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ABSTRACT
Instagram is a social network that is very popular in Sweden. On
Instagram, users take part of information in the form of images
from accounts they have chosen to follow. The dissemination of
information regarding climate change needs to be more effective.
People's environmental degradation habits are a problem and need
to be changed, but rooted behavior patterns can be difficult to
break. The public needs a nudge in the right direction to live more
climate-smart and to make more environmentally-friendly
choices.
The aim of the study is to, in a qualitative way, investigate how a
feed on Instagram, can affect university students with a focus on
climate change. The research question which the paper is based on
is; How is the user affected, from an environmental perspective,
by a feed on Instagram?
The approach to investigate this meant that the participants used a
modified Instagram account, the methods used are diary and
individual semi-structured interviews. Patterns in the collected
material from the diaries and interviews are structured under
different themes and the result shows that the participants of the
study have been affected in different ways. They have learned
new things, acted on tips and recipes, shopped second hand,
followed accounts that spread information about the environment
from their own Instagram account, and had the climate situation
more frequent in their thoughts. All these types of actions have in
common that they are no big life adjustments, but rather simpler
actions that are easy to apply in everyday life. More complicated
actions, like growing their own herbs, raised an interest and the
action was not performed. The discussion addresses the reasons
for the different ways in which the participants have been affected
and ties in with theories of social influence and nudging.

SAMMANFATTNING

undersökningen använder är dagbok och individuella
semistrukturerade intervjuer. Mönster i det insamlade materialet
från dagböckerna och intervjuerna struktureras under olika teman
och resultatet visar att studiens deltagare har påverkats på olika
sätt. De har lärt sig nya saker, agerat efter tips och recept, handlat
second hand, följt konton som sprider information om miljön från
sitt egna instagramkonto samt haft klimatsituationen mer frekvent
i huvudet. Alla dessa typer av handlingar har gemensamt att de
inte är några stora livsomställningar, utan snarare enklare
handlingar som är lätta att tillämpa i vardagen. Mer komplicerade
handlingar, som att börja odla kryddor själv, väckte mer ett
intresse och handlingen utfördes inte. Diskussionen tar upp
orsakerna till de olika sätten som deltagarna har påverkats på och
knyter an till teorier om socialt inflytande och nudging.

Nyckelord:
Instagram; Ekologisk hållbarhet; Påverkan; Hållbar livsstil.

1. INLEDNING
I den stora utbredningen av sociala medier är det en plattform som
sticker ut. Instagram är en av de plattformar som växer snabbast
och förra året användes plattformen av 60% av Sveriges
befolkning och i åldersgruppen 15 - 25 år var det närmare 90%
[1]. På det sociala mediet tar användare del av information i
bildform från konton som de har valt att följa. Under Instagrams
resa har det trätt fram affärsmässiga identiteter som fått titeln
influencers. Dessa förebilder syns mycket på det sociala mediet
och de kan via plattformen sprida information som influerar
hundratals med följare. Genom att följa influencers får användare
av Instagram idag, i en allt större utsträckning än tidigare, ta del
av en påtryckande konsumtionshets och faktum är att användarens
konsumtionsvanor påverkas av de influencers som de har i sitt
instagramflöde [2].

Instagram är ett socialt nätverk som är väldigt populärt i Sverige.
Nätverket används för att dela information eller ta del av
information i bildform från konton som användaren har valt att
följa. Spridningen av information om klimatförändringarna
behöver bli mer verkningsfull då människors miljöförstörande
vanor är ett problem och måste ändras, men invanda
beteendemönster kan vara svåra att bryta. Allmänheten behöver
en knuff i rätt riktning för att leva mer klimatsmart och göra
miljövänligare val.

Influencer Marketing är en effektiv marknadsföringsmetod som
syftar på att influencers, via sociala medier, lockar sina följare att
konsumera produkter eller tjänster som företag erbjuder.
Influencers skapar alltså en vilja hos sina följare att konsumera
[2]. Det här är ett marknadsföringssätt som har etablerat sig väl på
Instagram, vilket inte är förvånansvärt eftersom den sociala
plattformen idag används av över hälften av Sveriges befolkning
[1]. Genom att använda sig av Influencer Marketing kan företag
rikta sin marknadsföring mot en väldigt specifik målgrupp och
därför blir metoden mycket effektiv.

Studiens syftar till att, på ett kvalitativt sätt, undersöka hur ett
flöde på Instagram kan påverka universitetsstudenter med fokus
på klimatförändringar. Frågeställningen som uppsatsen utgår från
är; Hur påverkas användaren, ur ett miljöperspektiv, av ett flöde
på Instagram?
Tillvägagångssättet för att undersöka detta innebar att deltagarna
använde ett modifierat instagramkonto, och de metoderna som

Ett problem som tydligt kan förknippas med människors
konsumtionsvanor är den miljöförstöring som följer.
Miljöproblemen som uppkommer av konsumtion är bland annat
förbrukning av jordens naturresurser, global uppvärmning och
förlorad biologisk mångfald [3]. Eftersom Influencer Marketing
har visat sig vara effektiv, tyder detta på att användaren går att
påverka via de influencers de följer. På vilket sätt skulle
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användaren kunna påverkas av användningen av Instagram, ur ett
miljöperspektiv? Skulle det på något sätt gå att påverka
användaren att konsumera mindre, bryta sina miljöförstörande
vanor och agera på ett mer ekologiskt hållbart sätt? Om det är
möjligt skulle det i sin tur innebära att påfrestningen på jorden
skulle minska och att en miljömedvetenhet skulle spridas bland
befolkningen på ett snabbt, enkelt och slagkraftigt vis. Eller skulle
ett försök till att påverka instagramanvändaren åt den riktningen
kanske göra motsatt effekt för klimatet?
Det här arbetet riktas till att undersöka hur instagramanvändare
kan påverkas till att förändra sina miljöförstörande vanor, till
vanor som istället kan vara positiva för miljön. Påverkas
användare av att deras instagramflöde är fyllt med miljömedvetna
influencers och konton som inspirerar till ekologisk hållbarhet?
Studiens syftar till att, på ett kvalitativt sätt, undersöka hur ett
flöde på Instagram, med fokus på klimatförändringar, kan påverka
universitetsstudenter. Resultatet kommer utgöras av hur studiens
deltagare har påverkats.
Arbetet har för avsikt att undersöka följande forskningsfråga: Hur
påverkas användaren, ur ett miljöperspektiv, av ett flöde på
Instagram?

2. BAKGRUND
I den här sektionen kommer Instagram, influencer och Influencer
Marketing beskrivas mer djupgående. En kort skildring av tidigare
studier och forskning som relaterar till uppsatsens ämnen och
undersökning kommer också introduceras.

2.1 Mänskligt beteende bidrar till
klimatförändringar
Klimatproblemen är orsakade av människor och därför behöver vi
göra mer än miljövänliga handlingar då och då för att ändra våra
miljöförstörande vanor. Konsumtion och slösande av resurser i
form av svinn, är två av de saker som människor behöver ändra
sina beteenden kring. Miljöproblemen som följer av denna typ av
miljöförstörande vanor är bland annat slöseri på jordens
naturresurser, global uppvärmning och förlorad biologisk
mångfald [3].
Människors bidrag till klimatförstöring måste avta drastiskt.
Ereaut, G. och Segnit, N. skriver i sin rapport Warm Words: How
are we telling the climate story and can we tell it better? att för att
det ska ske är spridningen av information väsentlig. När det gäller
att kommunicera med allmänheten om klimatsituationen räcker
det inte med att, med hjälp av skrämseltekniker, övertyga
människor om att situationen vi har satt oss i är brådskande och att
uppmana dem till att agera. Det är en utmaning att få miljövänliga
beteenden att kännas naturliga, speciellt för individer som inte
anser att problemet ligger i deras händer [4].

2.2 Teori och relaterad forskning
2.2.1 Teorier om influens av människor
Att det finns en vilja att anta miljövänligt beteende behöver inte
med nödvändighet betyda att lämpliga handlingar faktiskt utförs,
särskilt inte om dessa handlingar skulle medföra en förändring i
vardagliga rutiner [5]. Att skapa en samhällsförändring genom att
ändra individers inlärda mönster är en beteendevetenskaplig
metod som kallas nudging, eller på engelska “The nudge theory”.
Det är en metod som grundas i att influera människors beteende,
att få dem att ändra sina val utan att det på ett märkbart sätt
förändrar deras vardag. Ordet nudging betyder på engelska

“knuffande”, vilket tyder på att man med metoden knuffar
individen i en viss riktning. Önskat utfall av metoden kan enligt
Nationalencyklopedin vara “sparad energi, förbättrad miljö eller
ett mer hälsosamt leverne” [6]. I boken Nudge: Improving
Decisions about Health, Wealth, and Happiness införde bokens
författare, Sunstein, C.R. och Thaler, R.H., begreppet nudging [6].
Frågan om nudging kan användas i en allmän miljöpolitik av
regeringen är fortfarande öppen och experiment drivs av forskare
för att testa om denna beteendevetenskapliga metod och teori är
genomförbar och effektiv [5].
Begreppet socialt inflytande tydliggör hur påverkan av individers
beteenden tar form. Konformitet är en sorts socialt inflytande som
hänvisar till en individ ändrar sitt beteende för att få sin
omgivnings gensvar. Motivationen till informativ konformitet
bygger på viljan att bete sig på ett korrekt sätt, medan
motivationen till normativ konformitet grundas i målet att vinna
en social acceptans av omgivningen [7].

2.2.2 Digitala filterbubblor
Det finns en teori om att människor skapar sig en digital bubbla på
nätet. Alla som är aktiva på nätet lämnar digitala fotspår efter sig
och dessa kan användas av algoritmer för att skapa en så kallad
digital filterbubbla med information som individen förväntas vilja
se. Filterbubblan gör så att individens flöden fylls med ett urval av
innehåll som hen tycker om. Detta tyder då på att vi människor får
ett begränsat flöde av information samt att vi inte får ta del av
olika perspektiv, utan att vi endast får den information som redan
stämmer överens med vår världsbild. Det finns både negativa och
positiva aspekter med filterbubblor. Det finns otroligt mycket
information att ta del av och därför kan det vara bra att få hjälp att
filtrera det som finns. Däremot finns det en risk att bli matad med
information som bara passar det personen redan känner och tycker
om saker. Det kan vara svårt att byta ställning i en fråga om man
aldrig blir exponerad för motsatsen och det är vanligt att
människor slarvar med källkritiken när det handlar om
information som redan passar dennes uppfattningar [8].

2.2.3 Forskningsexperiment
Ett sätt att förbättra miljön och spara på jordens resurser är att,
som gäst på ett hotell, återanvända sin handduk, vilket är något
som hotellkedjor har börjat uppmana sina gäster att göra. För att
undersöka effektiviteten av olika skyltar, med budskapet att
uppmana hotellgästerna att delta i ett miljöskyddsprogram, utförde
Goldstein, N.J., Cialdinit, R.B., och Griskevicius, V. två
fältexperiment på hotell. Forskarna satte ut skyltar i de olika
rummen med budskapet att återanvända handdukarna för miljöns
skull, men utformade på två olika sätt. Den ena skylten
uppmanade gästerna att värna om miljön och återanvända
handduken, en traditionell vädjan som fokuserar enbart på miljön.
Den andra skylten beskrev även att 75% av tidigare gästerna
faktiskt hade återanvänt sina handdukar och uppmanade de nya
gästerna att också göra det, skylten använder beskrivande norm,
alltså “majoriteten av gästerna återanvända sina handdukar”.
Skylten som fick överlägset störst effekt var den andra skylten
med det beskrivande normen [9].

2.3 Instagram
2.3.1 Beskrivning av plattformen
Instagram är en social medieplattform som används av över
hälften av Sveriges befolkning [1]. På plattformen kan individer
dela med sig av bilder med en kort beskrivning, de som kan se
dessa bilder kallas individens följare och dessa kan både gilla och
kommentera bilderna. Individen kan i sin tur ta del av bilder från
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konton som hen följer. Alla bilder som läggs upp av konton som
individen följer samlas i ett så kallat flöde, här kan användaren
scrolla bland bilderna som lagts upp, och gilla och kommentera
dem. På Instagram går det även att dela med dig av så kallade
händelser, eller storys på engelska. Detta är foton och videos som
visas på en rad överst i flödet och försvinner efter 24 timmar [13].
Alla bilder som läggs ut på Instagram kan redigeras i förväg,
vilket kan ge en förskönad bild av verkligheten.

2.3.2 Influencer
När influencer benämns i det här arbetet kommer det syftas till att
beskriva en person som innehar yrket influencer. Det är ett yrke
som skapats av att personer formar och delar med sig av en
eftersträvansvärd livsstil via sociala medier. Personer med yrket
arbetar främst med marknadsföring genom att påverka sin
omgivnings konsumtionsattityder, framförallt via sociala medier
[10], och skapar ett inflytande som kan påverka följarnas
köpbeslut. Det finns givetvis personer som influerar och påverkar
sin omgivning utan att ha det som en direkt inkomstkälla men
uppsatsen kommer med influencer att mena en person som tjänar
pengar på sociala medier, i det här fallet via Instagram.

2.3.3 Influencer Marketing
I och med den stora räckvidden som influencers har på sociala
medier har en ny typ av marknadsföringsmetod trätt fram, denna
metod har fått benämningen Influencer Marketing. Influencer
Marketing grundas i samarbetet mellan företag och influencers.
Det är en marknadsföringsmetod som bygger på att information
om en produkt eller en tjänst sprids via en influencers flöde på
sociala medier. Det förekommer ett avtal mellan företaget som
äger produkten och personen som marknadsför den via sina
kanaler på sociala medier. Beroende på avtalet ska
produktinformationen på olika sätt spridas, det kan handla om till
exempel rekommendationer eller användningsinstruktioner [10].
Influencer Marketing är idag väldigt aktuellt. Influencers skapar
en vilja att konsumera hos sina följare. Detta tyder på att
marknadsföringsmetoden är effektiv [2] och att en stor del av de
miljontals människor som influencers når ut till, faktiskt påverkas
av konsumtionshetsen. Goldsmith R.E. och Bacille T.
rekommenderar att det är dags att börja använda sociala medier
som metod för att förespråka även klimatsmarta vanor [11].
De Veirman, M., Cauberghe, V. och Hudders, L. utförde två
experimentella studier om Influencer Marketing på Instagram. De
skapade två instagramkonton och manipulerade dem så att det
skulle se ut för användaren som riktiga personer och influencers.
Detta gjordes genom att lägga upp foton från riktiga influencers.
Antalet följare sattes till två olika nivåer, den första valdes till
2100 stycken följare och den högre nivån var 21 200 (21.2k)
följare. Resultatet av studien visar att antalet följare gör att
influencern i fråga blir mer populär. Resultatet indikerar alltså på
att konsumentens attityd gentemot influencern påverkas av hur
många följare hen har på Instagram och att det huvudsakligen har
att göra med popularitet. En liten del av resultatet tyder dock på
att ett stort antal anhängare inte alltid översättas till verkligt
inflytande. [14]

3. METOD
I denna sektion kommer metodval motiveras och urvalet samt
tillvägagångssättet kommer beskrivas. Utformningen av
instagramflödet som används i undersökningen samt kriterierna
för de konton som följs kommer även här att beskrivas.

3.1 Metodval
Metoden är kvalitativ på grund av att det som undersökts i studien
är hur deltagarna upplever att de påverkats. De svar som förväntas
av undersökningen ska företrädesvis vara beskrivande aspekter
och då lämpar sig en kvalitativ metod.
De kvalitativa metoderna som valdes till undersökningen är
dagbok och individuella semistrukturerade intervjuer. Dagboken
(se Bilaga 4) användes under studien i syfte att deltagaren själv
skulle få reflektera och beskriva sin upplevelse av
undersökningen. De semistrukturerade intervjuerna användes i
studien för att öppna upp möjligheten till följdfrågor till
deltagarna baserat på deras upplevelser, samtidigt som
grundfrågor (se Bilaga 5) användes som stöd.
En kombination av dessa metoder utfördes dels för att ge
deltagaren möjlighet att reflektera över sina upplevelser varje dag
då det under intervjun, som ägde rum några dagar efter att
undersökningen var avslutad, kan ha varit svårt att minnas och
beskriva alla reflektioner i efterhand. Dels också för att det under
intervjun gavs möjlighet att ställa följdfrågor till deltagaren, och
dels för att det i tal, under intervjuer, går att få mer utvecklade
beskrivningar än i skrift som i dagboken.
Mönster i den insamlade datan struktureras under olika teman och
bildar resultatet [12]. De huvudteman som används i resultatet
fastställdes genom att koda datan och är som följer; Betydelsen av
konton som följs, Flödets påverkan på användaren, Känslor som
väcktes av flödet, och Miljömedvetenhet och miljövänliga val.
Datan kommer analyseras utifrån hur deltagaren upplever en
förändring i sitt tänkande eller agerande ur en miljöaspekt, eller
hur deltagaren upplever sig ha påverkats på något annat sätt,
alternativt inte påverkats av studien. Datan analyseras också
utifrån teorin.

3.2 Urval
Nio studenter på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i åldrarna
19 till 23 deltog i studien. Urvalet av deltagare skedde via kursen
DM1578 på KTH. Åldern på deltagarna stämmer överens med
den åldersgrupp som använder Instagram i störst utsträckning [1].
Eftersom studien är kvalitativ gjordes valet av deltagare medvetet
efter två specifika kriterier - att individen hade för vana att
använda Instagram, och att individen skulle klara av att vara ifrån
sitt egna instagramkonto under sju dagar.
Studien är baserad på svar av enkäter från, och intervjuer med, de
nio deltagarna som alla är studenter på KTH och vilka använder
Instagram i mer än 5 minuter per dag.

3.3 Tillvägagångssätt
Studien inleddes med att deltagarna kontaktades via mail där
information om deras roll i undersökningen, och vad som krävdes
av dem förmedlades (se Bilaga 1). Mejlet innehöll även en
inledande enkät (Google form) med 14 frågor (se Bilaga 3) om
deras användning av Instagram och syn på klimatet, som de
ombads att svara på.
Under tiden som undersökningen fortlöpte, vilket var sju dagar,
uppmanades deltagarna att inte använda sitt egna instagramkonto,
utan istället dagligen använda ett konto som skapats till
undersökningens syfte. I undersökningen krävdes också av
deltagarna att varje dag reflektera över deras användande av
Instagram i en dagbok (Google form) (se Bilaga 4).
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Undersökningen
avslutades
med
att
individuella
semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna för att samla in
kvalitativ information om upplevelsen av undersökningen och för
att avgöra hur deltagaren har påverkats. Studenterna bokade själva
in dessa intervjuer via tjänsten Calendly.

3.4 Instagramkonto
För att konstruera ett flöde med en viss typ av information,
skapades ett nytt instagramkonto med namnet Lovikex, till
studien. Det här kontot följer både miljöinriktade influencers,
klimataktivister, miljöorganisationer och andra miljö-inspirerande
konton (se Bilaga 2) för att skapa ett varierat instagramflöde. Alla
konton är uppdelade i olika kategorier som ansågs vara relevanta
för studien. Kategorierna är; Mat, Matsvinn, Resa, Influencer,
Aktivist/Organisation, Miljötips, Livsstil och Övrigt.
Med att konstruera ett flöde menas att konton efter specifika krav
följs, vilket medför att det är bilder som dessa konton lägger ut
som visas i instagramflödet. Alla de konton som på Instagram
valdes att följas, uppfyller ett eller flera av dessa kriterier:
•
•
•

Tydligt visar handlingar som främjar miljön.
Har ekologisk hållbarhet i fokus.
Marknadsför ekologiskt hållbara företag.

När deltagarna använde studiens instagramkonto var det bilder
och information från dessa konton som de fick ta del av.
Instagramflödet hade ett varierat innehåll, dels på grund av de
olika kategorierna av konton, men dels också på grund av att de
olika typerna av konton uttrycker sig på olika sätt på Instagram.
De konton som vi klassificerade som aktivistkonton skriver ofta
längre texter om ett problem medan influencers lägger upp bilder
från deras vardag med kortare beskrivningar. De konton som
sprider tips lägger ofta upp bilder som består av korta meningar på
enkla tips som kan appliceras i vardagen, användaren behöver
alltså inte läsa texten till bilden utan budskapet visas tydligt i
bilden. Konton som lägger upp bilder på mat använder ofta fina
bilder på rätter och skriver receptet i bildtexten och liknar därför
kategorin tipskonton i det att budskapet förmedlas redan i bilden.

Figur 2. En bild från aktivistkontot @gretathunberg.

Nedan visas hur flödet skulle kunna se ut:

Figur 3. En bild från ett av våra influencerkonton
(@minimalisterna) som tipsar om second hand shopping.

Figur 1. Ett av tipsen som kontot @easyecotips har delat till
sina följare.
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Respondenterna kommer, på grund av anonymitet, benämnas
Deltagare 1, Deltagare 2, och så vidare.

4.1 Betydelsen av konton som följs
I den inledande enkäten fick deltagarna svara på varför de
använder Instagram. Samtliga deltagare svarade att de dels
använder Instagram för att följa vänner, och enbart en deltagare
angav att hen använder plattformen för att få inspiration. Ingen av
deltagarna angav att de använder Instagram för att bli mer
upplysta om miljöproblem.
Vissa konton som fanns i flödet gav konkreta tips på saker som
kan appliceras i vardagen. Det var tre deltagare som tyckte om
dessa typer av konton, medan en deltagare ansåg att dessa konton
var de som var minst inspirerande då hen tyckte att mycket av
innehållet var konstigt.
Figur 4. @jävligtgott är ett av matkontona som fanns i flödet.
På bilden visas en av hans signaturburgare.

Figur 5. En bild från en influencer med inriktning på vegansk
kost (@fivesecofhealth).

3.5 Avgränsningar
Valet att använda Instagram i undersökningen grundas i att det är
ett av de mest populära och en av de mest använda sociala
plattformarna idag. Samt för att Influencer Marketing, som är ett
sätt att påverka användarna, är tydligt märkbart på Instagram. Det
sociala mediet är en även utformat på ett sätt som gynnande
undersökning, eftersom att det på ett smidigt sätt gick att
modifiera ett flöde så att innehållet hade ett fokus på miljön.
Undersökningen kommer göras med universitetsstudenter från
KTH på programmet Medieteknik och det är möjligt att ett annat
resultat skulle visas om undersökningen utförts på, till exempel,
yngre tonåringar istället.
Undersökningen kommer att ske under en begränsad tid på sju
dagar, vilket kan ha en inverkan på resultatet. Valet att inte låta
undersökningen fortlöpa i fler dagar grundas i uppsatsens
tidsbegränsning.

4. RESULTAT
Efter analys av det insamlade materialet presenteras nedan
resultatet utifrån de teman som fastställts under analysen.

Sju deltagare blev inspirerade av matkonton och de matbilder som
dök upp i flödet. Anledningar till varför, som gavs av deltagare
som tyckte om matkonton, var dels att bilderna var tilltalande, att
det såg gott ut och att det var lätt att ta till sig och agera på.
Deltagare 3 säger såhär om matkonton: “Det är lätt att ta till sig.
Det här ser gott ut, och i bästa fall har man alla grejerna hemma
och i värsta fall ligger Willys 10 min bort.” Samma deltagare
skrev i sin dagbok “@javligtgott är ju fantastiskt bra på att sälja in
det här med vegansk mat, gick in på deras hemsida och gjorde
vegansk pannbiff till middag.” En annan deltagare som blev
inspirerad av matkonton och som agerade utefter det är Deltagare
5 som berättar i sin dagbok att: “Det var många recept på våfflor i
händelserna bland kontona som följs av Lovikex, och speciellt
veganska! Blev lite inspirerad där så köpte några veganska pålägg
till mina våfflor idag, t ex havrefraiche istället för creme fraiche
och tångkaviar istället för vanlig fiskrom.” Fyra personer började
efter studien följa ett, två eller tre matkonton, som fanns i studiens
flöde, från sitt egna instagramkonto. En deltagare kunde tänka sig
att börja följa matkonton för att få lite inspiration då hen har som
ambition att äta mer vegetariskt.
Ett fåtal konton som följdes av studiens instagramkonto var så
kallade influencers. De flesta av dessa personer eftersträvar att
inspirera till en hållbar, vegansk livsstil. Dessa konton var inte så
uppskattade bland deltagarna. Ingen uttryckte sig ha blivit
inspirerad av de influencers som följdes, däremot angav en
deltagare att hen blivit oinspirerad, alltså påverkad, på grund av
att influencers känns falska och hen inte gillar marknadsföring på
det sättet. En annan deltagare angav att hen inte blivit inspirerad
av den typ av influencer som visades i instagramflödet för att de
hade en hållbar livsstil bara på ytan. En tredje deltagare uttryckte
att hen inte gillar att ha personer i flödet som hen inte vet vilka de
är. Det uppskattades inte heller när influencers värderingar
krockar med deltagarnas värderingar som när en influencer
uppmanade att slänga bort modern medicin.
Flera deltagare tog, under intervjuerna, upp reflektioner angående
instagramkontot tillhörande Greta Thunberg, den 16-åriga
miljöaktivisten som uppmanar till skolstrejk för klimatet så
politiker ska vidta åtgärder. En deltagare följde redan Greta från
sitt egna instagramkonto och en annan blev väldigt inspirerad av
talet som Greta höll på en tysk gala och reflekterade över hur
ytliga skådespelares tacktal är i jämförelse med det som Greta
pratade om, och började även följa Greta från sitt egna konto efter
studien. Två andra deltagarna reflekterade på ett avvikande sätt,
till skillnad från de deltagarna som nämnts ovan, när det kom till
den unga klimat-aktivistens instagramkonto. En av dem uttryckte
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att hen störde sig på Gretas konto, där anledningen var att konton
känns väldigt PR (public relations) och att deltagaren trodde att
det var en förälder som låg bakom kontot. Den andra deltagaren
uttryckte i liknande spår att hen trodde att det var ett
marknadsföringsteam bakom Gretas konto på Instagram.
I resultatet kopplat till det här temat (Betydelsen av konton som
följs) var det några deltagare som hade avvikande reflektioner
gentemot de andra deltagarna. Det var till exempel endast en
deltagare som tyckte om de konton som hade rent faktabaserat
innehåll, två personer som hade reflekterat över hashtagen
#trashtag och hur det är en väldigt bra sak, en person som tog upp
något konto som handlade om hållbart resande, och enbart en
person som tyckte om konton som hade innehåll om hur det går
att spara pengar. En annan avvikelse var att det endast var två
deltagare i studien som inte hade börjat, eller inte kunde tänka sig
att börja, följa konton från studiens flöde. En av dem gav som
anledning att hen inte fick ut något av att bli påmind om miljön
varje dag.

4.2 Betydelsen av konton som följs
Deltagarna fick i den inledande enkäten svara på hur många
minuter i genomsnitt som de använder Instagram, och deltagarnas
svar varierade kraftigt. Den deltagare som använder Instagram
mest uppskattade sin användning till nästan 3 timmar om dagen,
och den deltagare som använder Instagram minst angav fem till
tio minuter om dagen. Under studien fick deltagarna i dagboken
uppskatta hur länge de hade varit inne på Instagram den dagen
och även här varierade svaren bland deltagarna. Vissa deltagare
var inne på Instagram mellan 30 minuter och en timme, medan
andra endast var aktiva i högst fem minuter vissa dagar. Av alla
deltagare var det sju personer som genomsnittligen per dag
använde Instagram mindre än vad de brukar göra när de är
inloggade på deras egna instagramkonto, en av dessa sju var en
deltagare som frångick undersökningen och använde sitt egna
instagramkonto varje dag. Av alla deltagare var det var en
deltagare som i genomsnitt använde Instagram lika mycket som
hen brukar, och det var en deltagare som använde Instagram mer
under studien än vad hen brukar göra. Resultatet av deltagarnas
instagramanvändning visar även att det var två deltagare som
under studiens sju dagar, använde Instagram kortare och kortare
tid för varje dag som gick.
Efter undersökningen kände sig fyra deltagare direkt inspirerade
av innehåll i instagramflödet. Tre deltagare kände att de blev både
inspirerade och oinspirerade. En deltagare blev inte inspirerad
men inte heller oinspirerad. Det var endast en deltagare som
kände sig direkt oinspirerad, men däremot kände sig samma
deltagare påverkad av flödet. Alla deltagare uttryckte att de blivit
påverkade av flödet på ett eller annat sätt. De olika sätten som en
eller flera deltagare har påverkats är som följer; Lärt sig nya saker
om klimatet, börjat följa konton som sprider information om
miljön från sitt egna instagramkonto, utfört miljövänliga
handlingar, blivit inspirerad, pratat om instagramflödets innehåll
och haft klimatsituationen mer frekvent i tankarna. Här nedan
kommer resultatet presenteras och exakt hur deltagarna har
påverkats, kommer beskrivas.
Sju deltagare sa att de har lärt sig nya saker under studien. Saker
som de lärde sig var bland annat tips om hur en lever mer
ekologiskt hållbart, olika typer av fakta om klimatet såsom
statistik om miljön, att Earth hour ägde rum och vad som beslutas
om miljön på EU-nivå. En deltagare tog åt sig mest av de negativa
budskapen som visades i instagramflödet. Två deltagare tyckte

inte att de hade lärt sig någonting nytt från instagramflödet, de
ansåg att de visste allt de såg sedan innan. En av dessa deltagare
var den deltagare som kände sig både oinspirerad och påverkad av
flödet.
Fem deltagare började efter studien följa vissa konton som de sett
i undersökningen och det var fyra av dessa som började följa
konton från kategorin Mat, som till exempel @jävligtgott och
@portionenundertian. En av deltagarna frångick undersökningens
instruktioner och använde sitt egna instagramkonto dagligen, men
även hen började följa två konton från kategorien Mat. Andra
konton som deltagare började följa är @sellpy, @gretathunberg,
@spartips och @wwf.
Earth hour inträffade i slutet av undersökningen och det var fem
deltagare som deltog och tre stycken som hade tänkt göra det men
av olika anledningar glömde bort det. Av alla deltagare var det
fem personer som blev upplysta om Earth hour av studiens
instagramflöde. En annan handling som en del deltagare utförde
var att laga vegetarisk/vegansk mat, detta var det två deltagare
som gjorde med recept som de hittat i instagramflödet. En annan
deltagare handlade veganska tillbehör till sina våfflor. Att ta till
sig tips och ändra sitt beteende i vardagen var det en deltagare
som gjorde, hen fick från instagramflödet reda på att det är mer
miljövänligt att använda en viss inställning på ugnen så det har
hen nu börjat göra.
Deltagare 2 skrev i sin dagbok att: “Flödet i sig gav inspiration att
söka upp mer om klimatsmarta lösningar till olika problem.”
Samma deltagare uttryckte att hen vill minska sin
plastkonsumtion, samt börja odla kryddor själv. Det var även
andra deltagare som inspirerades av instagramflödet. Det var
några deltagare som tack vare studien blev inspirerade till att laga
vegetarisk mat under studiens gång, som beskrevs tidigare.
Deltagare 3 blev inspirerad till att äta mer vegetariskt och
berättade att hen tänkte mer på vegetarisk och vegansk mat när
hen planerade veckans måltider. Deltagare 2 och Deltagare 7
nämnde att de blev mer öppna för att prova att äta mer vegetariskt.
Deltagare 5 skrev i sin dagbok att hen blev inspirerad av Leonardo
Dicaprio som på sin Instagram med 30 miljoner följare
uppmärksammade att glaciärer smälter.
I instagramflödet kunde det dyka upp bilder med information om
second hand shopping, detta blev Deltagare 3 inspirerad av och
laddade ner Sellpys app. Även Deltagare 9 blev inspirerad till att
handla mer second hand och Deltagare 4, som även började följa
@sellpy på Instagram, handlade second hand under studiens gång.
Fem deltagare sa att de, av den dagliga dosen information från
flödet, blev påminda om klimatsituationen. Detta gjorde att de
hade den informationen i baktanken under dagarna och tänkte på
klimatet i en större utsträckning än de vanligtvis brukade göra.
Deltagare 5 kände sig mer miljömedveten under studiens gång,
men att när undersökningen var över och kontakten med flödet
bröts så upplevde hen att den mesta informationen glömdes bort,
även om hen tänkte på flödet ibland i efterhand. Deltagare 9 kände
sig mer uppmärksammad efter veckan och berättat: “Det är ett
större problem än jag trott.”

4.3 Känslor som väcktes av flödet
Tre av deltagarna kände irritation, provokation och att det var
jobbigt med de influencers som visades i instagramflödet. En av
dessa deltagare skrev också i sin dagbok att all reklam uttråkar
hen.
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Andra negativa känslor, som inte var riktade mot någon specifik
typ av konto, som tre andra deltagare kände var nedlåtenhet,
klimatångest, maktlös och hopplöshet. En av deltagarna som fick
klimatångest under studien uttryckte även att hen kände negativa
känslor av alla siffror som visades i flödet men påpekade samtidig
att det är positivt att man får reda på den typ av fakta.
Ett fåtal deltagare upplevde mer positiva känslor. En deltagare
kände sig mer medveten efter studien, en annan blev motiverad av
flödet, och en tredje blev förvånad över att vegansk mat kan se så
gott ut och häpnade över hur Greta Thunberg har lyckats påverka
så många. Deltagare 9 skrev i sin dagbok efter första dagen av
studien att det “Känns som att jag levt under en sten när det
kommer till klimatsmart konsumtion och det känns ju inte särskilt
bra. Jag är glad att jag får läsa alla dessa inlägg”.

4.4 Miljömedvetenhet och miljövänliga val
Majoriteten av deltagarna är överens om att vi människor måste
skärpa oss och förändra vårt beteende när det kommer till hur vi
behandlar vår planet. Deltagare 9 säger att: “Det levnadssättet vi
är vana vid är verkligen inte hållbart, det behöver förändras.” De
flesta anser också att det framförallt måste ske en förändring
politiskt.
När frågan om vad deltagarna gör för klimatet och om hen anser
sig vara miljömedvetna ställdes, var det åtta stycken som ansåg
sig, på en skala från ett till fem, vara en trea eller högre i
miljömedvetenhet, och häften av dessa åtta tyckte till och med att
de var en fyra eller högre. Deltagare 7 svarade att hon var en tvåa
i medvetenhet vilket var lägst av alla deltagare. I den inledande
enkäten svarade samma deltagare att hon på skalan var en etta i
medvetenhet. Deltagare 7 var en av de två deltagare som angav en
högre medvetenhet i intervjun efter undersökningen, än i den
inledande enkäten. Av de deltagare som känner sig miljömedvetna
var det fem stycken som inte kände att de levde upp till den
medvetenheten i sina val i vardagen. De kände att deras agerande
inte överensstämde med den nivå av miljömedvetenhet de har, att
de inte lever upp till den nivån, att de fortfarande lever i
förnekelse och agerar negativt utifrån ett miljöperspektiv trots sin
medvetenhet, eller att de skulle kunna göra mer.
Över hälften av deltagarna uttryckte i intervjuerna att de hade
ambitionen att ändra sitt beteende och att bli bättre på att leva
miljövänligt. Saker som de beskrev att de kunde ändra på var
bland annat sin kost, sin konsumtion, sitt bilåkande och sitt
resande i stort. Deltagare 6 och Deltagare 7 var de enda
personerna som medgav att de inte hade någon ambition att
minska sina egna fotavtryck i dagsläget. Deltagare 6 sa dock att
han har ambitionen att minska allas och att han “har ambition att
jobba med något som lägger avtryck”. Deltagare 7 angav att hon
inte hade råd att minska sitt klimatavtryck men att hon ville det
när hon har mer pengar. Deltagare 7 var också en av dem som
frångick studiens instruktioner och använde sitt egna konto varje
dag.
De kategorier som många uttryckte att de kunde göra bättre
miljövänliga val inom, är samma kategorier som många av
deltagarna redan gör aktiva val inom. Majoriteten av deltagarna är
vegetarianer, äter inte rött kött, äter inte fläskkött, äter så lite kött
hen kan eller äter ofta vegetariskt. Deltagare 5 berättade att hon
äter vegetarisk/vegansk mat om hon är med vänner som är
vegetarianer eller veganer. Många gör även aktiva val när det
gäller deras resande för att främja miljön. Det gällde saker som att

ha skurit ner på sitt flygande, slutat flyga inrikes, cyklar eller åker
kollektivt istället för bil, eller flyger inte alls. Deltagare 1 är en av
dem och hon säger även att hon planerar att bila i Norge istället
för att flyga någonstans i sommar. När det kommer till
konsumtion var det fyra deltagare som handlar second hand
och/eller konsumerar lite fysiska saker i övrigt, och ytterligare två
deltagare som blev inspirerade till och kunde tänka sig att shoppa
mer second hand. Ingen av deltagarna nämnde att de hade som
ambition att återvinna mer eller bättre, och över hälften av
deltagarna sa att de återvinner för miljöns skull.
Några deltagare uttryckte att en del saker och val som de gör i sin
vardag (som de själva anser vara miljövänliga), gör de egentligen
för att det är det billigare alternativet, snarare än för att det är
miljövänligt. Till exempel förklarar Deltagare 1 att hon använder
digitala kvitton på 7-Eleven för att samla stämplar och då får
billigare kaffe, inte för att det egentligen är miljövänligare med
just digitala kvitton. Av samma anledning säger Deltagare 8 att
hon flyger istället för att åka tåg - för att det är billigare. “Pengar
och klimat går hand i hand” säger hon. En annan deltagare, som
påverkats av instagramflödet och letat upp recept på kontot
@portionenundertian för att få inspiration, skriver i dagboken att
hon gjorde detta för att hon ska bo ensam i en vecka och inte vill
ruinera sig.

5. DISKUSSION
Detta arbete riktades till att undersöka hur instagramanvändare
kan påverkas till att förändra sina miljöförstörande vanor till
vanor som istället främjar miljön. Resultatet visar att en del
deltagare har påverkats till att förbättra sitt vardagliga beteende
för miljön och indikerar därför att instagramanvändare kan
påverkas att ändra sina miljöförstörande vanor. Det som resultatet
visar är att deltagarna har brutit sina invanda och vardagliga
mönster, däremot kan det inte från resultatet klargöra huruvida
deltagaren kommer återgå till detta mönster för att aldrig brytas
igen. Deltagarna påverkades av att ha ett flöde fyllt med
miljömedvetna influencers och konton som inspirerar till
ekologisk hållbarhet. Studien syftade till att undersöka hur ett
flöde på Instagram kan påverka universitetsstudenter och
resultatet visar tydligt att de påverkades på ett antal olika sätt. I
den här sektionen kommer detta resultat att diskuteras. En
beskrivning av på vilket sätt användarna har påverkats kopplat till
bakgrundens teorier kommer även presenteras.

5.1 Instagramkonton och hur deltagarna har
påverkats av dem
Resultatet visar att de flesta deltagare inspirerades av matkonton.
Anledningen till detta kan vara att fina matbilder med enkla recept
är lätta att ta till sig, samt för att det är en kategori som rör alla, då
alla behöver äta. Konton som levererade tips var också populära
vilket kan bero på att det var enkla tips som är lätta att utföra.
Baserat på reaktionerna vi fick från deltagarna om de olika
kontona, går det att dra slutsatsen att deltagarna föredrog att få
konkreta tips på vad de kan göra, snarare än att läsa om ett
miljöproblem och själva komma på vad de kan eller bör göra. Det
verkar också, enligt resultatet, lättare för användarna att ta till sig
enkla tips i bildform än i långa texter eller av rekommendationer
från en influencer som de inte känner till. Det var flera konton
som la upp information om Earth Hour och det går att konstatera
att metoden att påminna att agera, i det här fallet att delta, leder
till handling då flera deltagare deltog på grund av informationen
från flödet. I detta fall kan denna Earth Hour-kampanj liknas med
tipskontons sätt att förmedla budskap och likt resultatet för
tipskonton ledde även då kampanjen till handlande.
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Som tidigare nämnt visar resultatet att influencer var den
kategorin av konton som påverkade flest deltagare på ett negativt
sätt. Deltagarna kände sig bland annat provocerade och irriterade
över innehållet som influencers delade med sig av. Detta kan bero
på att influencers levererar personligt innehåll om deras liv. I
resultatet visas det att om innehållet ej faller inom deltagarnas
intressen och/eller om deltagaren inte kan relatera till
innehållet/åsikterna och livsstilen, är det möjligt att känslor som
irritation kan frambringas. Influencer Marketing anses vara en
effektiv marknadsföringsmetod [2] med anledning att influencers
når ut till ett så stort antal följare, däremot visade de två
experimentella studierna om Influencer Marketing på Instagram
att ett stort antal följare inte nödvändigtvis behöver översättas till
stort inflytande [14]. I den studien hade de influencerkonton de
skapade som högst 21.2k följare. De influencers som den här
studiens instagramkonto Lovikex följer, har mellan 11.5k till 148k
följare. Eftersom ingen av deltagarna uttryckte sig ha blivit
påverkad av någon influencer i flödet, trots att deras antal följare
var högt, stödjer detta Marijke De Veirman, Veroline Cauberghe
och Liselot Hudders resultat att influencers höga antal följare inte
alltid
översätts
till
stort
inflytande
trots
att
marknadsföringsmetoden anses vara effektiv.
Alla typer av konton har påverkat någon av deltagarna. Det tyder
på att det är individuellt vilka typer av konton som de tog till sig
mest av. Det bör också has i åtanke att klimatet är ett så pass
aktuellt ämne att det därför kan finnas en förkunskap som gör det
lättare för deltagarna att ta till sig av innehållet och bli
intresserade. Detta tyder också resultatet på då deltagaren som sa
sig vara minst medveten också tyckte att flödet var tråkigt och
ointressant.

5.2 Deltagarnas kunskap och lärdomar om
klimatförändringar relaterat till teorier om
filterbubblor
Tidigare kunskap om klimatförändringarna går även att koppla till
att några deltagare inte kände att de lärt sig något alls, medan
många deltagare kände att de fick ta del av mycket ny information
och att de lärt sig nya saker. Skillnaderna i hur mycket deltagarna
upplever att de lärt sig knyter i sin tur an till teorin om
filterbubblor och skulle då gå att förklaras med att alla deltagare
har olika filterbubblor och därför lärt sig olika mycket. Många
deltagare nämnde även att flödet var obekant för dem och att det
inte var lika kul som deras egna flöde. Detta stödjer också teorin
om filterbubblor och menar på att studiens instagramflöde
spräckte deltagarnas egna digitala bubblor. De deltagare som lärt
sig mest om klimatet i undersökningen kanske är mer bekväma i
sitt informationshämtande och enbart väljer ett innehåll som de får
bekräftelse av och är bekväma med. Samtidigt som de deltagare
som inte lärt sig något möjligtvis då, aktivt har hämtat information
från olika perspektiv om klimatet. Det går även att ponera att det
var många deltagare som efter studien uttryckte att de hade lärt sig
nya saker, dels då den mängd information deltagarna exponerades
för under studien var omfattande och dels eftersom deltagarna
även uttryckte att det var en del innehåll som de ansåg vara lätt att
ta till sig. Det var däremot två deltagare som nämnde att de inte
lärt sig något nytt alls vilket indikerar på att deras kunskapsförråd
var väldigt brett. Deltagarnas olika kunskaper inom ämnet klimat
kan ha varit varierande, då deras egen gradering av
miljömedvetenhet var varierande, vilket också kan ha påverkat
hur mycket de lärt sig. Vad för intresse som deltagarna har kan
också ha påverkat vad de lärt sig.

5.3 Agerande eller ambition till agerande i
relation till teorier om socialt inflytande
Enligt rapporten Behavioural Incentives and the Environment är
lärdomar om miljön något som nödvändigtvis inte behöver
översättas till att utföra handlingar som är miljövänliga och om
det gör det så krävs det mer än bara vilja att göra en förändring i
vardagen [5]. Det fann sig att en del deltagare blev påverkade till
att utföra miljövänliga handlingar. Det var olika typer av
handlingar, såsom matlagning, deltagande i Earth hour och att
börja följa klimatsmarta konton. Alla dessa typer av handlingar
har gemensamt att de inte är några stora livsomställningar, utan
snarare enklare handlingar som är lätta att tillämpa i vardagen.
När det var mer komplicerade handlingar, som att börja odla
kryddor själv, var det mer ett intresse som väcktes men
handlingen hade inte utförts under studiens gång, däremot hade
deltagaren agerat genom att söka upp mer information självmant.
Att deltagarna utförde handlingar efter att ha blivit påverkade av
ett flöde på Instagram tyder på att teorin nudging går att applicera
på sociala medier. Deltagare som var vana att laga mat
innehållande animaliska produkter, och hade det som ett inlärt
mönster bröt detta när de använde recept som var veganska, vilket
är exakt det som den beteendevetenskapliga metoden nudging går
ut på.
Deltagare som kanske inte tog steget att utföra en ekologiskt
hållbar handling under studien uppgav att de blev inspirerade till
att göra det. Handlingar som inspirerades till var matlagning och
hållbar konsumtion. I experimentet med de olika skyltarna som
utfördes på hotell av Goldstein, N.J., Cialdinit, R.B., och
Griskevicius, V., där det undersöktes vad som krävdes för att en
person ska gå från inspirerad till agerande, var en slutsats att fler
utförde den miljövänliga handlingen om skylten innehöll ett
beskrivande norm [9]. Detta kan peka på att hotellgästerna sökte
omgivningens instämmande och att de ville bete sig korrekt.
Experimenten visar att det som krävs för att individen faktiskt ska
utföra den miljövänliga handlingen, kan ha med socialt inflytande
att göra. Resultatet visade att det var en deltagare som äter
vegetarisk/vegansk mat om hon är med vänner som är
vegetarianer eller veganer, vilket kan kopplas till normativ
konformitet som är en sorts socialt inflytande där målet är att
vinna social acceptans av omgivningen.
Att inte i sin livsstil och genom sina vardagliga val leva upp till
sin nivå av miljömedvetenhet var något som många deltagare
delade. Många deltagare hade däremot ambitionen att bättra sina
levnadssätt för miljöns skull. Som resultatet visar, var det många
deltagare som ville förbättra sina val för miljön inom områden i
livet där de redan gjorde miljövänliga val. Deltagarnas
beskrivningar indikerar på att glappet mellan deras handlingar och
ambition existerar på grund av att det ännu inte blivit en vana för
dem. Det var också deltagare som ville förbättra sina val för
miljön inom områden som de inte gjorde miljövänliga val, vilket
skulle innebära ett större steg. Att inte utföra de handlingar som
det finns ambitionen till, kan med andra ord ha att göra med att
det är svårt att bryta ett invant mönster. Ett annat argument för att
deltagarna ännu inte tagit steget mot sin ambition att leva ett mer
ekologiskt hållbart liv, kan vara att de flesta deltagarna ansåg att
det politiskt måste ske en förändring och att de då väntar på beslut
från till exempel regeringen. Som Gill Ereaut och Nat Segnit
skriver i sin rapport Warm Words är det är en utmaning att få
miljövänliga beteenden att kännas naturliga, speciellt för individer
som inte anser att problemet ligger i deras händer [4]. Att skapa
en samhällsförändring genom att ändra individers inlärda mönster
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är den tidigare nämnda metoden nudging. Skulle deltagarna som
har ambitionen att leva mer miljövänligt börja göra det om de blev
utsatt för nudging av politiker? Ponera att en skatt på kött och
andra animaliska produkter skulle införas. Detta skulle
symbolisera en knuff från politikernas sida till allmänheten att
göra miljövänligare val när det kommer till kost. Om man nu
anknyter att deltagarna anser att det politiskt bör ske en
förändring, att de har ambitionen att ändra sina val till det bättre
för miljön, och att de är heltidsstudenter med låga inkomster, så
går det att förmoda att deltagarna i vår studie nog skulle gå i den
riktning som politikerna i det här scenariot knuffar dem åt. Denna
knuff skulle också kunna medföra att ett invant mönster hos
deltagarna att äta kött, bryts, vilket då också skulle slå ner det
första argumentet, att deltagarna inte utför de handlingar som de
har ambitionen till att göra på grund av att det är svårt att bryta ett
invant mönster. I just det här scenariot skulle knuffen förmodligen
ge ännu bättre effekt på de deltagare som uttryckt att de har
ambitionen att äta mer vegansk eller de som beskrivit att de gör
miljövänliga val oftast för att det är ett billigare alternativ. Att
regeringen ska reglera människors liv på det här sättet är dock en
politisk fråga i sig. En kan därför anta att detta sätt att påverka
människan kommer att fungera sämre på de personer som är emot
detta tillvägagångssätt än de som är för.

5.4 Metoddiskussion
Dagboken samt de semistrukturerade intervjuerna anses ha
kompletterat varandra bra och de har tillsammans bildat ett bra
underlag för att urskilja hur användaren har påverkats av
instagramflödet. Metoden hade dock kunnat gynnats av en
pilotstudie där intervjufrågorna och det valda innehållet i flödet
testades. Detta för att utvärdera enkät- och intervjufrågorna, och
även för att säkerhetsställa att instagramflödet innehöll varierad
information och där alla de olika kategorierna av konton fick lika
mycket plats i flödet baserat på hur ofta kontona lägger upp
innehåll.
Det var sex deltagare som angav att de inte tyckte att Instagram
var lika kul eller intressant under studien som det brukar vara. En
deltagare nämnde även att hen tror att hen hade påverkats mer om
informationen hade kommit naturligt i hens egna instagramflöde.
Valet att använda ett modifierat konto på denna sociala
medieplattform gjordes dels för att säkerställa att de konton som
följs faktiskt visades i flödet och inte försvann på grund av
Instagrams algoritmer, dels för att garantera att alla deltagare fick
ta del av samma innehåll under studien. Nackdelen med detta blev
att det var en stor omställning för deltagarna och en del ansåg att
det inte längre blev lika roligt att använda appen. Detta kan ha
gjort att de inte använde Instagram lika länge per dag. Ett
alternativ hade varit att låta deltagarna använda sina egna
instagramkonton och från dessa följa ett visst antal konton som
bestämts. Detta hade eventuellt gjort att deltagarna använt
Instagram mer under dagen och även fler gånger per dag, men det
hade också gjort att informationen från de konton som följs i
studiens syfte hade blivit utspridd och mindre koncentrerad i
deltagarens instagramflöde. Alla deltagare angav olika syften till
varför de använde Instagram, exempelvis använder alla deltagare
Instagram för att följa kompisar. Ingen av deltagarna angav att de
använder Instagram för att bli mer upplysta om miljöproblem. På
grund av detta finns det en möjlighet att de inte hade varit lika
motiverade till att ta del av informationen från kontona och att de
därför hade scrollat förbi våra konton på jakt efter bilder som
överensstämmer
mer
med
deras
syfte
till
sin
instagramanvändning. I det modifierade instagramkontots flöde

var informationen mer koncentrerad och deltagarna blev då
tvingade att ta åt sig av informationen och innehållet mer.
Med underlag i resultatet som visar att majoriteten av deltagarna,
på något sätt, har påverkats av studiens instagramflöde, anses det
valda tillvägagångssättet ha tillfredsställt studiens syfte. Det går
däremot inte att avgöra om det tidigare beskrivna
tillvägagångssättet hade gett ett annat resultat.

5.5 Vidare forskning
Det finns flera saker som en kan bygga vidare på utifrån denna
studie. Det vore till exempel intressant att i en vidare forskning
undersöka hur användarna hade påverkats om de istället fick
använda sitt egna instagramkonto och börja följa konton med
fokus på ekologisk hållbarhet så att dessa blandades med deras
egna flöde. Även att undersöka hur deltagarna hade påverkats om
studien pågick under en längre tid samt att kolla om effekten på
deltagarna fortfarande satt kvar en längre tid efter undersökningen
och att instagramflödet då följer med användaren.
I framtiden finns det möjlighet för att influencers inom kategorin
hållbarhet har vuxit och då skulle vidare forskning kunna
undersöka effekten av Influencer Marketing som är riktat till att
gynna klimatet och ekologisk hållbarhet.

6. SLUTSATS
Denna studie har försökt reda ut hur användare påverkas av ett
flöde på Instagram, ur ett miljöperspektiv. Resultatet visar att
samtliga studiens deltagare upplever att de har påverkats av det
modifierade flödet på ett antal olika sätt i undersökningen, både
positiva och negativa sätt. Inget av sätten som deltagarna
påverkades på, resulterade i miljöförstörande handlingar.
Undersökningens resultat visar endast på positiva utgångar från ett
miljöperspektiv. Resultatet visar även att intresse och livssituation
påverkar hur deltagarna har påverkats. De sätt som de har
påverkats på är att de har lärt sig, blivit inspirerade, agerat
klimatsmart på tidigare nämnda sätt och blivit påminda om
situationen. Varför de har påverkats beror på flera olika orsaker
som sättet budskapet är förmedlat på, svårighetsgraden på
handlingen som de uppmanades till men också tidigare
kunskapsnivå och intresse.
Instagram är en social plattform som många använder för att hålla
sig uppdaterade om vänners vardag. Studien visar att Instagram
även går att använda för att påverka användare till att agera mer
hållbart för miljön. Vår studie visar på att för att lösa de
miljöproblem vi står inför vore Instagram ett bra verktyg till att nå
ut till Sveriges befolkning och få dem att agera mer klimatsmart.

7. ERKÄNNANDE
Vi skulle vilja tacka vår handledare, Sara Eriksson för att ha hjälpt
oss med denna kandidatuppsats genom hela processen, samt vår
studiegrupp som också gett oss värdefull feedback i vårt arbete.
Vi vill även tacka vår examinator Leif Dahlberg. Slutligen vill vi
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Bilaga 1

INSTRUKTION
Börja med att, när du är inne på Instagram, gå in på din egna profil och klicka på ditt instagram-namn högst upp på skärmen. Då kommer
en slide upp där du längst ner kan klicka på “+ Logga in eller skapa nytt konto”. Skriv till oss om något är osäkert!
När du gjort det loggar du in med följande uppgifter:
användarnamn:
lovikex
lösenord:
lovikex123
Du är nu inloggad på studiens instagramkonto, klicka på huset längst ner till vänster för att komma till flödet!
Imorgon, måndag den 22 mars, börjar undersökningen och vi hänvisar dig till att inte använda något annat instagramkonto under perioden
av 7 dagar, alltså till den 31 mars.
Här är lite förslag på saker du gärna får göra när du använder Instagram under den här veckan:
• Scrolla i flödet och trycka dig in på intressanta konton för att kolla resterande innehåll, vilket kan vara sparade storys, länk i
beskrivning och uppladdade bilder.
• Kolla på storys.
• Kolla igenom kontona som “Lovikex” följer och trycka dig in på andra intressanta konton.
• Klicka på sponsrade inlägg.
• Klicka på hashtags i bildtexterna.
Använd Instagram dagligen och svara på denna enkät efter varje dag:
https://goo.gl/forms/hRrI5mMHVxB9JKCY2
Vi kommer även att skicka ut påminnelser om den dagliga enkäten så att ni inte glömmer!
Tack för att ni är med och deltar, lycka till!
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INSTAGRAMKONTON SOM FÖLJS
(Namn, kontonamn, antal följare. Beskrivning.)

1.

MAT
Deliciously Ella, deliciouslyella, 1.5 miljoner följare. Inspirerar till plant-baserad mat, kokböcker och säljer egna produkter.

2.

David Frenkiel, gkstories, 376K följare. Vegetarisk mat, kokböcker, småbarnspappa, lite influencer.

3.

VEGO, vegomagasinet, 43.1K följare. Sveriges största vegetariska mattidning.

4.

Veganskmatlåda | Emma & amelia, veganskmatlada, 23.8K följare. Lättlagade, goda och djurvänliga recept.

5.

Portionen Under Tian, portionenundertian, 94.7K följare. Veganska recept för 10kr/portion.

6.

MAHALO STHLM, mahalosthlm, 27.7 K. Veganskt cafe i stockholm.

7.

frukostgoals, frukostgoals, 3 550 följare. Vegetarisk och veganska frukostar.

8.
Gustav Johansson, javligtgott, 58.4K följare. Vinnare av Matbloggspriset FolketsVal 2016. Lägger upp bilder på vegansk mat,
skapade den veganska burgarmenyn på bastardburger och skriver lite om veganrevolutionen i Sverige.

MATSVINN
9.

Dumpsterdivan, dumpsterdivan, 4 426 följare. Sprider svinnmedvetenhet. sustainable influencer.

RESA
10.

Aningslösa influencers, aningslosainfluencers, 62.7K följare. Uppmärksammar influencers om klimatpåverkan av deras flygresor.

11.

Resa reko, resareko, 12.4K följare. Hållbara resor.

INFLUENCER
12.
Alexandra Andersson, fivesechealth, 148 K följare. Svensk tjej som lever på Bali. Inspirerar till vegansk och hälsosam livsstil.
lite influencer
13.

Åsa S W, vegan.influencer, 12.1K följare. Livsstil, vegan, hälsa.

14.

Tjena Vegan, tjenavegan, 11.5K följare. Vegansk mat och recept, veganskt smink och hudvård.

15.

Minimalisterna, minimalisterna, 19.5 K följare. Inspirerar till minimalism, konsumtionsfri vardag och “prylbanta”.

16.

Therese Zätterqvist, zatterqvist, 17.6 K följare. Planet keeper, sprider klimatfakta.
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AKTIVIST/ORGANISATION
17.

Leonardo DiCaprio, leonardodicaprio, 30.3 miljoner följare. Miljömentalist som upplyser om miljöproblem.

18.
Greta Thunberg, gretathunberg, 1.1 miljoner följare. Klimataktivist. 16- årig miljöaktivist som uppmanar till skolstrejk för
klimatet så politiker gör åtgärder.
19.

Greenpeace Sverige, greenpeacesverige, 17.9K följare. Miljöaktivisternas mecka i Sverige.

20.
Klimat sverige, klimatsverige, 4965 följare. Ett nätverk som samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens
varningar på fullt allvar.
21.

Naturskyddsföreningen, naturskyddsforeningen, 40.8K följare. Ideell miljöorganisation.

22.

Evelina Utterdahl, earthwanderess, 49.7K följare. Vegansk klimataktivist.

23.

Supermiljöbloggen, supermiljobloggen, 7081 följare. Sveriges största miljöblogg.

24.
Världsnaturfonden WWF, wwfsverige, 45.7 K följare. En av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer.
Inspirerar till hållbara val lokalt.
25.

WWF International, wwf, 1.7 miljoner följare. Sprider fakta om miljön och klimatet.

26.

WWF_UK, wwf-uk, 130K följare. Sprider fakta om miljön och klimatet.

27.

Håll Sverige Rent, hallsverigerent, 5 740 följare. Kämpar för ett skräpfritt sverige.

28.

Jack Harries, jackharries, 1.5 miljoner följare. Miljöaktivist och ambassadör för wwf.

TIPS
29.
Ekotipsen du inte vill missa!, ekotipset, 70.5K följare. Ger tips för en mer giftfri, miljövänlig vardag. Tips och trix till ekohacks,
saker användaren kan göra konkret för att bli mer miljövänlig.
30.
Easy Eco Tips, easyecotips, 222K följare. Ger ett tips varje dag på saker som användaren kan följa för att minska avfall och
hjälpa planeten.
31.

Urban Vegan, urbanvegan.se, 1 248 följare. Medieplattform som ger tips på personer med vegansk livsstil.

32.

Medveten Konsumtion, medvetenkonsumtion.se, 7 622 följare. Inspiration till hur du kan bli en mer hållbar konsument.

33.

Spartips, spartips, 1070 följare. Tipsar om att spara smartare och mer hållbart.

34.

Plastfri mathandel, plastfri.mathandel, 330 följare. Inspirerar till ekologisk och plastfri dagligvaruhandel. Tips till smartare val.

LIVSSTIL

13

35.

Simone & Andreas, vagenmotsjalvforsorjning, 3 783 följare. Hållbar livsstil med familj, medveten konsumtion.

36.

Plånbokssmart, planbokssmart.se, 19,3K följare. Inspiration till att leva hållbart.

37.
Trash Is For Tossers, trashisfortossers, 302K följare. Sprider fakta och tips för att gå zerowaste , ceo av packagefreeshop så
lägger upp inlägg om det (indirekt influencer?)
38.
Lär dig leva hållbart på 52 v., 52veckor, 3367 följare. Lär dig leva hållbart. Tips, inspiration och pepp!
39.
Resan mot ett fossilfritt liv, resanmotettfossilfrittliv, 773 följare, följ hennes och medresenärers resa mot ett fossilfritt liv och
inspireras själv!
ÖVRIGT
40.

LEASTWASTE, least.waste, 90.6K följare. Inspirerar till en plastfri vardag.

41.

Klimatklubben.se, klimatklubben.se, 32.2K följare.

42.

Grönska Stadsodling, gronskastadsodling, 1 539 följare. Odlar växter och örter för en mer hållbar matkonsumtion.

43.

#trashtag 71.2K inlägg. Städar ytan från skräp som man precis fotat

44.

Miljöfoto, miljofoto, 63 följare. Bilder från dess vardag som förmedlar vilka fotavtryck vi gör på naturen.

45.

BONNIE WRIGHT, thisisbwright, 1.8 miljoner följare. Pratar om plast och varför det är dåligt.

46.
Everyday Climate Change, Everydayclimatechange, 126K följare. Olika fotografer från 6 kontinenter som fotar
klimatförändringar.
47.

Sellpy, 8571 följare, en webbshop som säljer second hand-kläder på ett smidigt sätt
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INLEDANDE ENKÄT
Vad heter du?
Hur gammal är du?
Hur ofta använder Instagram?
• Någon enstaka gång i veckan
• Flera dagar i veckan
• Varje dag
Om du svarade "varje dag" på föregående fråga, hur många minuter i genomsnitt per dag?
Hur länge har du använt Instagram?
• 1 år
• 2 år
• 3 år
• 4 år
• 5 år eller längre
Varför använder du Instagram?
• För att följa kompisar
• För att följa kändisar
• För att jag gillar att fota
• För att dela med mig av mitt liv
• För att tjäna pengar
• Övrigt:______________________
Hur många konton följer du?
Hur går dina tankar kring människans klimatpåverkan idag?
Gör du några val i din vardag för att minska din klimatpåverkan? Vilka?
Anser du dig själv vara miljömedveten?
Är inte alls medveten. 1
2

3

4

5

Är väldigt medveten.

Följer du några konton som, enligt dig, har ett miljötänk? I så fall, vilka och varför enligt dig?
Följer du några så kallade influencers? I så fall, vilka?
Vilka typer av instagramkonton blir du inspirerad av? (tex resekonton, modeinfluencers etc)
Har du någon gång interagerat med ett betalat inlägg? Alltså till exempel klickat på en adlink, eller svept upp i en story, eller klickat på en
annons i flödet alternativt på story.
Vad tänker du om Influencer Marketing, tror du att det fungerar eller inte? (influencer på Instagram används för att marknadsföra en
produkt/tjänst eller liknande)
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DAGBOK
Namn?
Vilken dag är det idag?
• Måndag, 25 mars
• Tisdag, 26 mars
• Onsdag, 27 mars
• Torsdag, 28 mars
• Fredag, 29 mars
• Lördag, 30 mars
• Söndag, 31 mars
Hur många gånger öppnade du appen idag ungefär?
Hur länge använde du appen idag ungefär?
• 0 - 5 minuter
• 5 - 15 minuter
• 15 - 30 minuter
• 30 minuter - 1 h
• 1h-2h
• över 2 h
Reflekterade du om någonting speciellt när du var inne på Instagram? Vad?
Blev du inspirerad? Om ja, till vadå? Vilket konto bidrog mest till inspiration?
Fann du något intressant konto? Vilket? Kan vara både sådana som Lovikex följer men också som du hittade via Instagrams
rekommendationer.
Finns det något konto på samma tema som "Lovikex"-kontot borde följa?
Har du lärt dig något? Vadå?
Fri reflektion kring dagens Instagram-användning:

16

Bilaga 5

INTERVJUFRÅGOR
Vad heter du?
Använde du Instagram varje dag?
Om inte: Hur ofta använde du?
Använde du ditt egna konto någon gång under studien? (Var ärlig!!)
Hur använde du Instagram? Bara scrolla eller mer aktivt?
Känner du att du blev du inspirerad eller oinspirerad under studien?
Om inspirerad:
Vilka typer av konton blev du mest inspirerad av?
På vilket sätt blev du inspirerad?
Om oinspirerad:

Varför tror du att du inte blev inspirerad?

Känner du att du dig opåverkad eller påverkad av studiens instagramflöde?
Om opåverkad:
Varför tror du att du inte blev påverkad?
Om påverkad:

På vilket sätt känner du dig påverkad?
Hur påverkades du?

Hur går dina tankar kring människans klimatpåverkan idag?
Anser du dig själv vara miljömedveten på en skala från 1(ej medveten) till 5(medveten)
Gör du några val i din vardag för att minska din klimatpåverkan?
Har du ambitionen att vilja minska din klimatpåverkan?
Lärde du dig något från att använda studiens instagramkonto? (om miljön kanske?)
Fick du några speciella reaktioner av innehållet i flödet?
Har du börjat följa några konton som du anser är miljömedvetna?
Earthhour var i lördags, deltog du?
Om ja: Hade du tänkt göra det innan studien?
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