den med en hashtag för någon av kategorierna. Den bilden hade fått 

fyra likes vilket gör att antalet likes minskas till 232. Efter bortfallet baseras resultatet därför 

på 21 bilder.  

Att döma av antalet likes kan vi se att den mest populära kategorin är me, som följs av nature 

som tätt följs av girl. På fjärde plats kommer view, på femte plats cat, på sjätte plats food och 

på sista plats people med sju likes i snitt per bild.  

 

 

               
          Bild 4.3.2 ”Antal likes” 

 

 

De två kommentarerna vi fick var på två olika bilder. Den ena kommentaren löd: ”WOW!!” 

Och den andra: ”Nice”. Den senare kommentaren tillhörde den bilden som vi var tvungna att 

ta bort då den inte var kategoriserad. Den första kommentaren är tagen från en bild som vi 
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räknat in i kategorin me. En annan intressant iakttagelse vi gjorde var att de flesta likes som vi 

fick på bilderna kom tätt efter det att vi lagt upp en bild. Detta beror troligtvis på att bilden 

kommer högst upp i flödet över bilder med en viss kategori och syns därför lättare för andra 

användare som söker på den hashtag som bilden taggats med. I takt med att det läggs upp fler 

bilder med en viss hashtag så förflyttas äldre bilder längre ner i flödet.  

 

Den här bilden är tagen från Statigram som tagit fram de bilder från vårt användarkonto som 

fick flest likes under tiden för observationsstudien.  

 

 

 
Bild 4.3.3 ”Mest populära bilder” 
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5. Tolkning och analys 
 

5.1 Varför används Instagram? 

Baserat på informationen vi fått ut under användarintervjuerna kan vi konstatera att svaren till 

varför bilder läggs upp på Instagram varierar. De vanligaste anledningarna är bl.a. för att 

upprätthålla relationer med vänner och bekanta och för att dela med sig av sin vardag samt 

dokumentera nuet. Som vi tidigare nämnt i fotografiets historia så skiljer den typen av 

fotografering sig från varför bilder togs innan de sociala medierna kom. Då användes 

fotografiet för att minnas högtider eller minnesvärda ögonblick. Vi kan genom resultatet från 

våra intervjuer anta att fotografiets användning förändrats genom sociala mediers uppkomst. 

Stelmaszewska m.fl. beskriver i sin artikel om fotodelning via mobilkameror att delning av 

fotografier påverkas av kontext, innehåll och vem eller vilka en bild skall visas för. Trots att 

fotodelning via Instagram ofta går ut till flertalet personer har vi sett liknande tendenser i våra 

intervjuade användare. Några intervjuade har angett att de har privata profiler vilket begränsar 

delningen till de personer som de tillåtit skall kunna ta del av deras bilder. Denna begränsning 

är likartad med den begränsning som beskrivs i tidigare nämnd artikel om att man väljer vem 

man vill visa ett fotografi för. Trots det att övriga respondenter hade öppna profiler så att vem 

som helst kan gå in och se deras bilder väljer många att inte hashtagga med anledning av att 

de inte vill sprida bilderna till så många. Även detta kan ses som en begränsning över vem 

man väljer att dela bilder med. Sedan finns det de som inte har någon åsikt överhuvudtaget 

om vem som tar del av deras bilder. De menar på att om man är restriktiv till att dela bilder 

med allmänheten bör man inte lägga ut de på Internet. De personerna har inte privat profil och 

experimenterar gärna med hashtags för att nå ut till många och för att få många likes.   

 

5.2 Hur används Instagram? 

När vi analyserade vår datainsamling efter att ha intervjuat användarna kunde vi identifiera en 

viss typ av användare. Med detta menar vi att det går att urskilja olika motiv och att motiven 

påverkas och speglas av personen bakom dem. Det var tydligt att det skiljde sig vad våra 

respondenter tog för bilder och hur de beskrev motiven av sina bilder. Denna upptäckt kopplar 

vi till Van House m.fl. forskning som visade att det finns olika kategorier av bilder som delas 

via mobilkameror och att motiven påverkas av lättillgängligheten i direkt uppladdning av 
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mobilbilder mot en webbtillgänglig databas. Nedan listar vi vår tolkning av de olika 

användartyperna vi kunde identifiera. Observera att det givetvis går att hitta många fler, men 

av de tio respondenter vi intervjuade var följande användartyper tydligast. 

 

5.2.1 Den estetiske användaren 

Instagram har med sina filter gett användaren möjlighet att försköna sina bilder estetiskt, eller 

att förstärka och framhäva en viss ton eller känsla i bilden. Alla våra respondenter använder 

sig av filter, men trots det kan några ses som mer estetiskt inriktade än andra. Den estetiske 

användaren lägger inte upp bilder på vad som helst, hur som helst, men på vad som helst men 

väl genomtänkt. Dispositionen tas i beaktning och ljuskällor, eller bristen på sådana, utnyttjas 

för att skapa en bild som är estetiskt tilltalande. För den estetiske användaren är känslan och 

kompositionen viktigare än vad bilden faktiskt föreställer.  

 

5.2.2 Den identitetsskapande användaren 

Att skapa eller forma sin egen identitet är något som de flesta mer eller mindre gör i olika 

sammanhang och miljöer, och sociala medier är inget undantag. Vi har både i vår pilotstudie 

och under våra användarintervjuer fått lära oss att användning av Instagram som 

identitetsskapande verktyg med syfte att marknadsföra den egna personen är vanligt. Att 

exponera de delar av det egna livet som man är mest stolt över eller som man helst blir 

förknippad med var det några av våra respondenter som svarade positivt till att de gjorde. 

Denna typ av bilder kan föreställa allt från ett dyrt klädesplagg, ett par välanvända löparskor 

till en vit sandstrand eller ett självporträtt. Bilder med syfte att forma den bild av sig själv som 

man önskar att andra skall ha.  

 

5.2.3 Realtidsanvändaren 

Ett vanligt förekommande tema på bilder är att man dokumenterar vardagen och det som 

”händer just nu”. Bilderna fungerar som en dagbok eller beskrivning av det vardagliga livet, 

helt enkelt med ord istället för bilder. För realtidsanvändaren behöver bilderna inte vara 

extraordinära på något vis, utan syftet är att låta folk följa dennes vardag, spännande eller ej. 
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Denna typ av användare brukar även skriva en kortare beskrivning till bilderna för att 

förtydliga det som händer eller syns på bilden. Det kan exempelvis vara en bild på en 

busstation med texten att det är förseningar i trafiken p.g.a. vädret.  

 

5.2.4 Den passiva användaren 

En typ av användare som egentligen inte kan svara på varför han eller hon använder 

Instagram mer än att denne skaffade det för att ”många använde det” eller liknande har vi valt 

att kalla för den passiva användaren. Den passiva användaren använder ofta Instagram för att 

kunna följa vänner eller kändisars liv för att se vad de gör, men lägger sällan eller väldigt 

sällan upp egna bilder. Typiskt för dessa användare är att de inte har någon profilbild eller 

information om sig själva och att de inte har någon djupare tanke bakom de bilder som läggs 

upp. De agerar mer mottagare än sändare på Instagram.  

 

5.2.5 Den marknadsförande användaren 

En annan typ av användare som vi lyckades identifiera är användare som använder Instagram 

av marknadsföringssyfte. Då menar vi inte enbart folk som marknadsför sig själva utan som 

även marknadsför exempelvis en arbetsplats eller en produkt kopplade till deras yrke eller 

arbetsplats som i sin tur gynnar dem om den marknadsförs. Dessa användare har ofta ett konto 

som integrerar den här typen av marknadsföring med den egna vardagen. Ett exempel är en av 

våra respondenter som arbetar som frisör och färgtekniker för ett stort företag. Han lägger upp 

bilder på hårmodeller som han klippt, bilder från visningar som han varit med och anordnat 

eller bilder på hårprodukter. Denna typ av användare använder ofta hashtags med företaget 

eller produktens namn eller liknande för att sprida bilderna.   

 

5.3 Filter och hashtags 

Filter har visat sig i vår studie vara viktigt för användningen av Instagram och spekulationer 

om varför Instagram kommit att bli så populärt anser många beror på filter. Alla de användare 

som vi intervjuade använder sig av filter och nio av tio anser att de är essentiella för 
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applikationen. Många användare beskriver även favoriter bland de filter som finns att tillgå 

vilket skulle kunna översättas i att de har någon form av stil i sitt fotoredigerande.  

I Van Houses m.fl. artikel beskriver forskarna att den mobilkamera som deltagarna i projektet 

tilldelades endast hade 1 megapixel i upplösning men att användarna trots detta var villiga att 

tumma på kvaliteten på bilderna med tillgänglighet som utbyte. I vissa fall kunde vissa 

användare även ta användning av den bristande kvaliteten på bilderna och utnyttja det 

estetiskt för att åstadkomma en viss grynighet eller oskärpa i bilderna. Detta kan jämföras 

med Instagramanvändarnas användning av filter och redigeringsverktyg.   

Van House m.fl. konstaterar också att fotodelning är en viktig del av att fotografera och att 

man ofta väljer vem man delar sina bilder med efter intresseområden. Detta anser vi kan 

liknas vid fenomenet hashtags och att sökning på en viss hashtag fungerar som att söka på ett 

intresseområde för att se bilder inom just det området. Detta visar på att tidigare fenomen och 

normer för fotodelning ter sig på samma vis även i modern kontext.  

 

5.4 Normer på Instagram 

Vi tog i metodkapitlet upp Lundmark & Normarks teorier om normer som något som finns 

överallt och som bör tas i beaktning både när det gäller design men även vid användning av 

artefakter av olika slag. Vi har vid vår egen användning av Instagram under 

observationsstudien och vid våra intervjuer upptäckt att normer för hur Instagram används 

finns och efterföljs till stor del. De normer vi identifierat är begränsningar för vad för bilder 

som är accepterat att lägga upp. Våra användare kunde vittna om att det är sällan som de ser 

bilder som på något vis är stötande eller olämpliga vilket skulle bryta mot normen om vad 

som är accepterat att lägga upp. En respondent vittnade om att i de fall då innehållet kan 

ifrågasättas så är det ofta unga tjejer som försöker bryta sig loss från barndomen genom att 

lägga upp utmanande bilder på sig själva eller vänner. Detta påstående är något som även vi 

tror stämmer med verkligheten. I det fallet handlar det nog inte så mycket om att vara 

normbrytande utan om identitetsskapande inför vuxenlivet. Dessvärre är det nog många av 

dessa tjejer som inte är medvetna om hur bilderna kan spridas och till vem, menar Josefin som 

är en av våra intervjuade användare.  

 

Utöver normer för vad som är accepterat att lägga upp finns det även normer inbyggda i 

Instagrams gränssnitt. Applikationen är uppbyggd så att man som användare förväntas lägga 
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på filter på sina fotografier. Att filtrena används i den utsträckning de gör kan till viss del bero 

på att de är lättillgängliga och serveras användaren så fort denne tagit en bild med kameran. 

Vår övertygelse är att filtrena vore populära även om man skulle vara tvungen att gå in i en 

specifik meny för att använda dem, men hävdar ändå att gränssnittet genom att direkt erbjuda 

filter skapar en norm om att filter kan eller bör användas när man använder Instagram.  

Myanatt m.fl. hävdar i sin artikel att sociala nätverk är uppbyggda likt samhällen och är 

dynamiska och därför beroende av att kunna anpassa sig efter yttre omställningar och normer 

samt användarökning. Även detta kan kopplas till Instagrams normer om vad man kan och bör 

lägga upp och att bilderna bör vara estetiskt tilltalande.   
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6. Slutsats 

 

6.1 Hur används Instagram och vad har applikationens filterfunktion 

för betydelse för användandet? 

För att kunna avsluta vår studie med att dra de slutsatser som behövs för att besvara vår 

huvudsakliga frågeställning använder vi oss av de resultat som vi fått fram i vår empiriska 

undersökning, ställer de resultaten mot tidigare forskning och vad tidigare forskare dragit för 

slutsatser. Det är detta vi gjort i föregående avsnitt för tolkning och analys. Vi vill nu 

förtydliga de upptäckter vi gjort och som vi anser vara mest anmärkningsvärda.  

Hur användarna använder Instagram varierar från individ till individ. Men vi kunde identifiera 

olika användartyper bland de tio användarna vi intervjuade om Instagram och deras 

användning. Användartyperna, som vi själva kom fram till, namngav vi och definierade 

utefter den information vi fick av våra respondenter. Att få bekräftat att det finns olika 

användartyper på Instagram såsom exempelvis en mer estetisk typ eller en identitetsskapande 

typ bekräftade även de observationer som vi gjorde under vår observationsstudie. Att filter 

används och har stor betydelse för Instagram som applikation har samtliga respondenter 

styrkt. Flertalet respondenter tror inte att de skulle använt applikationen om det inte vore för 

filterfunktionen. Att vissa motiv skulle vara mer förekommande och mer populära än andra 

kan vi också bekräfta efter våra intervjuer. Vi hade en tidigare föreställning om att bilder på 

mat och söta djur eller bebisar var vanligt förekommande, vilket vi fick bekräftat då flertalet 

användare angav just denna typ av motiv när vi bad dem exemplifiera teman av vanligt 

förekommande motiv.  

För att besvara frågan hur Instagram används hänvisar vi till våra användartyper. Med andra 

ord; det finns olika typer av användare med olika syfte. Vissa ser skönhet i det vardagliga och 

vill dela med sig av den med hjälp av filter som förstärker detta. Andra vill med hjälp av 

exempelvis hashtags sprida sina fotografier för att de har det som yrke eller hobby och på så 

vis marknadsföra sig själva, eller rentav fotografera den produkt eller person eller artefakt de 

ämnar marknadsföra. Andra, den passiva användaren, vill ”hänga med” och vara en del av ett 

virtuellt samhälle som Instagram kan kategoriseras som och som kan styrkas av Myanatt m.fl. 

genom att ha ett konto för att följa andras liv och händelser och lägger inte själva upp bilder i 

större utsträckning. En generell uppfattning vi fått baserat på användarintervjuer, intervju med 
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Deeped Niclas Strandh och genom observationsstudien är att filter är den största anledningen 

till varför användare skaffar Instagram och varför de använder Instagram. Instagram är en 

estetisk applikation för social interaktion i en förskönad vardag. Att kunna skapa något 

vackert av något vardagligt och tråkigt. Därför är filterfunktionen viktig för användarna. 

Instagram hade inte varit lika estetiskt tilltalande om filtren inte funnits, vilket är en stor 

anledning till varför användare vill se andras och sina egna bilder på Instagram – för att de 

blir ”snygga”.   

 

6.2 Rekommendationer för vidare studier 

Om vi hade haft längre tid på oss att utföra empiriska undersökningar inom ämnet hade vi valt 

att mer djupgående studera skillnader på originalfotografier och den redigerade färdiga 

produkten som läggs upp på Instagram. Detta tror vi är intressant att utforska. Vad är det som 

gör att ett fotografi blir mer tilltalande? Detta i kombination med intervjuer med de som lagt 

upp bilderna tror vi hade kunnat skildra en alltmer ihållande trend om vardagens förskönande 

och identitetsskapande samt medieteknikens påverkan på vår vardag.  

En annan aspekt som vi berört men inte grävt särskilt djupt i p.g.a. rädslan för att tappa fokus 

är hur integriteten påverkas av att vi delar med oss av vad vi gör och var vi är på Instagram 

(och även i andra sociala medier). Att kartlägga en människas intressen och vanor är lättare än 

tidigare och hur påverkar detta oss? Och var kommer behovet av att dela med sig av sig själv 

från? Har vi alltid gjort det men med andra medel innan de sociala medierna kom? 
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