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Abstract 
The use of Instagram has increased in recent years. New behaviours and user patterns emerges and 

therefore it’s valuable to examine how the users’ behaviour, user patterns and social standards appear 

in the use of the application today. The purpose of this essay is to reach an increased understanding of 

how Swedish Instagram users, with a number of followers between 94-294, use the “follower 

function”. It aims to investigate how the users relate to the function and whether the number of 

followers possibly affects their use and attitudes towards the function. In order to answer the questions 

of this essay, a qualitative research is applied and three focus group interviews have been carried out. 

The results indicate that Instagram users with a number of followers between 94-294 use the ’follower 

function’ with the purpose of following accounts. They do not focus on getting followed by other 

accounts and they take no interest in increasing their number of followers. Furthermore, they have a 

general idea that a higher number of followers could cause demands, expectations and pressure from 

the followers. 

 

Key words: social networks, Instagram, Instagram followers, follower function. 

 

Sammanfattning 

I takt med att Instagram växer pågår en föränderlig användning av applikationen där nya beteenden 

och användarmönster växer fram. Därför är det angeläget att utforska hur användarnas beteenden, 

överenskommelser och normer ser ut i applikationen idag. Denna uppsats syftar till att nå ökad 

förståelse för hur svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 använder sig av 

följarfunktionen på Instagram. Den syftar också till att undersöka hur användarna förhåller sig till 

funktionen och huruvida följarantalet möjligen påverkar deras användning och förhållningssätt 

gentemot den. För att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå dess syfte har vi använt en 

kvalitativ ansats och genomfört tre fokusgruppsintervjuer. Våra resultat tyder på att Instagram-

användare med ett följarantal mellan 94-294 använder följarfunktionen med syfte att följa konton. De 

lägger inget fokus på att bli följda av andra konton och är ointresserade av att öka sitt följarantal. 

Vidare har de en allmän uppfattning om att ett högre följarantal än deras kan komma att medföra krav, 

förväntningar och press från följarna. 

 

Nyckelord: sociala nätverk, Instagram, Instagram-följare, följarfunktion. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka våra informanter för det otroligt fina och brinnande engagemang de har 

visat för vår undersökning. Utan våra informanter hade denna C-uppsats inte kunnat genomföras. Vi 

vill även tacka vår handledare Fatima Jonsson som har varit till stor hjälp med kreativa och 

nytänkande idéer gällande ämne, inriktning samt problemformulering. 
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1. Inledning 
De senaste decennierna har det tillkommit nya medier som har blivit till en självklarhet i många 

människors vardag (Jansson, 2002, s. 8). Sociala medier är en del av dessa. Sedan år 2010 har 

besökarna ökat från 53 procent av internetanvändarna i Sverige till 77 procent år 2015 (Findahl & 

Davidsson, 2015). Digitala och sociala plattformar växer fram vilket skapar nya platser för uttryck och 

därmed skapas även nya normer. De sociala medierna kan på så sätt ses som en del av en nutida 

mediekultur. En mediekultur handlar om den betydelse medier har för människors livsstil och hur 

människors vardagliga meningsskapande idag influeras av dessa medier (Jansson, 2002, s. 37). 

Mediekultur är ett begrepp som beskriver något mycket centralt och grundläggande för vår tid 

(Jansson, 2002, s. 7). 

  

Ett av de mest populära sociala nätverken är Instagram, som idag har cirka 400 miljoner användare 

registrerade runt om i världen (Instagram blog, 2015). Instagramanvändningen har aldrig varit så stor 

som år 2015 – numera använder 40 procent av alla internetanvändare i Sverige sig av det sociala 

nätverket (Findahl & Davidsson, 2015). Vid applikationens lansering år 2010 brukades den främst 

som en fotoredigeringsapplikation, men har nu utvecklats till ett stort socialt nätverk (Instagram, 

2015). En central del i användningen av Instagram är följarfunktionen, som gör det möjligt för 

användarna att följa varandras konton och därmed dela med sig samt ta del av andras innehåll. 

Funktionen är uppbyggd enligt en följarmodell som skiljer sig från vissa andra sociala nätverks 

följarmodeller. Instagrams användare kan själva välja vilka konton de vill följa alternativt inte följa, 

till skillnad från till exempel det sociala nätverket Facebook där ömsesidiga följarrelationer är 

standard. Vi har uppmärksammat att Instagrams följarmodell och dess följarfunktion skapar 

möjligheter som bidragit till att nya användarmönster vuxit fram. Man kan till exempel se en strävan 

hos vissa användare att aktivt öka sitt följarantal. Det finns otaligt många artiklar på nätet med rubriker 

som ”How to Quickly Get Popular on Instagram”, ”8 Ways to Get Likes and Followers on Instagram” 

och ”How to Become an Instagram Celebrity”. Nya användarbeteenden har skapats – vissa Instagram-

användare med ambitioner att öka sitt följarantal arbetar flitigt med hashtags som verktyg för att synas, 

medan andra använder mer komplicerade metoder. Som ett resultat av detta har företag, exempelvis 

Mediakungen, börjat utnyttja dessa behov och gjort det möjligt för Instagram-användare att köpa både 

följare, likes och kommentarer (Mediakungen, 2015). 

 

I takt med att Instagram ständigt växer pågår alltså en föränderlig användning av applikationen där nya 

beteenden och användarmönster växer fram (Statens Medieråd, 2015). Därför är det relevant att 

utforska hur användarnas bruk, beteenden och normer ser ut i applikationen idag.  
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1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att nå ökad förståelse för hur svenska Instagram-användare med ett 

följarantal mellan 94-294 använder sig av Instagrams följarfunktion, vi har även försökt förstå hur de 

förhåller sig till funktionen och undersöker även om följarantalet möjligen påverkar deras användning 

och förhållningssätt. Vi har undersökt om och i sådana fall hur, denna följarfunktion spelar en stor roll 

i användarnas aktivitet på Instagram samt om de tar nytta av Instagrams tekniska möjligheter gällande 

följarfunktionen, till exempel genom att använda den funktion som föreslår nya konton för användaren 

att följa.  

 

Vi har inspirerats av uppsatsen Sociala medier – frihet eller fängelse, där författarna Grafström och 

Kerrén (2015) har genomfört en studie liknande vår, fast med Instagram-användare som har ett 

följarantal på över 1000. Deras resultat tyder på att Instagram-användare med ett högt följarantal ser 

ett stort värde i sina följare och anstränger sig för att göra dessa till lags, till exempel genom att 

publicera en viss typ av bilder som de tror att deras följare uppskattar. Det framgår även att de 

tillämpar olika strategier för att behålla och/eller öka sitt följarantal. Det är därför angeläget att 

undersöka hur aktiviteten på Instagram ser ut för en Instagram-användare med ett lägre följarantal än 

Grafström och Kerréns (2015) informanter har.  

 

Ämnet är medietekniskt relevant eftersom Instagram är ett interaktivt medium som bygger på 

följarfunktionen, vars betydelse och användning vi har undersökt i uppsatsen. Vi har analyserat 

användningen av funktionen som en som en del av en nutida mediekultur. 

 

Våra frågeställningar lyder enligt följande: 

● Hur använder svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 sig av 
följarfunktionen? 

● Hur förhåller svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 sig till 
följarfunktionen? 

● Påverkar följarantalet hur användaren förhåller sig till och använder sig av följarfunktionen? 
 

1.3 Avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att nå ökad förståelse för hur svenska Instagram-användare med ett 

följarantal mellan 94-294 använder samt förhåller sig till Instagrams följarfunktion, men även att 

undersöka om följarantalet påverkar deras förhållningssätt och användning av funktionen. Vi har valt 

att endast behandla Instagram och inte något av de andra sociala nätverken, exempelvis Facebook eller 

Twitter. Detta eftersom Instagram har en specifik följarmodell som vi finner relevant att studera 

(Instagram, 2015).  
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1.4 Bakgrund 

1.4.1 Instagram 

Instagram är ett socialt nätverk och en fotodelningsapplikation grundat år 2010 (Instagram, 2015). 
Instagram nådde i september år 2015, 400 miljoner medlemmar, som tillsammans publicerar över 80 

miljoner bilder varje dag (Instagram blog, 2015).  

 

Varje Instagram-konto har en egen profilsida. Användarna kan dela med sig av eget material genom 

att använda en bild för att sedan redigera materialet med hjälp av effekter samt även välja ett av de 

flertal fotofilter som erbjuds samt skriva en beskrivande text innan materialet publiceras (Buck, 2013). 

Instagram har en bestämd följarmodell som gör användarnas konton öppna för offentligheten. Vem 

som helst kan följa och ta del av ett kontos publicerade innehåll, förutsatt att Instagram-kontot är så 

kallat ‘public’, det vill säga öppet och offentligt. Väljer användaren istället att ha ett privat Instagram-

konto betyder detta att kontot är stängt. Kontots ägare måste då godkänna samtliga så kallade 

‘följarförfrågningar’ från de Instagram-konton som är intresserade av att följa det privata kontot innan 

dessa kan ta del av materialet som läggs ut. En användare med ett privat konto kan därmed välja att 

godkänna alternativt avböja följarförfrågningar från konton som visat intresse att följa användaren 

(Instagram, 2015). För att fylla Instagramflödet och få innehåll att ta del av i applikation krävs det att 

användarna följer andra konton som i sin tur delar med sig av innehåll. 

 

En funktion som vi valt att koncentrera oss på i denna undersökning är den så kallade ‘föreslagna 

konton-funktionen’, ‘suggested people’ på engelska, vilket är en funktion som uppmuntrar användarna 

att börja följa nya Instagram-konton. När en användare väljer att följa ett konto visar Instagram tre 

stycken förslag på liknande konton som användaren kan tänkas tycka om (Instagram, 2016), se figur 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Föreslagna konton-funktionen, ‘suggested people’ (Lindholm, 2016) 
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Det finns ytterligare en funktion lik denna, som kallas för ‘upptäck personer’ och nås via 

sökfunktionen i applikationen. Där presenteras konton som Instagram tror att användaren möjligen 

skulle föredra. Dessa förslag på konton baseras bland annat på vilka konton användaren följer, vilka 

denne har kontakt med samt vilka inlägg som har like:ats av användaren (Instagram, 2016). Vi 

kommer inte koncentrera oss på den senast nämnda funktionen. Vårt fokus kommer endast vara på 

‘föreslagna konton-funktionen’. 

 

På Instagram kan användarna använda sig av så kallade hashtags som samtliga Instagram-användare 

kan ta del av, förutsatt att användaren som använt sig av hashtags har ett offentligt konto. Med en 

hashtag menas en slags etikett som används för att beskriva innehåll, exempelvis en bild, hashtags 

symboliseras med symbolen: ’#’ (Ögren, 2010). Hashtagsen läggs in i bildtexten till materialet innan 

det delas och kan användas i syfte att beskriva materialet men även för att dela det med andra 

användare som med hjälp av hashtagsen kan ta del av materialet (Instagram blog, 2015). 

 

I och med att användarna kan ta del av andras material i applikationen erbjuds en funktion som kallas 

likes. Like-knappen, även kallad ‘gilla-knappen’, är en markering som används på olika plattformar 

för att visa att man gillar någonting (Gerlitz & Helmond, 2011). I denna uppsats har vi valt att använda 

oss av ordet like för att beskriva denna markering. Användarna kan like:a material som publiceras i 

applikationen genom att dubbelklicka på materialet. Användaren vars material som har like:ats får 

direkt en notis om vem som har gjort detta (Buck, 2013). 

1.4.2. Sociala nätverk – användning och vanor 

97 procent av den svenska befolkningen har idag en mobiltelefon. 77 procent av befolkningen äger en 

så kallad smartphone, 76 procent använder internet i mobiltelefonen varav 66 procent använder 

internet i mobiltelefonen varje dag. I genomsnitt spenderar svenskarna 8 timmar i veckan på internet 

via sina mobiltelefoner (Findahl & Davidsson, 2015).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 (Diagram 5.4) – Andelen av Internetanvändarna som använder Instagram någon gång och dagligen år 2015 

(Findahl & Davidsson, 2015). Figur endast avsedd för färgutskrift.  
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Instagramanvändningens ökning har aldrig varit så stor som år 2015, då hela 40 procent av alla 

internetanvändare i Sverige använder sig av Instagram. Av de 40 procent är det näst intill en fjärdedel 

av dessa, 23 procent, som använder applikationen dagligen, se figur 2 (Findahl & Davidsson, 2015). 

 

 

 
Figur 3 (Diagram 5.13) – Genomsnittligt antal timmar per vecka som sociala nätverksanvändarna spenderar på sociala 

nätverk, fördelat per ålder, år 2013-2015, (Findahl & Davidsson, 2015). Figur endast avsedd för färgutskrift. 

Tiden som spenderas på sociala nätverk har även ökat, se figur 3. År 2010 var det 53 procent av 

internetanvändarna som använde sociala nätverk, idag är det hela 76 procent som använder sig av 

sociala nätverk. Användarna av sociala nätverk spenderar i genomsnitt 6,4 timmar i veckan åt detta, 

nästan 1 timme om dagen. Jämför man detta med år 2014, är detta 1 timme mer i veckan. Tiden på 

sociala nätverk överlag har ökat med 33 procent på två år (Findahl & Davidsson, 2015). 

 

2. Teoretisk bakgrund 

I denna del av rapporten presenterar vi forskning relaterad till vårt ämne samt de perspektiv och 

teorier vi finner relevanta för vår studie. Dessa ligger till grund för vår analys samt när vi 

strukturerar och försöker förstå vår insamlade empiri. 

 

2.1 Relaterad forskning 

Forskningsläget gällande det sociala nätverket Instagram är enligt vår uppfattning relativt outforskat. 

Den forskning som finns tillgänglig på internet handlar till största del om framställning, själv-
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presentation och identitetsskapande – både för företag i marknadsföringssyfte, men framförallt hur 

dess användare med hjälp av Instagram kan förmedla en bild av sig själva.  

Ett flertal studier har undersökt hur vissa användare tycks sträva efter popularitet. Marwick (2015) har 

i sin studie Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy undersökt hur Instagram-användare kan 

uppnå ett känddisskap med hjälp av applikationen, vilket kallas för ‘Instafame’. Marwick (2015) har 

även undersökt vilka drivkrafter som ligger bakom dessa användares användning. Det upptäcktes i 

denna studie att användarnas huvudsakliga drivkraft var önskan att få ett stort antal följare. 

  

Wendt (2014) har i sin bok The allure of the selfie: Instagram and the new self-portrait, undersökt så 

kallade ‘selfies’ på Instagram, vilket i boken beskrivs som ett digitalt självporträtt. Författaren ser 

Instagram som ett socialt nätverk som erbjuder användarna verktyg för framställning av sig själva. 

Wendt (2014, s. 9) undersöker vilken innebörd dessa selfies har och menar på att Instagram verkar ha 

definierat utseendet för en hel generation, då det har delats över 130 miljoner bilder på Instagram med 

hashtagen ’selfie’. Hon synliggör även likheter mellan attraktionen av att dela med sig av selfies och 

medieteoretikern Marshall McLuhans förklaring gällande Narcissus från den grekiska mytologin. 

McLuhan menar på att Narcissus inte blev kär i sig själv, vilket andra mer traditionella teorier 

beskriver, utan att Narcissus snarare inte kunde känna igen sig själv i sin reflektion. Wendt menar att 

detta även försiggår på Instagram i och med användarnas presentation av sig själva i form av 

uppladdning av selfies, då användarna genom att inte känna igen sig själva i denna form leder till en 

slags fascination – vilket skapar en ökad drivkraft till fortsatt uppladdning av selfies. Vidare har 

Bakhshi, Shamma och Gilbert (2014) konstaterat i sin vetenskapliga rapport Faces Engage Us: Photos 

with Faces Attract More Likes and Comments on Instagram, att ansikten är ett kraftfullt visuellt 

verktyg att använda i en icke verbal-kommunikation, då det i deras studie visar på att bilder som visar 

ansikten tycks generera 38 procent fler likes och 32 procent fler kommentarer jämfört med andra 

sorters bilder. 

 

2.1.1 Sociala medier: frihet eller fängelse? 
I uppsatsen Sociala medier: frihet eller fängelse? undersöker författarna Grafström och Kerrén (2015) 

Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem. Denna uppsats antar ett 

kritiskt perspektiv där författarna problematiserar användningen av Instagram med fokus på att 

undersöka de potentiellt destruktiva sidorna som kan följa av att aktivt figurera på sociala medier. 

Författarna förklarar den uppfattning om att det i dagens samhälle finns en mentalitet som säger att 

man ska sträva efter att bli känd, samt att det verkar finnas en självklarhet att finnas representerad på 

sociala medier. Studiens utgångspunkt var att få ökad förståelse kring de drivkrafter och motivation 

som användare på sociala medier har till dess aktivitet. Författarna konstaterar i uppsatsen att 
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Instagram-användare utnyttjar olika typer av strategier för att nå det ultimata målet som enligt deras 

intervjupersoner är att få fler följare och likes. Författarna ville med sin uppsats få en förklaring kring 

vad det är för typer av strategier som Instagram-användare tillämpar vid deras försök att sprida sitt 

personliga varumärke och nå ut till sina följare, samt vilka konsekvenser som närvaron på Instagram 

och andra sociala medier har för dess användare. Författarna genomförde en kvalitativ studie med sju 

genomförda intervjuer av personer som är aktiva på Instagram. Undersökningen avgränsar sig till 

Instagram-användare med öppen profil och fler än 1000 antal följare, varav en betydande del av dessa 

följare var personer som användarna inte kände. Författarna motiverar deras urval av informanter som 

så att de anser att Instagram-användare med relativt många följare skulle kunna tänkas känna av en 

större press att leverera gällande sitt egna publicerade innehåll baserat på vad deras följare förväntade 

sig att se för att på så sätt inte förlora sina följare.  

Grafström och Kerréns (2015) studie fick fram att de informanter som hade fått sin följarbas på 

Instagram med hjälp av en annan plattform lade mer fokus på vad dem själva kände var intressant att 

publicera jämfört med de som istället hade byggt upp sitt Instagram-konto utan hjälp av en annan 

plattform. Dessa informanter såg ett större värde i sina följare samt att dessa informanter även hade en 

tendens att anstränga sig mer för att göra sina följare till lags genom att anpassa sig och fokusera på 

vad följarna ville se i valet av vad de publicerade på sitt Instagram-konto. Under studiens gång 

framkom det även att en viktig del för informanterna var att regelbundet publicera bilder på sitt konto 

för att inte tappa sina följare och att de mönster som användarna hade skapat gällande frekvensen av 

deras publicerade material hölls och inte avbröts då de ansåg att följarna hade en förväntan gällande 

detta och att en brytning av frekvensen av publicerat material kunde resultera i att användarna 

riskerade att tappa följare. Studiens informanter hade erfarenhet av oönskad spridning av information i 

och med deras närvaro på sociala medier. De menade även att negativa kommentarer förekom samt att 

deras privatliv påverkades till en viss del.        

I uppsatsens resultatdel berättar Grafström och Kerrén (2015) att intervjuerna gav dem en uppfattning 

av att följarantalet har en tendens att påverka hur väl ett Instagram-konto speglar användarens liv 

utanför sociala medier. Här framgår det även att informanternas användning av Instagram var mindre 

privat jämfört med deras användning av det sociala nätverket Facebook, då informanterna såg 

Facebook som ett mer privat medium där de hade fokus på att hålla kontakt med personer de känner 

utanför sociala medier, i form av vänner och familj. Författarna konstaterar att när Instagram-

användares följarantal ökar tycks detta resultera i att uppdateringarna blir mindre personliga än 

tidigare. Det uppmärksammas även att användarna vid ett ökat följarantal tenderar att bygga upp en 

bild av sig själva som inte stämmer överens med verkligheten, samt att pressen från deras följare ökar. 

Författarna berättar även hur de fått uppfattningen av att det, Instagram-konton sinsemellan, finns en 

viss konkurrens när det kommer till att få fler följare och likes. I och med detta krävs det att 

användarna överträffar sina ”motståndare”, det vill säga andra Instagram-konton. Grafström och 
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Kerrén (2015) avslutar med att förklara att de även har kommit fram till att sociala medier i stora drag 

har gjort det enklare för användarna att förvränga sanningen och på så sätt förmedla en annorlunda 

bild av sig själva som i vissa fall är en slags förskönad bild, men även lögner gällande händelser. 

Intervjuerna bidrog även till att författarna fick uppfattningen av att det i vissa fall sågs som accepterat 

att förvränga sanningen. 

Grafström och Kerrén (2015) uppmuntrar slutligtvis till en fortsatt forskning med en liknande studie 

gällande ämnet, men som snarare behandlar Instagram-användare med ett lägre följarantal. Författarna 

förklarar vidare att då deras studie koncentrerade sig på Instagram-användare med ett högt följarantal 

varav en stor del av dessa användares följare var okända, kan detta ha bidragit till att informanterna på 

sätt inte upplever Instagram som ett privat medium samt anpassade sitt publicerade innehåll utefter 

detta. 

Vi vill understryka att vi är väl medvetna om att Grafström och Kerréns uppsats är ett examensarbete 

skrivet vid Lunds Universitet vilket innebär att uppsatsen på så sätt inte har genomgått en extern och 

oberoende bedömning. Vi har därav granskat denna uppsats med kritiska ögon och har endast använt 

denna uppsats i syfte som inspiration, främst gällande urvalet av våra informanter för vår egna 

undersökning. Vi finner trots detta denna uppsats som mycket intressant och spännande då författarna 

undersöker liknade aspekter gällande Instagram som applikation med ett stort fokus på 

följarfunktionen. 

 

2.1.2 Fragile Online Relationship: A First Look at Unfollow Dynamics in Twitter  
I den vetenskapliga artikeln Fragile Online Relationship: A First Look at Unfollow Dynamics in 

Twitter har författarna Kwak, Chun och Moon (2011) undersökt handlingen som kallas ’unfollow’, det 

vill säga handlingen att sluta följa ett konto, på det sociala nätverket Twitter. Författarna hävdar att 

detta var den första organiserade undersökningen kring beteendet att följa av konton på Twitter. 

Undersökningen innefattade 1,2 miljoner skärmbilder från Koreansktalandes relationer på Twitter, alla 

dessa användares så kallade ‘tweets’ under 51 dagar samt 22 intervjuer för att även få fram kvalitativ 

data kring beteendet. En ‘tweet’ är ett meddelande i form av text, video eller bilder vilket 

Twittermedlemmar delar med sig av på det sociala nätverket (Twitter, 2016), likt en statusuppdatering. 

Författarna har även använt sig av Twitters så kallade ‘application programming interface’, ‘API’, 

vilket tillåter utvecklare att komma åt data gällande Twitter (Beal, 2016). 

 

Kwaks, Chuns och Moons (2011) huvudsakliga frågeställning grundar sig i två frågor – vilka 

egenskaper som finns kring beteendet att avfölja ett konto samt varför folk gör detta på Twitter. 

Författarna förklarar hur Twitters följarmodell erbjuder användaren valet att följa vem hen vill utan en 

förfrågan eller godkännande från det andra kontots håll och att användarnas innehåll grundar sig i 
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vilka konton användarna har valt att följa. Författarna berättar vidare hur Twitter genom sin 

följarmodell erbjuder så kallade envägsförhållanden, då användarna väljer fritt om de vill följa 

varandra tillbaka. Författarna förklarar även att den bestämda följarmodellen gör det enkelt för 

användarna att bryta den så kallade onlinerelationen, detta genom att sluta följa ett konto. Författarna 

konstaterar att Twitters följarmodell på så sätt skiljer sig från andra sociala nätverk, till exempel 

Facebook, där både förfrågan, godkännande och ömsesidigt följande gäller. Författarna beskriver 

denna följarmodell som den mest utmärkande funktionen med Twitter. 

 

Genom undersökningens kvalitativa dataanalys avslöjade Kwak, Chun och Moon (2011) mönster i 

beteendet kring att följa av konton på Twitter. Detta genom att uppmärksamma att följarrelationerna 

inte behöver vara ömsesidiga, att Twitter varken meddelar när eller vilken användare som har valt att 

följa av ett konto, samt att aktiviteten som krävs att sluta följa ett konto endast består av ett enda klick. 

Författarna kom även fram till att Twitter-användare ofta avföljer konton, detta genom att främst 

studera samt jämföra de insamlade skärmbilderna under undersökningens gång. Detaljer som framkom 

i de genomförda intervjuerna var att användarna avföljde konton som publicerade många tweets under 

en kort tid samt konton som publicerade tweets som handlade om detaljer från vardagen, alternativt 

handlade om ämnen som användaren fann ointressant. Undersökningen fick även fram att inter-

aktionen på Twitter-konton sinsemellan är mycket låg. 85,6 procent av de undersökta följar-

förhållandena involverade ingen aktivitet alls, 96,3 procent hade en interaktion med 3 eller färre 

konton. Författarna menar på så sätt att om frekvensen av interaktionen Twitter-konton sinsemellan är 

liten kan detta vara en anledning till varför användare avföljer konton. 

 

Vidare undersöker Kwak, Chun och Moon (2011) ömsesidigheten i relationerna samt om detta har en 

påverkan i valet att sluta följa ett konto. Här görs en jämförelse mellan de konton som följer varandra, 

det vill säga har en ömsesidig relation och med dem som har ett så kallat envägsförhållande. I studien 

framkommer information om att det är dubbelt så stor risk att onlinerelationen på Twitter bryts när det 

kommer till envägsförhållanden, det vill säga de som endast följer åt ett håll, jämfört med de konton 

som följer varandra ömsesidigt. Författarna undersöker detta vidare och tittar på fall där en ömsesidig 

relation på Twitter bryts och istället blir till en envägsrelation. Vid fall som dessa är sannolikheten 

större att relationen bryts, det vill säga att kontot slutar att följas, än vad den är om det hade varit ett 

envägsförhållande från början. Författarna kom även fram till att ju längre tid ett konto har följts av en 

användare, desto mindre är risken att relationen bryts.  

 

Kwak, Chun och Moon (2011) förklarar deras undran kring om Twitter-användarna tenderar att 

försöka upprätthålla sina antal följare så att antalet känns hanterbart, det vill säga inte ha ett för högt 

antal följare. De finner dock inga bevis som talar för detta och kommer fram till att användarna helt 

enkelt inte aktivt arbetar för att begränsa sitt följarantal så att det känns hanterbart. Något som även 
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framkommer genom undersökningen är att förhållandet mellan ett kontos följarantal och antalet som 

väljer att avfölja ett konto håller sig någorlunda lika. Detta presenteras i en sammanställning av 

följarantal jämfört med det antalet konton som har valt avfölja. 

 

Denna artikel är intressant för vår studie eftersom Kwak, Chun och Moon (2011) tar upp ett beteende 

som till en viss del förklarar samt är en del av användningen av en följarfunktion på ett socialt nätverk. 

Då Twitter har en liknande följarmodell som Instagram, förutsatt att Instagram-användarna har ett 

öppet konto, är denna undersökning på så sätt högst aktuell för vår undersökning. Eftersom att Twitter, 

precis som Instagram är ett socialt nätverk, med 320 miljoner aktiva användare varje månad (Twitter, 

2015) kan detta ses som en god anledning till att denna artikel är relevant för vår uppsats då Instagram 

har likande siffror, med som tidigare nämnt 400 miljoner aktiva medlemmar per månad (Instagram 

blog, 2015). Artikelns författare har precis som vi koncentrerat samt avgränsat sig till landet de själva 

lever i, i detta fall Korea, i vårt fall Sverige. Undersökningens urval omfattar endast Koreansktalande 

Twitter-användare. Därmed får författarna in data från en, vad de själva kallar, miniatyr av det 

Koreanska samhället. De förklarar sitt sätt att se på detta genom att motivera att alla olika typer av 

människor som kan befinna sig i olika stadier i livet samt med olika yrken finns tillgängliga på 

Twitter. Författarna menar att detta bidrar till att de får en större förståelse för användarbeteendet än 

vad, enligt dem själva, tidigare forskning har lyckats uppnå, som istället har begränsat sig till 

studenter. Att författarna själva är bekanta med Twitter och dess kultur i Korea ser de som en 

styrkande fördel i deras undersökning då de på så sätt har en god förståelse och kan förstå ‘tweetsen’ – 

även när de är tagna ur dess sammanhang. 

  

Kwak, Chun och Moon (2011) understryker att de är medvetna om att de sociala och kulturella normer 

kring engagemang, vänskap och onlinetjänster som diskuteras i artikeln kan se annorlunda ut i andra 

länder. De förklarar även att det skulle behövas en större mängd data för att göra det möjligt att 

generalisera resultatet för icke-koreanska Twitter-användare och att de planerar att expandera deras 

datasamling både tidsmässigt samt med mer utrymme för ökad validitet. Detta tyder på att denna 

undersökning är pålitlig då författarna visar att de är konsekventa kring undersökningens resultat 

genom att förklara att de är medvetna om att det kan se annorlunda ut kring de diskuterade normer och 

beteenden i utomstående länder.  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Det kulturella perspektivet  
De kommande definitionerna av Jansson (2002) kring kultur samt mediekultur har vi valt att luta oss 

mot i vår studie. Det är högst relevant att anta ett kulturellt perspektiv i vår studie då det kan komma 

att hjälpa oss förstå viktiga aspekter av en medierad kultur samt för att spegla rådande sociala 
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strukturer på Instagram. Vi har även valt att ta till oss Janssons (2002, s. 12) förklaring om hur man 

vid kulturteoretisk forskning bör se varje vetenskaplig slutsats som tolkning av det som redan är tolkat. 

Då vi i vår studie undersöker vad som kan tyckas vara ett medietekniskt fenomen där våra informanter 

berättar om deras egna erfarenheter, beteenden, överenskommelser, åsikter samt regler gentemot 

Instagrams följarmodell och dess följarfunktion, kan vår slutsats på så sätt ses som en tolkning av det 

redan tolkade.   

 

Kultur som begrepp kan vara svårt att finna endast en korrekt definition av. Jansson (2002, s. 23) 

berättar om ordets ursprung från latinets cultivare, översatt kultivera eller odla på svenska. Han 

uppmärksammar utifrån dessa grundbetydelser två egenskaper som kännetecknar det så kallade 

kulturella då kulturer inte framkommer varsomhelst eller närsomhelst, utan att det snarare behövs 

närhet och omsorg samt att det är dynamiskt då de skapas och omvandlas över tid, precis som till 

exempel odling. Att studera kulturella företeelser innebär på så sätt att man studerar fenomen i ständig 

förändring. Jansson (2002, s. 26) förklarar vidare att ett kulturteoretiskt perspektiv innebär samt 

handlar om att studera meningsfulla fenomen alternativt fenomen som redan blivit tolkade av andra 

människor. Enligt Abrahamsson och Andersen (2005, s. 127) skapas kultur i samspelet mellan 

människor. Frykman och Löfgren (1979, s. 15) beskriver kultur som en spegling av dagens 

samhällsstrukturer – ett begrepp som används för att förklara det samhälle individen omges av. 

 

Jansson (2002, s. 8) konstaterar att det på endast några tiotals år har tillkommit nya medier som har 

kommit att bli en självklarhet i många människors vardag. Han berättar vidare hur medielandskapet på 

så sätt har ökat i komplexitet och blivit en allt mer integrerad del av samhället och kulturen, därav är 

det viktigt att inte isolera delar såsom medieutbud, mediesystem eller mediekonsumtionen från de 

omgivande samhälleliga och kulturella mönstren vid forskning inom olika medier då kopplingarna har 

blivit allt fler mellan dessa och därmed gör det svårare att frilägga en specifik sådan. Medierna har en 

stor betydelse och bör ses som en sammanflätning där mediesamhället är ett samhälle där medierna 

spelar en ovärderlig del. Jansson berättar vidare om ett annat exempel på detta, vilket är begreppet 

mediekultur – ett kulturellt tillstånd genomsyrat av medier. Begreppet kultur skiljs i detta fall från 

begreppet samhälle då kulturen snarare utgörs av de meningssystem och processer genom vilka 

samhället kommunicerar med sig självt. Kulturen är den sfär där meningsskapandet sker, där saker och 

ting i samhället får sin betydelse. Ett förtydligande exempel – en konsumtionsprodukt ses som 

meningslös om den inte genomgår någon form av kommunikation, då det är genom ett kommunikativt 

sammanhang som denna får sin betydelse och på så sätt kan betraktats som en kulturell produkt.  

 

Jansson berättar även hur en så kallad mediekultur kan ses som en världsomspännande kulturell 

situation som till en stor del styr hur människor förstår sina egna liv och omvärld och hur begreppet 

mediekultur på så sätt är en term som beskriver något mycket centralt och grundläggande för vår tid 
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(ibid, s. 7). Han förklarar begreppet vidare och menar att mediekultur handlar om betydelsen som 

medier har för människors livsstil samt hur människors vardagliga meningsskapande idag influeras av 

medier. Jansson berättar vidare och understryker att betydelsen sträcker sig längre än vad man kan 

tänkas tro och jämför alla intryck från medierna likt ringar på vattnet då medierna idag inkluderas i allt 

från våra intressen och därmed samtalsämnen samt det faktum att detta påverkar vårt sätt att tolka 

andra människor (ibid, s. 37).  

 

Jansson diskuterar även en annan infallsvinkel gällande mediekultur med mediet i centrum – hur 

kommunikationsformer präglar ett samhälle snarare än innehållet och dess budskap i sig. Här menas 

att medierna är de som ger förutsättningarna för hur vi kommunicerar och på det sättet formar vårt 

samhälle (ibid, s. 38). Han spekulerar i hur det vore att fly undan dagens mediekultur och liknar detta 

med att aktivt fly undan samhället då man med begreppet mediekultur menar en situation där såväl 

kodsystem och kommunikationsprocesser mer eller mindre är oskiljaktiga från dagens mediesystem. 

Ett förtydligande exempel ges – för att undvika medierna och dess utbud skulle en isolering krävas på 

en enslig plats där endast människor som lever på samma vis med ett gemensamt avstånd från allt 

medierelaterat bor, då man i annat fall skulle nås av ofrivilligt medierelaterade budskap genom att 

samtala med människor, använda sig av kommunaltrafik, handla i affärer eller att endast promenera på 

gatan. Jansson vill med detta förtydliga att det överallt finns medierelaterat budskap utan att man 

lägger någon vidare tanke på det. Mediekulturen är på så sätt oskiljbar från samhället (ibid, s. 11). 

 

Jansson (2002, s. 12) diskuterar även hur det kulturteoretiskt perspektivet sätter tolkningsprocesserna i 

centrum – både gällande tolkningar som omger förmedlingen av massmediernas budskap 

(studieobjekten), samt de tolkningar som forskaren gör genom metoden. Jansson förklarar vidare och 

menar med detta att man vid en kulturteoretisk forskning bör se varje vetenskaplig slutsats som en 

slags tolkning av något som redan är tolkat. 

 

“En ‘kultur’ kan vara mer eller mindre utvecklad. Den stora faran är givetvis att man dömer ut det främmande 

och annorlunda som lägre slående, istället för att försöka förstå fenomenet utifrån sina egna förutsättningar” 

(Jansson, 2002 s. 24) 

 

Vi har under vår studie haft Janssons citat ovan i åtanke och finner det högst lämpligt för vår 

undersökning då Instagram och dess följarfunktion kan ses som en del av en nutida så kallad 

mediekultur. Vi finner det även passande att vi i vår studie undersöker hur svenska Instagram-

användare med ett följarantal mellan 94-294 använder samt förhåller sig till denna följarfunktion och 

om följarantalet möjligen påverkar användarens förhållningssätt gentemot denna funktion. Detta 

genom att undersöka hur användarnas överenskommelser, beteenden samt och regler ser ut gällande 

detta.  
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2.2.2 Det dramaturgiska perspektivet 

Goffmans dramaturgiska teori är applicerbar på vår studie då den beskriver hur människan framställer 

sig i sociala situationer. Då Instagram är en social plattform där användarna interagerar med varandra, 

tror vi att denna teori och dess begrepp är lämpliga att använda även i denna typ av situation.  

 

I boken Jaget och maskerna (Goffman, 2014) presenterar Ervin Goffman en dramaturgisk teori där 

han liknar livet och den mänskliga interaktionen vid en teater. Goffman hävdar att individen påtar sig 

en viss roll i syfte att göra åstundande intryck på sin omgivning, vilket Goffman benämner som 

intrycksstyrning (ibid., s. 23). När en individ befinner sig i sammanhang med andra människor 

försöker hen bedöma och bilda sig en uppfattning om dem, vilket kan leda till att individen beter sig 

annorlunda i dessa situationer (ibid., s. 28). I och med att individen visar denna typ av fasad för sin 

omgivning kan det bli problematiskt att veta vad som är verklighet – individen adapterar sig till sin 

omgivning för att passa in eller försöka att skapa ett intryck som ligger i dennes intresse att överföra 

till andra individer (ibid, s. 13). 

 

Goffman (2014, s. 17) liknar denna situation med ett framträdande där aktören befinner sig på scenen 

inför en publik. Framträdandet och vilken typ av roll aktören antar sig påverkas av vilken situation 

aktören befinner sig i samt av vem eller vilka aktören tilltalar. Detta förtydligas med begreppet 

regioner, som i sin tur delas in i främre och bakre regioner. Med de främre regionerna menar Goffman 

(2014, s. 102) själva scenen, det vill säga de platser där framträdandet äger rum. Där talar aktören till 

sin omgivning utifrån de idéer, föreställningar och förväntningar som anses vara korrekta i det 

sammanhanget. Men när aktören går av scenen och ”bakom kulisserna”, inträder hen de bakre 

regionerna. De bakre regionerna är de platser där den agerande kan koppla av, kliva ur sin rollgestalt 

och vara sig själv. 

 

Goffman (2014, s. 25) presenterar även två typer av extremer gällande hur aktören tar sig an sin roll. 

På den ena extremen finner vi individer som går in i sin karaktär så fullständigt att de övertygas av sitt 

eget skådespel och på så sätt ”lurar sig själva”. På den andra extremen finner vi motsatsen – individer 

som inte alls tillåter sig övertygas av sitt eget skådespel. En individ på denna extrem benämns i boken 

som ”cynisk”, då denne ställer sig kritisk till att kliva in i en roll som inte stämmer överens med vem 

hen är i verkligheten. 

 

I boken förklarar Goffman (2014, s. 208) att man kan betrakta sociala inrättningar ur olika perspektiv 

– tekniska, politiska, strukturella och kulturella aspekter. Enligt Goffman (2014, s. 209) utgör hans 

dramaturgiska angreppsmetod ett femte perspektiv som kan läggas till utöver dessa. Han beskriver 
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även hur hans dramaturgiska perspektiv gränsar till de andra fyra perspektiven. Vad gäller det 

kulturella perspektivet förklarar Goffman förhållandet mellan dessa två perspektiv enligt följande: 

 

”De kulturella och dramaturgiska perspektiven tangerar varandra tydligast med avseende på de moraliska 

normerna. En inrättnings kulturella värden kommer att in i detalj bestämma hur deltagarna ska ställa sig till 

många frågor och samtidigt upprätta en beteenderam som måste upprätthållas, vare sig det finns något 

känsloengagemang bakom beteendet eller inte” (Goffman, 2014, s. 210). 

 

3. Metod 
För att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå syftet med vår studie valde vi att använda oss 

av fokusgruppsintervjuer som metod. I detta kapitel redogör vi för denna metod samt presenterar vårt 

urval och tillvägagångssätt. 

 

3.1 Metodbeskrivning 
Fokusgruppsmetoden är en datainsamlingsmetod där man genomför kontrollerade gruppdiskussioner 

(Eklund, 2015, s. 134). Detta är en metod som används vid insamling av kvalitativ data och innefattar 

deltagare som vanligtvis har något gemensamt som vid ett bestämt tillfälle samlas för en diskussion 

utifrån ett givet ämne (Hylander, 2001, s. 6). Det givna ämnet ges från en moderator, denne ger 

instruktioner till fokusgruppen (Eklund, 2015, s. 133). Fokusgruppens moderator har en viktig roll då 

dennes uppgift är att få deltagarna att samspela med varandra (Hylander, 2001, s. 9). Hylander (2001, 

s. 2) förklarar vidare att fokusgrupper gärna kan användas när man vill studera vad en grupps deltagare 

har för inställning kring ett komplicerat fenomen. Hylander (2001, s. 8) tillägger även att detta är en 

lämplig metod att använda för att ta reda på värderingar och åsikter hos personer som inte vanligtvis 

kan få sin röst hörd. 

 

3.2 Metodkritik – Fokusgrupper 
I en fokusgrupp diskuterar deltagarna deras egna åsikter och erfarenheter gällande det valda ämnet, 

denna metod bidrar på så sätt med deltagarnas beskrivning av hur den sociala konstruktionen av 

dagens verklighet ser ut, utifrån deltagarnas sett att se på omvärlden (Eklund, 2015, s. 135). På så sätt 

är detta en högst relevant metod att använda för vår studie. Eklund (2015, s. 135) förklarar att 

verkligheten och kunskapen om hur saker och ting fungerar skapas av dem som lever i samhället då 

det är de som skapar och anammar denna kunskap. Eklund ger ett exempel gällande detta, vilket är det 

faktum att hur man beter sig på ett bröllop automatiskt bestäms utifrån hur personer som befinner sig 

på bröllop faktiskt beter sig. Föräldrar eller andra vuxna individer lär ut kunskap om saker som detta 

exempel till barn vilket även bekräftas och förstärks då barnet sedan deltar i en sådan situation där 
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dessa normer antas. Den här sortens kunskap kan på så sätt ses som social kunskap då olika kulturer 

ser på situationer som till exempel bröllop på olika sätt och vis med olika normer om hur man 

förväntas bete sig. Den sociala och vardagliga kunskapen om hur människor bör bete sig i vissa givna 

situationer bestäms, anordnas och delas i nutid, varje dag – även om individer i vardagen inte upplever 

eller är medvetna om att denna kunskap är som objektiva strukturer, vilket de tror att de inte är 

delaktiga i att skapa eller föra vidare då det snarare ses som att dessa värderingar och normer helt 

enkelt är så det ser ut i dagens samhälle. Eklund menar därmed att fokusgrupper är en metod som kan 

tyckas vara hjälpsam för att lära sig förstå dessa värderingar och sociala normer.  

 

Hylander (2001, s. 3) tar upp en risk gällande fokusgrupper, vilken är det faktum att någon eller flera 

av deltagarna kan framträda som ledare under diskussionernas gång och på så sätt påverka, styra och 

dominera samtalet som förs mellan deltagarna. Resterande deltagare kan på så sätt påverkas, ledas 

samt hamna i skym undan. Hylander pekar även på att man bör vara noggrann i urvalet av deltagare 

och inte samla ett för stort antal, då detta kan resultera i att deltagarna avbryter varandra eller att en 

deltagares åsikter gällande beteenden eller områden som inte är speciellt socialt accepterande dämpas, 

det är även lätt att deltagarna kommer in på sidospår. Vi har i våra genomförda fokusgruppsintervjuer 

kontinuerligt och aktivt försökt fördela taltiden på samtliga informanter för att på så sätt motverka att 

någon av informanterna tar över diskussionen. Gällande vårt urval av informanter förklaras detta 

tydligare under rubrikerna 3.3 Urval samt rubriken 3.4 Tillvägagångsätt och 3.5 Metodkritik.  

 

Ytterligare anledningar till att fokusgruppsmetoden är aktuell för vår studie finner vi i Hylanders 

(2001, s. 3) förklaring då han menar att i och med att fokusgrupper består av ett flertal deltagare som 

tillsammans diskuterar ett ämne kan deltagarna hjälpa samt uppmuntra varandra till att dela med sig av 

sina erfarenheter och åsikter då dem genom att samtala ihop kan inspireras och väcka minnen hos 

varandra. Diskussionerna kan även släppa på ens hämningar och uppmuntrar resterande deltagare till 

engagemang. 

 

Eklund (2015, s. 136) menar att fokusgruppsmetoden kan ses som mycket flexibel då denna metod kan 

genomföras på ett flertal olika sätt med olika teman och många olika typer av deltagare inkluderade. 

Metoden är även passande för ämnen som kan ses som smått okända och inte ännu tillräckligt 

utforskade eftersom att deltagarna i fokusgruppen får agera experter, något som forskaren kan lära sig 

av. För att ta del av våra teman se rubrik 3.4 Tillvägagångssätt.  

 

3.3 Urval 
I denna studie har vi valt att behandla svenska Instagram-användare. Dessa Instagram-användare har 

ett följarantal mellan 94-294. Enligt statistik från byrån Optical Cortex, där man undersökt ett 

Instagram-konto med 21 239 stycken följare har man med hjälp av Instagrams API fått fram att 
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medianen gällande antalet följare är 194 stycken, detta utifrån de Instagram-användarna som följde det 

undersökta kontot (Byrne, 2014). Det undersökta Instagram-kontot är ett öppet amerikanskt konto 

vilket betyder att följare från hela världen kan följa detta konto, det är alltså användare i flera olika 

länder som denna statistik är baserad på. 

 

Vi har valt att använda denna statistik från Optical Cortex som riktinje för vårt urval då vi, till skillnad 

från Grafström och Kerréns undersökning, vill studera Instagram-användare med ett lägre följarantal. 

Vi valde att skapa ett intervall mellan 100 följare mer eller mindre än 194, baserat på Optical Cortex 

statistik. Uppsatsen är därmed begränsad att undersöka Instagram-användare som har mellan 94 till 

294 följare på Instagram. Efter att ha bestämt detta spann att begränsa oss till använde vi oss av den så 

kallade snöbollsmetoden som Cote och Raz (2015, s. 102) menar kan vara till nytta vid 

intervjurekrytering samt är en användbar metod när forskare försöker nå en gemenskap som kan vara 

svår att nå. Vi kontaktade Instagram-användare i vår bekantskapskrets som uppfyllde de kriterier vi 

hade bestämt oss för gällande följarantal samt föreslog olika datum och platser. De personer som hade 

möjlighet att medverka var elva svenska vuxna i åldrarna 20-49 år, varav nio kvinnor och två män. 

Alla informanter var bosatta i Stockholm. Samtliga har använt sig av Instagram sedan ett flertal år 

tillbaka samt har ett privat Instagram-konto, det vill säga ett konto som är stängt för allmänheten och 

endast kan besökas av de användare som har blivit godkända att följa och därmed ta del av kontot. I 

samtliga grupper hade deltagarna personliga kopplingar till varandra i olika utsträckning. Vi har även 

tydliga kopplingar till deltagarna. 

 

Då vårt urval grundande sig i följarantalet framkom detaljer som detta vid våra fokusgruppstillfällen i 

och med ett formulär som informanterna fick fylla i, att samtliga informanter har ett stängt Instagram-

konto var i och med detta inte till vår kännedom vid urvalsprocessen.  

    

3.4 Tillvägagångssätt 
Vi genomförde tre stycken separata fokusgruppintervjuer med sammanlagt elva informanter. Två av 

grupperna bestod av fyra respektive fem deltagare, vilket Eklund (2015, s. 138.) anser är tillräckligt 

många för att lyckas skapa en fokusgrupp där talartiden är lagom begränsad, detta jämfört med andra 

rekommendationer som istället ligger på ett högre antal, åtta deltagare. Eklund tillägger att åtta 

deltagare även kan fungera bra, men att man vid ett sådant fall bör vara väl medveten talartiden blir 

begränsad. Vi anordnade därför vi fler tillfällen med färre deltagare för att samtliga informanter på så 

sätt skulle få tillräckligt mycket utrymme. Vi valde även att skapa en mindre fokusgrupp med endast 

två informanter då detta gav oss möjligheten att bredda vårt åldersspann. Denna fokusgruppsintervju 

ägde rum på de två informanternas arbetsplats, informanterna kunde därmed känna sig någorlunda 

hemmastadda och på så sätt kunde vi genomföra fokusgruppsintervjun på en komfortabel plats. 

Resterande fokusgruppsintervjuer ägde rum i våra egna hem då dessa platser är centrala i staden vi bor 
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i, vilket är en fördel för våra informanter rent geografiskt samt att vi på detta vis kunde hålla en lugn 

och fri diskussion.  

 

Bell (2007, s. 159.) förklarar att man inför olika typer av intervjuer kan utforma frågor utifrån sina 

bestämda teman. Vi valde att ta till oss detta och lade därför ned mycket tid på att förbereda ett 

intervjudokument vilket användes som stöd under våra fokusgruppsintervjuer, se bilaga 1 – 

Intervjudokument. Personen som agerade moderator läste innantill från detta dokument när det kom 

till de bestämda utgångsfrågorna för att säkerhetsställa att ett så neutralt utgångsläge som möjligt gavs 

för våra informanter. Moderatorn hade i uppgift att hålla samtalet inom ämnets ramar samt ställa 

potentiella följdfrågor till informanterna. Den andre hade rollen som bisittare och hade därmed ansvar 

över dokumentationen i form av anteckningar, filmkamera samt röstinspelning. När våra informanter 

ankom till den bestämda platsen fick de fylla i ett formulär med vad vi har valt att kalla 

översiktsfrågor. Detta formulär innehåller enklare frågor som berör informanternas användning av 

applikationen, se bilaga 2 – Översiktsfrågor. Därefter gavs tydliga instruktioner gällande vårt 

planerade upplägg.  

 

Våra fokusgruppsintervjuer inkluderade tre olika teman med frågor samt bilder, se bilaga 1 – 

Intervjudokument. Det första temat som vi inledde våra intervjuer med fokuserade på tekniken, där vi 

ville få en tydligare bild gällande informanternas användning av applikationen rent praktiskt, vad det 

primära syftet bakom användningen är samt hur informanterna ser på Instagrams följarmodell och 

framförallt den specifika följarfunktionen. I nästa del av fokusgruppsintervjun antog vi istället ett mer 

kulturellt perspektiv. Denna del var mer omfattande då vi med hjälp av denna ville vi få fram 

informanternas attityder gentemot Instagrams följarfunktion och på så sätt skapa en djupgående 

förståelse för hur informanternas reflektioner kring denna funktion såg ut. Slutligen visade vi bilder 

som lades ut på bordet där våra informanter fick diskutera fritt. Tanken var här att de skulle tänka 

högt, diskutera vad de uppmärksammade och tyckte gällande det visade materialet för att på så sätt 

visa deras attityder om de strategier som finns när det kommer till att få fler följare. Vi ville även här 

göra ett ytterligare försök till att nå en ökad förståelse för hur de känner gentemot följarfunktionen. 

 

Vid inbjudan till våra fokusgrupper informerades deltagarna om vad som skulle diskuteras. 

Anonymitet utlovades för att säkerhetsställa att informanterna kände sig bekväma med att medverka 

samt dela med sig av sina åsikter. Vi upplyste även informanterna om denna anonymitet ett flertal 

gånger under fokusgruppsintervjuerna med avsikt att låta informanterna föra en så fri, öppen och ärlig 

diskussion som möjligt utifrån våra givna ämnen.  
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Vi hade i förväg beräknat att våra fokusgruppsintervjuer skulle ta cirka 45 minuter vardera, vilket två 

av fokusgrupperna uppfyllde. Vår första fokusgrupp drog över tiden då informanterna hade mycket att 

säga, genomförandet av denna intervju tog drygt två timmar.  

 
3.5 Metodkritik 
I denna studie hade vi endast möjlighet att intervjua elva personer, varav nio kvinnor och två män. Vi 

hade gärna haft ett större deltagande av det manliga könet för att skapa en jämnare könsfördelning i 

fokusgrupperna. Vid sökandet av informanter kontaktade vi ett lika stort antal kvinnor som män, men 

ett större antal kvinnor hade möjlighet att ställa upp vid fokusgruppstillfällena och därav denna 

fördelning. Majoriteten av våra informanter var i åldrarna 23-26, endast två stycken hade en högre 

ålder (46 respektive 49 år). Det hade varit till studiens fördel om vi även haft informanter som kunde 

representera en yngre svensk Instagram-användare (13-18år) samt representanter för svenska 

Instagram-användare i åldrarna 30-40. Vi är medvetna om att urvalet av våra informanter inte är 

representativt för hela populationen. Vi behöver därför vara aktsamma gällande våra slutsatser av 

studiens resultat.  

 

Bell (2007, s. 167) förklarar att det alltid finns en risk för att få en viss bias, det vill säga skevhet, i en 

undersöknings resultat - detta eftersom de som håller i intervjuerna, i detta fall moderatorn, är i form 

av en människa och inte en maskin. Denna person kan på så sätt omedvetet råka påverka sina 

informanter i och med sina frågor till dessa. Detta hade vi i åtanke under fokusgruppsintervjuerna och 

försökte aktivt hålla ett neutralt utgångsläge under fokusgruppsintervjuernas gång. 

 

Under våra fokusgruppsintervjuer var vi noga med att låta informanterna tala tills de inte hade något 

att tillägga och det givna temat därmed var slutdiskuterat. Detta är något Eklund (2015, s. 146) 

benämner som viktigt vid fokusgruppsintervjuer för att samtliga informanter ska få göra sig hörda och 

känna sig uppmärksammade. Fokusgruppsintervjuerna resulterade därmed i olika lång tid beroende på 

hur mycket våra informanter hade att säga.  

 

3.6 Tematisk analys 

Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in med filmkamera samt med en separat röstinspelning och 

transkriberades sedan ordagrant. De transkriberade intervjuerna resulterade i 51 sidor text. Dessa sidor 

skrevs ut för att underlätta vid nästa steg – den tematiska analysen, där en tydlig överblick krävdes.  

  

Vi har tagit del av Cote och Raz (2015, s. 110) redogörelse av vad en tematisk analys går ut på. Cote 

och Raz förklarar att man kan uppmärksamma och bryta ner mönster i sin data. Man kan sedan ordna 
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upp dessa mönster till ett meningsfullt teoretiskt ramverk som kan användas för att dra slutsatser i 

analysen. Genom att använda sig av en tematisk analys och dess kodning och kategorisering, 

framkommer ofta olika perspektiv av det diskuterade ämnet. Även likheter kan tänkas tillkomma. 

Dessa kan i sin tur skapa kategorier och kan sedan grupperas ytterligare vilket resulterar i ett så kallat 

‘kodningsschema’. 

 

Efter att noggrant ha granskat samtliga transkriberingar ett flertal gånger, uppmärksammades många 

likheter, olika perspektiv och åsikter gällande de givna diskussionsämnena. Vi tog i detta skede fram 

ett kodningsschema, se bilaga 3, där citat uppmärksammades och markerades från våra 

transkriberingsdokument. Vi sammanställde därefter dessa citat under vilket specifikt ämne 

informanten i fråga talade om, vilket slags tema detta kunde tänkas tillhöra samt vilken bred kategori 

som var mest aktuell för respektive citat. Under framtagningen av kodningsschemat hade vi stort fokus 

på analysen då detta kodningsschema ligger till grund för denna. 

 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras den empiri vi samlat in under våra fokusgruppsintervjuer, 

detta i relation till vår teoretiska bakgrund. Vi antar ett kulturellt perspektiv med fokus på tecken av en 

framträdande mediekultur för att försöka tyda och synliggöra användarnas beteenden, 

överenskommelser och regler gentemot Instagrams följarfunktion. Vi använder även Goffmans 

dramaturgiska perspektiv som infallsvinkel för att förstå användarnas beteenden och aktiviteter. De 

resultat vi fått in sammanfattas utifrån de två övergripande huvudkategorier som framkom under vår 

tematiska analys – Instagram och följare. Båda kategorierna innehåller resultat som vi finner 

intresseväckande och tillsammans utgör de en helhet. Därmed är kategorierna avhängiga av varandra 

och till viss del överlappande. Då våra informanter önskas vara anonyma har vi i detta kapitel gett 

dem fiktiva namn. 

 

4.1 Instagram  

4.1.1 Tidsfördriv och vänner 

För att skapa oss en övergripande uppfattning om våra informanters användning av Instagram gav vi 

dem inledningsvis allmänna frågor om deras relation till applikationen. Något som framkom i samtliga 

tre fokusgrupper var att Instagram inte är särskilt viktigt för informanterna, det är snarare ett 

tidsfördriv samt ett bra verktyg för att hålla sig uppdaterad gällande privata sammanhang. En av 

informanterna yttrade sig enligt följande: 
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“Jag kan känna att jag liksom inte skulle dö om Instagram lades ner. Jag använder det ju mer för att hålla koll 

på mina vänner och sådana grejer.” 
– Joanna, 25 år 

  

Samtliga informanter medgav att de använder applikationen i syfte att följa sin familj, sina vänner och 

bekanta. Några av dem jämförde även Instagram med det sociala nätverket Facebook, för att påvisa att 

deras användning av Instagram är mer privat än på Facebook.  

 
“På Facebook är det ju mer vänner som jag inte bryr mig om. Alltså ‘vänner’ typ högstadieklasskompisar 

liksom, som man inte bryr sig om egentligen. Och på Instagram är det vänner som jag har valt.“ 

– Matilda, 25 år 

 

Flera av informanterna uttryckte även att de kände sig tvungna att närvara på Instagram för att hänga 

med i det digitala kommunikationssamhället, vilket vi tolkar som att det kan finnas en social press 

bakom deras användning. Nästa citat från David är ett exempel på detta, där han förklarar varför han 

skaffade ett Instagram-konto. 

  
“I den sociala samvaron behövde man ha ett Instagram-konto”. 
– David, 23 år 

 

Davids citat kan ses som ett tydligt samband till det exempel som vi tidigare har nämnt när Jansson 

(2002, s. 11) menar hur mediekulturen idag är oskiljbar från dagens samhälle samt hur det vore att fly 

undan dagens mediekultur och hur man vid ett sådant fall skulle behöva isolera sig då medierna och 

allt dess medierelaterade budskap i annat fall ofrivilligt skulle nå en. David ger här vad som kan tyckas 

vara en bekräftelse på det Jansson menar med detta, då David antyder att han kände ett behov av ett 

Instagram-konto för att känna samhörighet med sin omgivning samt delta i den nutida mediekulturen.  

 

4.2 Följare 
Vår mest centrala kategori, följare, är det tema som hade ett kulturellt perspektiv, vilket det 

diskuterades mest om under fokusgruppsintervjuerna. Kategorin omfattar allt som rör informanternas 

beteenden, överenskommelser och regler gentemot följarfunktionen. Denna kategori är bred och har 

därför delats in i fyra underteman – följarantal, förändrad användning, framställning samt 

följarmodellens tekniska möjligheter. 

4.2.1 Social press 

Under fokusgruppsintervjuerna talade våra informanter mycket om följarantal – något som de i 

dagsläget fann ointressant, framförallt när det gällde höga antal följare på sina egna konton. Samtliga 
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informanter hade en uppfattning om att ett högt följarantal skulle vara ansträngande och medföra krav, 

förväntningar och press från följarna. 

  
“Vissa har en tamagutchi, andra har ett Instagram-konto som man måste underhålla och ta hand om. Min 

kompis som har ett träningskonto med 89.000 följare, hon måste verkligen underhålla sitt konto, ha bra 

material.” 
– David, 23 år 

 

I en av fokusgrupperna konstaterade informanterna även att så kallade Instagramkändisar (personer 

med ett högt följarantal) förväntas ta bra bilder med kamera för att sedan föra över dem till 

mobiltelefonen innan de kan publiceras på Instagram. Som nästa citat visar anses detta besvärligt hos 

informanterna. 

 
“Precis, Instakändisar, fett jobbigt att behöva ta bilder med kameran och hålla på.“ 
– Amelie, 20 år 

  

De två citaten ovan tyder på att Instagram-användare värderar följarantal olika – vissa värderar ett högt 

följarantal positivt, att döma av Grafström och Kerréns (2015) resultat, medan andra värderar det 

negativt, att döma av våra informanters uttalanden. Att ha rätt följare var istället något majoriteten av 

våra informanter värderade högt. Med andra ord vill de inte att vem som helst följer deras konto och 

tar del av deras innehåll på Instagram, vilket exemplifieras i de två följande citaten. 

  
“Det är inte viktigt att ha många följare, men kanske viktigt att ha rätt följare!” 
– Ella, 23 år 

  
“Sedan kan jag tycka det är konstigt när man får sådana här jättekonstiga förfrågningar från folk man inte vet 

vem det är.“ 
– Malin, 49 år 

 

Detta blev även tydligt när en informant berättade om en egen följarupplevelse han fann problematisk. 
Hans följarantal ökade i och med att han använde sig av hashtags. Informanten upplevde det konstigt 
att bli följd av, för honom, okända personer och kände sig även obligerad att tänka igenom vad han 
publicerade för innehåll. Detta resulterade i att han gjorde sitt konto privat. Hans citat lyder enligt 
följande: 
 
”Jag hade tidigare ett öppet konto och använde mig av hashtags, men då började främmande människor följa och 

gilla och det kändes konstigt så då stängde jag, rensade och ifrågasatte vilka är det här? Då måste man börja tänka 

vad det är för bilder man lägger upp helt plötsligt.” 

– David, 23 år 
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Här kan vi dra en parallell till Goffmans (2014) teorier. Om man har ett stängt konto på Instagram, 

befinner man sig med stor sannolikhet framför en publik som förmodligen känner till vem man är. 

Detta resulterar, enligt Goffman (2014, s. 49), i att man kan vara sig själv i sitt agerande på scenen i 

större utsträckning än om publiken består av personer som inte har grundläggande kunskaper om en. 

Eftersom våra informanter har stängda profiler, är de medvetna om vilka som sitter i publiken och kan 

ta del av deras profiler och vad de publicerar. Majoriteten av informanterna intygade även att deras 

följare bestod av bekanta personer såsom vänner och familj. Som det senaste citatet från David visar 

och i enlighet med Goffmans (2014) teorier, förändrades situationen när David hade ett öppet konto 

och därmed en annorlunda, större publik. När han nu stod på scenen, behövde han tänka igenom vad 

han publicerade. Vi tolkar detta som om han kände sig tvungen att spela en annan roll när han hade ett 

öppet konto där, för honom, okända användare började följa hans konto. Interaktionen med dessa 

personer skiljde sig från den med hans bekanta följare, eftersom dessa nya följare var främmande för 

honom. David var alltså inte bekväm med att anta den roll som han upplevde att ett ökat följarantal 

innebar, vilket vi uppfattar som en primär anledning till varför han valde att rensa ut de nya följarna 

och återigen göra sitt konto privat.  

 

Att Instagram-användare värderar antalet följare olika var en realitet som de flesta informanter själva 

var medvetna om. De hade en uppfattning om att många användare ser positivt på ett högt följarantal, 

men de var samtidigt tydliga med att själva ta avstånd från denna syn på följarantal. 

  
”Det där fattar inte jag. Men det har jag väl förstått litegrann att det verkar vara viktigt för vissa att ha väldigt 

många följare.” 
– Gunnel, 46 år 

  

Här förklarade alltså Gunnel att hon inte förstår sig på användare som vill öka sitt följarantal, varpå 

hon fick medhåll från resterande informanter.  

 

“Men unga människor, de har ju typ inga gränser, de ser ju inte de här sociala konstigheterna.” 
David, 23 år 

 

I det sistnämnda citatet kommenterar David en okänd användares beteende, där denne använt sig av en 

så kallad ‘follow for follow’-strategi. Denna strategi innebär att en användare följer en stor mängd 

slumpmässigt valda Instagram-konton under en kort period för att sedan invänta att eventuellt bli följd 

tillbaka och på så sätt öka sitt följarantal. Användaren avföljer vanligtvis dessa konton när deras 

följarantal har ökat (Slang Definition, 2015). Som vi kan se förutsätter informanten att användaren är 

ung och inte förstår att det, enligt honom, är ett konstigt agerande. I en annan fokusgrupp fanns 

däremot en viss förståelse för varför en del användare känner ett behov att öka sitt följarantal. 
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“Nej jag tycker verkligen inte det är viktigt med många följare... Men hade man däremot lagt ner mycket tid på 

sitt konto hade man kanske känt annorlunda, hade jag lagt mödan på att få ut en bild och redigerat den då är det 

ju klart att jag skulle vilja att många skulle se den.” 
– Nils, 23 år 

  

Som citatet ovan implicerar, tror Nils att man möjligtvis kan känna ett behov att öka sitt följarantal om 

man ansträngt sig med innehållet på sitt Instagram-konto. Har man till exempel bearbetat sina bilder är 

det möjligt att man vill dela med sig av dem till så många som möjligt och därmed skapas en strävan 

efter fler följare. Detta fann samtliga informanter i denna fokusgrupp fullt förståeligt. En annan 

informant tänker sig även det omvända – att man bryr sig mer och mer om sitt innehåll ju fler följare 

man får. 

  
”Jag tror även att man bryr sig ännu mer om man har mer följare. Man bryr sig om hur bilden ser ut för att 

andra kommer att se den. Alla ens följare måste ha något fint att kolla på.” 
– Emma, 23 år 

  

En informant i samma fokusgrupp, Amelie, känner igen sig i den situation som citatet från Emma, 

ovan skildrar. Amelie berättar att hon, för en tid sedan, själv upplevde en eskalerande dragningskraft 

till att vara sina följare till lags i och med att hennes följarantal ökade.  

 
”I och med att jag fick fler följare som visade entusiasm över att följa mig fick även jag ett ökat intresse att visa 

vad jag gjorde via Instagram på ett helt annat sätt än tidigare.” 
– Amelie, 20 år 

  

Informanterna tyckte i allmänhet att ett högt följarantal var oviktigt. För dem var det, som tidigare 

nämnt, viktigare att bli följd av rätt konton. Denna värdering tolkar vi som fullt naturlig eftersom de 

även uttryckte att syftet med deras användning i de flesta fall var att följa sina vänner och bekanta. 

Vissa informanter följde även konton som de inspirerades av eller som försedde dem med nyheter, till 

exempel inredningskonton, modekonton, träningskonton eller nyhetskonton. 

  
“För mig är det viktigare att följa ett antal bra konton än ha många följare.” 
– Gunnel, 46 år 

 
“Jag följer mina vänners liv via Instagram.” 
– Amelie, 20 år 
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En informant som under intervjun förklarat att hon inte bryr sig om höga följarantal, antydde på att det 

kan finnas en potentiell press från omvärlden att ha många följare. Detta var alltså ingen press hon 

själv kände av, men som vi kan se i nästa citat, uttrycker Jessica att hon möjligtvis borde känna denna 

påtryckning. 

 

“Jag kanske borde känna ett behov av att få fler följare, för jag har ju väldigt få.” 
– Jessica, 27 år 

 

Detta citat skulle kunna tolkas som att Jessica upplever det normativt att ha fler följare än vad hon 

själv har på sitt Instagram-konto. Vi har tidigare nämnt hur Eklund (2015, s. 135) förklarar att den 

verklighet vi lever i och vår kunskap om hur saker och ting fungerar helt enkelt skapas av de som lever 

i samhället, i och med att det är de som lever i samhället som även agerar ut denna kunskap. Eklund 

menar, som även detta tidigare nämnt, att individer lär ut kunskap om saker och ting vilket sedan 

bekräftas och förstärks då personen som har lärt sig sedan deltar i en situation där dessa normer antas. 

Vi anser att Jessicas citat tyder på att hon upplever det normativt att ha fler följare än vad Jessica själv 

har på sitt Instagram-konto. Detta menar vi kan ha att med att göra med Eklunds förklaring kring hur 

normer formas och accepteras i vårt samhälle. Man kan tänkas se detta som att Jessica, i och med att 

hon är aktiv på Instagram, har lärt sig från andra i hennes närhet samt av andra Instagram-användare 

att ett högre följarantal än det följarantal hon har är normativt. Vi tolkar detta citat som att Jessica 

indikerar att hon känner att det finns en viss förväntan gällande sitt följarantal från sin omvärld. 

Möjligtvis menar Jessica att hon borde känna ett behov av att ha fler följare på sitt konto eftersom hon 

avviker från denna norm – en norm som hon i och med detta citat till en viss del bekräftar att hon även 

accepterar. Detta ser vi som ett tydligt bevis på att Jessica, utan att hon är medveten om det, är delaktig 

i dagens mediekultur. Precis som Jansson (2002, s. 8) tar upp då han hävdar att en mediekultur innebär 

ett slags mediesamhälle, vilket är ett samhälle där medierna spelar en ovärderlig del. Vi kan även här 

se en koppling till hur Jansson (2002, s. 37) förklarar hur begreppet mediekultur innebär att 

människors vardagliga meningsskapande idag influeras av medier. Jansson påpekar att betydelsen 

sträcker sig längre än vad man kan tänkas tro och att medierna idag har en så stor betydelse att det 

påverkar vårt sätt att tolka andra människor. Jessicas citat visar tecken på att hon plötsligt under 

fokusgruppintervjuns gång inser att hennes omvärld möjligen anser att hennes följarantal är lågt.  

 

4.2.2 Framställning 
För att få en djupare inblick i hur informanterna interagerar med sina följare lät vi dem diskutera 

framställning på Instagram. Som tidigare nämnt använder Goffman begreppen främre och bakre 

regioner för att beskriva en aktörs agerande framför och bakom scenen (Goffman, 2014, s. 102). Dessa 

begrepp har vi valt att applicera på Instagramanvändning. I den främre regionen sker framträdandet, 
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som utgörs av en interaktion mellan aktören och publiken – i vårt fall mellan Instagram-användaren 

och dess följare. I den bakre regionen sker planering och strukturering av framträdandet (ibid., s. 103) 

– i vårt fall skulle detta kunna vara när användaren till exempel väljer vilket innehåll som ska 

publiceras, vilken bildtext som ska skrivas eller när hen redigerar sina bilder eller videos. 

 

När vi bad informanterna diskutera hur de själva vill framstå för sina följare på Instagram uttryckte 

majoriteten av dem inledningsvis att de inte lade någon större vikt i att framstå på ett speciellt sätt 

eftersom att deras följare är deras vänner. Det gjordes även jämförelser med andra konton, till exempel 

bloggare eller inspirationskonton, för att indikera att det är den typ av användare som kan behöva ta 

hänsyn till hur de vill framstå för sina följare. Detta skulle kunna tolkas som att informanterna inte 

anser att de behöver upprätthålla någon fasad när de befinner sig i den främre regionen eftersom de har 

en relativt liten publik bestående av personer som redan känner dem, något vi nämnde tidigare i texten. 

Således behöver de heller inte ägna sig åt några större förberedelser i de bakre regionerna. Nästa citat 

är ett exempel på denna typ av uttalanden.  

 
“Jag har mina vänner, de är de som följer mig, det är inte som att jag driver ett modekonto, då har man ju en 

viss typ av förväntningar på en, så då sitter jag inte och tänker på det sättet.” 
– Emma, 23 år 

 

Några informanter berättade att de ibland vill framställa sig själva på ett visst sätt på Instagram. En 

informant förklarade att hon hade olika kretsar av följare som känner henne olika bra. Hon hävdade 

följaktligen att det endast är för följarna som inte känner henne särskilt bra som hon behövde 

upprätthålla en slags fasad, vilket stämmer överens med Goffmans (2014) teorier om hur publiken 

påverkar framträdandet. 

 
“Man har olika nivåer på vänner. Man har ju liksom de närmsta vännerna som redan vet exakt vem man är, sen 

finns det finns väldigt många som tillhör som en liten krets där man vill att de ska tycka att man är lite kul. De 

känner mig inte så bra.“ 
– Ella, 23 år 

 

De informanter som hävdade att de ibland försökte framställa sig själva på ett visst sätt för sina följare 

förklarade att de gärna ville framstå som roliga, sköna eller obrydda. I en fokusgrupp fanns även 

mentaliteten att det var tröttsamt med Instagram-användare som försöker skapa en romantiserad bild 

av sin vardag. Informanterna hävdade att de kunde genomskåda deras falska fasad och föredrog därför 

mer verklighetstrogna skildringar av hur deras och andras vardag kan se ut. 
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“Jag tror att jag vill vara lite skön för mina följare. Om jag tänker på det, brukar jag inte inte lägga upp selfies 

eller så, jag lägger snarare upp lite så kallade ‘driver med mig själv-bilder’.” 
– Ella, 23 år 

 
“Man har ju fattat att det här perfekta livet alla visar upp, det är ju ingen som har det egentligen liksom.” 
– Frida, 22 år 

  

Denna inställning till hur man framställer sig själv på Instagram skiljer sig avsevärt från hur Grafström 

och Kerréns (2015) intervjupersoner känner angående framställning på sociala medier. Deras 

intervjupersoner uttrycker att de spelar en roll på Instagram – en roll som inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. Att döma av Grafström och Kerréns (2015) resultat ljuger många Instagram-

användare för sina följare, men detta verkar inte ses som något fel av de som gör det. Vidare förklarar 

Grafström och Kerréns intervjupersoner att de visar upp denna falska bild av sig själva för att möta de 

krav som deras följare har. Något att ha i åtanke är att Grafström och Kerréns intervjupersoner har ett 

följarantal på över 1000 följare, varav en betydande del av dessa är okända för användarna. Många av 

våra informanter ställde sig till skillnad från detta istället mycket kritiska till detta konstlade sätt att 

framställa sig på och hade heller inga behov av att möta sina följares krav. Detta tror vi kan tyda på att 

följarantalet påverkar hur man vill framställa sig själv på Instagram. 

 

4.2.3 Förändrad användning 

Ett mönster vi kunde se i alla tre fokusgrupper var att de talade om deras tidigare användning av 

Instagram och hur den hade förändrats. Många hänvisade till hur de förr brydde sig mer om att ha 

många följare, vilket innehåll som publicerades och hur de framstod för sina följare. Samtliga 

informanter var mycket tydliga med att markera att de inte fäste något avseende vid detta längre. 

  

“Jag känner själv också att förut kunde jag vara inne i timmar och välja filter. Och så redigerade man i en 

annan app och sen tillbaka till Instagram och så fram och tillbaka. Nu gör inte jag det här längre.” 
– Frida, 22 år 

 
“Det är inte som att man egentligen bryr sig men jag tror att jag har blivit lite skadad från hur jag använde 

Instagram i början.” 
– Amelie, 20 år 

  

Detta skulle kunna tolkas som om informanterna ser ned på den typ av Instagramanvändning där man 

bearbetar sina bilder, noggrant tar hand om sitt konto och aktivt försöker öka sitt följarantal. 

Majoriteten av informanterna verkade istället ha större respekt för att i att inte ta hänsyn till deras 
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följares förväntningar på hur de agerar på plattformen. Flera av dem förklarade även att de ansåg att 

publicering av selfies är ett genant och narcissistiskt beteende, som vi ser på dialogen nedan. 

 
“Nu känner jag bara typ, herre gud. Jag orkar inte. Varför lägga upp en selfie? Alltså… Lite så.” 
– Frida, 22 år 

 

– Man kanske är mer medveten, alltså om hela den narcissistiska grejen. Att man tänker till lite. 

–  Joanna, 25 år 

 

Hos flera informanter kunde vi se hur fragment av deras så kallade ‘tidigare användning’ hängde kvar. 

Till en början uttryckte många att de inte längre brydde sig om exempelvis följarantal. De brydde sig 

förut – men inte nu för tiden. Men under intervjuns gång, när informanterna fick tid att reflektera över 

sina värderingar kom det fram att de möjligtvis brydde sig en aning, egentligen. Nästkommande citat 

är ett exempel på detta, där informanterna diskuterar antalet konton man blir följd av i förhållande till 

antalet konton man följer. Det första citatet från Matilda, sades i början av intervjun. 

  
”Förut tyckte jag det var så löjligt när man gick in på andra kompisars Instagram och de typ följde 300 konton, 

och hade 15 följare. Och då kunde jag bara ’åh gud vad töntigt’. Men jag har blivit lite mer chill med det, nu 

följer jag själv typ kanske 10 fler än vad jag följs av liksom. Och först var det jättejobbigt för mig, då var jag 

tvungen att avfölja några konton för att det inte skulle se dåligt ut typ. Men nu bryr jag mig inte så mycket.” 
– Matilda, 25 år 

  

Senare under intervjun, när informanterna diskuterat och reflekterat ytterligare kring detta tema, uttalar 

sig samma informant enligt följande: 

 
“När jag går in på folk som jag vet om, typ från högstadiet som jag tycker är så jävla töntiga. Så går jag in på 

deras Instagram för jag tycker det är kul att stalka lite, och då har de också så här typ 178 följare men följer 

385. Och då tycker jag det är så här ‘men gud vad pinsamt’. Ja då ser jag ner på dem, vilket är jättehemskt! 

Men jag gör det. Det är sjukt hemskt. Men inte så mycket, nu lät det som att jag typ hatar dom, men jag tycker 

det är så här typ ’åhh’” [tittar besvärat ned i golvet]. 
– Matilda, 25 år 

Detta resulterade i att en annan informant, som även hon tidigare uttryckt att hon inte längre fäste 

något avseende vid följarantal, beskrev hur hon instinktivt känt att hon behövde avfölja konton, då hon 

följde fler än vad hon blev följd av. 

“Jag måste faktiskt erkänna en grej. Jag kom på mig själv med att bara ‘oj vad många fler jag följer, jag måste 

avfölja några konton’. För att jämna till det lite.” 
– Jessica, 25 år 
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Något som är utmärkande gällande dessa spår av informanternas tidigare användning är att de 

uttryckte en skam över hur de kände. Vi fick även intrycket av att de gärna ville ge sken av att de inte 

brydde sig. 

 

4.2.4 Följarmodellens tekniska möjligheter 

För att ta reda på om och hur informanterna använder sig av de olika verktyg som Instagram och dess 

följarfunktion erbjuder, så frågade vi dem inledningsvis om de aktivt brukar leta efter konton att följa. 

Det visade sig att ingen informant ägnar sig åt att finna nya konton att följa. Många förklarade att de 

oftast hittar nya konton att följa av ren slump. 

 
“Jag brukar nog inte aktivt leta upp nya konton att följa, men ibland kan man ramla in på till exempel något 

inredningskonto som jag finner intressant.” 
– Emma, 23 år 

 
Har jag tråkigt så kan jag lätt gå in på nya konton och titta runt och hitta något att följa, av en slump.” 
– Amelie, 20 år 

 

Som en naturlig påföljd av detta visade det sig även att informanterna inte brukar nyttja de tekniska 

verktyg som finns tillhanda för att hitta nya konton att följa, exempelvis funktionen som föreslår 

konton som man kan tänkas vara intresserad av. För ett flertal informanter var dessa funktioner helt 

främmande, som vi kan se i nästa citat. 

“Jag visste inte ens att den funktionen fanns, så då känns den ju kanske inte helt hundraprocentig kanske.“ 
– Frida, 22 år 

  

De få informanter som kände till funktionerna verkade uppskatta att de fanns, trots att de inte använde 

dem i särskilt stor utsträckning. 

“Alltså jag är väldigt så här att jag lägger sällan till någon, om det inte är någon som jag träffar som jag ba 

”fan vad cool han eller hon är”. Det är inte så att jag scrollar och ba ”men det där kontot kanske är trevligt”. 

Men det är ju en jättebra funktion för att hitta folk, men jag använder den inte.” 
– Joanna, 25 år 

 
“Men jag tycker det är ganska bra. Jag tycker det är så svårt att hitta konton på Instagram. Det känns som om 

alla följer så himla intressanta och roliga konton, och så själv bara ‘eh, så var hittar man dem liksom?’.” 
– Jessica, 25 år 
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Något vi uppmärksammade är att informanterna verkar se olika på relationen gällande att följa 

varandras konton. Några informanter jämförde följarfunktionen på Instagram med Facebooks 

ömsesidiga vänskapsfunktion. Som citaten nedan implicerar, menar dessa informanter att om en 

Instagram-användare börjar följa en annan Instagram-användares konto bör den andre användaren 

följa det kontot tillbaka, så att relationen blir ömsesidig – trots att Instagrams följarmodell inte kräver 

att man gör detta. 

  
“Man kan ju se det lite som en friendrequest.” 
– Ella, 23 år 

 
“Ja, till exempel om någon jag känner skulle börja följa mig, så skulle inte jag följa tillbaka, då är ju jag fett 

dryg?” 
– Amelie, 20 år 

  

Vi tolkar detta som att dessa informanter upplever det normativt att följa konton tillbaka på Instagram. 

Som tidigare nämnt har Kwak, Chun och Moon (2011) undersökt aktiviteten av att sluta följa konton 

på det sociala nätverket Twitter och fick då fram resultat som menade att ömsesidigheten i 

relationerna, det vill säga att båda parter följer varandras konton, hade stor påverkan i valet av att 

avfölja ett konto. Risken att en användare följde av ett konto var här dubbelt så stor vid en 

envägsrelation, där endast ena parten följde ett konto, jämfört med fall där båda parter följer varandra. 

Detta undersöktes vidare och det uppmärksammades även att när en ömsesidig relation hade brutits 

och istället blivit till en envägsrelation så ökade sannolikheten att relationen bröts helt och hållet, 

jämfört med om relationen endast hade varit en envägsrelation från dess början. Vi menar här att 

informanten Ella antyder på att man genom att använda följarfunktionen på Instagram skickar en så 

kallad vänförfrågan inom applikationen. Informanten Amelie bekräftade detta genom att förklara hur 

hon tyckte att en person som inte följer tillbaka kan tyckas vara överlägsen i sitt sätt att agera. Med 

Kwaks, Chuns och Moons (2011) resultat i åtanke ser vi här en samband gällande detta beteende då vi 

anser att Kwaks, Chuns och Moons (2011) undersökning pekar på att även Twitter-användare verkar 

påverkas av ömsesidiga relationer. Twitter och Instagram har mycket lika följarmodeller och vi kan 

här se en likhet gällande våra informanters åsikter och hur stor betydelse det har om hur en relation bör 

vara ömsesidig eller inte. 

  

Två informanter kritiserade denna potentiella norm och kunde inte förlika sig med Ella och Amelies 

övertygelse om att man bör följa tillbaka de konton man blir följd av. Som man kan se i citatet nedan, 

hävdade en informant att modellen inte är ämnad att fungera på det sättet och att användningen av 

funktionen därmed skiljer sig från Facebooks följarmodell där ömsesidiga relationer är en standard. 
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“Men det tycker jag är fel, för det är inte så funktionen fungerar, Facebook är en annan sak.” 
– Emma, 23 år 

  

Trots att Instagrams följarmodell och dess följarfunktion skiljer sig från andra sociala nätverks 

standard, så tycks det finnas en norm hos vissa som menar att beteendet borde vara detsamma även på 

Instagram. Informanten ovan, Emma, tar tydligt avstånd från detta. Vi tolkar det som att hon menar på 

att denna norm inte borde antas på Instagram då funktionen ger användarna själva valet att välja om de 

vill följa kontot tillbaka eller inte. Då Instagrams följarmodell är så pass fri och låter användarna själva 

avgöra om de vill följa ett konto tillbaka eller ej, ser vi här tydliga tecken på att det genom denna 

följarmodell har vuxit fram olika beteenden och att det därmed antas olika normer gentemot denna 

följarmodell och Instagrams följarfunktion.   

 

5. Slutsatser och diskussion 
I denna del av vår uppsats förs en slutdiskussion baserad på föregående kapitel – resultat och analys. 

Vi presenterar här våra slutsatser gällande vår undersökning. De frågeställningar som presenterades 

i inledningskapitlet besvaras, vi hänvisar därefter till eventuell framtida forskning och avslutar med 

kommentarer.   

 

Syftet med denna uppsats var att nå ökad förståelse för hur svenska Instagram-användare med ett 

följarantal mellan 94-294 använder sig av följarfunktionen, vi har även försökt förstå hur de förhåller 

sig till funktionen och undersöker om följarantalet möjligen påverkar deras användning och 

förhållningssätt till den. Nedan återkopplar vi till våra frågeställningar. Vi besvarar samt för en 

diskussion kring respektive fråga. 

 

Hur använder svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 sig av 
följarfunktionen? 
 
Våra resultat visar att Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-249 använder 

följarfunktionen med syfte att följa konton. De lägger inte något fokus på att bli följda av andra 

konton, utan menar istället att det är viktigare är att bli följda av ett fåtal personer som de känner 

personligen. Därmed skiljer sig våra informanters användning av följarfunktionen från Grafström och 

Kerréns (2015) informanters användning. Grafström och Kerréns (2015) informanter, som samtliga 

har över 1000 följare på sina respektive konton, har avvikande beteenden som tyder på att det centrala 

i deras användning är att bli följda av andra konton och vara dessa till lags. Till exempel tillämpar de 

olika strategier för att bibehålla sitt följarantal högt samt håller en regelbunden uppdatering av det 

publicerade innehållet eftersom de förmodar att deras följare förväntar sig det av dem. Denna typ av 

aktivitet ägnar sig inte våra informanter åt. Vi kan alltså konstatera att Grafstöms och Kerréns (2015) 
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informanter har ett större fokus på att bli följd, till skillnad från våra informanter vars främsta fokus är 

att följa andra, framförallt sina vänner, med hjälp av följarfunktionen på Instagram. Vad detta kan 

bero på diskuteras vidare i kommande frågeställningar. 

 

Några av våra informanter följer även olika typer av erkända konton med syfte att finna inspiration. 

Trots detta var en tydlig majoritet av informanterna ovetandes om de föreslagna konton-funktioner 

som finns tillgängliga för dem. Informanterna förklarade att de vanligtvis inte söker efter nya konton 

att följa på Instagram, det är snarare tillfälligheter som gör att de hittar nya konton att följa. En tänkbar 

förklaring till varför informanterna är obekanta med de olika föreslagna konton-funktionerna som 

finns, kan vara att Instagram är under ständig utveckling. På så sätt kan användarna möjligtvis förbise 

uppdateringar som sker i applikationen. Instagrams användargränssnitt kan även ses som en möjlig 

förklaring kring ovissheten om funktionerna, det vill säga att funktionerna inte är tillräckligt 

uppmärksammande i användargränssnittet. Detta kan i sin tur bidra till att användarna går miste om 

den uppmuntran till att följa nya konton som Intstagram ger dem. 

 

Hur förhåller svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 sig till 
följarfunktionen? 
 
Vårt resultat tyder på att Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 inte känner några 

påtryckningar från sina befintliga följare. De känner inte att de behöver upprätthålla en fasad på 

Instagram och inte heller att de behöver vara sina följare till lags på något vis, till exempel genom att 

lägga upp en viss typ av bilder. Det är av värde att jämföra detta resultat med Grafström och Kerréns 

(2015) resultat som visar på motsatsen – att Instagram-användare ofta visar upp en falsk bild av sig 

själva för att möta de krav som deras följare har. Detta sätt att framställa sig på tog våra informanter 

avstånd från, de lade istället prestige i att inte ta hänsyn till sina följares krav, om några sådana krav 

skulle förekomma. 

  

Våra informanter hade även en tydlig uppfattning om att ett högre följarantal än deras skulle medföra 

krav, förväntningar och press från följarna – något de endast betraktade som ansträngande. Denna 

uppfattning var en dominerande anledning till varför informanterna inte kände något behov av att öka 

sitt följarantal. Vi finner det möjligt att koppla denna uppfattning till Grafström och Kerréns (2015) 

resultat. Eftersom Grafström och Kerréns (2015) informanter hade mycket höga följarantal – över 

1000 stycken per konto, är deras resultat en bekräftelse på den kollektiva uppfattning våra informanter 

hade, det vill säga att ett högre följarantal påverkar användarens aktivitet och sätt att framställa sig 

själv på Instagram. Vidare visade våra informanter inget intresse för de strategier som kan användas 

för att aktivt öka sitt följarantal i applikationen, till exempel strategin ‘follow for follow’. De hade ett 

avståndstagande förhållningssätt mot denna typ av aktivitet och hade en uppfattning om att det 

troligtvis är yngre användare som använder sig av denna typ av strategier i syfte att öka sitt följarantal.  
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I våra fokusgrupper tycktes det råda en allmän uppfattning om att glappet mellan antalet följare och 

antalet följda konton inte borde vara för stort. Med andra ord – har man 95 följare bör man inte följa 

500 konton. Två informanter uttryckte att de undvek att följa fler konton än vad de blev följda av och 

en informant berättade om hur hon ibland ser ned på personer som följer fler konton än det antal 

konton de blir följda av. Detta tyder på att det kan finnas en potentiell norm på Instagram som bidrar 

till att användare med ett följarantal mellan 94-294 medvetet håller sitt antal följda konton lågt. 

 

Påverkar följarantalet hur användaren förhåller sig till och använder sig av följarfunktionen? 

Baserat på vår insamlade empiri och de svar vi presenterat ovan, har vi skapat en djupare förståelse för 

hur Instagram-användare med ett följarantal mellan 94-294 följare använder sig av och förhåller sig till 

följarfunktionen på Instagram. Vi har även konstaterat att deras användning och förhållningssätt skiljer 

sig avsevärt från hur informanterna i Grafström och Kerréns (2015) studie använder sig av samt 

förhåller sig till funktionen. Vi är av uppfattningen att dessa stora skillnader Instagram-användarna 

emellan har sin grund i deras följarantal. Grafström och Kerréns (2015) informanter, med sina höga 

följarantal, kände att de behövde vara sina följare till lags – främst för att inte riskera att förlora sina 

följare. Deras aktivitet cirkulerar därmed till stor del kring följarfunktionen och att bli följd av andra 

konton. Våra informanter, med ett längre följarantal, fokuserade istället på att följa konton. De kände 

inga behov av att vara sina följare till lags och deras aktivitet påverkas på så sätt inte av sina följares 

förväntningar. Vi tolkar detta som att Grafström och Kerréns (2015) informanter värderar ett högt 

följarantal positivt, till skillnad från våra informanter vilka istället värderar ett högt följarantal 

negativt, ansträngande och icke tilltalande.  

 

Våra informanters primära syfte i användningen av följarfunktionen är alltså att följa andra konton. De 

konton som främst följs är i form av deras vänner. Informanterna refererar därav till Instagram som ett 

privat medium. Det är därför intressant att uppmärksamma hur Grafström och Kerréns (2015) 

informanter istället upplever Facebook som deras privata medium och Instagram som en mer offentligt 

plattform. Vi anser att detta är ett tydligt tecken på att följarantalet påverkar användningen och 

förhållningssättet till följarfunktionen. 

 

Det faktum att våra informanter sällan söker nya konton att följa och även är obekanta med de 

föreslagna konton-funktioner som finns på Instagram kan uppfattas motsägelsefullt, eftersom deras 

syfte med användningen är att följa andra konton. Vi tror att en eventuell förklaring till detta kan ha 

med följarantalet att göra. Detta eftersom några informanter medgav att de avföljt konton när deras 

antal följda konton gränsade till deras antal följare. Därmed skulle följarantalet kunna inverka som en 

slags spärr vilket gör att användarna undviker att följa för många nya konton – så länge deras eget 

följarantal inte ökar. Denna spärr kan ha sin grund i en slags norm som säger att det antal konton 
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användarna följer inte bör vara högre än det antal konton de blir följda av. En möjlig slutsats att dra 

utifrån detta, är att användare som tar hänsyn till denna norm skulle använda följarfunktionen 

annorlunda om de hade ett högre antal följare. Detta eftersom ett högt antal följare skulle göra det 

möjligt för dem att följa fler konton. 

 

Slutligen är det av värde att poängtera att våra informanter tycktes ha en allmän uppfattning om att 

deras användning av Instagram skulle se annorlunda ut om deras följarantal hade varit påtagligt högre. 

De indikerade att man vid ett högre följarantal känner en press från sina följare – att man aktivt 

behöver omhänderta sitt konto, använda noggrant utvalt material och uppfylla sina följares 

förväntningar. Detta beteende är något som flera av Grafström och Kerréns (2015) informanter uppger 

att dem har, till skillnad från våra informanter. Att Instagram-användarnas förhållningssätt och 

användning av följarfunktionen är så markant olika grupperna emellan anser vi därmed kan ha sin 

grund i deras kontrasterande följarantal. 

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
Vi har i vår undersökning koncentrerat oss på svenska Instagram-användare med ett följarantal mellan 

94-294 och dragit många paralleller mellan denna och Grafström och Kerréns (2015) resultat. Vi ser 

här en eventuell öppning inför kommande framtida forskning där en jämförelse mellan användare med 

ett stort följarantal och användare med ett lägre följarantal skulle kunna genomföras, detta med ett och 

samma fokus inom applikationen samt perspektiv att utgå ifrån. Genom att utföra en undersökning 

som behandlar båda typerna av användare samt med samma kulturella perspektiv och fokus på 

Instagrams följarfunktion, skulle möjligtvis tydligare resultera i intressanta slutsatser. Att den 

undersökningen i sådana fall behandlar konton där antingen öppen eller stängd profil bestäms som ett 

kriterium vid urvalsprocessen tror vi skulle kunna tänkas generera tydliga resultat. Samtliga 

informanter i vår studie har privata konton, vilket möjligtvis kan ha påverkat hur deras omdöme, 

värderingar och allmänna uppfattning om hur Instagram ser ut.  

 

Som tidigare nämnt visade ett flertal av våra informanter tecken på att det kan finnas en norm på 

Instagram som bidrar till att användare med ett följarantal mellan 94-294 medvetet håller sitt antal 

följda konton lågt. Det skulle vara intressant att undersöka om det ligger någonting i detta. Ett förslag 

är därför att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av Instagrams API:er och undersöka 

förhållandet mellan Instagram-användares följarantal och antal konton som följs. På så sätt skulle man 

möjligtvis kunna se om det är vanligt förekommande att Instagram-användare med ett följarantal 

mellan 94-294 följer färre antal konton än vad de blir följda av. I kontrast med detta skulle man kunna 

granska om Instagram-användare med ett högre antal följare följer fler antal konton än vad användare 

med ett lägre antal följare gör.    
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5.2 Avslutande kommentarer 
Vi vill tillägga att vi är medvetna om att våra resultat i denna studie inte kan påstå några vidare 

generaliserade slutsatser för svenska Instagram-användare med följarantal mellan 94-294, precis som 

Eklund (2015, s. 136) menar, då antalet deltagare är för lågt vid en metod som fokusgrupper och att 

detta på så sätt resulterar i att informanterna därför inte kan representera hela befolkningen. Vår studie 

grundar sig alltså i hur våra elva stycken informanter ser och tänker kring Instagram och dess 

följarfunktion. Vi vill även understryka det vi tidigare har nämnt gällande tolkningsprocessen, där 

Jansson (2002, s. 12) berättar hur man vid ett kulturteoretiskt perspektiv sätter tolkningsprocesserna i 

centrum. Vårt resultat och därmed vår slutsats kan på detta vis ses som en tolkning av något som redan 

är tolkat av våra informanter. 
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7. Bilagor 
 
7.1 Bilaga 1 – Intervjudokument 
 
 

INTERVJUDOKUMENT 
 
– Moderatorn leder gruppen. Bisittaren sköter dokumentationen.  
– Under hela intervjun ska ledaren uppmuntra till vidare resonemang med frågor såsom:  
  Hur menar du med det? Kan du klargöra …? Intressant, vad säger ni andra? 
– Vi börjar med att introducera ämnet för våra deltagare. 

Tema  1:   TEKNIKEN  
Deltagarnas  användning  av   Instagram  

  

Syfte:   Ta  reda  på  hur  deras  användning  av  funktionen  ser  ut  rent  praktiskt.  

Klargörande  frågor:   

  
– På vilket sätt använder ni Instagram? I vilket syfte?  
  (ex. följa vänner, hålla sig uppdaterad om nyheter, marknadsföra sig som individ) 
 
– Berätta om er första följarupplevelse 
 
– Vad känner ni för “föreslagna konton”-funktionen? 
   (FÖRKLARA funktionen som uppmuntrar till att följa nya konton) 
  

Tema  2:   KULTURELLT  PERSPEKTIV  
Deltagarnas  att ityder  gentemot  föl jarfunktionen     

Syfte:   Skapa  en  djupgående  förståelse  för  deltagarnas  tankar  och  ref lektioner.     
  

Klargörande  frågor:   

	  

– Hur tror ni att folk vill framstå på Instagram? (Hur vill ni framstå?) 
 
– Tycker ni att det är viktigt att “vara med” på Instagram? Varför/varför inte? 
 
– Brukar ni aktivt leta efter nya konton att följa? (se om funktionen föreslagna konton används, varför/varför  
   inte, är det aktuellt/en viktig del av er användning av applikationen)  
 
– Är det viktigt för er att ha många följare? 
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– Känner ni ett behov av att få fler följare? Varför/varför inte? 
 
– Känner ni att er aktivitet på Instagram förändras allt eftersom ni får fler följare? (om man får det, (ex. mer/mindre 
aktiva, lägger upp en viss typ av bilder, agerar på ett visst sätt gentemot följarna)) 
 
– Tror du att dina följare förväntar sig en viss typ av bilder på din Instagram? I så fall, känner du att du blir påverkad 
av denna förväntan när du lägger upp bilder? (få fram vilken inställning de har gentemot normer/förväntningar/sina 
följare) 
  

Tema  3:  Uppföl jning  KULTURELLT  PERSPEKTIV  (bi lder)  

Syfte:   Tankar,   att ityder  ref lektioner  om  strategier,    instäl lningen  t i l l    Instagram  och  föl jare,   öka  förståelsen  för  hur  de  
känner.  
  

 
 

 
Bild 1 - Bild på Instagramprofil,  Bild 2 - Follow follow back,   Bild 3 - Hashtags 
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7.2 Bilaga 2 – Översiktsfrågor 
 

	  
 

 

 

 

	  

	  

ÖVERSIKTSFRÅGOR  

	  

– När skaffade du ditt konto på Instagram? 
 
 
– Hur lång tid tog det innan du fick följare? 
	  

– Har du öppet eller stängt konto? 
	  

– Vilken typ av konton blir du följd av? 
(ex. vänner, familj, personer du inte känner) 
	  

– Gjorde du någonting för att få de följare du har idag? 
(ex. använde någon slags strategi, följde dom vilket resulterade i att dom följde tillbaka) 
	  

– Har du någon kontakt med dina följare och i så fall hur sker den interaktionen? 
(ex. skriva eller svara på kommentarer) 

	  

– Har du aktivt försökt få fler följare? 



7.3 Bilaga 3 – Tematisk analys 
 
 

 RADNR  CITAT  SPECIFIKT ÄMNE  TEMA   KATEGORI  

51 “I den sociala samvaron behövde man ha ett 
Instagramkonto.” 
 

Syfte med användningen 
 

Delaktighet Instagram 

152 “Någon gång så följde en kändis mig tillbaka?! Det 

var ju liksom en wow-upplevelse!.” 

 

Följarupplevelse Upplevelse Social press 
(Följare) 

192 “Vissa har en tamagutchi andra har ett 
Instagramkonto som man måste underhålla och 
ta hand om. Min kompis som har ett 
träningskonto har 89.000 följare, hon måste 
verkligen underhålla sitt konto, ha bra material.” 
 

Följarantal 
Krävande att ha ett högt följarantal 
 
 

Värderingar Social press 
(Följare) 

196 “Precis Instakändisar, fett jobbigt att ta bilder 
med kameran och hålla på.“ 
 

Följarantal 
Krävande att ha ett högt följarantal 
 

Avståndstagande Social press 
(Följare) 

247 “Man vill framstå som en bra människa för sina 
följare, antingen utseendemässigt eller 
personlighetsmässigt.” 

Hur man vill framstå för sina följare Framställning Social press 
(Följare) 
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311 “Man har olika nivåer på vänner. Man har ju 
liksom de närmsta vännerna som redan vet exakt 
vem man är, sen finns det finns väldigt många 
som tillhör som en liten krets där man vill att de 
ska tycka att man är lite kul. De känner mig inte 
så bra.“ 
 

Vänner Privat Social press 
(Följare) 

329 “Jag tror att jag vill vara lite skön för mina följare. 
Om jag tänker på det, brukar jag inte inte lägga 
upp selfies eller så, jag lägger snarare upp lite så 
kallade ”driver med mig själv-bilder.” 
 

Hur man vill framstå för sina följare Framställning Social press 
(Följare) 

382 “Jag vill att mina vänner ska kunna vara delaktiga 
i mitt fotoalbum.” 

Vänner Privat 
Delaktighet 

Social press 
(Följare) 

389 “I och med att jag fick fler följare som visade 
intresse över att följa mig fick även jag ett ökat 
intresse att visa vad jag gjorde via Instagram på 
ett annat sätt än tidigare.” 
 

Förändrad användning Framställning 
Upplevelse 
Värderingar 

Social press 
(Följare) 

404 “Jag följer mina vänners liv via Instagram.” 
 

Vänner Delaktighet Social press 
(Följare) 

499 “Jag brukar nog inte aktivt leta upp nya konton 
att följa, men ibland kan man ramla in på till 
exempel något inredningskonto som jag finner 
intressant.“ 
 

Aktivt leta nya följare 
Inspiration 

Avståndstagande 
Upplevelse 

Social press 
(Följare) 

 
 



522 “Har jag tråkigt så kan jag lätt gå in på nya konton 
och titta runt och hitta något att följa, av en 
slump.” 

Aktivt leta nya följare 
Tidsfördriv 

Upplevelse Social press 
(Följare) 

570 “Jag använder inte hashtags med syfte för att 
börja följa någon. Man kanske råkar hitta någon 
att följa om man söker på en specifik hashtag för 
ett event och då upptäcker att det är någon på 
eventet som man faktiskt känner som var där.“ 
 

Aktivt leta nya följare 
Hashtags 

Avståndstagande 
Delaktighet 

Social press 
(Följare) 

579 “Jag har flera personer som jag söker upp då och 
då, men det är inte så att jag följer dem.” 

Smygtitta Värderingar 
Delaktighet 

Social press 
(Följare) 

666 “Det är inte viktigt att ha många följare, men 
kanske viktigt att ha rätt följare!” 

Vänner Privat 
Värderingar 
Delaktighet 
 

Social press 
(Följare) 

612 “Ja till exempel om någon jag känner skulle börja 
följa mig, så skulle inte jag följa tillbaka, då är ju 
jag fett dryg?” 
 

Hur man vill framstå för sina följare  
Följarförfrågningar 

Värderingar 
Framställning 

Social press 
(Följare) 

623 “Man kan ju se det lite som en friendrequest.” 
 

Följarförfrågningar Värderingar Social press 
(Följare) 

627 “Men det tycker jag är fel, för det är inte så 
funktionen fungerar, Facebook är en annan sak.” 

Följarförfrågningar 
Skillnader i användningen 

Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(Följare) 

 
 



633 “Men jag skulle aldrig följa någon som jag absolut 
inte är intresserad av.” 
 

Följarurval Avståndstagande 
Privat 
Värderingar 

Social press 
(Följare) 

636 “Jag följer folk jag egentligen inte tycker om, det 
kan vara någon gammal vän som man har 
umgåtts med för länge sen.” 

Följarurval Värderingar 
Framställning 

Social press 
(Följare) 

644 “Men det skulle vara så otroligt drygt om jag 
följde av dem nu.” 
 

Avfölja Värderingar 
Framställning 

Social press 
(Följare) 

647 “Men jag väljer då istället att då aktivt inte följa 
en sådan person från början, över huvud taget.” 
 

Följarurval 
Skillnader i användningen 

Värdering 
Avståndstagande 
Privat 

Social press 
(Följare) 

655 “Ja men det beror väl lite på hur man använder 
appen då helt enkelt. Ni verkar följa konton som 
ni anser har något ni vill se, medan jag och AM ser 
det ännu lite mer som en kompisgrej.” 
 

Följarförfrågningar 
Följarurval 
Vänner 
Skillnader i användningen 

Värderingar 
Privat 

Social press 
(Följare) 

708 “Jag har nu förstått att man ser på följare mycket 
olika. Ni verkar känna helt annorlunda än oss 
andra gällande följare och att bli följd.” 
 

Följarurval 
Skillnader i användningen 
 

Värderingar 
Privat 

Social press 
(Följare) 

 
 



679 “Jag vågar nog ändå bara skicka förfrågningar till 
de jag känner. Men sedan har jag även folk som 
jag kanske har träffat en gång som frågar mig, då 
blir man lite chockad att han ens vet vem jag är, 
då blir man ju glad när någon vet vem jag är!” 
 
 

Följarförfrågningar 
 

Värderingar 
Upplevelse 
Privat 

Social press 
(Följare) 
 

705 “Ja, hade man däremot lagt ner mycket tid på sitt 
konto hade man kanske känt annorlunda, hade 
jag lagt mödan på att få ut en bild och redigerat 
den då är det ju klart att jag skulle vilja att många 
skulle se den.” 
 

Skillnader i användningen Avståndstagande 
Värderingar 
Framställning 
 

Instagram 

719 “Ja eller om jag börjar följa någon så vill jag att 
den ska följa mig tillbaka, men det är inte som att 
jag har ett mål att nu har jag 250 följare, jag vill 
upp till 300 stycken.” 
 

Följarförfrågningar Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(Följare) 

725 “Jag skulle aldrig utgå från att den andra följer en 
tillbaka.” 
 

Följarförfrågningar Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(Följare) 

728 “Ska jag vara helt ärlig så skulle jag inte ens lägga 
märke till det?! Jag skulle inte ens gå in och kolla 
om ni hade följt mig tillbaka.” 
 

Följarförfrågningar Avståndstagande 
Värderingar 

Social press 
(Följare) 

743 “Helt klart! Nej men ärligt, jag tror nog att jag gör 
lite så? Då kanske jag likear om det verkligen är 
kul, men inga snällikes där inte.” 

Likesurval 
Följarurval 

Värderingar Likes 
Social press 
(Följare) 

 
 



815 “Jag kan man märka att man beter sig olika i 
perioder på ens Instagramkonto.” 
 

Förändrad användning Upplevelse 
Framställning 

Instagram 

842 “Jag tror även att man bryr sig ännu mer om man 
har mer följare. Man bryr sig om hur bilden ser ut 
för att andra kommer att se den. Alla ens följare 
måste ha något fint att kolla på.” 
 

Följarantalet påverkar användningen Värderingar 
Framställning 
Privat 

Social press 
(följare) 

866 “Jag har mina vänner, de är de som följer mig, det 
är inte som att jag driver ett modekonto, då har 
man ju en viss typ av förväntningar på en, så då 
sitter jag inte och tänker på det sättet.” 

Följarantalet påverkar användningen 
Vänner 

Värderingar 
Framställning 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

870 “Jag hade tidigare ett öppet konto och använde 
mig av hashtags, men då började främmande 
människor följa och gilla och det kändes konstigt 
så då stängde jag, rensade och ifrågasatte vilka är 
det här? Då måste man börja tänka vad det är för 
bilder man lägger upp helt plötsligt.” 

Krävande att ha ett högt följarantal Värderingar 
Framställning 
Privat 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

916 “Eftersom man följer så många 
inspirationskonton såsom träning och inredning 
så vet man att de inte kommer följa en tillbaka 
utan syftet för mig är att få ta del av deras konto.”  
 

Följarförfrågningar Värderingar Social press 
(följare) 

 
 



921 “Det är inte som att man egentligen bryr sig men 
jag tror att jag har blivit lite skadad från hur jag 
använde Instagram i början.” 
 

Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

929 “Jag hatar det här! En jävla massa hashtags!” 
 

Följarantal 
Strategi för att få fler följare 
Hashtag-strategi 
Skillnader i användning 

Avståndstagande 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

 

80 “För jag tyckte det var lite roligt när man kollade 
dagen där på och så bara ”ohh 10 stycken följare, 
och 10 stycken till!” och sedan insåg jag ju att det 
var ju ingenting.” 
 
 

Följarförfrågningar 
Följarupplevelse 

Värderingar 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

80 “Ni vet, har en annan typ 50 eller 100 stycken 
följare, så har ju ens barn hur många mer som 
helst.” 
 

Följarantal 
 
 

Värderingar 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

181 “Alltså nej nu är jag dum, men jag följer en tjej 
som lägger ut bilder på sitt barn i leriga overaller 
liksom, men vem vill titta på det känner jag? Och 
sen bara okej, hon hade inte ens 11 likes.” 
 

Antal likes Värderingar 
Upplevelse 

Likes 

161 “Jag tycker ju det är kul att gå in och titta på 
vänners vänner, men jag kan inte säga att jag 
aktivt letar nya konton att följa.” 
 

Följarurval 
Aktivt leta nya följare 

Värderingar 
Upplevelse 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

 
 



164 “Sedan kan jag tycka det är konstigt när man får 
sådana här jättekonstiga förfrågningar från folk 
man inte vet vem det är.“ 
 

Följarförfrågningar Privat 
Upplevelse 
Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

174 “För mig är det viktigare att följa ett antal bra 
konton än ha många följare.” 
 
 

Följarurval 
Följarantal 

Värderingar 
Avståndstagande 

Social press 
(följare) 

177 “Men det är klart att det inte är roligt om man 
lägger upp en bild och så står det ’1 like’ där.” 
 

Antal likes Värderingar 
Upplevelse 

Likes 

205 “Ibland så får man en sådan följare, alltså ställen, 
typ frukostställen, caféer och sådant. Det kan jag 
tycka är roligare än om en person som börjar 
följa en.” 
 

Följarförfrågningar 
Följarurval 

Värderingar 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

254 “Det där fattar inte jag. Men det har jag väl 
förstått litegrann att det verkar vara viktigt för 
vissa att ha väldigt många följare.” 
 
 

Följarantal 
Strategi för att få fler följare 
Follow4follow-strategi 
Skillnader i användning 

Avståndstagande 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

279 “Jag tar det som att man bara är ute efter följare. 
Man är inte intresserad av vilka det är och vad 
man visar.” 

Följarantal 
Strategi för att få fler följare 
Follow4follow-strategi 
Skillnader i användning 

Avståndstagande 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

 
 



294 “Jag skulle bara skratta om jag hade någon bekant 
som hashtaggade så där.” 

Följarantal 
Strategi för att få fler följare 
Hashtag-strategi 
Skillnader i användning 

Avståndstagande 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

26 “Förut tyckte jag det var så löjligt när man gick in 
på andra kompisars Instagram och de typ följde 
300 konton, och hade 15 följare. Då kunde jag 
bara ’åh gud vad töntigt’.” 

Följarantal 
Förändrad användning 
Skillnader i användning 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Avståndstagande 
Värderingar 
Framställning 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

28 “Men jag har blivit lite mer chill med det, nu följer 
jag själv typ kanske 10 fler än vad jag följs av 
liksom.” 
 

Följarantal 
Förändrad användning 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Värderingar 
Framställning? 

Social press 
(följare) 

29 “Förr var det jättejobbigt för mig, då var jag 
tvungen att avfölja några konton för att det inte 
skulle se dåligt ut typ.” 
 
 

Följarantal 
Avfölja 
Förändrad användning 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 
 

Värderingar 
Framställning 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

36 “Det känns som om det var så innan för mig. 
Alltså, man skulle liksom visa sina följare vad 
man gjorde. Typ ’kolla vilka restauranger jag äter 
på då’. Men nu är det mer för att få något slags 
nyhetsflöde och liksom, det finns ju så många 
olika konton att följa, så man kan ju få precis 
vilken information man vill, liksom stalka folk 
lite.“ 
 

Förändrad användning 
Följarurval 
Smygtitta 

Avståndstagande 
Framställning 
Värderingar 
Privat 

Social press 
(följare) 

 
 



123 “Men jag tycker det är ganska bra. Jag tycker det 
är så svårt att hitta konton på Instagram. Det 
känns som om alla följer så himla intressanta och 
roliga konton, och så själv bara ‘Eh, så var hittar 
man dem liksom?’.” 
 

Föreslagna konton-funktionen 
Skillnader i användning 

Upplevelse 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

151 “Jag känner själv också att förut kunde jag vara 
inne i timmar och välja filter. Och så redigerade 
man i en annan app och sen tillbaka till Instagram 
och så fram och tillbaka. Nu gör inte jag det här 
längre.” 
 

Innehåll 
Förändrad användning 

Upplevelse 
Värderingar 
Framställning 

Instagram 

161 “Men sen när man väl får till en sådan väldigt bra 
bild, antingen på sig själv eller på sin måltid eller 
någonting, så blir man ju så här ‘ohh’ [låtsas hålla 
upp telefonen och höjer glatt på ögonbrynen]”. 
 

Innehåll Upplevelse 
Värderingar 
Framställning 

Instagram 

191 “Jag kan känna att jag liksom inte skulle dö om 
Instagram lades ner. Jag använder det ju mer för 
att hålla koll på mina vänner och sådana grejer.” 
 

Vänner 
Följarurval 

Avståndstagande 
Värderingar 
 

Instagram 
Social press 
(följare) 

209 “På Facebook är det ju mer vänner som jag inte 
bryr mig om. Alltså ’vänner’ typ 
högstadieklasskompisar liksom, som man inte 
bryr sig om egentligen. Och på Instagram är det 
vänner som jag har valt. Jag har ju ett stängt 
konto och följer bara folk som jag har valt att se 
och då är jag ju ändå intresserad av det jag ser 
typ. Men på Facebook är det ju typ mer ‘aja okej 
kattvideo, jaja’. “ 
 

Följarurval 
Vänner 
Skillnad i användning 

Värderingar Social press 
(följare) 
 

 
 



269 “Exakt. Man vill ha koll på vilka som följer en.” Följarurval 
Följarantal 
Vänner 

Värderingar 
Privat 

Social press 
(följare) 

300 “Ja men det är det jag menade, om man är kändis, 
då måste man ha Instagram.” 
 

Skillnader i användning Värderingar Social press 
(följare) 
Instagram 

311 “Men ju mer följare man har fått, även om det 
bara är kompisar som jag känner, så i början var 
det verkligen bara mina närmsta kompisar typ, 
och sedan har det blivit kompisar och så 
kompisar. Så lite mer medveten är man kanske.” 
 

Följarantalet påverkar användningen 
Förändrad användning 
Vänner 

Värderingar 
Framställning 

Social press 
(följare) 

356 Nej ingen av oss har ju så stora konton att man 
måste tänka att följarna förväntar sig saker av 
oss. 

Följarantalet påverkar användningen 
Krävande att ha ett högt följarantal 
Skillnader i användning 
 

Värderingar 
Framställning 
 

Social press 
(följare) 

387 “...När jag går in på folk som jag vet om, typ från 
högstadiet som jag tycker är så jävla töntiga. Så 
går jag in å deras Instagram för jag tycker det är 
kul att stalka lite, och då har de också så här typ 
178 följare men följer 385. Och då tycker jag det 
är så här ‘men gud vad pinsamt’.” 
 

Smygtitta 
Följarantal 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Värderingar 
Framställning 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

399 “Det känns som att nu när det är så många 
offentliga personer som har Instagram så är det 
inte så konstigt längre att man har ett sådant 
glapp, för man följer ju många kändiskonton och 
de följer ju så klart inte tillbaka. Men innan var 
det ju typ så här ’vilken mobbad människa’.” 
 

Följarantal 
Förändrad användning 
Skillnader i användning 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Värderingar 
Upplevelse 
Framställning 

Social press 
(följare) 

 
 



82 “Mina enda sådana här följarupplevelser är när 
någon kille man legat med vill följa en och man ba 
‘åh okej han vill följa mig… då kan jag följa 
honom också’. Ja men lite så ’jaha är vi på den 
nivån?’.” 
 

Följarupplevelse Upplevelse Social press 
(följare) 

419  “Jag vet inte varför men det känns som att det är 
en ung människa som lagt upp den här bilden.” 

Ålder 
Strategi för att få fler följare 
Follow4follow-strategi 
Skillnader i användning 
 

Värderningar Social press 
(följare) 

311 “Men ju mer följare man har fått, även om det 
bara är kompisar som jag känner, så i början var 
det verkligen bara mina närmsta kompisar typ, 
och sedan har det blivit kompisar och så 
kompisar. Så lite mer medveten är man kanske, 
och lite mindre intern.” 
 
 

Följare 
Förändrad användning 

Värderingar 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

396 “Jag måste faktiskt erkänna en grej. Jag kom på 
mig själv med att bara ‘oj vad många fler jag 
följer, jag måste avfölja några konton’. För att 
jämna till det lite.” 
 

Följarantal 
Relationen mellan antal följare och antal 
följda konton 

Famställning 
Upplevelse 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

287 “Jag kanske borde känna ett behov av att få fler 
följare, för jag har ju väldigt få.” 
 

Följarantal Framställning 
Värderingar 

Social press 
(följare) 

 
 



111  “Alltså jag är väldigt så här att jag lägger sällan 
till någon, om det inte är någon som jag träffar 
som jag ba ”fan vad cool han eller hon är”. Det är 
inte så att jag scrollar och ba ”men det där kontot 
kanske är trevligt”. Men det är ju en jättebra 
funktion för att hitta folk, men jag använder den 
inte.” 

Skillnader i användning Följarfunktioner 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

115 “Jag visste inte ens att den fanns, så då känns den 
ju kanske inte helt hundraprocentig kanske.“ 
 

Skillnader i användning Följarfunktioner 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

209 “På Facebook är det ju mer vänner som jag inte 
bryr mig om. Alltså ‘vänner’ typ 
högstadieklasskompisar liksom, som man inte 
bryr sig om egentligen. Och på Instagram är det 
vänner som jag har valt. Jag har ju ett stängt 
konto och följer bara folk som jag har valt att se 
och då är jag ju ändå intresserad av det jag ser 
typ. “ 
 

Vänner 
Följarurval 
Skillnader i användning 

Följarfunktioner 
Upplevelse 

Social press 
(följare) 

 

 
 


	komplettering_slutlig2maj
	BILAGA3Tematiskanalys-3

