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I STORT SETT HANDLAR DET OM LIKES
–  en studie i hur normer och beteendemönster ser ut och skapas för användandet av Instagram

ABSTRAKT

”I stort sett handlar det om likes”

-En studie i hur normer och beteendemönster ser ut och skapas för användandet av Instagram

”It's all about likes” -A Study of how norms and behaviors looks and created for the use of Instagram

Det här examensarbetet handlar om ungdomar 16-19 år gamla och deras relation till sociala medier

och då med fotoappen Instagram i fokus. Den bygger på en undersökning i två delar; en intervjudel

med informanter för att se hur instagramdiskursen ser ut, hur de använder sig av appen, tolkar och

tänker och en observationsdel där jag tagit del av samma informanters bilder på Instagram. Jag tittar

på hur användaren formas av Instagram och hur Instagram formas av användaren, på vilket sätt

informanterna  förhåller  sig  till  bildtexter,  hashtags  och  om  intervjudelen  skiljer  sig  från  den

observerande  delen.  Kan  man  finna  en  större  och  djupare  mening  med  detta  populärkulturella

tidsfördriv där vi förväntas publicera vardagsbilder eller hur används det? Jag vill i den här studien

kartlägga de normer som formar ungdomar 16-19 som använder sig av Instagram, de mönster som

finns för användandet och se det ur Image – Picturesynvinkel, där picture står för bilderna enskilt

och image är helhetsbilden de ger tillsammans genom frågeställningen:

Hur ser normer och mönster ut för användandet av Instagram bland gymnasieungdomar?

Syftet med undersökningen är att bättre förstå vad vi gör med sociala medier och vad dem gör med

oss. Vad gör Instagram med användarens självbild och de normer för hur en ska vara och leva,

påverkas vi eller går det oss förbi precis som vi tenderar att scrolla förbi händelser och bilder på

sociala medier? Skulle man kunna/är det lämpligt att interagera med Instagram i bildundervisning

och i så fall på vilket sätt? Resultatet av undersökningen stämde inte alls överens med de tankar och

föreställningar jag inledningsvis hade. Istället för att tala om parallella världar, dubbla identiteter

med ett sociala medier-jag och ett IRL-jag så vittnade många av informanterna om att de inte kunde

frångå sitt IRL-jag på sociala medier för att det då skulle uppfattas som avvikande och konstigt.

Även om det finns ett beteendemönster som anses vara okej så får individuella spelregler utformas

som  att  hålla  en  viss  redigeringsstil  eller  inte  gilla/like  förrän  tio  stycken  före  gjort  det,  då

försvinner nämligen namnen på de som gillat en viss Instagrambild och ersätts med ”11 likes”.

Min undersökning gestaltades på Konstfacks vårutställning 2014 i ett brädspel baserat på det sociala

spel som återfinns på sociala medier och Instagram. Spelet är konstruerat och framtaget tillsammans

med två kurskamrater vars undersökningar behandlar närliggande områden.

Josefhine  Olsson  Forsström  –  Onstage/Offstage,  om representationer  och  tillhörigheter  på

kollisionskurs och Mia Widoff – Jag syns alltså finns jag! En studie i hur ungdomar kommunicerar

på sociala medier och hur stor vikt de lägger vid bild- och skriftskapande i interaktion med andra.

 Nyckelord: Instagram, Sociala medier, fotografi, kommunikation, mediering
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1. INLEDNING

1. 1 Introduktion

I introduktionen tar jag upp begreppet och fenomenet sociala medier i stort. Sociala medier är ett

samlingsnamn för webbplatser och mobilappar där människor kan interagera och kommunicera med

varandra. Allt som oftast känns internet och sociala medier som stort svart slukande hål där det

mesta blottas, bloggas, kommenteras, gillas och sparas. När du fyller år rasslar grattishälsningarna

in från människor du inte visste att du kände och om en vän väntar barn finns det appar som räknar

ner dagarna och informerar alla i vännens vänregister, om du inte är blockad eller borttagen förstås.

Bröllopsbilder,  bebisbilder,  fyllebilder,  modell-för-en-dag-bilder  och  en  och  annan egobild  med

plutande läppar eller spänd överkropp och hårt uttryck trängs i människors dagliga bildflöden på

sociala medier.  Den som är lite kunnig kan hitta tillbaka till gamla facebookinlägg, instagrambilder,

twitterinlägg, blogginlägg och gotta sig i det förflutna.

Facebook har idag existerat i 10 år och började som ett studienätverk för studenter på Amerikanska

Ivy league universiteten, de åtta äldsta toppuniversiteten i Nordamerika.1 År 2006 insåg grundarna

att tjänsten kan vara till nytta för många fler och lanserades för övriga världen.2 Än dröjer det tills

de barn och unga som växer upp mitt i detta, de som som blev publicerade på internet redan några

timmar gamla, kan ge sin bild av hur de ser på den transparens det skapar och hur deras jag formas

redan från sina första likes. Jag kommer därför i den här undersökningen se på hur de som levt

större delen av sina tonår med sociala medier ständigt närvarande, de som nu är 16-19 år. Hur de

använder och tänker kring sociala medier med fotoappen Instagram (som ägs av Facebook Inc.) i

fokus, en app där användaren kan följa och ta del av andras bilder samt publicera sina egna och bli

följd.  Jag utgår ifrån att de som använder Instagram har någon form utav intresse för foto och

estetik eller den kommunikativa delen, eftersom det krävs ett aktivt val för att ladda ner appen,

starta ett konto och publicera bilder. Appen är utformad med en inbyggd kamera, ett galleri med

olika  färgfilter  där  användaren  kan  redigera  bilden  och  så  finns  ett  verktyg  för

publicering/prenumerering. Bilderna som publiceras är oftast ögonblicksbilder och det som händer i

nuet. Det gör att funderingar på hur vi formas av det vi läser och publicerar dyker upp och om man

kan se en tydlig Instagramdiskurs med normer och beteendemönster för hur en användare bör vara

på Instagram.

1 http://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3 hämtat den 2 februari 2014
2 https://www.facebook.com/notes/facebook/welcome-to-facebook-everyone/2210227130 hämtat den 2 februari 2014
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1. 2 Bakgrund

Det finns många olika forum för social  interaktion över internet,  de tidigaste  har  gått  i  graven

tillsammans med alla inlägg, krypin och bilder som de innehöll men det kommer ständigt nya appar,

hemsidor där man delar bilder och andra forum med fokus på olika inriktningar. Jag har valt att

enbart fokusera på Instagram som är en  App (kort för applikation) till smarta mobiltelefoner som

tillåter användaren att publicera bilder och skriva en bildtext, som en väldigt förenklad blogg.

Appen har funnits sedan 2010 och kom först ut på marknaden för iPhone vilket skapade en tydlig

uppdelning  mellan  Apple-  och  Android-användare  innan  det  slutligen  släpptes  för  alla  smarta

mobilenheter 2012.3 Idag är det inte lika tydlig uppdelning mellan de operativsystem som finns utan

det går ut på att publicera och dela bilder med varandra oavsett mobil. Vi människor är beroende av

att spegla oss i andra för att veta att vi finns och det är i den processen som bildpublicering passar så

bra.4 Jag kan känna en lust att publicera en bild på det jag upplever för stunden och bekräftelsen i att

få en like5 och veta att mina följare6 ser vilket kul liv jag har. Samtidigt som jag, mitt i ett inlägg,

kan avstå från att publicera en bild för att jag inser att den inte är tillräckligt bra eller spännande. Är

det jag som med mina fyra års studier på Konstfack som försvårar mitt eget användande och nöje av

ett  populärkulturellt  verktyg  eller  ligger  det  något  större  i  användandet  och  publicerandet  av

vardagsbilder på Instagram?

Om jag tolkar Instagram ur ett historiskt perspektiv som en form av minnesanteckningar och en

enkel och publik form utav dagbok att titta tillbaka i blir det som vår tids dokumentation om hur vi

uppfattar  världen.  Allt  kanske  började med grottmålningar,  fortsatte  på  forntiden  då  människor

ristade på stenhällar och vikingarna lämnade efter sig ett gäng runstenar till efterkommande att läsa

vad och vem de erövrat,  eller  så är vårat Instagramande bara ett  narcissistiskt beteende och en

känsla av att har det inte hänt på sociala medier så har det inte hänt.

”I was here och se hur kul jag hade det!” Om det inte publiceras kommer det glömmas tillsammans

med resten av de dagar vi inte förevigar med våra kameror och spar i den virtuella världen. Jag vill

undersöka vad är det som triggar dessa fenomen och diskursen kring Instagram bland ungdomar.

1.3 Om Instagram

Det  sociala  mediet  jag  undersökt  i  den  här  studien  är  Instagram  som  går  under  kategorin

microblogg. Det är ett verktyg som går ut på att följa/follow andra instagramanvändare, få ta del av

deras  bilder  och  publicera  bilder  så  dina följare/followers kan  ta  del  av  dina  bilder.  Man  kan

fotografera direkt i appen eller ladda upp en bild via mobilens fotoalbum. Bilderna redigeras ofta
3 http://www.businessinsider.com/instagram-2010-11, hämtat den 4 april 2014
4 Dunkels, Elza, (2009), Vad gör unga på nätet?, Malmö: Gleerups s. 48-49
5 En like/gilla, flera likes är ett sätt att mäta hur många som gillat en viss bild på Instagram.
6 Followers eller följare är de som prenumererar och får ta del av mina bilder i sitt nyhetsflöde.
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med olika filter som gör att bilderna ser retro ut och stämningen kan komma fram på ett starkare

sätt. Genom att följa andra användare ser användaren vad de publicerar för bilder i ett så kallat flöde

(som  korta  inlägg  på  en  lodrät  rad).  Under  varje  bild  finns  en  gilla/like-knapp  och  en

kommentera/comment-knapp där man på ett eller annat sätt kan välja att visa vad man tyckte om

bilden. Eftersom ursprungsspråket är engelska så blir termerna ofta på svengelska eller att båda

används.  Hashtag beskrivs ibland som att  tagga eller en  tagg. Att hashtagga innebär att den som

publicerar en bild länkar den till ständigt växande album med andra användares bilder. Man kan

använda  sig  av  befintliga  taggar  eller  göra  sina  egna.  Det  finns  mer  eller  mindre  offentliga

hashtaggs som exempelvis #konstfack2014 för att samla utställares och besökares bilder av en viss

utställning, fest, händelse i ett album eller taggar som #selfie #summer #happy, enstaka ord med

syftet att de ska generera fler likes och följare. Man kan även använda hashtaggs i ironiskt syfte

eller istället för bildtext: #ilandsproblem, #dagensförstakaffe #fångadagen för att motivera, förklara

eller avdramatisera bilden man publicerar. 

Övriga begrepp är; scrolla som betyder att man snabbt kollar igenom de bilder som lagts upp,

trolla  kommer  från  engelskans  trolling  och  betyder  att  man  fiskar  eller  trålar  efter  utdragna,

ofruktbara diskussioner, känslomässiga svar eller gräl och att instagrama kan både betyda att man

lägger upp en bild eller att man scrollar igenom bildflödet. På sitt användarkonto kan man antingen

ha öppen profil så att alla som använder sig av appen kan se de bilder som är publicerade eller så

kan man ha låst profil och enskilt godkänna alla förfrågningar från människor som vill börja följa.

Man kan skriva bildtext, använda smileys och hashtagga. Det finns en hel del oskrivna regler och

strategier för hur en användare bör bete sig på Instagram för att spela spelet rätt och det är dessa

som benas ut och tolkas i den här uppsatsen. Ibland nämns även IRL som är en förkortning för In

real life eller i riktiga livet och är en benämning på det liv vi lever, det utanför sociala medier och

internet.7 Instagram-appen ägs av Facebook inc. och i det finstilta kontraktet varje användare måste

godkänna  för  att  få  ladda  ner  appen  och  deltaga  i  detta  bildpubliceringsmedium,  så  överger

användaren  upphovsrätten  till  de bilder  hen publicerar  och Facebook inc.  har  rätt  att  sälja  och

publicera bilderna om de vill.

1. 4  Syfte   

När jag sökt  har  jag inte  hittat  någon som tidigare kartlagt  mönster  för  vilka slags  bilder  som

publiceras och hur bilder publiceras på Instagram. Då det är ett bildverktyg som används av många

ungdomar  känns  det  ytterst  relevant  och  ett  allmängiltigt  intresse  att  ge  sig  in  på  djupet  och

analysera diskurser, mönster och regler. Få bättre förståelse för hur sociala medier används för att

kunna  använda  dem i  framtida  bildundervisning  och  applicera  på  undervisningsformen  flipped
7 In Real Life-begreppet beskrivs även i Dunkels, Eliza,(2009), Vad gör unga på nätet?, Gleerups, Malmö s. 14
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classroom, som innebär eget lärande i hemmiljö genom digitala verktyg. Mitt syfte är således att

undersöka  hur  ungdomar  använder  sig  av  Instagram. Vilka  normer  som  råder  och  vilka

maktstrukturer som tar form. Jag har undersökt hur individer och vardagshändelser porträtteras och

vilka sociala koder, normer, mönster och oskrivna regler som råder för att få en bättre förståelse. Då

många av ungdomarna på högstadiet och gymnasiet använder sig av sociala medier och Instagram

vill jag undersöka och utforska om det har inverkan på individernas identitet,  se vad det är för

mönster, normer, maktstrukturer som finns och om jag eventuellt skulle kunna använda det ur ett

bildpedagogiskt perspektiv i min undervisning. Jag vill ta del av och förstå det bildflöde som mina

informanter sänder ut.

1. 5 Frågeställning

Med mitt personliga intresse och nyfikenhet som startskott och ett bitvis outforskat område inom

den digitala sfären är det område jag valt att undersöka närmare;

Hur ser normer och mönster ut för användandet av Instagram bland gymnasieungdomar?

Med utgångspunkt i underfrågor och funderingar som:

Hur är den rådande instagramdiskursen bland gymnasieungdomar?

Vad visas upp och vad för slags bilder sänder de ut?

                                                 

1.6 Empiri  

Den empiri jag använt i studien är transkriberade intervjuer med 13 st gymnasieungdomar om deras

syn på Instagram. Det jag valt att studera är just hur ungdomar 16-19 använder sig av sociala medier

och främst Instagram, hur normer och mönster för användandet skapas. Jag har även följt dessa och

några till på Instagram för att ta del av de bilder de publicerar. Jag utgått från intervjuer med elever

på de gymnasieskolor jag fått tillgång till  och där jag tidigare under utbildningen haft praktik i

Stockholmsområdet. Alla elever har någon koppling till bildämnet antingen genom tillvalskurs bild

eller bildestetiska programmet och intervjuerna har skett under lektionstid med de som frivilligt

erbjudit sig att delta. Bilderna jag tittat på är så kallade skärmdumpar (när man tar en bild av det

som syns på skärmen) av deras uppladdade instagrambilder under perioden 14 mars till 10 april och

det blev totalt hundra bilder, någonstans måste gränsen för underlagsmaterialet gå.
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1.6.1 Urval och avgränsning

Urvalet av studenter har berott på vilka som varit intresserade av att medverka. Att jag endast har

elever med någon form av bildestetisk anknytning beror dels på att det var dem jag fick tillgång till

och dels med en baktanke på att de förhoppningsvis har ett bildintresse och större chans att de

använder sig av Instagram-appen. Jag tänker mig även att de har ett mer bildreflekterande tänkande

än elever som läser andra kurser. Jag är medveten om att studien ej kan ses som representativ för

alla Sveriges 16-19-åringar men att den representerar en viss urvalsgrupp som i sig varit blandad

när det gäller kön och gymnasieinriktning. När det gäller frågornas utformning så har de legat till

grund för diskussion och därför varit ganska brett ställda och inom ett stort område och skedde

under  samråd  med  kurskamrater.  Så  snarare  att  avgränsningen  gäller  djupgående  frågor  om

specifika bilder eller användare. Under intervjuarbetets gång minskade jag antalet frågor till de mest

relevanta då varje intervju tenderade att ta för lång tid. Exempel på frågor som ställdes är:  Hur

tänker  ni  kring  identitetsskapande  via  Instagram?  Finns  det  strategier  och  sociala  spel  på

Instagram? Tittar ni tillbaka på tidigare inlägg med reflekterande ögon? Finns det regler och koder

för användandet av Instagram? Se bilaga 1.

En av mina informanter skilde sig väldigt mycket från de andra i sitt sätt att använda Instagram,

jag har därför bortsett från hens bildflöde vid kartläggning av mönster men tar upp det i ett eget

avsnitt under bearbetning och analys.

1.7 Metod

Här  redogörs  hur  metoden  för  insamlandet  av  min  empiri  gått  till.  Upplägget  på  intervjuerna

förklaras och motiveras och med vilken metod jag valt att tolka den insamlande empirin.

1.7.1 Insamlingsmetod

Intervjuerna baseras på ca 30 frågor att diskutera utifrån för att genom dessa få reda på elevernas

syn på Instagram och användandet av det. Frågorna rör områden som följa och följare, gilla/like och

hashtags, regler-normer-gränser, självbilden, genus, allmänt om användandet samt en reflekterade

del med frågor som  Varför gör jag det här? Hur tolkar och tänker jag? Hur ser jag ut genom

andras ögon/skärm? För att se samtliga frågor se intervjufrågor, bilaga 1. Intervjuerna har tagit runt

30 minuter och varit 13 stycken till antalet. Frågorna är en och en på ihop rullade pappersremsor

och informanterna som varit 1-3 st åt gången, har fått dra en fråga i högen och så har vi pratat

utifrån det. Det här har fått till följd att de flesta men inte alltid alla frågor ställs, men att det blir en

mer avslappnad och lustfylld stämning med engagerade informanter och spontana följdfrågor och

samtal, vilket jag prioriterar högre än att genomföra exakt likadana intervjuer vid varje tillfälle. 
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Jag vill motivera detta genom att jag inte söker svar på specifika frågor utan vill komma åt en

bredare förståelse genom diskussion. Kullberg beskriver metoden jag använt som informell intervju,

där frågor ställs ledigt och löpande men inte går på djupet.8 Jag provade först samma intervjumodell

men med bestämda frågor i en viss ordning och mig själv som intervjuare, den modellen fungerade

inte då eleverna snabbt tappade intresset och återgick till sitt skolarbete. Efter varje intervju har jag

bett  att  få följa informanterna på Instagram, dels för att  kunna jämföra deras  svar  med hur de

faktiskt använder appen och dels för att kunna kartlägga ett beteendemönster för användandet av

Instagram. Jag är medveten om att informanternas vetskap att jag följer dem kan påverka det de

publicerar men när jag sett vad de publicerat innan och efter intervjutillfället kan jag utläsa att det är

viktigare att publicera för kompisarna som följer än att anpassa sitt instgrammande efter mig och

min undersökning.

1.7.2 Etiska överväganden

Inledningsvis informerades samtliga elever i de klasser jag fick tillgång till om varför jag var där,

vad mitt arbete handlar om samt vad som förväntades av dem. De fick själva ta ställning till om de

ville deltaga i  intervju,  enskilt  eller  i  grupp med flera och att  de när som helst  kunde välja att

avbryta,  allt  enligt  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.9 När  det  gäller  observerande av

deras bilder genom att följa dem på Instagram fick de också ta ställning till om de ville eller ej och

när som helst skriva en kommentar till mig om de ville att jag skulle sluta följa dem. Eftersom

bilderna delvis laddas upp publikt så att alla i hela världen kan ta del av dem och dels att det bara är

jag som observerar dem ur ett djupare perspektiv och inte publicerar dem vidare så har jag (i samråd

med informanter) inte sett något behov av att kontakta målsman för de få informanter som inte är

myndiga. Ingen påtryckning för att få undersökningsdeltagare har skett.

1.7.3 Bearbetningsmetod

Mitt undersökande av Instagram är baserat på en kvalitativ studie inspirerad av den etnografiska

metoden och främst genom deltagande observation vilket kan beskrivas som en samlingsterm för de

tekniker som etnografiska studier innehåller. Det vill säga observation av ett etnografiskt område

dels genom samtal, intervjuer och dels genom att studera och reflektera.10 Då jag vill undersöka hur

Instagramdiskurser utformas och hur användandet Instagram skapar normer och mönster har jag

delat upp undersökandet i två delar.  

8 Kullberg, Birgitta, (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur AB, Andra upplagan s. 115
9 Kullberg, Birgitta, (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur AB, Andra upplagan  s. 43
10 Ibid s. 92 ff.
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Den första delen består av frågebaserade intervjuer med gymnasieelever om deras syn på Instagram

och sociala medier. Om skapandet av ett paralellt jag på sociala medier förekommer, vilka normer

och maktstrukturer som finns. Jag väljer att använda diskursanalys som analysmetod för intervju

delen  av  undersökningen.11 Med  diskursanalys  innebär  att  främmandegöra  sig  från  ett

undersökningsområde och studera detta med nya ögon. Det är en utmaning i sig när det gäller något

så vardagsbetingat som en nöjes-app jag själv använder mig av ofta men har lett till  intressanta

iakttagelser. Genom min insamlade empiri granskar jag objektspositioner, subjektspositioner och

rådande maktstrukturer inom ramen för Instagram.

Del  två  i  undersökningen  är  ett  observerande  av  Instagram  som  bildflöde.  Jag  följer  de

informanter som deltagit i intervjuer samt några till som varit frivilliga ur samma klass. Genom att

genomföra sambandsstudier på deltagarna i undersökningen kommer jag åt och kan generalisera

vad  som visas  och  hur.12 Genom  att  titta  på  informanternas  Instagrambilder  från  betraktarens

synvinkel (followers/följare) får jag en ganska bred syn på hur det används. Jag förstår att det är ett

betingat beteende att känna positivt stimuli av att få en like på något man gjort och visar upp i form

av  en  bild  men  jag  vill  undersöka  beteendet  bakom,  vad  vi  lägger  upp,  hur  medvetna  vi  är,

skapandet och strävandet efter en ”like-raket” (bild som får många likes under en relativt kort tid).13

1.8 Teori

Här redogörs från vilka teorier och synsätt jag utgått ifrån i tolkningen av mitt material.

1.8.1 Cultural studies

Att  jobba  med  cultural  studies,  som är  ett  brett  samlingsnamn för  studier  av  medievetenskap,

litteraturvetenskap,  sociologi,  etnografi  och annat,  är  inte  helt  enkelt.14  Att  sätta  in  vardagliga

objekt eller nöjesfenomen i en vetenskaplig kontext kräver sina metoder. Stuart Hall beskriver att

även om cultural studies är ett öppet ämne så måste hen som bedriver undersökningen alltid ta

hänsyn till begreppen encoding and decoding.15 Med det menas att populärkulturella sammanhang

(dit  även  sociala  medier  och  instagram  räknas)  har  tre  nivåer,  Kodning/Encoding  –  Text  –

Avkodning/Decoding. Ett innehåll exempelvis en ögonblickshändelse eller upplevelse kodas av en

sändare, det vill säga ögonblicket fotograferas av instagramanvändaren. En bildvinkel och utsnitt

väljs och eventuellt läggs ett redigeringsfilter på för att ytterligare förstärka sändarens vision och

detta är det som kallas texten. Texten avkodas sedan av en mottagare som i det här fallet är de

11 Rose, Gillian, (2012), Visual Methodologies – an introduktion to researching with visual materials, 3rd Edition, 
London: SAGE productions  s. 220

12 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala AB s. 59 och 
129

13 Stensmo, Christer, (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala AB s. 90
14 Lindgren, Simon, (2005), Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber AB s. 11
15 Ibid. s. 11
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följare  användaren  har  på  Instagram.  Där  kan  Texten  och  eventuell  bildtext/skrift  få  en  annan

innebörd än av som var för avsikt till en början och det är en aspekt en får ha i åtanke. Hall menar

att det finns inget ”rätt svar”, inte en enda sanning eller korrekt betydelsetolkning av en bild vilket

gör att  bilder alltid blir  svårtolkade.16 Man måste se dem ur flera olika perspektiv för att  få en

rättfärdig tolkning av dem. Hall menar också att i och med att kommunikationen sker i kodad form

har den har många betydelser.17 Informationen kan således aldrig vara en linjär rörelse som överförs

från en mottagare till en annan då vi är människor och har olika bakgrund att utgå ifrån. Ur det här

perspektivet och med Instagram som verktyg för att sända ut bilder innebär det att det alltid kommer

finnas en viss förskjutning, som en visklek där informationen ändras lite varje gång den tolkas och

även i mitt observerande och tolkande av informanternas bilder kommer det att förskjutas från vad

sändarens/informantens ursprungliga grundtanke med bilden.

1.8.2 Socialkonstruktionism och Diskursanalys

Jag börjar med att leta upp fenomen i vår vardagliga miljö och se dem med nya ögon, uppleva dem

på nytt,  som att  se  Instagram ur  ett  socialkonstruktionistisktperspektiv,  där  språk,  kunskap och

regler bland annat, konstrueras av människor i samspel med varandra. Den socialkonstruktionistiska

tanken att vi ÄR inte utan vi BLIR genom att GÖRA.18 Socialkonstruktionism är en gemensam

beteckning  för  en  rad  olika  teorier  om  kultur  och  samhälle  där  diskursanalys  är  ett  av

angreppssätten. Det sätt vi talar på avspeglar inte neutralt vår omvärld, våra identiteter och sociala

relationer. Det spelar istället en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.19

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå en viss del av något. Diskursanalys beskrivs som en

rad tvärvetenskapliga och multidiciplinära ansatser som man kan använda på många olika sociala

områden  i  många  olika  områden.20 De  grundpremisser  man  måste  utgå  ifrån  för  att  göra  en

diskursanalys är starkt kopplade till  socialkonstruktionismen; att förhålla sig kritisk till  självklar

kunskap och inte betrakta den kunskap som finns som en objektiv sanning, att ha medvetenhet om

att vår syn på världen alltid är historiskt och kulturellt präglad och kan komma att ändras över tid,

att vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer och slutligen att olika

sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och normer för vad som är en naturlig eller

onaturlig handling.21

16 Rose, Gillian, (2012), Visual Metodologies 3rd Edition, London: SAGE productions s.xviii (introduktionskapitlet)
17 Lindgren, Simon, (2005), Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber AB  s. 16
18 Burr, Vivien, (2003), Social Constructionism 2nd Edition, New York: Routhledge
19 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, (2000), Louise, Diskursanalys som metod och teori, Lund: 

Studentlitteratur AB s. 7
20 Ibid. s. 7
21 Ibid. s. 11-12
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1.8.3 Mediering 

Mediering innebär människors samspel med externa redskap, artefakter då hon varseblir världen

och artefakter kan komma i olika former som att knyta en knut runt något när man ska minnas

något, ramsor eller att räkna på fingrarna.22 En konsekvens av detta blir att vi tänker i genvägar,

senvägar och omvägar och med tekniken som medierande redskap upplever vi inte världen direkt

utan ser den genom olika filter, appar, bilder och nyhetsflöden. Var tid har sina redskap som både är

historiskt och socialt präglade och den informationstidsålder vi lever i nu har sina artefakter i form

utav smarta telefoner, GPS, surfplattor, datorer och Internet med alla dess egenskaper.

I den populärkulturella dokumentära serien Alla är fotografer som gjordes i SVT´s regi och sändes

hösten 2013 med Henrik Schyffert och Johan Rheborg intervjuas Mikolaj Dymek, forskare inom

kommunikation om vårt behov av att mediera våra jag på sociala medier. Mikolaj idkar på att det

finns  ett  inbyggt  system  i  sociala  medier  som  gör  att  vi  jagar  likes/gilla  och  comments/

kommentarer.23 Han beskriver det som spelifiering eller gamification för att få de som använder

sociala medier att använda dem ännu mer, ett speltänk i själva utformningen där engagemanget från

mottagarna av en bild mäts i antal likes/gilla eller de kommentarer den får. Att all interaktion från

mottagarna mäts i siffror blir som ett poängsystem eller belöningseffekt och jakten på en ännu bättre

bild och fler likes än den förra börjar.

För att knyta ihop mediering och spelifiering vill jag citera Henrik Schyffert ur avsnittet

”Att folk älskar att jaga likes är kanske inte så konstigt. Vi vill visa upp våra nyfödda bebisar, fina middagar

och välansade trädgårdar. Men det man kanske inte tänker på är att det är inbyggt i själva mediet.”

Det här säger ganska mycket om vår tids medierande redskap. Vi som använder oss av vår tids 

artefakter upplever världen genom smarta telefoner och appar, fotograferar och medierar genom att 

publicera där vi även tar det av det andra användare publicerar. Detta skapar en spiral där vi tar del 

av saker någon redan tagit del av genom mediering. Lager läggs på lager, ett remedierande och ett 

metaperspektiv på allt vi gör.

1.8.4 Dramaturgi & Mönster

Från  dramaturgin  har  jag  lånat  begreppet  förebåda.  Med  det  syftar  jag  på  den  dramaturgiska

effekten  som en  instagrambild  kan  påvisa.  Användaren  vågar  testa  vart  gränserna  går  och  de

normramar som finns. Det blir som ett test innan användaren går ut och möter verkligheten. Peter

Gärdenfors skriver: Att förstå är att se mönster. Hjärnan är ingen passiv mottagare av bilder och ljud

22 Säljö, Roger, (2005), Lärande & kulturella redskap, Nordsteds Akademiska Förlag  s. 26
23 http://www.svt.se/alla-ar-fotografer/fotot-i-sociala-medier hämtat den 10 april 2014
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från omvärlden utan söker aktivt  efter  mönster och genom dessa tolka världen. Denna ständigt

pågående process är grunden till all förståelse.24 Precis som förebådande i dramaturgin så kan vi

ana vad som händer och lägga ihop ett och ett och tolka till ett mönster. Precis så menar Gärdenfors

att det är hur vi förstår världen. Att hjärnans olika mekanismer fyller i det vi ser eller hör är en

viktig egenskap ur ett evolutionärt perspektiv för utan det hade vi inte kunnat urskilja skymda faror,

hitta föda eller andra ting som varit väsentliga för vår överlevnad.25 Ur det här perspektivet är det

inte alls konstigt att vi läser in mer i bilder än vad bilden själv förmedlar. De sociala medierna och

särskilt Instagram där bilder läggs upp på rad skapas en berättelse om oss själva och vår tidsålder.

Vi kan tolka varandra, lägga ihop bild för bild och skapa en helhet. Sammanhanget styr hur vi tolkar

information  och  det  vi  uppfattar  är  en  kompromiss  mellan  det  vi  ser  och  det  vi  tror,  anar,

förebådar.26 Gärdenfors skriver också att de mönster som får starkast fotfäste i våt tänkande är de

som är gemensamma för medlemmarna av ett samhälle eller en kultur. Mönstren förstärks när vi

kan kommunicera dem med ord,  bilder  eller  via  andra medier.27 Kopplingen till  Instagram blir

oundviklig. Instagram kan ses som en kultur, en sluten gemenskap bland de som har och använder

appen där det kommuniceras genom alla de tre artefakter Gärdenfors nämner; ord, bild och andra

medier som kan ses som filter, hashtags, smileysymboler och andra funktioner i själva appen.

1.9 Tidigare forskning

Den  tidigare  forskning  jag  hittat  som är  relevant  och  föregångare  till  de  område  jag  valt  att

undersöka är Elza Dunkels avhandling Vad gör unga på nätet? från 2009. Där undersöks barn och

ungas  internetvanor  och  hur  olika  kulturer,  språk  och  seder  (diskurser)  skapas  i  de  olika

gemenskaper för ungdomar som man kan hitta på internet. Mycket har hänt sen 2009 med forum

som stängt ner och de smarta mobilernas genomslag hos gemene man men mycket går att applicera

på  den  teknik  och  appar  som används  idag,  5  år  senare.  Bland  annat  så  skriver  Dunkels  om

Solipsistic Introjection, när gränserna för jaget förändras.28 Hon ger ett exempel med skriven text i

chattkonversationer och att vi automatiskt läser det skrivna med vår egen röst och att det då får

större trovärdighet. Detsamma måste gälla för bildtexten och kontexten av den tillsammans med

bilden på Instagram. Vi läser in våra egna erfarenheter i det vi ser och tolkar utefter det. Dunkels

skriver även om den förändrade statusen när det gäller interaktion med vänner på sociala medier,

när man inte kan se hur personen står, går och gestikulerar och att hen då förlorar auktoritet. 

24 Gärdenfors, Peter, (2009), Den meningssöknade människan, Stockholm: Natur & Kultur s.45
25 Ibid. s.46
26 Ibid. s.50 - 52
27 Ibid. s.52
28 Dunkels, Eliza, (2009), Vad gör unga på nätet?, Malmö: Gleerups s. 29
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Teorin kan inte helt appliceras på Instagram där det inte bara förekommer text utan även bild som

kan styrka status och i viss mån även förstärka den.

Patrik Hernwall, lektor och forskare inom multimedia pedagogik-teknik vid Stockholms Universitet

skriver i Barn@com -att växa upp i det nya mediesamhället om yngre barns förhållande till den nya

tekniken (datorer, dataspel, mobiltelefoner och annan digital utrustning).

Då boken publicerades  för elva år sedan (2003), har utvecklingen sprungit vidare men mycket är

det samma. Hernwalls informanter är vid intervjutillfället 7-13 år gamla, så kallade tweens. Det som

gör  den  forskningen  relevant  i  det  här  arbetet  är  att  de  tweens  som  deltog  i  studien  nu  är

gymnasister och i samma ålder som de informanter som deltagit i min studie. Hernwall skriver om

det  meningsskapande  barnet  och  hur  varje  handling  är  intensionell,  medveten.29 Medvetet

omedveten eller omedvetet medveten gör ingen skillnad på sättet att se handlingens betydelse och

möjligheten att tolka dessa. Det behöver inte vara ett rationellt handlande för att det ska finnas ett

meningsskapande i det.

2. BEARBETNING OCH ANALYS

Då jag valt att studera Instagram som är ett populärkulturellt fenomen har informanterna använt sig

av vissa termer och uttryck som hör till. Jag har valt att infoga dem i texten som de är utan vidare

förklaring för att få en mer flytande text. Se tydligare beskrivning av dessa uttryck och termer under

1.2.1 Om Instagram.

2.1 Kulturella mönster

Vi ser nya kulturella mönster i och med sociala mediers intrång och inverkan på våra vardagsliv. Jag

tänker  på  mor  och  farföräldrarnas  prydliga  fotoalbum  med  fotografier  från  barndomen  till

ungdomen samlat i ett och samma. Högt värderade skatter och det de skulle ta med sig först ut ur ett

brinnande hus. Min barndom ryms i ett tiotal album med framkallade bilder och det är tveksamt om

jag skulle få med mig alla vid en eventuell eldsvåda. Utvecklingen spinner vidare och vi med den.

Hur  är  det  då  med de  virtuella  album som byggs upp på  Facebook eller  på Instagram genom

hashtags kategorisering, kommer de finnas för evigt eller försvinner det lika snabbt som vi scrollar

igenom dagens  bildskörd?  Tillsammans  bygger  vi  upp ett  bildarkiv,  ordnar  världen och för  en

dokumentation över vår tidsepok. Simon Lindgren skriver att våra kollektiva minnen och känslor av

nostalgi är inte bara är genomsyrade av populärkulturen utan också ordnade med hänsyn till 

29 Hernwall, Patrik, (2003), Barn@com – att växa upp i det nya mediesamhället, Stockholm: HLS förlag s. 20
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generationstillhörighet.30 Instagram och liknande kan tyckas vara typiskt för oss som är uppvuxna

med lättillgänglig teknik. Hur framtidens generationer kommer förhålla sig till sociala medier är

oklart. Flera av de elever som var intresserade av studien hade tagit bort sina användarkonton från

sociala medier och kunde således inte delta, en av de deltagande informanterna nämnde att hen

brukade ställa in så kallat flygplansläge (ett läge som gör att alla funktioner på mobilen fungerar

förutom att ringa/bli uppringd, sms, internetkontakt och andra funktioner som kräver uppkoppling)

på sin mobiltelefon under dagtid.

2.2 Hashtags och Likes

”Jag och min bästa vän har en hashtag tillsammans som heter

#maipenlai och det betyder 'Det är lugnt' på Thai”

Hashtags är en het potatis i undersökningens intervjusammanhang som ofta diskuteras. Dessa kan

användas på flera olika sätt dels genom att kategorisera bilderna i album (när man hashtagar en bild

så länkas alla bilderna med samma hashtag till  ett och samma album), dels genom att hashtaga

populära ord under sin bild för att få fler följare/followers och samla gilla/likes och dels genom att

skriva  ett  internskämt,  en  mening  eller  något  humoristisk  som  en  tagg.  Det  sistnämnda  kan

exempelvis vara #snackaomattchillagalet och #butfirstletmetakeaselfie eller #bignose #iknow 31, ett

avdramatiserande av den bild man just publicerat och ett påpekande, ironiserande av artefakter som

någon annan skulle kunna kommenterat.

Frånskilt från huvudfrågan i undersökningen kände jag mig tvungen att prova på hashtagning

och undersöka dess effekter som några av informanterna talat om. Jag valde en bild jag publicerat

30 veckor tidigare i ett annat sammanhang för att kunna jämföra och se om det blev någon effekt.

Jag sökte efter ”best hashtags for likes” och fick upp flera olika förslag, jämförde och valde ut de

mest  relevanta  och  de  som  förekom  på  flera  listor  över  populära  taggar32.  24  timmar  efter

publiceringen och mass-hashtagningen hade jag 6 nya följare och bilden var uppe i 31 likes mot de

17 den fått i somras, 11 av dem var från människor som hittat den via någon av de taggar jag valt.

Även om jag förväntat mig ett större resultat och fler likes från okända så går det inte att förneka

vad som händer när man använder sig av de populära hashtagarna. Det blir ett belöningssystem och

en känsla av att man vinner något när det plingar till och någon gillat min bild. Som Mikolaj Dymek

talar om i Alla är fotografer är spelifiering en stor del av användandet.33 Appen är programmerad så

30 Lindgren, Simon, (2009), Populärkultur-teorier, metoder och analyser, andra upplagan, Malmö: Liber AB s. 20
31 Studie av informanters användande av instagram 14 mars 2014 till 10 april 2014
32 http://www.hashtagig.com/top-hashtags-on-instagram.php hämtat den 31 mars 2014
33 http://www.svt.se/alla-ar-fotografer/fotot-i-sociala-medier hämtat den 10 april 2014
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att vi ska vilja publicera bilder och få bekräftelse i form utav gilla/likes, en siffra lika tydlig som ett

betyg eller en poängnivå.   

2.3 Normbildning inom ramen för Instagram

Det mönster och regler jag kan se för användandet av Instagram bland mina informanter är baserat

på oskrivna regler och förhållningssätt. Även om de inte direkt vittnar eller vill kännas vid normer

för användandet så finns de där i undertonen. Jag lägger märke till att de i intervjuer sagt en sak

men i sina bildflöden säger en annan. Det tyder på att det i teorin finns en diskurs om hur man ska

vara, vad som är okej och hur man ska förhålla sig till Instagram. Att den sen inte följs visar på att

praktiken och normen är starkare än de själva vill medge. Ett exempel på detta är selfies eller självis

som den nysvenska  översättningen lyder.  Ett  självporträtt  helt  enkelt,  informanterna vittnar  om

regler på hur dessa bilder ska tas men säger det samtidigt med ironi och påpekar att om det blir för

mycket eller för tillgjort blir det fånigt och stereotypt.
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”Det finns ju sätt typ hur man ska ta ego-bilder, ett tag var det poppis med plutande läppar,

uppifrån och massa, massa filter. Inga vanliga bilder utan väldigt redigerade.”

”Det känns som ett måste med snygga bilder på sig själv, gärna uppifrån.

Det känns också som att de som lägger upp selfies är väldigt noga med sitt utseende.”

”Många gör duckface eller killar som står och spänner sig.

Det beror ju på personen. Emos lägger upp uppifrån med stora ögon eller ett tecken 'rock on'.”

”Jag lägger upp ego-pix (selfie) när jag testar nytt smink,

men många försöker se söta ut och sprida den bilden av dem själva.

Men om det blir för mycket kan det bli fånigt.

Man vill se så bra ut som möjligt och redigera fram den bästa sidan.

Vara speciell.”

När jag sen studerar de selfies som mina informanter publicerat är resultatet precis det som de

beskrivit som fånigt, stereotypt och något som andra gör. Av de 12 gymnasieelever (med varierande

grad av aktivitet bör tilläggas) jag fått följa på instagram har 8 av dem publicerat minst en selfie, på

9 stycken av de totalt 14 stycken publicerade selfibilderna är individen porträtterad lite ovanifrån,

detaljer som solglasögon, tuggummibubbla, hår, luva skymmer en del av ansiktet, de är redigerade

med filter samt beskurna och allt för ofta beskurna över pannan för att ignorera detta. Ett tydligt

mönster med andra ord för hur en selfie konstrueras vare sig användaren är medveten om det eller

ej.

            Keps                           Rock-on                        Duckface                          Hår                           Solglasögon

Att publicera bilder och främst selfies blir som ett test, en försöksballong på vad som ses som okej.

En virtuell förhandlingsmetod där individen på ett distanserat sätt kan pröva och utmana normen

innan  den  utmanas  IRL och  till  råga  på  allt  bli  belönad  och  poängsatt  i  form  av  likes  och

kommentarer. En socialkonstruktionistisk högborg där nya mönster skapas.
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2.4 Självkonstruktion och identitet

När det kommer till identitetsbegrepp så menar de flesta informanter att det inte går att skapa en ny

identitet på Instagram eftersom man som oftast har sina vänner som followers och att det då skulle

uppfattas som konstigt om de avvek från sitt vanliga jag för mycket.

”På sociala medier så visar man upp den bilden man vill att alla andra ska se. Det är ju bara en fasad.”

”Man vill ju se bra ut! Det är ingen som lägger upp sina tråkiga eller sämsta sidor,

utan alla lägger upp det roligaste hela tiden”

De flesta beskriver sitt användande av instagram som ett medium att lägga upp vardagsbilder i, visa

vad man gör eller visa sin kreativitet, samtidigt som de flesta nämner att de sällan lägger upp bilder

varje dag för ”så mycket kul finns inte direkt”34 Följden blir istället att de lägger upp en regisserad

självbild, förbättrar genom redigering och filter, förstärker genom en bildtext eller hashtags och

väljer tillfällen där det händer något roligt eller när de yttre dragen lagt sig fördelaktigt.

”De flesta skapar om sig lite, man lägger upp bilder som ger den bästa bilden av en själv.

Många tänker nog att om jag lägger upp den här så kommer andra få den här bilden av mig

och så anpassar man lite hur man vill att andra ska tycka om en.”

”I början av 2013 gjorde jag allt nytt! Tog bort Facebook, Instagram och gjorde nya konton.

En omstart, man blir en ny.”

”Jag har rensat bland mina bilder på Facebook när jag upptäckte att de äger bilderna

och att jag inte kan lägga ut vadsomhelst eftersom de då kan hamna varsomhelst.

Sen har jag förändrats som människa och då är jag inte bekväm med att det gamla finns kvar.”

”Det är lite kul med en ny person. Det blir som en karaktär liksom, man blir lite hemlig och pånyttfödd”

Flera  av  informanterna  talar  om  att  göra  om  sig.  Några  menar  att  det  inte  går  eftersom  de

följare/followers de har även är deras vänner IRL medan några är helt öppna  med att de skriver om

sig till viss del. Några av dem har haft sociala medier sedan de var tweens (8-14 år) och självklart

utvecklats på alla möjliga håll. En informant beskriver hur hen upplever pinsamhet över det hen

uttryckt och publicerat några år tidigare. Bilder, uttryck och åsikter som inte alls stämmer längre

och då är det en befrielse att få renas genom att omskapa, radera och förnya.

34 Intervju 14 mars 2014 av Sofia Åkerstedt på Östra Reals Gymnasium
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I vissa fall går omskapandet och anpassande av sig själv så långt att användaren även anpassar

sitt IRL-jag efter vad som gillats på sociala medier. Eftersom Instagram främst är den visuella delen

av  skapande  kan  man  se  hur  visuella  normer  byggs  upp.  Informanter  vittnar  om  vissa

maktstrukturer i gillandet av bilder. 

En informant vittnar om hur hen publicerade tre bilder på sin klädstil, två lite tuffare bilder och en

söt.  De  tuffa  och  tillfixade  bilderna  fick  märkbart  många  fler  likes  än  den  söta  bilden  som

publicerades  emellan.  Informanten valde senare att  ta  bort  den söta  bilden  från sitt  flöde/arkiv

eftersom den inte fått så många likes och därför inte var någon mening med. Undertonen i det hela

blir att med likes så slås normer fast och vad som är okej och bra belönas med en like som lämpligt

nog har symbolen av ett hjärta. 31 hjärtan för din nyinköpta skinnjacka, 3 hjärtan för dina skor i

snömodd.

För att  återkoppla till  identitet  och när gränserna för jaget förflyttas genom den distans mellan

verkligheten och bilder på en skärm vill jag ta upp Dunkels igen. Hon skriver om den förändrade

statusen när det gäller interaktion med vänner på sociala medier, när man inte kan se hur personen

står, går och gestikulerar försvinner status och auktoritet. Om man känner en person IRL kan dennes

jag inte nå helt fram och då sjunka i status/auktoritet.35 En av mina informanter uttryckte denna

identitet och statusförskjutning på ett annat sätt. När jag frågade om man kunde skapa en ett nytt jag

på Instagram kom svaret snabbt att om en person man känner plötsligt lägger upp en massa ego-

bilder  på ett  sätt  som avviker  från hur  man känner  den blir  det  konstigt.  Samtidigt  som andra

informanter uttryckte det som en möjlighet.

”Om man inte är så social i verkligheten så kan det ju vara bra att göra ett modigare jag.

Människor kan se en ny sida av dig.”

”På sociala medier visar man upp den bilden man vill att andra ska se. Det är ju bara en fasad.

Eller så kan man använda det för att visa upp sitt riktiga jag som man inte vågar visa annars.”

En informant tog identitetsfrågan så långt att att hen skapat ett instagramkonto enbart för att få vara

något annat. När jag studerat bilderna, bildtext och kommentarer ser jag att den här informanten

som gav ett relativt vanligt och till viss del tillbakadraget intryck vid intervjutillfället lever ut på

Instagram.  Kanske  inte  lever  ut  i  någon  positiv  bemärkelse  då  bilderna  i  regel  är  väldigt

provocerande och omoraliska men hen är något helt annat där än i verkligheten. I kommentarerna

under  bilderna  ringlar  diskussioner  och  påhopp,  ibland  långa  argument  eller  korta  svar  på  tal.

35 Dunkels, Eliza, (2009), Vad gör unga på nätet?, Gleerups, Malmö s. 31
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Användaren fiskar efter reaktioner, uppmärksamhet och bråk. När jag vid intervjutillfället frågade

om jag fick följa hens bilder påpekade hen tydligt att jag inte skulle ta det som lagts upp på så stort

allvar,  allt  var  bara  på  skoj  och  som  en  hobby  att  förarga  folk.  När  man  ser  det  ur  ett

identitetsskapande perspektiv blir det intressant hur hen blir modigare bakom skärmen på ett helt

annat sätt än i verkligheten. Att det är möjligt att konstruera två helt olika jag, samtidigt som det

skapar en stor oro och utrymme för nätmobbning på sociala medier.

Under en föreläsning med Patrik Hernwall på Konstfack om hur unga gör genus på sociala medier

nämner han att det går att konstruera sig själv bortom normer, genus, färg, klass med mera, allt sker

utifrån den egna viljan och visionen, men tolkningen kan man inte påverka.36 Så om en användare

av Instagram börjar konstruera ett jag som skiljer sig det IRL-jag som finns, kommer det nya jaget

tolkas utifrån IRL-jaget av de som känner användaren medan de följare/followers som inte känner

användaren kommer tolka utifrån de bilder som publiceras och följarnas egna erfarenheter. Identitet

får vi i relation med andra i världen.

3. TOLKNING OCH RESULTAT

3.1 Ursprung

Då min ursprungliga ingång till undersökningen var att se på vilket sätt skapandet av identitet och

uppbyggande av ett parallellt jag på sociala medier går till kan jag tydligt konstatera att de flesta

inte alls jobbar aktivt med att bygga upp en person, ett parallellt jag utan att följa de normer och

mönster som finns är viktigare. Informanterna svarade knapphändigt på de frågor som rörde ämnet

och ingången fick ändras. Att jag tar upp detta beror på att det blir ett intressant resultat och det är

rimligt att anta att det är viktigare att anpassa sig efter normen än att bygga en identitet. Mycket

beroende på att de följare/followers informanterna har är individer de känner från skolan eller annat

håll så utrymmet att försöka vara någon man inte är eller bygga upp och förstärka något annat är

mycket litet. De bilder som publicerades var även dem tydligt riktade till informanternas följare,

som  bildliga  kommentarer  på  händelser,  väder,  skola,  just  nu  och  relationer  snarare  än

identitetsstärkande bilder och bildtexter.

3.2 Normer och mönster

Det intervjuerna och min tolkning vittnar om är att det finns tydliga mönster och normer man som

användare bör hålla sig inom. Den som inte gör det riskerar att få mindre likes eller bli förtalad IRL.

36 Föreläsning på Konstfack med Patrik Hemwall 2014-03-28
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”Be your self but not to much of yourself” är ett informantcitat som är ganska talande för vad som

är inom normen för okej. Sen kan jag utläsa av resultatet från både intervjuer och studerande av

informanternas instagrambilder att de ofta skapar sina egna mönster och regler. De svarar ofta att de

själva gör på ett sätt men tror att normen är på ett annat sätt eller att de helt enkelt sätter upp olika

regler som att inte vara en av de tio första att gilla en bild för då syns namnet inunder, efter 11 likes

så står bara siffran och inte vilka som gillat eller:

” Först hade jag bara vanliga bilder men nu vill jag ha svartvitt så då tar jag bort alla med färg.

Förutom bilder på mina teckningar”

Det bör tilläggas att informanten ovan har under den månad som jag studerat hens bilder ändrat stil,

raderat bilder och skrivit om den lilla presentationstexten varje användare har på sin profil ett flertal

gånger. Utan vidare beskrivning kan jag konstatera att både regler för användning och regler för

omskrivning av jaget  är  helt  individuella.  Så utifrån undersökningens resultat  finns det normer,

beteendemönster och regler och en rådande Instagramdiskurs med sina egna termer som formar dels

beteenden  och  hur  de  som  använder  Instagram  tolkar  sin  omvärld.  Instagram  blir  dels  en

samtidsdokumentation och dels en dagbok att titta tillbaka i. Under hashtagen #tbt eller throwback

thursday samlas  små  fragment  av  minnen  och  avfotograferade  analoga  fotografier  men  det  är

således bara på torsdagar det är okej att vara nostalgisk, skryta med minnen om en träff med kändis

eller en lyxig semesterresa.

3.3 Bilder

När jag sprider ut utskrifter av mina informanters uppladdade bilder och sorterar upp dem i högar

efter vad de föreställer ser jag tydligt hur det finns mönster för hur vissa bildgenrer gestaltas. Det

finns ett sätt att efterhärma hur bland annat matbilder och självporträtt ser ut snarare än att hitta på

nya vinklar, men när det kommer till kartläggning och kategorisering av vad och hur som läggs upp

så har det visat sig snudd på omöjligt att generalisera bland de informanter som deltagit. Det jag kan

urskilja är att de följer individuella spår i det de publicerar. Till exempel är det en enskild informant

som i stort sett enbart lagt upp bilder på teckningar och verk, någon selfie och inget annat. Det är en

annan enskild informant  som lagt  upp bilder  som kan tolkas som identitetsskapande i  form av

låttexter,  citat,  fan-bilder  på  idoler  med  mera  och  inget  annat  och  en  tredje  informant  som

uteslutande lagt upp bilder på relationer av olika slag, selfies och inget annat.

Det enda gemensamma som utmärker sig för de informanter som varit aktiva under studiens

gång är sättet att ta en selfie, med beskuren bild och stämningsförstärkande attiraljer som snöbollar,

tuggummibubbla,  keps och solglasögon. Sen har det visat sig att  informanterna ofta lägger upp
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bilder  på  liknande  saker.  En  har  endast  svartvitt,  en  lägger  upp  övervägande  mest  bilder  på

konstnärligt skapande, en på sociala relationer till andra och en provocerar anonymt. ”Mitt konto –

mina regler”, tycks gälla även om man kan se att det råder en tyst överenskommelse att man inte

publicerar en selfie tillsammans med en kompis där kompisen inte ser fördelaktig ut, att man inte

publicerar samma bild som en kompis som varit på samma tillställning samtidigt och att man inte

får gilla/like för många bilder från en och samma användare för då är man en stalker, någon som

förföljer.

3.4 Strategier

I undersökningen går det att utskilja några tydliga strategier som många av informanterna nämner

på olika sätt. De flesta strategier går ut på att generera gilla/likes och normalisera beteenden. För att

nämna några; måttlig användning av hashtags, inte så många att det ser ut som att du anstränger dig.

Att publicera bilder på eftermiddagen är bäst för då är flest personer inne och scrollar. Det är inte

lämpligt att lägga upp en bild som inte tillhör den tidpunkten på dagen som en #ootd eller outfit of

today mitt i natten, möjligen om du har vänner utomlands eller är på semester är det försvarbart att

publicera frukostbilder på kvällen och så vidare.

I den populärkulturella dokumentära serien Alla är fotografer som gjordes i SVT´s regi och sändes

hösten 2013 med Henrik Schyffert och Johan Rheborg, handlar avsnitt sju om fotografiet i sociala

medier.37  Programserien har i sex avsnitt handlat om att de båda ska utveckla sitt fritidsintresse och

genom olika handledare och genom olika teman ta bättre bilder och utvecklas tekniskt och estetiskt.

I det sjunde och sista avsnittet inleder Rheborg med en voice-over:

”I 6 avsnitt har Henrik och jag jagat den perfekta bilden.

Vi har lärt oss mycket och har tagit massor av foton som vi nu stolt kan sätta in i album.

Eller album förresten..

Ingen människa sätter väl in sina bilder i album nuförtiden. Man publicerar dem på sociala medier,

men där verkar andra spelregler gälla. En bild på instagram eller facebook kan vara suddig,

dåligt komponerad och sakna det mesta av estetiskt värde men ändå bli en like-raket.”

Och även  om det  är  en  populärkulturell  analys  av  ett  populärkulturellt  fenomen  så  ligger  det

slagkraftigt allvar i påståendet.  

37 http://www.svt.se/alla-ar-fotografer/fotot-i-sociala-medier hämtat den 10 april 2014
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3.5 Maktstrukturer

Maktstrukturer visas i och med vem som har flest följare i förhållande till de man följer och jämförs

i förhållande till den sociala statusen IRL. Den som är intressant och har ett intressant liv blir följd

och den som inte håller standarden blir avföljd, det vill säga att de som följer slutar följa. Några som

verkar ha makt överlag är kändisar oavsett A-, B-, C- eller Ö-kändis. De kan lägga upp tillsynes

intetsägande och oambitiösa bilder och ändå få många likes. Då Instagram ofta är på ett privatare

och personligare  plan  än Facebook,  hemsidor  och bloggar  blir  det  en  dubbel  effekt  genom att

kändisar får uppmuntring och likes när de är personligt privata och interaktion i form av att någon

tar en selfie tillsammans med en kändis eller fått en gilla/like av en känd person höjs det till skyarna

eftersom det är personligt.

Instagram som inverkar på identitet och självkänsla märks främst på hur informanterna växer

genom att få många gilla/likes. Genom att bli bekräftad via likes och kommentarer på något de gjort

eller skapat, på hur de ser ut, på vilka kläder de har så ges en trygghetskänsla som överförs till IRL-

jaget. En del värderar mängden likes högst och en del värderar kommentarer och diskussioner i

kommentarsfältet men i slutändan så handlar det om bekräftelse och uppmärksamhet.

Något som förvånade mig var att istället för att skapa parallella jag eller bygga på sin identitet

på sociala medier så används Instagram som en förlängning av det vardagliga sociala samspelet och

en ny arena för interaktion.

4. SLUTDISKUSSION

Under studiens gång då jag fokuserat och grottat in mig i Instagramvärlden inser jag att precis som

Simon Lindgren beskriver att Cultural studies inte är en rak linje eller ett enda rätt svar, precis så är

hela Instagramfenomenet. Undersökningen visar att det finns  normer, beteendemönster och regler

att följa för att spela det sociala samspelet rätt och ett generellt mål att uppnå genom att samla likes,

få många följare och slutligen bli upptäckt men ungefär lika många normer, beteendemönster och

regler som jag hittat hos mina informanter, lika många sätt finns det att använda Instagram och

skapa sina egna förhållningssätt. Att bara svartvita bilder, att inte gilla en bild förrän tio stycken före

har gillat, att skryta precis lagom så alla ser hur bra du har det men inte så det skapar aggression,

lägga upp vänner eller ej och slutligen hashtag eller icke hashtag – det är frågan.

När  Gärdenfors  beskriver  mönster  nämner  han också  att  vi  hela  tiden  söker  efter  mening och

meningsskapande.  Vi  vill  upptäcka  mönster  även  där  de  inte  finns  och  vi  kan  analysera

populärkulturella fenomen och med teoretiska ögon, där vi ser tydliga mönster som i själva verket

kanske inte spelar någon roll. Mina informanter vittnar om en medvetenhet kring skapandet och
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användandet och accepterar spelets regler till fullo oavsett om det är generella regler eller de eget

konstruerade.  De pratar obehindrat vid intervjutillfället om alla de normer och beteendemönster

som förekommer utan vidare reflektion om ett eventuellt eget normbrytande eller varför sakernas

ordning är i en viss följd.

Något jag fortfarande är nyfiken på är vad en uppväxt präglad av ständigt uppkoppling får för

följder. Några informanter har uttryckt pinsamhet över saker de gjort och saker de skrivit på sociala

medier eller specifika forum i sina tidigaste tonår, att de senare rensat och gjort nytt, stängt ner

konton som innehållit för mycket revolt och ogenomtänkta känslovågor. När identiteten omskrivs

och omkonstrueras genom nya användarnamn, profilbilder och publicerade inlägg i takt med den

personliga utvecklingen IRL eller när nya användarnamn skapas för att ge utlopp för ett alter ego,

en testperson för ett nytt jag.

Eventuellt har mina informanter redan landat i ett jag som tål att utvecklas till ett vuxet jag och

att det därför var svårt att prata om identitetsskapande via bildpublicering på Instagram och sociala

medier och att det vore mer lämpligt att följa utvecklingen av några få yngre förmågor under en

längre tid istället för korta intervjuer med gymnasieelever. Jag ser min undersökning som en början

på något som kan leda vidare, väcka nya undersökningar om ett ännu relativt outforskat område

med kunskapsluckor att fylla.

När det kommer till att använda Instagram i en lärande situation inser jag att det alltid kommer

finnas de som värnar om sin intergritet och avstår från sociala medier samt att även om många

innehar en smart telefon så finns det alltid de som inte har och det kan komma att bli en klassfråga.

Således kan jag i lärarrollen tänka mig att  anamma den bildkultur som finns på Instagram i en

lärsituation men att eleverna får använda de medel som finns att  tillgå i  bildsalen och att  det i

samband med detta kan tas upp diskussioner om normer, hur vi skapar och omskapar på Instagram.

Vad gör vi med sociala medier och vad gör sociala medier med oss?
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I STORT SETT HANDLAR DET OM LIKES
–  en studie i hur normer och beteendemönster ser ut och skapas för användandet av Instagram

BILAGOR

Bilaga 1. Intervjufrågor

Dessa frågor användes slumpmässigt vid intervjutillfällena

UPPSTART
Använder ni några sociala media, vilka?
Hur tror ni folk tänker kring sociala media som t.ex. instagram?
Hur länge har ni använt instagram?
Hur ofta lägger ni upp något?
Vad får/vill man lägga upp?
Vad lägger ni inte upp? Varför?
Hur gör ni ert urval? Hur många bilder väljer ni bort innan ni hittar något att lägga upp?
Hur tolkar ni att ANDRA gör/använder instagram? Skillnad på hur ni själva gör?
Är det viktigt att sticka ut på instagram? Användare som bara lägger ut en viss grej/redigeringsstil?
Hur mycket tid lägger ni på instagram/sociala medier?

LIKES
Vad gillar/likear ni mest?
Vad tror ni gillas/likeas mest?
Hur tänker ni om man får få likes på en bild?
Har ni tagit bort en bild för att den fått få likes?
Tagit bort p.g.a. annat skäl?

HASHTAG
Hur använder du hashtags? I så fall vilka? Gör ni egna?
Finns det oskrivna regler och förhållningssätt kring det?
Vilken anledning tror ni folk hashtagar? Hur gör ni?

FÖLJA & FÖLJARE
Vilka följer du? Många, få, de man känner? känslor kring detta?
Instagram som nyhetsflöde, hur funkar det? Inspiration? Kändisar?
Vuxna på instagram? Spontana tankar?
Nätverka genom instagram? Hitta nya vänner?
Följa fler än man följs av? Spelar det roll?

REGLER, NORMER, GRÄNSER
Vilka regler och koder finns för hur man uppför sig och agerar?
(instagrampax, gilla en ledsen bild/bildtext, får och inte får osv.)
Finns det strategier och sociala spel på instagram? I så fall, vad vill man uppnå, vad är målet?
Finns det normer kring hur mycket eller hur ofta man får lägga upp?
Hur lättklätt är ok?
Profilbilden, hur ska den vara? Hur tänker ni?

SJÄLVBILDEN (individualism och självförverkligande)
Vad spelar instagram för roll för självbilden?
Har någon lagt upp en bild på dig som du inte ville? Vad hände?
Hur tänker ni kring nätmobbing på instagram? Erfarenheter? Risker?
Hur tänker ni kring identitetsskapande via sociala media och främst Instagram?
Hur kan självkänslan öka/minska genom instagram?
Finns det normer kring identitetsmarkörer (saker som förstärker den bilden man själv vill ge)?
Skryt på instagram? Hur? Vad? Är det viktigt att andra ser? Vad?
Vilka vänner lägger man upp på instagram? Tankar och strategier kring det?

GENUSPERSPEKTIV
Är det skillnad mellan tjej, kille, hen?

REFLEKTERANDE
Varför gör jag det här? Eller bara gör jag?
Tänker ni och tolkar andras bilder? Hur?
Tittar ni tillbaka på era tidiga inlägg med reflekterande ögon?
Kan ni känna ånger eller pinsamhet?
Att se sig själv ur andras ögon? Är det något ni reflekterar över?
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Bilaga 2. 
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