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Abstrakt 
Sociala medier är ett hett tema i samhällsdebatten runt om i världen, och det är inte utan 

anledning. Dagens unga är uppkopplade och håller sig uppdaterade på internet från de vaknar 

till de lägger sig. Ett av de mest populära och kändaste sociala medier plattformarna är 

Instagram. Unga lägger på denna plattformen ut bilder i stor mängd. Detta ledde in oss på 

följande frågeställning: “Vilka visuella normer finns det på instagram?” För att få reda på 

detta använde vi oss av bildanalyser där vi analyserat bilder från olika instagramkonton 

tillhörande fem kändisar och tre influencer. Resultatet gav svar om vilka normer som var 

populärast, samt om det varierade mellan kändisar och influencer. Normerna fick vi fram 

genom omvärldsanalys och forskning resulterade i två instagramkonton med namnen, 

ME1588CSHPL1 och ME1588CSHPL2, där det ena följde normen och den andra bröt 

normen genom att använda sig av critical design. Vi använde oss av Hooktheory och en 

skapad ljudmetod för att skapa musik till bilderna. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Instagram, Normer, Critical design, Bildanalys, Ljudmetod. 
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Abstract 
Social media is a hot topic in community debates around the world, and that's not without 

reason. Today’s young people are hooked up on the internet and always updated on the 

newest happenings from they wake up until they go to sleep. One of the most popular and 

famous social media platforms is Instagram. Young people post many pictures on this 

platform. This led us to our questioning: "What visual norms exist on Instagram?" To find 

out, we used image analysis where we analyzed images from different instagram accounts to 

five celebrities, and three influencers. The result of the analysis gave answers to which norms 

that was most "popular", and if it varied between celebrities and influences. The norms we got 

through research and analysis resulted in two instagram accounts with the names, 

ME1588CSHPL1 and ME1588CSHPL2, where one followed the norms and the other broke 

the norms through using us of Critical Design. We used Hooktheory and a created sound 

method to create music for the pictures. 

 

Keywords: Social media, Instagram, Norms, Critical design, Image analysis, Sound method 
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Samskrivande 
Det gemensamma samskrivande har gått till genom en process där båda studenterna har läst 

samma eller olika texter. Vi har sedan skrivit sammanfattningar av dessa texter för att kunna 

diskutera innehållet. Detta gjorde vi för att gemensamt komma fram till ett beslut över vad 

som ska fokuseras på, och användas när vi tillsammans arbetade med vår skriftliga del av 

arbetet. Flera delar av texten blev först skriven på norska för att därefter bli översatt till 

svenska. Syftet med detta var att hela arbetet skulle formuleras på ett gemensamt språk, 

nämligen svenska (bortsett ifrån citat som är hämtade från engelska eller ett annat språk). 

Efter ha granskat texten upprepade gånger, känner vi båda studenter oss nöjda med hur texten 

har formulerats. Båda studenterna har varit närvarande och deltagit i hela processen. 
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1. Bakgrund  
Vi valde att undersöka normer på Instagram då vi tycker detta ämne är väldigt aktuellt och 

intressant. Sannolikheten är stor att nästa person du träffar på har en smarttelefon eller någon 

form av social media. Dagens samhälle går ut mycket på att vara uppkopplad. Det handlar om 

att vara social, få snabba svar, veta vad som sker runt dig och på andra sidan jordklotet. 

Sociala medier hjälper till att göra det enklare för oss med uppdateringar från vänner, bekanta, 

okända, och det ger oss en översikt över vad som händer runt om i världen. Det är lättare än 

någonsin att publicera saker och ta del av den offentliga debatten. Med bara några klick kan 

människor från nästan hela världen se dina inlägg. Det man endast behöver använda sig av är 

någon av de populäraste sociala medierna såsom Twitter, Facebook, Snapchat, Vine, 

Youtube, instagram, diverse bloggar och debattforum. Eftersom det finns otaliga 

publikationer i de olika sociala medierna väljer många att filtrera. Detta innebär att man väljer 

vem man vill få uppdateringar från eller vilka som man ska följa. Det gör att det mesta av 

flödet som kommer är anpassad och skräddarsydd, riktad mot dig. Man kan också få tips om 

andra personer eller företag man kanske kommer gilla baserat på andra man följer, inlägg man 

lajkar (det vill säga inlägg som visar att man gillar en bild genom att klicka på ikonen av ett 

hjärta), eller har kommenterat. De som klarar av att nå ut till flest personer är vanligtvis 

kändisar eller influencers. Influencers är en beteckning och ett vanligt ord för “bloggare”, 

“youtubers”, “instagrammare” och andra “sociala medier profiler”. Många väljer att följa 

dessa personer, och det är oftast de som är och skapar normer och trender i samhället. 

Influencers har en stor påverkningskraft i likhet med kändisar och kan vara med på att ändra 

beteende, inspirerar med sina nya idéer, eller motiverar att utföra en viss handling hos sina 

följare. Om man har tur, har tålamod eller plötsligt blir känd för något som innebär att man får 

många följare, kan man som influencer tjäna pengar och få produkter gratis för att göra 

reklam av dessa på sin blogg eller instagram. Men ska vi tro instagrammare själva kan det ta 

många år innan man uppnår en stor mängd följare och därmed tjäna större summor pengar på 

ett inlägg.  

 

 
 

 5 



 
 

Frida Boisen skriver i boken Digital succé (2015) om en rapporten som heter Svenskarna och 

internet 2014, och i den konstateras det att vi svenskar kollar på mobilen 150 gånger per dag. 

Detta betyder att det vi ser på mobilen kommer att ha en stor påverkning på oss vare sig vi vill 

det eller inte, och utan att vi kanske lägger märke till det. Ju mer vi tänker eller tittar på något, 

desto viktigare är det för oss. Forskning visar att sociala medier och mobiltelefoner kan vara 

lika beroende som berusningsmedel. Jean M Twenge skriver i boken IGen (2017) följande: 

“They talked about their phones like an addict would talk about crack”,“I know I shouldn’t, 

but I can’t help it”(Twenge, 2017). Med dessa påståenden är det kanske inte konstigt att 

begreppet FOMO har sett dagens ljus. FOMO är en förkortning på “fear of missing out” som 

betyder att personen är rädd för att gå miste om saker som sker på internet och då främst 

sociala medier. Det har lett till att främst ungdomar i dagens samhälle är ständigt uppkopplade 

och uppdaterar sig på sociala medier och liknande plattformar.  

 

Sociala medier är ett hett tema på radio, tv och internet. Det har varit med att starta stora 

debatter om hur man ska uppföra sig på sociala medier, och vem som har ansvaret när man 

publicerar ett inlägg. Är det den som publicerar inlägget? Är det mottagaren? Eller är det 

sponsorerna eller företagen bakom tjänsten som står för ansvaret om hur inläggen blir 

mottagna och påverkar mottagaren? Vart går gränsen för vad som är okej och inte okej att 

publicera? I en samhällsdebatt på NRK debatt (2018) uttalade sig bloggaren och influencer 

Kristin Gjeldsvik att det är en stor normalisering av plastikkirurgi i sociala medier och att det 

ger en konstant påminnelse om att man inte är bra som man är. Forskning visar att 9 av 10 

flickor i en ålder av 16 år önskar att förändra sin kropp, och där mycket av detta beskylls på 

sociala medierna.  

 

I sociala medier finns det något som kallas för filter. Det kan jämföras med tidigare betydelser 

av filter i samband med kaffefiltrering och sortera bort skräppost från mejlen. Filter kan 

användas som en effekt på bilderna för att göra dessa bilder bättre eller sämre, men också helt 

förändra bilden så den ser helt annorlunda ut om man skulle vilja det. Filter har blivit så 

vanligt på instagram att många som inte använder sig av dessa effekter använder hashtagen 

#nofilter. Vi ser annars bilder på Instagram dagligen där det utan rimlig tvivel har använts 

filter. 
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Instagram är en av de mest populära och kändaste sociala medierna i dagens samhälle. Men 

även om den är populär är den också utnämnd som det “värsta” sociala medier på den 

psykiska och mentala hälsan (Community Practitioner, 2017b). Vad är det egentligen som 

orsakar detta? Enligt forskningen är det enklare att jämföra sig med andra och sträva efter att 

uppnå det perfekta livet. Därmed är det kanske inte så konstigt att 50% av inläggen som är på 

instagram är i någon form av selfies, bilder med självpresentationer eller bilder på sig själv 

tillsammans med andra. På Instagram är huvudfokuset på det visuella. Tänker man på 

uttrycket “en bild säger mer än 1000 ord” förstår man att de visuella inläggen på Instagram 

har en mer kraftfull påverkningskraft, än till exempel ett twitterinlägg där huvudfokuset är 

vad som står i skrift. Man kan publicera nästan exakt vad man vill, men ändå har det blivit att 

mycket av det vi ser i sociala medier liknar varandra, och det kan sägas att så kallade normer 

har uppstått. Detta är något som fångade vårt intresse och gjorde att vi ville undersöka vilka 

visuella normer som fanns på Instagram.  

1.1 Frågeställning 
- Vilka visuella normer finns det på Instagram? 

1. 2 Syfte 
 
Syftet med vårt kandidatarbete är att ta reda på vilka som är Instagrams visuella normer. Vi 

vill göra detta, eftersom vi tror att de har en stor påverkan på dagens ungdomar. Forskning 

visar att unga mår sämre, detta på grund av av att de spenderar mycket tid på sociala medier. 

Därför tycker vi att det är viktigt att få en djupare inblick i vad som faktiskt blir publicerat på 

Instagram, som gör att de mår dåligt, för att sedan försöka bryta dessa visuella normer. 

Genom en medieteknisk gestaltning, tillhörande bild och ljud, vill vi lyfta fram resultatet från 

vår undersökning genom att publicera bilder med ljud på Instagram. För att göra det tydligare 

för användare på Instagram kommer vi vissa normerna där vi både följer dem, men även 

bryter dem. Vi vill dessutom vara med och skapa ett nytt förhållningsätt på Instagram, genom 

att främst bryta de visuella normerna, genom att ta bilder som är motsatsen till de “perfekta” 

bilderna enligt normerna. 
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2. Tidigare & aktuell forskning  
I detta kapitel kommer vi gå in på forskning som har fokus på sociala medier. Kapitlet 

presenterar inriktning gällande Instagram, selfies, normer och konsekvenser av sociala 

medier.  

2.1 Sociala medier 

Sociala medier är en vanlig term på webbsidor och appar som gör det möjligt att skapa och 

dela innehåll med andra, och ta del av vad andra har publicerat eller delat (Boisen, 2015). 

Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat och Instagram är bland de mest populära sociala 

medierna (Staunstup, 2017, 30 Januari). Sociala medier är med och öppna nya dörrar för 

bland annat demokrati. I dagens samhälle har människor möjlighet att kommunicera eller lyfta 

fram sina tankar och åsikter med människor som är uppkopplade på internet. Att vara en del 

världen är inte en självklarhet för alla. Bara 40% av människorna på jorden har tillgång till 

internet, medan hela 90% av befolkningen i Sverige är uppkopplade enligt en rapport från 

Svenskarna och internet 2014 (Boisen, 2015). Rapporten visar också att mer än 72% av 

befolkningen i Sverige idag är aktiva i sociala medier, 7 av 10 besök vi gör på Facebook sker 

via mobilen och vi kollar på mobilen 150 gånger per dag (Boisen, 2015). Sociala medier har 

varit med och skapat ändringar hur vi kommunicerar med varandra. Vi använder den för att 

kommunicera med vänner, familj, kollegor och resten av världen. Den blir också använd i 

form av nyhetsrapportering, politiska åsikter, reklam och marknadsföring och offentlig 

information (Store Norske Leksikon, 2017).  

 

Facebook är världens mest populära sociala mediet. Nätverket Facebook ägs av Facebook Inc, 

som också är ägare till både Instagram och Whatsapp (Tek.no, 2014, 20. februari). På 

Facebook kan användarna skapa sin egen profil, lägga ut information om sig själv, publicera 

bilder och videos. De kan även ta del av andras inlägg, men även chatta eller videochatta med 

andra. Facebook blev listad som det näst bästa sociala mediet efter Youtube över listan om 

människors hälsa (Community Practitioner, 2017b).  
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Instagram är ett annat populärt socialt medier i världen. Plattformen är utnämnd till den media 

som har mest negativitet på hälsan. Det är på grund av fokuset på kroppsbilder, ökning i 

FOMO (fear of missing out) och påverkning på sömnen (Community Practitioner, 2017b). 

Instagram blev lanserat 2010 av Burbn Inc, men blev 2012 uppköpt av Instagram Inc. 

Instagram äger inte innehållet som publiceras på plattformen, men får dock använda 

materialet i andra syften. “I stället ger du därmed Instagram en icke-exklusiv fullt betald och 

royaltyfri, överförbar, underlicensierbar, världsomfattande licence till att använda innehåll 

du publicerar på eller genom tjänsten, med stöd av tjänsten riktlinje för integritet på 

http://instagram.com/legal/privacy/, inkluderat, men inte begränsat till, del 3(«Delning av din 

information»), 4 («Hur vi lagrar din informationen») och 5 («Dina val om informationen»).” 

(Instagram, 2018). Lisa Skaar Næss (Næss, 2016, 23 Mars) beskriver i sin artikel hur 

Instagram fungerar. På Instagram kan du dela bilder och videos, följa andra användare, samt 

gilla och kommentera publicerade bilder och videos. Det är också möjligt att skicka 

meddelanden till andra användare, lagra publicerade verk, sända direktsändning, lägga ut 

history som kan vara både bilder och videor, som visas i 24 timmar. För att visa att en annan 

användare är med på bilden eller videon du har publicerat, kan du tagga denna användare. 

Vidare kan man också använda hashtag med olika ord, något som gör dina videos och bilder 

sökbara på dessa ord. Du kan dessutom lägga till platser i dina inlägg som visar på en karta 

var bilderna eller videorna har tagits.  

 

Instagram gör det möjligt att redigera bilder direkt i appen med hjälp av 40 olika filters och 

andra redigeringsmöjligheter. Det finns möjlighet att justera perspektivet i bilden, ljusstyrkan 

och kontrasterna i bilden. Något som man kan använda för att liva upp ett annars grå och 

tråkig bild menar Kirsti Østvang (Dinside, 2016). Jill W. Rettberg (Rettberg, 2014) skriver att 

filter har blivit en viktig del av den visuella kulturen. Filter gör det möjligt att få bilderna att 

se bättre ut, ljusare eller mörkare, mer eller mindre klara färger, mer mattat, mer oklart eller 

mer retro än vad det är i verkligheten. Instagram var enligt Rettberg den första plattformen där 

filters blev populärt. “We don’t just filter our images before we post them to Instagram, 

through: filter has become an important and far more general concept in today’s digital 

culture. We filter our images, our email and our newsfeeds” (Rettberg, 2014 s. 21). Det är 
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många som använder sig av de olika filtren, en funktion där de är med och skapar en illusion, 

där illusionen är med och skapar en ny verklighet. Genom att sätta ett filter på våra egna 

selfies, eller till exempel publicera dem på en blogg eller instagram, skapas en distans som gör 

att bilden blir ny för oss. Vi kan då se oss själv från ett nytt perspektiv, från utsidan av oss 

själva (Rettberg, 2014 s. 29).  

 

En influencer är en person eller grupp som har blivit känd och har en stor inflytelse på andra, 

inom ett eller flera ämnen, områden, eller kategorier. De har ofta ett större antal följare och får 

uppmärksamhet från det de postar eller uttalar sig om i det offentliga. Influencer har ett 

inflytande som kan förändra beteende, inspirera nya ideér eller motivera att utföra en viss 

handling med anhängarna (K Broman, 2017, 10 Februari). En lyckad influencer kan tjäna 

stora pengar. Vidare nämner de också att många företag söker upp och kontaktar personer på 

nätet, bloggare, sociala medieprofiler eller så kallade influencer som de tror kan passa som 

ambassadörer för deras företag. Många av personerna som företagen kontaktar har många 

följare och därmed en stor räckvidd. Jämfört med en tidning är det mycket effektivare än den 

äldre traditionella vägen. Influencer får betalt utifrån hur mycket trafik de har på bloggen eller 

deras sociala medier. Ju populärare personen är, desto dyrare blir det att få influencer till att 

berätta, visa eller annonsera objektet/tjänsten (K Broman, 2017, 10 Februari).  

2.2 Selfies  

En selfies definieras som ett foto taget med en handenhet till exempel en Iphone där man tar 

en bild på sig själv. Det gäller oavsett om uppsåtet är att publicera bilden på nätet eller inte 

(Kiprin, 2013). Fotografier med hashtaggen #selfies fanns, på alla sociala medier inräknat, 

med i 238 miljoner inlägg. Det fanns även 193 miljoner inlägg som hade hashtagen #me när 

Weiser skrev sitt arbete (2015). Dessutom fanns det på Instagram 193 miljoner publika 

fotografier och videos som hade hashtagen #selfie och #selfies (Weiser, 2015). Enligt en 

nyligen gjord studier i USA, visar den att 98% av ungdomarna mellan 18 och 24 år tar selfies. 

Av alla bilder som publiceras på sociala medier är 30% av dessa selfies publicerade av 

ungdomar. Det finns många anledningar varför ungdomar tar och publicerar selfies. Det är 

främst självpresentation och identifiering, feedback från kamrater och experimenterande med 
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utseende, samt accessoarer och omgivning som är huvudorsakerna (Dhir, Pallesen, Torsheim, 

& Andreassen 2016).  

 

Man kan se intressanta skillnader mellan åldersgrupper hos de personer som tar selfies. Det är 

mycket vanligare för unga personer än äldre personer att ta selfies. Det fanns även en skillnad 

mellan män och kvinnor om vilka som är mer benägna att ta selfies. Enligt Qiu et al. (2015) är 

kvinnor mer benägna att göra detta än män. Enligt Nguyen (2014) delar unga kvinnor, mellan 

18-29 år, selfies på Instagram för att mottaga positiv feedback i form av lajks. Nguyen skriver 

också att dessa unga kvinnor är mer benägna att radera delade selfies om det finns risk för 

negativ kritik. Vidare skriver Nguyen att selfies gör det möjligt för unga kvinnor att 

experimentera med deras utseende och försöka framställa sig som mer attraktiva. Dessutom 

skriver Cao och Halloran (2014) att kvinnor är mer benägna att ta selfies som är mer 

personliga till skillnad från män. En ökad narcissism och ökad social jämförelse mellan 

personer är ett resultat på användandet av sociala medier. Sambandet mellan delande av 

selfies och narcissism var däremot starkare för män jämfört med kvinnor (Poe, 2015). Hashtag 

såsom #Me, #self och #selfies tenderas att används av unga kvinnor till sina Instagrams inlägg 

för att få mer likes till sina inlägg. Sedan raderas dessa hashtag när syftet att locka till sig fler 

lajks har lyckats skriver Nelson (2013). I relation till detta oroas unga kvinnor över att 

inläggen med dessa hashtag inte får önskvärd mängd med lajks, och skulle detta ske raderas 

inläggen. Weiser (2015) skriver att ålder är en faktor i hur frekvent en person lägger ut på sig 

själv. Katz & Crocker (2015) stärker detta då de skriver att unga vuxna har en liten oro om 

hur selfies och annan exponering kan påverka deras framtida situation. 

2.3  Normer 

Normer är regler för hur vi ska uppföra oss och är riktlinjer som vägleder oss i olika 

situationer. Normer speglar bestämda värden i samhället, och det är något människor vill ta 

hand om eller uppnå. I ett allt mer multikulturellt samhälle och nätverk, kommer man att stöta 

på många olika människor, där många av dem kommer ha olika normer från deras situerade 

kunskaper. Normer kan variera beroende på varifrån du kommer, uppväxt, ålder osv (Ndla, 

2010).  
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En stor mängd forskning visar att det idag finns väldigt mycket sexualitet runt unga. Främst 

gäller det unga kvinnors sexualisering som diskuteras flitigt i media och i andra sammanhang. 

Den hypersexuella exponeringen när det gäller från kvinnliga kändisar är en stor anledning till 

att tjejer lanseras i för tidig sexualitet under inverkan av deras idoler. Sedan mitten av 

årtusendets första decennium har sexualiseringen av äldre barn och unga tjejer blivit en 

dominerande del i media och press. Gill och Attwood poängterar att det är kvinnor som är 

föremål för sexualisering och anser därför att sexualisering är otvetydigt könsrelaterad (Gill 

2012) (Attwood, 2009). En förklaring till denna könsrelaterade sexualisering är en porrstylad 

estitik som ultra femininitet mode (stilettklackar och tung smink) och hypersexualitet (kropps 

exponering, och/eller kläder som framhäver bröst och höfter för att vara ständigt öppen för 

sexuell önskan) med resultat till en stilig hetrosexualition (Attwood, 2009; Dobson, 2011; 

McRobbie, 2009).  

 

Kvinnliga kändisar som ger hypersexuella representationer av sig själva riskerar att bli märkta 

som “uppmärksamhetskåt” eller “slampa”. I offentliga sammanhang blir kändisar ofta 

tilldelade taggar som en bra eller dålig förebild. De kan också bli utnämnda som 

exemplifierande förebilder, precis som när lärare bjuder in en framstående idrottsperson för 

att prata med sin klass. Tjejer använder mer frekvent det bra eller dåliga binäret i relation till 

framträdandet eller kläder som betecknar hypersexualitet (till exempel bikinitoppar och 

mycket korta mini-kjolar, rörelser eller poser som föreslår sex). I undersökningen gjord av 

Jackson, S., & Vares, T. (2015) skrivs det för att ens bra eller dåliga förebilder ska 

förekomma måste varandras motsatser existera. En bra förebild behöver ha den dåliga 

förebilden som dennes moraliska skillnad, och vice versa. Enligt Zaslow, (2009) så kan fans 

vara mer benägen att tillåta toleranser av en avvikande handling eller framträdande i motsats 

till de mindre sympatiska utvärderingarna av icke-fans.  

 

I arbetet gjord av De Ridder, S. (2017) behandlas hur unga personer gör starka 

värderingsbedömningar om sexualitet i samband med sociala medier och hur de använder ett 

skarpt hierarkiskt system för att skilja mellan "bra"och "dåliga" sexuella vanor i sociala 

medier. Enligt De Ridder drar unga människor på sig essentiella sexuella ideologier. Vidare 
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diskuteras det i arbetet om dessa värderingsbedömningar inte bara i förhållande till hur sociala 

medier fungerar men också i relation till sociala mediers symboliska verksamhet, nämligen 

hur de är meningsfulla för ungdomars sexualitet. Enligt Livingstone, Mascheroni, & Staksrud, 

(2015) formas sexualiteter av material och symboliska former från sociala medier. Unga 

människors sexuella kulturer är alltmer sammanflätade med sociala medier. De Ridder skriver 

att sociala medier formar sexuella normer. Den sociala ordningen i det moderna samhället har 

blivit utformad genom att media bidragit till det. Unga människor gör idag sina intima 

relationer publika. Många sociala medier är programmerade för att ge en framträdande plats 

att "officiellt" och "institutionalisera" intima relationer (Ito et al., 2010, s. 123) som förstärker 

normativa kulturella intressen och förknippar romantiska och heteronormativa idealen. 

Popularitet mäts i sociala media genom deras algoritmer som kvalificerar likes, mest visat, 

betyg, och så vidare. De Ridder, S. (2017, vår översättning) skriver i sitt arbete en analys om 

hur en del av normen på sociala medier ser ut:  

 

"Användare på sociala medier förväntas manipulera och påverka deras popularitetspoäng,          

som relaterar till användarens rykte (van Dijck & Poell, 2013, sid. 6). På många sätt, för                

vardagliga användare av sociala medier, förhållandet mellan det populära kan innebära           

paradoxalt samband med rykte. Forskningen har till exempel beskrivit hur unga flickor och             

pojkar på sociala medier, när de talar om kärlek eller när de delar sexiga bilder, använder                

resurser (t.ex. populärmusik, kändis och reklamkultur) och strategier (t.ex. ironi, parodi,           

bricolage , och intertextualitet) från populärkulturen (Bailey, Steeves, Burkell & Regan,           

2013; De Ridder & Van Bauwel, 2015b; Manago, 2013). En sådan strategi kan öka              

synligheten, romantiska framgångar och socialt kapital. Men speciellt för unga tjejer, är att             

använda sådana popularitet strategier motsvarar att gå en spänd lina. Dessa strategier anses             

ofta vara skadliga för rykte eftersom de kan leda till att användarna märks som "för sexiga"                

eller "för slampiga" (Ringrose, 2011b). Popularitet och rykte, som är relaterat till ungdomars             

sexualitet på sociala medier, kan ses som kontrollmekanismer, med utgångspunkt i samma            

könsbestämda dubbelmoral där några sexiga utövningar applåderas, medan andra avvisas.” 

 

Den sexuella kulturen för unga personer är formad efter samhälleliga normer och vuxna. För 

unga personer erbjuder sociala medier många olika möjligheter att delta i deras egna sexuella 
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kultur bort från kontrollen av vuxna. Kehily (2011) bevisar i sitt arbete hur unga kan använda 

sexualitet för att utmana vuxna som svar på dominerande normer.  

 

I undersökningen av De Ridder, S. (2017) intervjuas deltagare om sexuellitet i kontext av 

sociala medier. Med “smart” (bra, säker, normal) eller “dum” (dålig, osäker, onormal) sa sig 

deltagarna skapa ett hierarkiskt system som värderade intima och sexuella framställning. Att 

vara för sexig, för slampig, för anonym, för naken, för bögig, var vanliga utvärderingar av 

kamraternas självpresentationer och många andra framställningar i sociala medier. Sådant 

“dumt” beteende bedömde deltagarna betydde att personen ville ha uppmärksamhet eller var 

"onaturligt", "overkligt" eller "oautentiskt". Intimiteter och sexualititer förhandlas fram genom 

det sociala medier kontextet. Detta gör att deltagarna tävlar för att ses som mer autentiska 

genom att vara mer spontana och omedelbara än andra. Vad som är lämpligt att läggas ut eller 

inte diskuterades i undersökningen av De Ridder, S. (2017). Det som definieras vara för privat 

eller helt enkelt är oacceptabelt är långt ifrån klart, men bestäms av enskilda moraliska 

omdömen. I fokusgruppen sades det bland annat från en tjej vid namn Eva, för att attrahera 

rätt kille så måste bilden vara naturlig och inte slampig. Det fanns inga konsekventa sociala 

normer, men det var däremot kontinuerligt omdöme. För deltagarna fanns det en rädsla för att 

inte bete sig på rätt sätt, få ångest över att förlora sitt rykte, behovet att undvika 

misslyckanden, och möjligheten att bli förödmjukad och mobbad. Både det materiella och den 

symboliska aspekterna i vilka sociala medier organiserar sexualiteter, formars sexuella 

normer. Eftersom det inte fanns någon plattform att ta del av om vilka intimiteter och 

sexualiteter som gäller, så försökte var och en få tag på vilka normer de skulle följa inom 

ramen för dessa tekniska system. 

2.4  Konsekvenser av sociala medier 

Resultatet av forskningen som gjorde av Dhir, Pallesen, Torsheim & Andreassen (2016) 

visade att kvinnor är mer aktiva att ta selfies både personligt och i grupp. De är också mer 

aktiva när det gäller att dela personliga selfies, beskära foton och använda fotografiska filter 

jämfört med manliga sociala media användare. Dessutom vill kvinnor framstå som attraktiva 

och vara en del av en social grupp. Resultaten är också i linje med studier som visar att 
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kvinnor är mer benägen till beroende av sociala medier än män. Jämfört till andra 

åldersgrupper, tenderar ungdomar att avslöja mer personlig information eftersom de utvecklar 

känslomässig intimitet, sexuell identitet och romantiska förhållande. 

 

En omfattande analys från flera studier om användning av elektroniska prylar bland barn, kom 

fram med följande resultat: barn som använder sociala medier strax innan de skulle sova, hade 

en större sannolikhet att sova mindre än vad de borde ha gjort. De resulterade i att barnen fick 

sämre sömnkvalitet, och var därför trötta nästa dag. De elektroniska enheterna och sociala 

medierna påverka människor mer än de tidigare medierna som böcker och tidningar gjorde. 

Detta eftersom användarna lättare kunde läsa dem och därefter somna, eller lägga ifrån sig 

mediet och lägga sig i tid. Däremot är det blå ljuset från de elektroniska enheterna för svårt att 

motstå ifrån (Twenge, 2017). En studie visade att iGen studenter hade högre resultat än 

studenter från 1980/1990 på “rädsla för mognad” där tonåringarna önskade att de kunde 

återvända till en säker barndom igen och som var den lyckligaste tiden när de var barn. 

Framöver använder Twenge “adult” som ett verb med betydelsen att det är slut på allt roligt. 

På twitter har många unga människor använt hashtagen #adulting i sina twitterinlägg, där de 

beskriver sina frustrationer om hur det är att vara vuxen.  

 

I händerna på de flesta tonåringar ser du idag en smartphone där de flesta har en eller flera 

sociala medier. De har med sig telefonerna överallt de går, och enligt Twenge är telefonen det 

sista som de ser innan de går och lägger sig, genom att scrolla på sociala medier eller titta på 

olika videor. När de vaknar är mobilerna det första de ser, eftersom en stor del av människor 

idag har sin telefon som väckarklocka. Om tonåringarna vaknade mitt på natten slutade det 

ofta med att de kollade på telefonen.“They talked about their phones like an addict would talk 

about crack: “I know I shouldn’t, but I can’t help it,”” one said about looking at her phone 

while in bed. Some saw their phones as a lifeline or as an extension of their bodies or like a 

lover. “Having my phone closer to me while I’m sleeping is a comfort,” wrote Molly, 20.” 

(Twenge, 2017 s. 50). Studier visar att ökningen av ångest, depression och självmord ökade i 

takt med smarttelefonen. Mellan 2009 och 2015 ökade antalet tjejer som starkt funderade på 

att ta självmord med 34% och antalet självmordsförsök ökade med 43%. Mellan 2011-2016 

var det en ökning med 60% av antalet som funderade på att ta självmord (Twenge, 2017). 
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Twenge nämner att vi inte kan klandra smarttelefonerna fullt ut, men tajmingen är 

misstänksam. De testade därför olika metoder för att komma närmare ett svar. Två av de tre 

metoderna som testades var baserade på tv-visning och läxor. Båda metoderna skrivs dock av. 

Den tredje metoden verkade däremot mer möjlig. “A plausible theory includes three possible 

causes: (1) more screen time has led to directly to more unhappiness and depression, (2) 

more screen time has led to less in-person social interaction, which then led to unhappiness 

and depression, and (3) more screen time has led to less print media use, leading to 

unhappiness and depression. In the end, all of the mechanisms came back to new media 

screen time in one or another.” (Twenge, 2017 s. 112) 

 

Sociala webbplatser och sociala medier, så som Instagram, Snapchat, Facebook och Twitter 

ska enligt en undersökning av Royal Society for Public Health och Young Health Movement 

(2017) ha en negativ och skadlig inverkan på ungdomar. Plattformarna hjälper till att skapa 

problem med kroppsbilden, sömnstörningar, ångest, depression, ensamhet och förvärra 

mobbning. Unga jämför sig själva och sina liv med andra som lägger ut “perfekta” bilder och 

selfies. Enligt Dr Rebecca Horner, en pedagogisk psykolog som arbetar för att bekämpa 

problemet tillsammans med anställda och barn på skolor säger följande: “However, there has 

been the ability to compare with others through newspapers, television and magazines for a 

long time prior to social media. So there isn’t a sure-fire way to measure whether there has 

been an alarming rise in young people with body anxiety issues.” Även om problemet inte är 

nytt, är det sannolikt nu utvidgat med hjälp av "alltid på" -tekniken. (Community Practitioner, 

2017a)  

 

Allting är inte bara negativt när det gäller sociala medier, det har också många positiva 

aspekter. Det ger en större möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i diskussioner. 

Människor kan nå ut till nästan hela världen, i alla fall till alla som är anslutna online. Det 

öppnar också för större och bättre möjligheter att kommunicera med andra människor som 

befinner sig på en annan plats än dig själv. “Of course, electronic communication can also 

have the opposite effect, helping teens feel connected to one another even when they are 

apart. Teens stay in close touch with their friends via text and online, exchanging funny 

Snapchat pictures and constantly updating everyone on what they’re doing.”  (Twenge, 2017 
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s. 97). Sociala medier öppnar upp möjligheten där alla teoretiskt har möjlighet att slå igenom. 

Så här skriver Boisen: “Oavsett om du är 10 år eller 78 år, om du är fattig eller rik. Oavsett 

vad du heter eller vem du känner. Din idé, ditt språk, din bild, ditt budskap - kan på riktigt 

förändra världen.” (Boisen, 2015 s. 12) 
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3. Metoder  

I detta kapitlet kommer vi att presentera metoderna vi har använt i vårt projekt. Dessa är 

critical design, idégenerering, bildanalys och ljudanalys.  

3.1 Critical Design 

Anthony Dunne and Fiony Raby från Royal College of Art (RCA) i London är skaparna 

bakom critical design. År 1999 introducerade Anthony Dunne grundstenarna till critical 

design i hans bok Hertzian Tales. Critical design är svår att definiera, men lite förenklat så 

kan man säga att det är en metod där man utmanar förväntningar genom provokation. 

Anledningen till att väcka provokation är att man vill få omgivningen att tänka på ett nytt sätt 

och väcka frågor. I texten skriven av Price, Jewitt och Brown, säger Dunne och Raby följande 

på frågan om “vad är critical design?”: “critical design uses speculative design proposals to 

challenge narrow assumptions, preconceptions and givens, about the role products play in 

everyday life…an imperative motive because society has moved on but design has not” (Price, 

Jewitt, & Brown, 2013). Vidare beskriver Dunne och Raby att critical design är till för att få 

oss att tänka, avslöja antaganden, öka medvetenheten, starta debatt, provocerande handlingar 

och även underhållande på ett intellektuellt sätt, som litteratur eller film. Critical design kan ta 

många vägar, men det är när artefakterna blir till satir som man är nära målet. 

3.2 Idégenerering 

Vi har under vårt projekt använt oss av brainstorming, mindmap, skissteknik och storyboard 

för att generera och strukturera idéer. Brainstorming är en metod som används till att ge 

förslag på att lösa problem, eller hitta på nya ideér. Osborne formulerade den först, men sen 

har det blivit nya versioner av metoden. Metoden går ut på att låta idéerna få löpa runt, utan 

att bli kritiserad eller avbruten. Alla idéer är välkomna, och här är kvantitet viktigare än 

kvalité. Idéer som först kanske låter dumma, är värdefulla och är en del av processen för att 

komma till den bra idén. Westling har satt upp några regler att följa: 
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● Släpp tanken fri! I första skedet skall alla idéer fram. Inga hämningar. Galna 

idéer, hugskott etc eftersträvas. 

● Kvantitet önskvärd. Många, många idéer ska fram. Vad ni anser vara kvalitet för 

ert arbete avgörs senare. 

● Bygg gärna på andras idéer. Kombinera idéer. En ”tråkig” eller ”galen” idé kan 

vara just den som leder vidare till ytterligare idéer som ger problemet en lösning. 

(Metodbanken, 2011) 

 

Författarna Löwgren och Stolterman skriver lite utförligare om brainstorming i boken Design 

av informationsteknik (Löwgren & Stolterman, 2004.). Det första steget är en samling av en 

grupp människor, helst någon som senare ska använda materialet, men det kan vara värdefullt 

att också ta in någon utifrån. Det andra steget är att man börjar generera ideér. Målet är att så 

många ideér som möjligt ska komma fram. Därför är det viktigt att inga är kritiska mot 

ideérna, utan att alla vågar säga vad som kommer upp i deras huvud. Det finns olika typer att 

generera sina ideér, dock är det vanligaste att man skriver det på en lapp eller säger det högt. 

När ideérna börjar ta slut är det läge att övergå till nästa fas där man systematiserar resultatet. 

Det finns även här massor av olika sätt att sortera ideérna. Bygga ett affinitetsdiagram är 

ganska vanligt då man sortera ideér i grupper som känns hör hemma med varandra. På detta 

sätt kan man rensa ut dubbletter och ideér som liknar varandra. Dessa ideér sorteras sedan i 

grupper och kategoriseras. Skulle man däremot inte göra detta, utan bara lägga ut alla ideér på 

till exempel ett bord och sen fota av dessa, så är det inte av något större värde. Vidare skriver 

Löwgren och Stolterman att det krävs tid att gå igenom materialet systematiskt men resultatet 

kommer bli avsevärt mycket bättre med en fullständig brainstorming (Löwgren & Stolterman, 

2004.). 

 

Mindmap är en skiss eller översikt med ett vanligt tema eller ord i mitten. Baserat på det valda 

ordet i mitten finns det grenar som kategoriserar in fakta, information och idéer. Vidare kan 

kartan växa sig större och större genom att sätta dit nya grenar med nya ord. Mindmap gör det 

enklare att få en översikt över informationen och organisera tankar. Denna metod används 

också i stor utsträckning för att skriva ner anteckningar från läsning eller lyssnande, och kan 

se annorlunda ut från person till person. (Ndla, 2010)  
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Skissteknik och storyboard används för att få en klarare bild om hur det färdiga resultatet 

kommer att se ut. Det gör det enklare för att alla som är involverade i produktionen ska få en 

liknande bild av hur slutresultatet ska se ut. Med hjälp av skissteknik kan man lättare 

planlägga hur man önskar att sammansättningen av bilden kommer att se ut, och sätts samman 

i ett större sammanhang.  

 
Bild 1. Stegen i skissteknik (Andersson, 1994 s. 1) 
 

Det första, och en viktig del av förberedelserna när man tecknar skisser, är att samla in 

information. Det går ut på att hämta in information av det du ska skissa, och underlaget kan se 

ut på många olika sätt. Det kan vara “skissritningar” med produktens mått, föregående 

produkt som man kan ha framför sig, eller broschyrer med produkten på. Det kan även vara 

foto eller video (gärna tagna från olika vinklar) på liknande produkter, idéskisser och 

skissmodeller som är skapade i olika material. För att få bra skisser är det klokt att tänka på 

kompositionen i bilden. Skissen innehåller inte bara huvudmotivet som man önskar att visa 

upp, utan också en bakgrund. “Istället för att ha en tom och död yta, som nästan svämmar 

över pappret ska du se till att hela bildytan lever. Bakgrunden ska lysa fram designförslaget, 

inte ta över och dra uppmärksamheten från det” (Andersson, 1994 s. 67) 

 

Vi har valt att använda oss av storyboard för att förklara handlingen i våra filmer. Detta gör 

det enklare för alla involverade att få en visuell bild hur vi önskar att det färdiga resultatet ska 

se ut. Storyboard går ut på att teckna upp filmen för hand, där varje bildruta är ett klipp i den 

färdiga filmen. Storyboarden hjälper alla som är med i filminspelningen att få en bild hur 
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situationen ska filmas och hur det kommer att se efter inspelningarna är färdiga. Det hjälper 

även de involverade att komma ihåg att filma allt som ska filmas. När en storyboards ska 

skapas, är det många val som ska göras. Det handlar om vilka vinklar, vyer och 

kameraförflyttningar som ska användas. Storyboard hjälper alltså till att skapa en gemensam 

förståelse för alla inblandade, veta vad som ska filmas och hur man ska filma (Ndla, 2017a).  

3.3 Bildanalys 

För att hitta vilka visuella normer som finns på Instagram behövde vi en metod för att 

analysera bilder på Instagram. Till detta använde vi oss av metoden som står beskrivet i boken 

Bild och Samhälle - Visuell analys som vetenskaplig metod. Bildanalyser blir oftast använda 

för att hitta vad meningen eller vilket budskap som bilden förmedlar. Analysen i vårt arbete 

har använts för att avgöra vad bilder och filmer illustrera. Den användes även för att kunna 

identifiera några gemensamma mönster i flera bilder hos olika personer. Enligt Jonathan E. 

Schroeder (Aspers, P., Fuehrer, P. & Árni, S. (red.),2004 s. 77) menar de flesta kritiker att 

man alltid ska börja med en tolkning av bilder i form av en beskrivning, och därefter gå in på 

ytterligare åtta andra kategorier. 

 

Beskrivning - Det första steget i analysen är beskrivningen, här beskrivs bilden. Hur är 

kompositionen? Vilka färger finns det? Vad är det för färgtonen och kontraster? När man ska 

kolla på hur kompositionen av bilden är, så kan man kolla på om de följer tredelningsregeln. 

Det går ut på att bilden delas in i tre lika stora delar, både horisontellt och vertikalt. Det gör att 

fyra punkter i bilden skapas. Genom att placera huvudmotivet i en av punkterna, kommer ett 

proportionellt förhållande ges på 1:2 (Ndla, 2017b) 

 
Bild 2. Bild som visar tredelningsregeln (hämtad från: https://ndla.no/nb/node/159638?fag=156500) 
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Bild 3. Visar tredelningen med förtydligande punkter och linjer. 
(hämtad från: https://ndla.no/nb/node/159638?fag=156500) 
 
I denna bild kan du se tredelningsregeln lite tydligare. Bilden illustrerar två vertikala linjer, 

där den till vänster är märkt med A och den till höger är märkt med B. Vidare har den också 

två horisontella linjer där den översta är märkt med C och linjen under märkt med D. Vi har 

cirklat in de fyra korsningspunkter och märkt dessa med 1 till 4. Detta använder vi oss av i 

vårt arbete. Förutom tredelningsregeln kommer vi att gå in på linjer i bilden. Det finns flera 

olika typer av linjer, där vi kommer att undersöka fyra av de som beskrivs på Ndla.no:  

● Vertikala linjer är starkare linjer som skapar en grund som förökar sig i bilden och 

ger intryck av kraft och kraft, såsom till exempel en lyktstolpe. 

● Horisontella linjer ger intryck av harmoni och balans. Det kan vara därför landskap 

är lugnande att titta på. De kan också skapa ett slut, en slutlig känsla. 

● Diagonala linjer skapar energi, oro och rörelse. Att blanda dem kan skapa en 

spännande dynamik och ge intryck av kraft. 

● S-kurvorna ger intryck av harmoni och har bästa effekt när du zoomar in, till exempel 

på en väg eller en kustlinje. 

Kontrast betyder skillnad och hjälper till att göra saker mer synliga. Det hjälper också att 

bestämma hur man upplever en design. Med hjälp av kontraster går det att få bilden att ser 

mer livlig ut, det skapas en spänning. Skulle en bild ha för många kontraster, kan det istället 

uppnå motsatt effekt. Det kallas för brus och drar bort uppmärksamheten från vad som önskas 
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att visas upp på bilden. Det finns olika typer av kontraster däribland: färg-, storlek-, form- och 

motiv-kontraster. Bilden nedan illustrera ett exempel på vilken funktion kontraster är med och 

skapar. Stora kontraster ger en dynamisk känsla, medan små kontraster skapar en harmonisk 

rörelse. 

 
Bild 4.  Exempel på dynamisk och harmonisk känsla med hjälp av färgkontraster  
(hämtad från: https://ndla.no/nb/node/159744?fag=156500) 
 

Sista delen av beskrivningen går ut på att se om det finns några konstnärliga egenskaper, 

språkanvändning, eller jargong i bilden? Vilken genre eller typ tillhör bilden, baserad på 

material och innehåll? 

 

- Innehåll - I denna delen av analysen ska man identifiera/klassificera personer, objekt 

och händelse som sker i bilden/fotografiet.  

- Form - Hur blir innehållet presenterat? Vilka material används? 

- Stil - En speciell konstnär, känsla, tidsperiod eller geografiskt område.  

- Genre - Vilken typ eller kategori tillhör bilden?  

- Jämförelse - Framhävs några unika egenskaper av något genom att jämföra det med 

något liknande? 

- Kön - Psykologiskt, socialt eller kulturella särdrag, attityder, övertygelse och 

beteende?  

- Ras - Hur framställs raser i ett multikulturellt sammanhang?  

- Klass - Vilka klasser ser vi i bilden?  

           (Aspers, Fuehrer, & Árni, 2004) 
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Eftersom denna metod gick mer in på djupet av bilderna, använde vi också denna metod 

genom att fokusera mer på beskrivningen av flera bilder. Vi gjorde det för att se vad som var 

avbildat och huvudmotivet i bilderna och videorna. Den anpassade metoden har vi kallat för 

“den andra bildanalysen” i designprocess kapitlet. Med hjälp av analyserna av bilder från 

olika Instagramkonton ville vi få större insikt och tydligare svar på vilka visuella normer som 

fanns på Instagram. 

3.4 Ljudanalys 

Hooktheory.com är en hemsida där man via deras programvara på hemsidan kan göra egen 

musik och se analyser av andra befintliga låtar online. Hooktheory är uppbyggd så det är 

användare som bidrar till materialet på hemsidan i form av analyseringar av låtar. Endast ett 

fåtal analyseringar av de över 18 000 låtar som finns på hemsidan är skapade av 

upphovsmännen till sidan, resten är från användare på hemsidan. Klickar man in på någon av 

hemsidans över 18 000 olika analyseringar av låtar kommer man fram till Hooktheorys 

programvara som främst består av ett piano roll. Denna piano roll består av två delar, där ena 

delen är för melodin, och den andra delen är för ackorden. Piano roll härstammar från DAW 

(Digital Audio Workstation) där piano roll har som uppgift att föra informationen till pluggar. 

Istället för ett fysiskt piano med tangenter som man spelar på, består Piano roll av ett virtuellt 

piano i datorn där alla tangenter är synliga visuellt. Piano roll har två funktioner som bilden 

nedan visar. Från A till B är varje steg olika noter där man placerar noten virtuellt. Ett steg 

upp eller ner i piano roll motsvarar en not. Från C till D är tidslinjen om hur noterna ska 

spelas upp. Beroende på hur tempot är inställt kan samma noter på tidslinjen ta olika lång tid 

att spela upp (Image-line, u.å).  
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Bild 5. Exempel på ett Piano roll i FL Studio 
 
Detta koncept med piano roll har Hooktheory tagit användning av och gjort det ännu enklare i 

sin programvara. Hemsidans huvudsyfte är att visa hur musik är uppbyggd. Men hjälp av 

färger så visas hur all musik är uppbyggd, bestående av ackords och melodier, och det blir 

tydligt för användaren att ta till informationen då varje not har en egen färg. Färgerna gör att 

relationerna mellan noter och ackord i en låt blir tydligare. Människor som kan identifiera 

noter oavsett instrument, utan referens not och så vidare, har något som heter absolut gehör. 

Personer som har absolut gehör brukar ha något som heter synestesi och det gör att de ser 

färger när de hör tonerna. Det är därifrån idén att blanda musik med färger kommer ifrån då 

en av personer bakom Hooktheory innehar just detta fenomen (Musical U, 2013).  

Även om man inte är insatt i musikskapande kan man ändå förstå varför en låt låter som den 

gör, utan att behöva läsa musikteori. 

  
   Bild 6. Piano roll på Hooktheory (hämtad från: https://www.hooktheory.com) 
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När man klickar in på en låt på Hooktheory så ser det ut som bilden ovanför visar. Alla noter 

har en egen färg på piano roll som gör det tydligt för användaren att se vilket not det rör sig 

om. Man har olika storlekar att välja på till sin not. I exemplet ovan används bara 

åttondelsnoter till melodin. Det innebär att det får plats åtta åttondelsnoter i en bar, det vill 

säga utrymmet mellan de svarta strecken i piano roll. Spelar man upp det som finns på piano 

roll spelas ett simpelt pianoljud. Det finns fler ljud om man har Hooktheory plus som är 

premium alternativet. Då kan man byta ut pianoljudet och få massor av olika instrumentljud, 

samt olika beat. Det finns flera andra funktioner på programvaran. En av dessa är att du kan 

välja vilket tempo noterna på piano roll ska spelas upp med. En annan är att du kan loopa ditt 

material så att det upprepas oavbrutet när slutet har nåtts och startas om igen på nytt. Man kan 

välja vilken skala som ska användas, och till sist kan man aktivera en funktion som visar hur 

noterna ska spelas på ett fysiskt piano eller gitarr. 
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4. Designprocess  

I detta kapitel kommer vi att gå in på hur vi har jobbat med den tidigare forskningen, hur vi 

använt de olika metoderna och vilka val vi har gjort i processen. Vi kommer beskriva hur vi 

gick ifrån idé och koncept till genomförandet av gestaltningen.  

4.1 Idégenerering 

Hela projektet startade med brainstorming med många idéer om vad vi ville göra. Där kom vi 

fram till olika idéer för teman där många av dem var riktade mot huvudteman som “må bra” 

och “psykisk ohälsa”. För att få en klarare bild på de olika teman och informationen vi hade 

kommit fram till, använde vi flera mindmaps. Exempel på några av dem illustreras nedan:  

 
Bild 7. Tankekarta från brainstorming            Bild 8. Tankekarta från brainstorming 
 

Dessa teman skapade frågor som: Hur kunde man koppla ihop detta med en medieteknisk 

undersökning?  

 

Psykisk ohälsa var området vi närmade oss då tre av våra fyra ideér var inom detta område. Vi 

började därefter köra ytterligare en brainstorming inom just psykisk ohälsa. Vi gjorde en 

omvärldsanalys för att ta reda på hur aktuellt själva temat med sociala medier var. Vii hittade 

att många webbsidor påtalade att sociala medier hade en dålig påverkan på den psykiska 

hälsan. Detta ledde oss att fokusera mer på sociala medier och senare inriktade oss till 
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Instagram efter att ha läst en artikel där Instagram bedömdes ha den värsta effekten på 

ungdomars psykiska hälsa. I artikeln påstod de att plattformen är följande:“very 

image-focused and it appears they may be driving feelings of inadequacy and anxiety in 

young people.” (Community Practitioner, 2017b). Det fick oss att vilja undersöka vad som 

orsakade detta. Forskningen visade att det är vanligare för unga personer att ta selfies än äldre 

personer. Det är främst unga kvinnor mellan 18-29 år som delar selfies på Instagram för att 

mottaga positiv feedback i form av lajks (Nguyen, 2014). Studier har visat en ökning av 

ångest, depression och självmord i takt med smarttelefonen, det vill säga, under Instagrams 

framfart.  

  

Vårt prio ett var till en början att vi skulle ha huvudfokus på psykologi aspekten av psykisk 

ohälsa, då vi behövde veta vad det är som gör att unga personer mår dåligt av sociala medier. 

Vi ville därför med vår gestaltning hitta på saker som skulle innebära att unga mådde bättre. 

Dock blev vi omgående tillsagda av vår handledare att lämna psykologin och istället fokusera 

inom våra programområden, vilket är ljud och bild. Eftersom vi redan hade varit inne på 

sociala medier kände vi att det var detta område vi ville fortsätta arbeta med.  

 

Vi hade nästan direkt en vision om att skapa ett eget konto på Instagram och lägga ut egna 

bilder med ljud, då vi förut hade snuddat vid denna ideén innan vi valde psykologi aspekten. 

Därefter började nu en ny brainstorming om vad som skulle kunna läggas ut på Instagram. 

När vi scrollade igenom flödet på Instagram när vi gjorde vår omvärldsanalys så slog det oss 

hur bilderna följde en slags mönster. När vi undersökte detta lite närmare insåg vi att 

Instagrambilder troligtvis bestod av massa normer där användare, omedvetet eller inte, 

använder sig av dessa normer till sina bilder. Detta ledde tillslut fram till vår frågeställning i 

arbetet: “Vilka visuella normer finns det på Instagram?” Vi ville dessutom upplysa om 

situationen på Instagram genom att bryta dessa normer genom att använda oss av critical 

design.  

 

Steget därefter handlade om att ta reda på vilka normer som finns på Instagram. Vi gick 

igenom mycket bilder på Instagram genom våra privata flöden, och skrev upp när vi såg ett 

mönster bland bilderna. Det resulterade i elva normer som var följande: naturbild, mat, 
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fitness, selfie, modellbild, inredning, reklam, vanliga foton på sig själv, skrytbilder, lättklädda 

bilder och videos var normerna. Det fanns även en kategori där bilder som inte hade någon av 

“normerna” hamnade i. Nedan ser man vår beskrivning av normerna som vi utgick efter när vi 

analyserade bilderna:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 9. Bilden ovan visar de olika normerna till analyserna 
 
 

- Modellbild: framhävande av klädesplagg eller liknande. Bild tagen av annan person. 

Tagen i studio, eller eventuellt annan plats. Bilden ger ett proffsigt intryck. 

  

- Lättklätt: bilder av sig själv eller andra som lättklädd. Iförd underkläder, bikini, 

baddräkt eller badbyxor. 

 

- Vanliga foton på sig själv: foton där innehavaren av kontot är i fokus eller på något 

sätt är med i bilden och inte är en modellbild eller selfie.  

 

- Selfie: bild tagen med mobil där personen i bilden själv tar bilden av sig själv. Oftast 

syns mobil eller kamera i bilden när man fotar genom en spegel.  

 

- Naturbild: bilder där naturen är i huvudfokuset.  
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- Reklam: bilder där man gör reklam för en eller flera produkter, eller ett eller flera 

företag.  

 

- Fitness: bilder som framhäver träning/träningcenter. 

 

- Skrytbilder/visa upp: bilder som visar något ordinärt som inte hör till vardagen. 

Exempel skulle kunna vara en nyinköpt lyxbil, hotellvistelse eller bild på dyra 

klockor. Också bilder där personer visar sin framgång.  

 

- Mat: bilder som visar mat. 

 

- Inredning: bilder där inredningen är i fokus. 

 

- Video: alla rörliga klipp som publicerats på kontot. Kan innehålla andra normer i 

videon.  

 

- Övrigt: bilder som inte har några av normerna hamnar i denna kategori. 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Tankekarta från faktainsamling och 
omvärldsanalys.                                                              Bild 11. Tankekarta från faktainsamling och 
omvärldsanalys. 
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Vi hade en teori att kändisar är en trendsättare som bestämmer spelreglerna på Instagram 

genom sitt inflytande. Därför genomförde vi bildanalyser av Instagramkonton där vi 

undersökte några av världens största Instagramkonton som innehas av kändisar, samt kända 

influences som ligger mellan kändisar och mediananvändaren. Gemensamt för influencers och 

kändisar är att dessa konton har många följare som inspirerar personer att ta efter vad de gör. 

Efter granskning av texter och analyseringar av bilder på Instagramkonton där vi ville 

bekräfta våra förslag på normer, ledde detta till frågan: hur kan vår frågeställning komma 

fram i en gestaltning? Vi startade en ny brainstorming med fokus på vad vi skulle kunna 

gestalta. 

  

Vi hamnade tillslut på en idé om att skapa två olika Instagramkonto med namn 

ME1588CSHPL1 och ME1588CSHPL2 där den ena följer normerna och den andra bryter 

normerna. För att få en visuell bild på ideérna använde vi oss av skissteknik och storyboard. 

Skissteknik använde vi för att få fram vilken komposition vi skulle använda oss av och hur 

layouten skulle kunna se ut som en röd tråd med de olika normerna. Nedan är ett exempel på 

en idé vi hade för “följa normen” på Instagram. Vi önskade att ha en lite mer harmonisk 

känsla i bilder och layouten, där vi bland annat försökte undvika att ha för stora kontraster, 

och för mycket brus i bilderna/filmerna. Dessutom önskade vi ha en röd tråd genom hela 

gestaltningen och hämtade inspiration från forskning som kom bland annat ifrån IGen, där de 

nämner att mobilen är det sista man ser när man lägger sig och är en av de första sakerna man 

ser när man vaknar på morgonen. 
 

Bild 12 & 13. 
Exempel på 
storyboards för 
Instagramkontot 
som följer normer. 
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Denna del av gestaltningen, som visas nedan, börjar med en video av en kvinna som blir 

uppväckt av mobilen tidigt på morgonen, som är en harmonisk och fin morgon. Till denna 

video använde vi storyboard för att få en klarare bild på hur denna film kan komma att se ut i 

slutändan.  Skisserna med sängbilderna är utformade som en historia om hur vardagen för den 

här personen är, där man kan se alla normer som har hittats i forskningen och i analysen.  

 

För att bryta denna harmoniska filmen och skapa en kontrast, valde vi att utgå från samma 

scenario (där kvinnan i “följa normen videon”) lever ett harmoniskt liv. Hon vaknar upp med 

en gång när väckarklockan ringer och hon har ett leende på läpparna, är helt avslappnad och 

känner ingen stress. Däremot i bryta normen videon ringer alarmet flera gånger, innan hon 

stänger av det och kastar mobilen i golvet och lägger sig ner med ansiktet i madrassen med 

kudden över. Vi valde att kasta mobilen i golvet för att få fram frustrationen tydligare hos 

kvinnan och inte minst väcka reaktioner hos mottagaren. Människor är rädda om sina dyra 

mobiler, men när dessa stör blir man helt plötsligt inte lika rädda om dessa.  

 

I denna delen av gestaltningen önskade vi skapa en kontrast till det harmoniska “följa 

normen” kontot, och skapade därför en mer dynamisk layout genom att använda oss av 

kontraster. Nedan ser man en storyboard med exempel på en ide vi hade för “bryta normer” 

där vi ville bryta den klassiska smoothieskål matbilden. Här önskade vi att skapa en känsla av 

stress. Att klockan har blivit mycket, och hon inte hinner sitta ner vid bordet för att äta. Hon 

lägger därför i all mat i en mixer för att tiden att äta maten ska bli kortare. Sen märker hon att 

tiden är knapp och hon hinner inte dricka upp sitt kaffe och slänger således ner den också i 

mixern. Sedan rusar hon ut genom dörren och ner för trappan med smoothien i en flaska i 

handen.  
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Bild 14. Visar storyboard for “stressande frukost” 
 
 

 
Bild 15. Inspirationsbild hämtad från (https://www.instagram.com/p/3H0-Yqjo7u/?taken-by=kendalljenner) 

 
 
Bild 16. Egen bild med inspiration från bild 15.  
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Bild 17. Skiss för fullt påklädd         Bild 18. Resultatet av skissidén  
 

4.2 Genomförandet av gestaltningen 

Med bakgrund från idégenereringen skulle vi försöka att producera fram det vi har skissat 

fram. Vi planerade vilka ställen som kunde används för att fotografera de olika normerna. Det 

slutade med att vi fotograferade en del av bilderna i ett rum som hade långa mörkblåa 

gardiner. Dessutom har vi bland annat fotat ute och i ett hotellrum då dessa platser passade 

bäst enligt våra skisser. Eftersom vi inte hade allt vi önskade i platser och saker så använde vi 

oss av photoshop där vi hämtade bilder som passade vår mall från Pexels 

(https://www.pexels.com/) som har gratis “stock photos”. Dessa bilder användes så vi kunde 

redigera in andra saker i bilderna. Bilderna som vi använde från sidan var en bild från månen 

och en naturbild. Eftersom planen var att ljudlägga alla bilder, behövdes dessa därför göras 

om till videos så man kan spela upp bilder med ljud på Instagram. Filmerna gjordes i Imovie 

genom att sätta in bilder och där filmklippen bestämdes hur långa de skulle vara beroende på 

hur långt ljudklippet är. Ljuden blev olika långa eftersom de var baserade på befintliga låtar 

som hade olika tempo och längder. Efter att bilderna gjordes om till film med ljud så 

överförde vi dem till olika Instagramkonton, där vi redigerar filmerna ytterligare med olika 

filters för att skapa en speciell effekt och mönster i layouten.  
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4.3 Bildanalysen 

Vi har försökt lista ut vilka normer som finns på Instagram, och för att hitta dessa använde vi 

oss av bildanalys. Vi har använt oss av två olika sätt att göra bildanalyser på. I den första 

bildanalysen gick vi igenom en mer anpassad bildanalys, där gick vi mest ifrån det första 

steget i bildanalysen, där man beskriver bilden och hade fokus på vad som var i bilden. I den 

andra bildanalysen gick vi igenom varje punkt som står beskrivet i bildanalysmetoden.  

4.3.1 Första bildanalysen 

För att kunna få ett större perspektiv med översikt över flera bilder från flera konton valde vi 

att anpassa bildanalysmetoden, där vi hade mest fokus på den första delen, nämligen 

beskrivningen. Vi anpassade metoden från vilka kategorier vi hade fått från forskning, våra 

observationer, omvärldsanalys och källor på de mest populära hashtaggarna som är användna. 

Detta resulterade i följande kategorier: Modellbilder, lättklätt, selfie, naturbilder, 

reklambilder, fitness, skrytbilder/visa upp, mat, “vanliga bilder på sig själv”, övrigt, 

inredning, film/rörlig bild. 

 

Vi bestämde oss för att analysera bilderna på konton till fem av de mest följda personerna på 

Instagram i antal följare. Valen blev därför Demi Lovato, Rihanna, Kim Kardashian, Cristiano 

Ronaldo och Selena Gomez. Dessutom ville vi undersöka ett annat gäng som har tagit sociala 

medier med storm och det är influencers. Vi valde därför att analysera bilder till tre av de 

mest populära influencers på Instagram, Lele Pons, Cameron Dallas och Amanda Cerny. I 

början innan vi analyserade bilderna bestämde vi oss för att analysera alla bilder de hade på 

sitt konto. Men efter en snabb kontroll av deras Instagramkonton insåg vi det var ett måste att 

reducera antalet bilder att analysera eftersom några hade över 4000 bilder. Vi bestämde oss 

därför för att analysera 10% av alla bilder som var publicerat på kontot. Dock ändrade vi detta 

direkt till de första 150 bilder per konto då resultatet annars hade fått olika antal bilder 

beroende på hur många bilder kontot hade. 

 

Efter att ha analyserat bilderna på alla Instagramkonton skapade vi olika diagram för att få en 

mer visuell bild om vilka normer som var mest vanliga hos dem olika konton. I några av 
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diagrammen kan man få ett resultat som är högre än 150 bilder när man summerar samman 

alla bilder. Anledningen till detta är att flera av bilderna innehöll fler än en av kategorierna. 

Nedan är en översikt över vilka Instagramkonton vi analyserat och vilka normer bilderna 

följde.  

  

Demi Lovato 

Demi Lovato hade flest modellbilder. Tätt 

följd av vanliga bilder på sig själv och 

reklambilder. Hon hade däremot inga mat 

eller inredningsbilder. 

 
Bild 19. Cirkeldiagram av Demi 

Lovato 

                                                          Bild 20. Stapeldiagram av Demi Lovato 

 

Rihanna 

Rihanna hade betydligt flest reklambilder, däremot 

inga fitness eller matbilder. 

 

Bild 21. Cirkeldiagram av 

Rihanna.  

 
Bild 22. Stapeldiagram av Rihanna 
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Kim Kardashian 

Kim Kardashian hade lika många reklambilder 

som vanliga bilder på sig själv, men inga 

inredningsbilder. 

 
Bild 23. Cirkeldiagram av Kim 

Kardashian

 

                                                       Bild 24. Stapeldiagram av Kim Kardashian  

 

 

Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo har betydligt flest 

av vanliga bilder av sig själv och reklambilder. Han har 

inga inredningsbilder.  

 
Bild 25. Cirkeldiagram av Cristiano 

Ronaldo  

                   Bild 26. Stapeldiagram av Cristiano Ronaldo 
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Selena Gomez: Selena Gomez har flest 

reklambilder och tätt följd av vanliga bilder 

på sig själv. Hon har inga inredningsbilder.  

Bild 27. Cirkeldiagram av 

Selena Gomez  
Bild 28. Stapeldiagram av Selena Gomez 

 

 

 

Lele Pons 

Lele Pons har betydligt flest bilder av sig själv, där 

många av inläggen är videos. Hon har inga inredning 

eller skryta/visa upp bilder. 

Bild 29. Cirkeldiagram 

av Lele Pons

Bild 30. Stapeldiagram av Lele Pons 
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Cameron Dallas 

Cameron Dallas har betydligt flest bilder av sig själv. 

Inga lättklädda, mat eller inredningsbilder  

Bild 31.Cirkeldiagram av 

Cameron Dallas

 

Bild 32. Stapeldiagram av Cameron Dallas  

 

 

 

Amanda Cerny 

Amanda Cerny har flest bilder på sig själv följt av 

reklambilder. Hon har inga inredningsbilder.  

Bild 33. Cirkeldiagram 

Amanda Cerny

 
Bild 34. Stapeldiagram av Amanda Cerny 
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4.3.2. Andra bildanalysen  

I den andra bildanalysen, analyserade vi tre olika bilder från olika personer: Selena Gomez, 

Rihanna och Demi Lovato. Vi valde dessa personer eftersom vi studerade större mängden av 

deras bilder. Vi gick igenom alla de nio punkterna som står i metoden om bildanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 35. Originalbilden på Selena Gomez. (hämtad 

från:https://www.instagram.com/p/Be6XkXhApj0/?taken-by=selenagomez)  

Bild 36. Originalbilden om visar tredelningsregeln. 

 

Beskrivning 

I bilden ser vi två motorcyklar, tre människor, och en bakgrund med sand. Bilden följer det 

gyllene snittet där den ena och närmaste motorcykeln täcker både punkt 2 och punkt 4. Vi kan 

också se att armen till kvinnan följer den första vertikala linjen, där skuldran börjar i punkt 1 

och fingrarna når nästan punkt 3. Den bakre personen på motorcykeln har fria luftvägar 

medan den andra föraren på den närmaste motorcykeln inte har fria luftvägar. Den tredje 

personen i bilden har luft på båda sidor av sig, men kollar rakt fram i kameran. Bilden har en 

tredimensionell känsla då vi har den ena motorcykeln närmast kameran och den andra i 
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bakgrunden. Den främre motorcykeln med två personer på är skarp och är i fokus, men 

motorcykeln i bakgrunden är oskarp.  

 

Bakgrunden är sand och har färgen ljusbrun, med nyanser av vit. Röd är en annan färg som är 

med att skapa en kontrast till den ljusa bakgrunden. Den finns både på främre motorcykeln, på 

handsken på han som kör och på kläderna på den bakre motorcyklisten. Sen finns det färgerna 

svart, lila, blå, vit och gul. Bilden har en vit normal färgton. Bilden har flera kontraster där det 

är starkare klarare färger på den främre motorcykeln som sticker ut från en ljus bakgrund. 

Dessutom har vi en stor kontrast mellan den främre och bakre motorcykeln. Bilden är ett 

mode/modellfoto och är taget i samband med en fotografering för ett modemagasin.  

 

Innehåll 

I denna bild kan man konstatera en kvinna som sitter bakom en person på en motorcykel. Den 

andra personen har på sig en stor hjälm och svarta kläder, något som gör det osäkert om det 

till 100% rör sig om en man eller kvinna. Men utifrån personernas kläder och normerna i 

dagens samhälle tolkar vi att det är en man. Den personen som kör den bakre motorcykeln är 

även han svår att könsbestämma. Kvinnan i bilden sitter utan hjälm med utsläppt hår. Hon har 

korta shorts, högklackade skor och en skinnjacka som är halvvägs öppen. Dessa detaljer 

framhäver kvinnans sexualitet. Eftersom de andra två personerna på motorcyklarna har hjälm 

på sig, men inte kvinnan så tolkar vi detta som att hon är oövervinnlig. Detta kommer fram 

tydligt fram genom att båda motorcyklarna wheelar, men hon sitter oberörd på sin 

motorcykel. Vi har en känsla av att motorcyklarna är i fart då vi kan se att sand kommer upp i 

luften efter bakhjulet, samt att håret på kvinnan har “vind i sig”.  

 

Form 

Männen visar sin styrka genom att wheela på ett hjul. Kvinnan sitter bak på en av 

motorcyklarna orädd, utan hjälm och är odödlig.  
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Stil 

Bilden kan tolkas som ett uppror mot den tidigare mansdominerade världen. Det görs genom 

att visa sin oövervinnlighet på en wheelande motorcykel i fart, bakom en annan person som 

man kan tolka är en man i form av sitt klädval i dagens samtid. Kvinnan som är i bilden är en 

känd artist och skådespelare, men har också gjort en del modelluppdrag. Bilden är tagen i 

samband med sådant för ett modemagasin.  

  

Genre 

Modefotografi 

 

Jämförelser 

Vi hittar inga riktiga jämförelser i bilden.  

 

Kön  

Bilden framhäver styrkan hos kvinnan och visar att hon är orädd. 

 

Ras 

Vi ser en vit kvinna som framstår kraftfull. 

 

Klass 

Framgångsrik, vit kvinna som gör det hon vill. 

 

Efter att ha analyserat bilderna med den andra bildanalysen kan vi se att i bilden med Gomez 

har de följt tredelningsregeln med att placera in huvudmotivet i en av dessa fyra punkterna. 

Medan bilderna med Rihanna och Lovato (se analyserna under rubriken bilagor) har de 

placerat huvudmotivet i mitten av bilderna. Men dem har också använt sig av färgkontraster 

och storlekskontraster. Vi kan dra paralleller till den tidigare forskningen som visar att allt ska 

vara perfekt på Instagram, något som ger utryck i alla dessa bilder. 
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4.4 Ljudanalys 

Ljudet i gestaltningen har tagit en hel del svängar under vägen. Från en början var det tänkt att 

bilderna skulle ljudläggas så ljudet stämmer överrens med bilden, att ljudet skulle förstärka 

bildens upplevelse. Men eftersom gestaltningen handlar till stor del om att utmana sig själv 

behövdes en ny idé till ljudet skapas. Tanken var att bilden ska ha betydelse för ljudet och på 

sätt och vis styra det. Efter en tid växte en idé fram som i teorin var väldigt intressant. Det 

hela gick ut på att man tar färgcirkeln som finns i målarprogrammet Paint. När man har 

färgcirkeln uppe, och lägger in en bild i programmet Paint och klickar på valfri plats på 

bilden, så kommer just den färgen som har pekats ut att visas i färgcirkeln. Informationen från 

denna färgcirkel kan man sedan ta och göra musik av. Det som gjordes var att dela in 

färgcirkeln i sju olika delar, där varje del motsvarar en not i en musikskala som består av sju 

noter. Varje del har fått en siffra som motsvarar de romerska siffrorna. Romerska siffror är 

vanligt att använda som funktionsanalys i musik. Hooktheory använder detta och fördelarna är 

många. Den främsta fördelen är att oavsett vilken skala du har blir funktionen detsamma. Till 

exempel är funktionen för IV (fyra i 

romerska siffror) likadan i C dur som i G 

dur.  

  
Bild 37. Färgcirkeln i programmet Paint som 

delades in efter noter och ackord.  

 

Färgcirkeln har även en mätare för hur 

kontrasten är för färgen. Denna delades 

också in, men bara i sex olika delar. 

Egentligen finns det sju olika ackord i en 

skala, men eftersom det finns ett ackord i 

varje skala som används betydligt mer 

sällan än övriga, så har vi utelämnat 

denna. Fördelarna med detta är enbart 

positiva då den utlämnade ackorden hade 
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utmärkt sig i negativ bemärkelse eftersom den hade haft svårt att passa in bland melodin och 

andra ackords. I modern musik använd inte detta ackord i så stor utsträckning och då är det 

rimligt att den också plockas bort från gestaltningen. Ackorden är inte indelade i 

sifferordning, utan i ordning som är i kvintcirkeln. Kvintcirkeln visar ackordens relation till 

varandra. De ackord som befinner sig bredvid varandra i denna cirkel passar bättre ihop än 

med övriga ackord. På detta sätt blir det mer struktur på ackordföljden då den är beroende av 

vissa riktlinjer för att låta bra och inte bara hoppa fram och tillbaka mellan ackorden. All 

musik kommer vara i dur. Till en början delas bilden in i sexton lika stora delar där man 

kollade färgen och kontrasten vid varje del. Var på bilden som detta gjordes på bestämdes 

med hjälp av tredelningsregeln. Vilken av de två vågräta horisontella linjerna vi följde valdes 

ut genom att se var färgerna är som mest och starkast.  

 

Informationen från detta innebar en fjärdedelsnot i projektet som motsvarar fyra bar. Dock 

blev resultatet inget bra av två anledningar. Den första anledningen var att melodin bestod av 

endast fjärdedelsnoter utan paus, vilket gjorde att rytmen blev detsamma under hela 

musikklippet. Även om noterna ändrades blev det en melodi som är tråkig att lyssna på. Den 

andra anledningen var att ackorden byttes i samma takt som melodin. I normala fall är byten 

av ackorden mer sparsamma och oftast spelas ackorden en hel bar innan ackord byts. Därför 

funkar det inte att köra enligt planen som var från början. Nästa steg blev att experimentera 

med olika rytmer i melodin, samt ackorden. Det blev ett mer tillfredsställande resultat som 

passade visionen mer. Vid denna tidpunkt växte en ny kreativ idé fram. Vad skulle hända om 

man tar analyseringar av låtar från Hooktheory och tar denna information i form av rytmen i 

melodin och ackord till vår gestaltning? Dels blev det spännande att se om man kommer 

känna igen originalet på något sätt även om inga noter lär stämma överens. Dessutom sparar 

man mycket tid med att ta färdiga rytmer från befintliga låtar istället för hitta på egna.  

 

För att testa detta togs fem olika låtar från Hooktheory som gjordes om med hjälp av 

färgcirkeln. Alla låtar var mellan fyra och åtta bar långa. Eftersom melodin och ackorden 

numera hade olika rytmer så bestod processen av två steg istället för ett. Beroende på hur 

många noter melodin hade, delades bilden in i detta antal och sedan gällde samma sak med 

ackorden. Det skulle visa sig att resultatet inte på något sätt hade några kopplingar till 
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originalet. Även om rytmen var detsamma så fanns det inga som helst likheter. Om man ska 

kunna känna igen en rytm bör man hålla sig till en och samma not, annars blir det svårt att 

känna igen. Men eftersom vår gestaltning inte gjorde det i den utsträckningen kan man 

använda denna metod.  

 

Musiken bearbetades i FL Studio som är ett digitalt musikprogram. Eftersom det viktiga i 

musiken är melodin och ackorden, så ville vi inte gömma dessa i massiva arrangement i 

musikprojekten, utan vi ville att melodin och ackorden skulle ha högsta prioritet. Därför blev 

det enkla musikklipp där musikprogrammets syntar och enkla taktljud lades på för att få lite 

mer innehåll i musiken. 

 

I designprocessen utgick vi ifrån dessa cirklar för att lokalisera var vi var i dem olika 

processerna. Detta gjorde det enklare för att få en förståelse om hur arbetet skulle ske och vad 

vi ville eftersträva.  

  

Bild 38. Cirklar som använts i designprocessen.  
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5. Resultat av undersökningen 

I detta kapitlet kommer vi gå in på resultatet vi kom fram till under vår undersökning av vilka 

visuella normer som finns på Instagram.  

 

Arbetet har bestått av främst fyra delar. Första steget har varit analyser där normer har 

undersökts och försökt lokaliserats. Steg två har varit den kreativa delen där ideér på 

gestaltande bilder har blivit brainstormade, skissade och därefter genomförda. Steg tre har 

innehållit framtagandet av musik med hjälp av bilderna, samt göra bilderna till ett filmklipp 

där musiken sedan har tillsatts. Steg fyra var sista steget och det var att publicera filmerna i 

ordning i dem två olika Instagramkonto för att kunna uppnå den planerade layouten.  

 

Undersökningen har främst bestått av bildanalyser för att stärka våra förslag på visuella 

normer på Instagram. Den första bildanalysen av bilderna på våra utvalda Instagramkonto har 

stärkt många av våra förväntningar vi hade för de visuella normerna som vi misstänkte var på 

Instagram. Detta var selfie, modell, lättklätt, reklam, film och vanliga bilder på sig själv, 

medan förväntningarna till dom andra normerna som natur, fitness, mat, skryta/visa upp och 

inredning blev svagare då det inte var många till antal eller inte ens existerade på dessa 

konton. 

 

Den information som bildanalysen gav oss var delvis en ögonöppnare. Vi insåg inte hur 

mycket reklam som inläggen innehöll förrän efter vi hade gjort bildstatistiken på kändisarnas 

och influencers konton. Det var reklam för alla sorters olika företag och evenemang. Dock 

kunde man se att reklamen till stor del var riktad mot en yngre målgrupp. Det som stack ut på 

influencers konton var normen “vanliga bilder på sig själv” som innebär att 

självpresentationer var mycket hög på dessa bilder. Det märktes att influencers hade ett behov 

att marknadsföra sig själv till skillnad mot kändisarnas bilder. Däremot utnyttjade kändisarna 

sitt kändisskap för att göra reklam och marknadsföra andra produkter.  
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Det man kan slå fast var att varken mat eller inredning var populära och kan således inte 

räknas som en norm för konton tillhörande influencers och kändisar vi analyserat. På totalt 

1200 analyserande bilder var det endast två inredningsbilder och tio bilder på mat. När vi 

gjorde omvärldsanalysen bland våra egna flöden, samt vilka hashtags som användes på 

Instagram, var bilder på både mat och inredning en stor del av flödet.  

 

Enligt tidigare forskning mår unga sämre idag och Instagram gör inte situationen bättre. 

Instagrams är uppbyggd där användare ska trycka “gilla” och kommentera på varandras 

bilder. Därför är utseende ett viktigt verktyg för att uppnå popularitet eftersom utseendet 

rankas och betygsätts på Instagram. Men enligt forskning är det inte bara drivkraften att bli 

populär som är drivkraften till publicering av bilder, utan det är självpresentation, 

identifiering, feedback från kamrater och experimenterande med utseende samt accessoarer 

och omgivning som är huvudorsakerna (Dhir, Pallesen, Torsheim, & Andreassen 2016). 

Forskning har också visat efter sociala medier blev populärt ökade också rädslan för att missa 

något. Detta är ett begrepp och heter FOMO (fear of missing out). Något som har orsakat att 

de måste hålla sig uppdaterade på vad alla andra håller på med och vad som händer ute i 

världen. För dagens unga är det viktigt att få lajks, kommentarer och inte minst bli taggade i 

publikationer. Twenge hänvisar till en intervju där hon fick höra om hur taggning på 

Instagram fungerar: “if someone doesn’t tag you, that means ”you’re not friends anymore, or 

they’re mad at you.” This is the new reality of teen social life: it’s conducted online, for all to 

see, with clear messages about who’s in and who’s out.” (Twenge, 2017).  

 

Forskningen som fanns om normer, kopplade mycket av sin forskning till sexualiteten och 

problemet med den sexuella kulturen för unga personer som är formad efter samhälleliga 

normer och vuxna. Forskningen menar att sociala medier gör det möjligt för unga personer att 

leva ut sin sexualitet, där kontrollen av vuxna är borta. Kehily (2011) bevisar i sitt arbete hur 

unga kan använda sexualitet för att utmana vuxna som svar på dominerande normer. På 

sociala medier har unga skrivit spelreglerna eftersom unga personer är klar majoritet och där 

vuxna är en minoritet utan konkret inflytande. Enligt forskningen balanserar unga flickor på 

en spänd lina. Unga människors sexuella kulturer är alltmer sammanflätade med sociala 

medier (Livingstone, Mascheroni, & Staksrud, 2015) och detta styrks då sexuella normer 
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formas bland sociala medier (De Ridder, 2017). Rätt sexualitet applåderas på sociala medier, 

medan fel sexualitet blir istället tillrättavisad. Denna balansgång är svår att veta. Det är främst 

unga flickor som faller i dessa fallgropar. Det som man till varje pris vill undvika är att 

märkas som "för sexiga" eller "för slampiga" (Ringrose, 2011b). Det finns ingen klar guide 

om hur man ska hantera Instagram och därför försöker var och en få tag på vilka normer de 

skulle följa inom ramen för dessa tekniska system.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att sammanställa våra tankar och kritiskt granska vårt arbetssätt. 

 

Sociala medier har inte funnits så värst länge och det är fortfarande ett relativt outforskat 

område. Det var svårt att hitta källor som passade in på vårt arbete. Det sociala mediet som 

det finns mest forskning om var inte oväntat Facebook. Vår frågeställning har i detta arbete 

varit om vilka visuella normer som finns på Instagram. Eftersom den forskning som fanns 

inom detta område främst behandlade andra sociala medier med ett helt annan typ av 

användningsområde kände vi att dessa forskningar inte kunde användas då de inte hade passat 

in för vårt arbete. Trots att Facebook och Instagram kan tyckas vara lika så skiljer dom sig 

mycket. På Instagram är det bilderna som har huvudfokus, medan på Facebook är det däremot 

skriftliga inlägg som har huvudfokuset. Att ta normerna i forskningen om Facebook skulle 

inte alls gå ihop med normerna på Instagram som vi undersökte. Den kanske största normen 

på Facebook är att säga grattis på födelsedagen på varandras tidslinje. Något sådant 

förekommer inte på Instagram. Instagram är unikt i sig då all kommunikation sker via bilder 

som man publicerar på sitt konto. Visserligen kan man lägga upp till exempel enfärgade bilder 

och skriva inlägg till denna, men det är inte vanligt. Det är bilderna som är huvudfokuset och 

därmed också normerna.  

 

För att få ett mer korrekt statistiskt resultat hade man behövt utöka analyserna med fler 

konton. På dem konton som innehas av kändisar och influencer, och som vi analyserade tog vi 

de senaste 150 bilderna som publicerats. Detta gjorde att 1200 bilder analyserades totalt, 

fördelat på åtta personer. Från början var tanken att ta 10% av kontots bildpubliceringar och 

analysera dessa. Men detta hade gjort att antalet analyserade bilder varierat väldigt mycket 

från konto till konto. Därför ansåg vi 150 bilder per konto skulle ge en övergripande bild som 

vi eftersökte då alla konton skulle få lika många bilder analyserade. En annan aspekt var att 
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detta skulle bli enklare att skriva in och jämföra statistiken genom detta tillvägagångssätt. 

Analyseringen av bilderna har varit en subjektiv bedömning där vi har gått efter vår mall med 

normer och vad som kännetecknar dessa. Även om vi har försökt varit så korrekta som 

möjligt är det såklart svårt att bortse ifrån det faktum att bilder som vi tycker innehåller en 

viss norm, inte skulle hållas med av andra personer. Därför skulle en utökad analysering med 

fler deltagande vara på sin plats för ett mer korrekt statistiskt resultat.  

 

De konton som vi har undersökt har varit bland världens mest kända. Normerna för dessa 

konton behöver dock inte stämma överens för mediananvändaren av Instagram. Till exempel 

var antalet bilder för normerna mat och inredning lågt för kändisar och influencer. Samtidigt 

var dessa normer betydligt vanligare bland användarna i vår omvärldsanalys som utgick från 

mediananvändare. Om man däremot skulle basera normerna om hur kända hashtaggarna var 

så skulle även inredning och mat vara i toppen. 

 

Det svåra med att bryta normer är att hitta på nya och kreativa idéer som väcker känslor 

känslor hos mottagaren. I ett multikulturellt samhälle är det svårt att veta hur människor 

uppfattar publikationer med de olika situerade kunskaperna som innehas. Något som skapar 

reaktioner hos en person kanske är en liten speta i ett stort hus hos en annan. 

 

Ljudprocessen kom sist i processen, vilket är vad som sker i till exempel filmproduktioner. I 

detta fall blev det helt naturligt då gestaltningens bilder är materialet till skapandet av 

musiken. Hade processen varit annorlunda med ljudet relativt tidigt i processen hade man 

kunnat få utrymme till mer avancerad musik utan att tappa fokuset på melodier och ackorden, 

samt utöka bildernas val av fler parametrar i musiken. I denna gestaltning har bilden som sagt 

bestämt ljudet. Det hade varit intressant att testa det omvända där ljudet bestämmer hur bilden 

ska bli med metoden som vi skapat med hjälp av färgcirkeln, om det nu ens skulle vara 

möjligt? Men om nu bilderna kan bestämma hur musiken kommer låta, bör även musiken 

kunna bestämma hur bilder ska se ut genom val gjorda i musiken. Det fanns planer på att 

använda ett program som hette SonicPhoto som via sina algoritmer omvandlade bilder till 

ljud. Dock var resultatet från detta program väldigt långt ifrån det vi anser skulle kalla musik 

och därför lades detta på is. Ljudet som skapades via detta program hade ingen direkt melodi 
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eller harmonier. Vi ansåg istället det vore bättre att hitta på en egen metod som omvandlade 

bilder till musik. Dessutom ansåg vi att det kreativa skapandet hade försvunnit om man vi 

använt oss av ett program som automatiskt skapade ljudet till gestaltningen.  

 

Bilderna har tagits med en samsung Galaxy A5 istället för en systemkamera. Anledningen var 

att vi ville göra bilderna och hela processen så verklighetstroget som möjligt. Man kan 

misstänka att kändisarnas bilder till större delen är tagna med avancerad utrustning. Dock 

tycker vi att bildernas kvalité skiftar bland dessa konton, samt ser vi publicerade bilder med 

selfies där personen tar bilden med sin mobil. Därmed kan vi misstänka att kändisarnas bilder 

i stor utsträckning är tagna även med mobiler.  

 

Från början var det tänkt att vi skulle undersöka Instagrams påverkan på unga, samt vilka 

psykiska effekter det hade på dessa personer. Dock behövdes undersökningen smalnas av och 

resultatet av detta blev att vi undersökte vilka normer som fanns på Instagram. Dock släppte 

vi inte vår utgångsfokus då vi har en hel del forskning som behandlar hur Instagram påverkar 

oss. För att kunna förstå hur Instagram är uppbyggt, och senare notera vilka normer som finns 

på plattformen, anser vi att man måste ha en grundläggande koll på vad Instagram är och allt 

runt omkring sociala mediet. Det kan tyckas att en del forskning vid första anblick inte är 

relevant för vår frågeställning. Men tänker man ett steg längre är forskningen i vårt arbete en 

viktig del för att förstå vad Instagram är och hur det fungerar.  

 

Skulle man utveckla vår forskning vidare måste man kartlägga ungas användning av sociala 

medier grundläggande och verkligen gå till botten med vad människorna gör på sociala 

medier. Något som vi inte har bearbetat i detta kandidatarbete är problemet med mobbning, 

främst näthat. Mobbning är tyvärr något som förekommer på sociala medier och kanske är 

detta en av orsakerna till varför människor mår dåligt av sociala medier?  

Vi anser att pressen att göra sig ett namn i den digitala världen gör att nätmobbning biter 

betydligt hårdare än vad mobbning face to face gör. Oftast måste man radera elaka 

kommentarer själv och du är mer sårbar eftersom man är ute på nätet där hela världen är 

åskådare till ditt liv. Unga idag ser ryktet på sina sociala medier som värdefullt, och skulle 

någon svartmålas riskerar man även att förlora det som man byggt upp online.  
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Det börjar gå mot ett mer delat liv där livet i vardagen och livet på internet är lika viktigt. 

Stämmer inte dessa två liv ihop med verkligheten så vill man göra allting för att ändra på 

detta. Vad gör detta egentligen med oss? Är det med och skapar en illusion av verkligheten? 

Är det verkliga livet inte bra som det är, varför måste vi fixa till den, eller måste vi det? Har 

följare på Instagram och andra sociala medier blivit viktigare än verkliga livet? Är det 

meningen att få flest möjliga lajks och kommentarer på det man publicerar? Kanske 

publicerar man för att visa att man har det bra och att alla ska se det, eller använder man 

sociala medier som ett digitalt fotoalbum? Vem bestämmer reglerna för vad som är tillåtet 

eller vad som inte är det? Ska man följa de oskrivna reglerna, eller ska man bryta dem? Vad 

skulle hända om man bryter reglerna, om det ens är möjligt? Svaret på dessa alla frågor 

innehas bara hos dig själv, en av alla användare på sociala medierna.  
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8. Övriga bilagor 

8.1 Analys av Rihanna’s Instagrambild 

Länk til bilden: https://www.instagram.com/p/BhjshqtDlSM/?taken-by=badgalriri  

 

Beskrivning 

I bilden ser vi en mörkhyad kvinna med ett vitt plagg nedtill och en vit jacka knyten på 

mitten. Utifrån beskrivningen som blev publicerat tillsammans med bilden: “The 60s started 

it”. kan man tolka att det ska vara en 60-tals stil. Hon är placerad i mitten i bilden, med 

mycket luft på båda sidorna av sig och bilden är därför bra balanserat. Bilden har en bra 
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symmetrisk balans då bilden har lika mycket tyngd på båda sidorna. Bakgrunden är ljusbrun 

och ser ut att vara en dörr eller en hopfällbar vägg. De vita kläderna på kvinnan ger en liten 

kontrast mot resten av bilden. Bilden ska med störst sannolikhet har blivit tagen under 

musikfestivalen Coachella då hon har taggat bilden med #chella18. Bilden är ett porträtt.  

 

Innehåll 

I denna bild ser man en mörkhyad kvinna som ser in i kameran, och det ser ut som att hon 

lutar sig lite mot dörren/väggen som finns bakom henne. Utifrån hur hon står får man en 

känsla av att hon väntar på något. Hon har ett vitt plagg nedtill och en vit jacka knyten i 

mitten, något som gör att hon visar lite mage och får en stor utringning från halsen och ner. 

Under knuten på jackan kan vi se en liten del av en tatuering som hon har, där man kan se lite 

vingar. Kvinnan har en skriven text på högra axeln, men det är svårt att tyda vad som står från 

detta avstånd. Hon har stora runda örhängen, ringar och ett stort kors hängande runt halsen. 

Hela bilden har en rockig och tuff stämning.  

 

Form 

Sättet hon står, ser in i kameran, tatueringar, kläder och tillbehör hon har på sig, får henne att  

ge en rockig och tuff stämning.  

 

Stil 

Kvinnan på bilden är en känd artist. Enligt hashtaggen till bilden kan man tolka att bilden har 

en 60-tals stil.  

 

Genre  

Porträtt 

 

Jämförelser 

Det är ingen jämförelse i bilden. 
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Kön 

Klädstilen och sättet hon använder kläderna, samt blicken, framhäver kvinnans tuffhet.  

 

Ras 

Mörkhyad kvinna.  

 

Klass 

Framgångsrik, mörk kvinna. 
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8.2 Analys av Demi Lovato’s instagrambild 
Länk till bilden: https://www.instagram.com/p/Bgws6OElFIm/?taken-by=ddlovato  

 

Beskrivning 

I bilden ser vi en kvinna i huvudfokus med en röd kavaj och ett vitt plagg under. I bakgrunden 

ser man att det är flera människor, men alla dessa är oskarpa. Vi misstänker att platsen är 

“The United States Capitol” en byggnad i Washington DC. Bilden togs i samband med 

upproret March for our lives. Kvinnan blir själv en stark kontrast när resten av bakgrunden är 

matt i färg. Det är tack vare den röda kavajen som är en stark kontrast i hela bilden, samt den 

röda färgen i hennes läppar. Kvinnan är placerat på ett sätt där hennes högra öga är i mitten av 

den horisontella linjen. Men även om hon inte är i mitten får vi en känsla av att bilden är bra 

balanserad då det är bra med luftrum vid sidan av henne. Personerna i bakgrunden ger ungefär 

lika mycket tyngd (på vänstra sidan av henne är det två lite större mörkklädda människor och 

halva kroppen till en annan mörkklädd person), medan på andra sidan är det fyra mörkklädda 

personer, bortsett från överdelen till den ena personen som har en ljus överdel och som är 

mindre i storlek än övriga. Vi kan också se byggnader och träd i bakgrunden. Bilden är ett 

porträtt.  
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Innehåll 

I denna bild kan vi se en vit kvinna med brunt hår och bruna ögon. Hon har på sig en knallröd 

kavaj, med ett vitt plagg under, samt har hon stora runda örhängen på sig. Hon har ungefär 

samma röda färg på kavajen som på läpparna. Dessa klara färgerna framhäver hela personen 

och får henne att skiljas ut från bakgrunden. Dessutom är bakgrunden oskarpt och detta 

hjälper också till att framhäva huvudpersonen i bilden. Hon är ute i fint väder då det ser ut att 

nästan vara klarblå himmel.  

 

Form 

Kvinnan i bilden har en stilren klassisk stil och färgerna får henne att framstå som kraftig och 

mäktig kvinna.  

 

Stil 

Kvinnan på bilden är en känd artist. Bilden är taget och publicerat i samband med en rörelse 

som heter “March for our lives”.  

 

Genre 

Porträtt 

 

Jämförelser 

Det är ingen jämförelse i bilden.  

 

Kön 

Den starka kontrasten med de stilrena klassiska kläderna får personen att framstå som en 

mäktig kvinnlig person.  

 

Ras 

Vit kvinna 
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Klass 

Framgångsrik vit kvinna. 
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8.3 Övriga skisser 
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