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Abstract 

 

With the intention to fill a gap in the research field, this thesis porposes to illuminate private 

persons’ use of Instagram simply as private actors without any profitable interest. The users 

with a solely personal interest may in some cases attract thousands of followers in the scale of 

celebrity fan base. This thesis aims to map out what motivates and drives a thoughtthrough, 

strategic use of Instagram, to discover if there is a strategic use of Instagram among the 

objects of study and also to share the objects of study’s reflections about their Instagram use. 

Through a selection based on the number of followers of a nonprofitable Instagram 

profile, age and an involvement in the culture and/or media business, ten people were selected 

to constitute the objects of study. Through a comparision of five users with many followers 

(more than 1000) and five with few (less than 500), a comparative study was made to 

discover differences and similarities in their use and attitudes to Instagram. With an abductive 

approach and a rich theoretical framework, focusing on theories concering selfpresentation 

and personal branding , indept interviews were made to create a deep understanding of the 

subject of research.  

The intervew answers were processed through a content analysis that concluded a 

strategic use among all of the objects of study, motivated by personal satisfaction and hopes 

of being percieved in a certain way. The users with many followers all reflected on and 

experience negative psychologial concequenses from their Instagram use, but the reflections 

and effects were absent among the users with few followers. The study demonstrate user 

patterns amongst those observed that suggest that a greater commitment to Instagram is more 

likely to have an effect on mental health. 

 

Keywords: INSTAGRAM, SOCIAL MEDIA, SELFPRESENTATION, PERSONAL 

BRANDING, STRATEGY 
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Sammanfattning 
     

Det vetenskapliga fältet berörande den relativt nya sociala plattformen Instagram verkar vid 

första anblick omfattande. Vid en närmare granskning förefaller emellertid forskningen som 

undersöker privatpersoners egna reflektioner över sitt Instagramanvändande begränsad, både 

i Sverige och internationellt. I hopp om att bidra till att fylla den identifierade luckan i 

forskningsfältet ämnar denna studie att belysa privatpersoners Instagramanvändning utan ett 

kommersiellt syfte. Privatpersonerna attraherar i vissa fall tusentals följare trots bristen på 

kommersiella motiv. Studien avser att undersöka vad som motiverar till ett strategiskt 

användande, om studieobjektens intervjusvar tyder på ett strategiskt användande och/eller om 

de själva anser att de har en strategi bakom sitt användande. Studien syftar även till att delge 

studieobjektens reflektioner kring sitt Instagramanvändande.  

Genom ett urval baserat på antal följare av en ickekommersiella Instagramprofil, 

ålder och  en involvering i kultur och/eller mediebranschen valdes tio personer ut till 

konstituerandet av studieobjekt. Studien inkluderar en jämförelse mellan fem studieobjekt 

med många följare (över 1000) och fem med få följare (under 500) för att undersöka 

skillnader och likheter i användandet mellan grupperna. Med ett abduktivt tillvägagångssätt 

och ett brett teoretiskt ramverk, innehållandes teorer om personligt varumärkesbyggande och 

självpresentation, genomfördes djupintervjuer för att skapa en djup förståelse av 

problematiken.  

Intervjusvaren behandlades genom en innehållsanlys vilken avslöjade ett strategiskt 

användande hos samtliga studieobjekt. Användandet motiveras av en personlig 

tillfredsställelse samt en önskan att framstå ett visst sätt. Användarna med många följare 

reflekterar främst över upplevelsen av negativa psykiska effekter av användandet av 

Instagram, effekter som inte reflekteras eller upplevs av användarna med få följare. Studien 

uppmärksammar ett mönster bland studieobjekten som pekar på en koppling mellan ett större 

engagemang i användandet av Instagram och en påverkan på den mentala hälsan. 

 
Nyckelord: INSTAGRAM, SOCIAL MEDIA, SJÄLVPRESENTATION, 

PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE, STRATEGI 
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1. Inledning 
 

Konvergens, ett ord vars betydelse skulle kunna förtydligas genom dess synonymer 

“sammanlöpande” och “närmande”, definierar 2000talets medieutveckling 

(Nationalencyklopedin). Den teknologiska mediekonvergensen har möjliggjort nyttjandet av 

olika typer av media genom en och samma plattform: Vi tittar på TV genom datorn och 

lyssnar på musik i mobiltelefonen (Jenkins 2006). Konvergens har även skett av 

medieinnehållet och fenomenet har fått en inverkan på relationen mellan det privata och det 

professionella användandet av sociala medier: Den tydliga uppdelning av det professionella 

och det privata har på grund av social media börjat luckras upp (Labrecque et al. 2011). 

Det sociala mediet Instagram har de senaste åren blivit populärt och ett forum inte 

bara för privatpersoners sociala interaktion, utan även för storföretags marknadsföring. Enligt 

en rapport från marknadsundersökningsorganisationen L2 har 92 procent av världens 

inflytelserika varumärken en Instagramprofil (L2 2014). I gråzonen mellan ett privat 

användande av Instagram och ett direkt företagsmässigt användande finns de personer och 

celebriteter som använder Instagram för exponerandet av sig själva som ett eget varumärke. 

Bloggare, småföretagare m.fl. kan dra uppmärksamhet till sina ofta självcentrerade projekt 

genom att skapa en populär Instagramprofil med många följare, och indirekt marknadsföra 

sitt vinstdrivande syfte. Världskända personligheter kan genom Instagram ha en mer eller 

mindre direkt kontakt med sina fans, och kan på så sätt enkelt alterera bilden av jaget som 

utgör det personliga varumärket. Genom uppmärksamhet på vad som är populärt bland följare 

och fans kan dessa Instagramanvändare framställa sig på ett sätt som främjar en ökad 

fanskara och populäritet. 

Med Instagrams starka position har det sociala mediet likt många andra inflytelserika 

nymodigheter hamnat under forskarnas lupp, etermedias radar och privatpersoners kritiska 

ifrågasättande. Den utvidgande globaliseringen och utvecklandet av digitala medier har ökat 

konkurrensen både bland privatpersoner och professionella aktörer, något som lett till ett 

större behov av att bli sedd och att sticka ut bland den stora mängd av personligheter och 

information en individ möter av dagligen i digital media (Gillberg 2014).  

Då Instagram är en relativt ny plattform, grundad 2010 (Instagram 2015), finns det 

ingen forskning som behandlar långsiktiga psykologiska effekter av det sociala mediet. 

Emellertid drog 18åriga Australiensiska modellen och livsstilsbloggaren Essena O’Neil till 
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sig årets mediastorm hösten 2015 när hon uttalade sig om de effekter hon personligen upplevt 

efter ett par år av Instagramanvändande. I en video på hennes egen Youtubekanal förklarar 

hon den stress och ångest hon känt sedan hon som 16åring började byggandet en fasad 

online, sitt personliga varumärke, baserad på sponsring och framhävande bilder av den egna 

livsstilen (Guilliatt 2015). Hon pratar om förödande konsekvenser av att leva sina tonår 

ständigt uppkopplad på Instagram, till största delen i kontakt med andra människor online 

som endast får se det virtuella, personliga varumärke hon skapat sig. Ett par månader efter 

O’Neils uppmärksammande presenterades ett förslag från EUparlamentet om åldersgräns för 

sociala medier. Ett av argument för är att lagen skulle skydda barn och unga på samma sätt 

som marknadsföringslagen (TT 2015; Lindström 2015). 

Denna studie är av abduktiv karaktär, vilket innebär att vi uppsatsförfattare under 

arbetets gång låtit en växling mellan empiri och ett teoretiskt genererat förhållningssätt äga 

rum. Flexibiliteten den abduktiva ansatsen ger anser vi positiv för denna typ av studie då vi 

vill ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt vid insamlandet av empirin. Uppsatsens 

empiriska material har hämtas in genom tio kvalitativa djupintervjuer gjorda med individer 

som vi uppsatsförfattare anser ingå i en lämplig urvalsram. Urvalsramen är uppdelad i två 

grupper efter användarnas antal följare, många eller få. Det insamlade, empiriska materialets 

resultat har behandlats genom en kvalitativ innehållsanalys som tillsammans med ett utvalt 

teoretiskt ramverket ligger till grund för uppsatsens slutsatser, analys och diskussion.  

De teoretiska ramverket utgörs av tidigare forskning som undersöker självpresentation, både i 

fysisk och digital miljö, samt tidigare studier och teorier om personligt varumärkesbyggande. 

Studien undersöker och jämför skillnaderna, likheterna och relationen mellan de två 

grupperna inom urvalet, men också mellan tidigare forskning och resultaten i denna studie. En 

jämförelse görs då vi finner det intressant att studera motiv och strategi i relation till 

följarantal.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Digital media är en ständig del av vardagslivet i västvärlden och Sverige år 2015, och som 

uppsatsförfattare kom vi att formulera denna uppsats frågeställning när vi besökte våra egna 

bekantas Instagramprofiler. De personer i vår umgängeskrets som fångade vårt intresse är 
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varken världscelebriteter, uttalade representanter för företag eller explicit drivande av några 

andra kommerisiella projekt. Emellertid är de är de unga, många studenter och 

nyexaminerade, med Instagramprofiler som har upp emot tio tusen följare, fler än många 

företags och en anhängarskara i likhet med offentliga personligheters. Vi kom att fascineras 

över dessa förhållandevis “vanliga” människor, individer vi till stor del själva kan identifiera 

oss med, vars mer eller mindre vardagliga liv trots allt attraherar tusentals främmande 

människors uppmärksamhet. Det väcktes därmed ett behov att förstå hur dessa personer 

tänker kring sitt Instagramanvändande, då vi ser en brist av vetenskap kring privatpersoners 

egna reflektioner och förhållningssätt till sitt eget användade..  

Tidigare studier belyser bland annat en problematik för Instagramanvändare att 

skapa sig ett enhetligt, starkt personligt varumärke i och med den användarmässiga 

konvergens som skett på plattformen (Marwic & Boyd 2011; Storsul, 2014; Labrecque et al. 

2011). Existerande forskning i ämnet personligt varumärkesbyggande studerar även de 

generella möjligheterna och problematiken med de digitala plattformarna. I ett snabbt 

föränderligt digitalt klimat, och med ett begränsat utbud av forskning som tar upp 

privatpersoners egna reflektioner kring sitt ickekommersiella personliga varumärke, anser vi 

att det finns ett behov av utförandet av nya, kompletterande studier. En del tidigare forskning 

i personligt varumärkesbyggande studerar specifikt individer som tillhör antingen en viss 

yrkesgrupp eller har ett specifikt intresse som till exempel politik, mode etc. (Hyland 2011; 

Smith & Sanderson 2015; Storsul 2014).  

Vi vill som uppsatsförfattare bidra forskningsfältet genom att undersöka 

privatpersoner på Instagram med sysselsättningar/intressegenrer som inte tidigare studerats. 

Vår studie är därmed baserad på ett urval av unga människor verksamma inom kultur 

och/eller mediabranschen. Vi anser vår definition av kultur och mediabranschen vara ett 

intressant urval då yrkesområdena ofta inkluderar kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter 

och ett spridande av ett budskap eller en produkt. Det kräver även en elementär kunskap om 

nätverkande, social media och personligt varumärkesbyggande hos yrkesverksamma.  
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1.2 Syfte 

 

Studien ämnar att kartlägga studieobjektens motiv bakom ett eventuellt strategiskt 

användande av Instagram och att ta reda på om studieobjekten själva anser att de har en 

strategi eller om deras intervjusvar tyder på ett strategiskt användande. Studien ämnar även att 

jämföra hur gruppen med få respektive många följare reflekterar kring sitt 

Instagramanvändande. De personer som uppsatsen fördjupat studerar representerar unika fall, 

men samtidigt skapar de en grund till en generalisering av forskningsresultaten och en 

inspiration till vidare forskning. Att delge vetenskapligt genererade insikter kring urvalets 

Instagramanvändande är något vi även hoppas kommer bidra till en ökad medvetenhet om 

Instagrams påverkan och konsekvenser.  

Studien tillhör således ett par områden inom medie och kommunikationsvetenskap 

som “medier och samhälle” och strategisk kommunikation. Området “medier och samhälle” 

berörs då studieobjektens förhållande till ett socialt medium, vilket är del av en större 

samhällskontext, och användandet av detta undersöks. Studien tillhör även området strategisk 

kommunikation då ett eventuellt strategiskt användande undersöks.   

Slutligen kan uppsatsens syfte definieras och tydliggöras genom nedan beskriven 

frågeställning, uppdelad i tre delar 

 

1.3 Frågeställning 

 

1. Vilka motiv till ett eventuellt strategiskt användande kan utläsas bland studieobjekten i 

de två urvalsgrupperna? 

 

2. Anser studieobjekten själva att de har en uttänkt strategi och/eller tyder deras 

intervjusvar på ett strategiskt användande? 

 

3. Hur reflekterar studieobjekten kring sitt Instagramanvändande?  
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1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel där tidigare forskning och det teoretiska ramverket som 

använts för analysen av empirin presenteras. Därefter följer ett metodkapitel som redogör för 

studiens insamlingsmetod, material, urval och tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver även den 

valda analysmodellen samt reflekterar över begrepp som reliabilitet, validitet och etik. 

Analysmodellen, som använts för att behandla den insamlade empirin, förklaras utförligt och 

strukturerar upp empirin tematiskt. Vidare presenteras resultatet organiserat utifrån de i 

analysen definierade temana, och ett huvudresultat för respektive tema kan utläsas. Därefter 

följer ett separat analyskapitel där vi tolkar resultatet i ljuset av det teoretiska ramverket. 

Uppsatsen avslutas med ett dragande av slutsatser och en avslutande diskussion, vilken 

efterföljs av kritik mot den egna studien och förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 
 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Studier av personligt varumärkesbyggande online 

 

I tre olika studier av Marwic och Boyd (2011),  Storsul (2014) och Labrecque et al. (2011) 

förklaras publiken som en framträdande faktor och influens när det kommer till att forma ett 

personligt varumärke online. Studierna vi har undersökt belyser faktum att sociala mediers 

användningsområde har utökats. Till exempel marknadsför företag sina produkter, politiker 

framför sin ståndpunkt, organisationer rekryterar medlemmar och privatpersoner söker socialt 

utbyte i social media. Allt sker idag på en och samma plattform. Sammansmältningen av olika 

syften med användningen av social media har resulterat i en problematik: Då innehållet i olika 

sociala medier, samt användares agendor, har sammansmält har gränser suddats ut mellan 

olika sociala kontexter. Detta har gjort det svårare för användare att utveckla ett personligt 

varumärke då det måste anpassas efter många olika publiker (Marwic & Boyd 2011; Storsul, 

2014; Labrecque et al. 2011). 

En annan studie behandlar ämnet social ångest som följd av individers 

självpresentation online. I artikeln ”Facebook SelfPresentational Motives: Daily Effects on 

Social Anxiety and Interaction Success” (2014) undersöker forskarna Burke och Ruppel i 

vilken utsträckning individers sociala kompetens återspeglas i hur de använder Facebook för 

självprestentation, och hur användningen kan relateras till social oro. Studien undersöker 

Facebookanvändandet bland universitetsstudenter och forskarna motiverar sin målgrupp med 

att majoriteten av universitetsstudenter använder Facebook dagligen, samt att det sociala 

mediet är en nödvändig komponent i en ung vuxens sociala umgänge. Undersökningens 

resultat visar att studieobjektens självpresentation på Facebook är relaterad till deras sociala 

ångest (Burke & Ruppel 2014). 

En återkommande trend i samtliga studier är en kritisk syn på möjligheten till ett 

skapande av ett framtida, enhetligt personligt varumärke. Majoriteten av forskningen vi har 

undersökt ser konvergensen av syften och användningsområden på sociala medier som en 
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negativ aspekt för det personliga varumärket, att den begränsar potentialen till en stark 

självpresentation. 

 

2.1.2 Teori och vetenskapliga artiklar om självpresentation och personligt 

varumärkesbyggande 

 

Ett återkommande element i forskningen kring personligt varumärkesbyggande är referensen 

till en teori utvecklad av sociologen Erving Goffman vilken behandlar fenomenet 

självpresentation. I sin bok The Presentation of Self In Everyday Life (1959) använder 

Goffman en teater och dess scen som metafor för hur individers självpresentation fungerar. 

Goffman hävdar att självpresentationen kan delas upp i två dimensioner; individens 

“frontstage” och “backstage”, där frontstage innebär en roll vi adapterar i relation till en 

publik. Rollen skapas med publiken i åtanke och individens beteende kan förändras beroende 

på publiken. Goffman hävdar att vi med denna roll bygger upp en slags fasad som är så lik ett 

slags ideal av oss själva som möjligt. Denna så kallade roll är öppen för bedömning och kritik 

för de som tar del av den. Backstage är den del av vårt beteende och presentation som vi inte 

presenterar offentligt för resten av världen. Det är backstage vi kan resonera kring, optimera 

och förfina vår presentation. Vårt privata backstagebeteende och dess egenskaper kan anses 

oacceptabelt att presentera för en publik, därför väljer vi att “skala av” det som finns 

backstage som vi anser opassande för vår frontstage (Goffman 1959). I denna uppsats 

används de engelska termerna beskrivna i Erving Goffmans bok då vi anser att de svenska 

termerna “jaget” och “maskerna”, som används i översättningen Jaget och maskerna: en 

studie i vardagslivets dramatik (1974) översatt av Sven Bergström, förvirrar begreppen 

istället för att tydliggöra dem. 

Begreppet personligt varumärke nämndes först 1997 av Tom Peters i artikeln “A 

Brand Called You” där han hävdar att vi alla är CEO (Chief Executive Officer) på “vårt eget 

företag”, och vårt främsta jobb är att vara vår egen marknadsförare. Peters hävdar att hur man 

som individ agerar och uttrycker sig bidrar till hur andra uppfattar ens person. Han menar att 

det inte spelar någon roll vilken ålder eller yrke man tillhör, det personliga varumärket krävs 

att förvaltas i alla lägen enligt Peters  (1997). 

I Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (1995) belyser Sherry Turkle 

hur självpresentation tar sig uttryck på Internet. Digitala plattformar ger individer möjlighet 
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att utforska och uttrycka sin identitet i större utsträckning än enbart i den fysiska världen. 

Alltså möjliggörs en flerdimensionell självpresentation och de olika identiteterna som kan 

skapas av individen online och i “verkligheten” kan komma att uppfattas lika “verkliga” 

(Turkle 1995). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 
 

2.2.1 Meyrowitz teori om självpresentation 

 

Joshua Meyrowitz kombinerar i boken No Sense of Places (1985) teorierna Medium Theory 

och situationalism. Han belyser relevansen av en applicering av de två teorierna på samhällen 

där medier innehar en stor roll i individers liv. Medium theory innebär ett förflyttad fokus från 

att enbart undersöka mediernas innehåll, som vanligt förekommande i tidigare 

medieforskning, till att undersöka själva mediets egenskaper och hur dessa inverkar på 

kulturen och samhället. Situationalismen innebär sättet socialt beteenden skapas på, i och av 

sociala situationer. Joshua Meyrowitz teori undersöker därmed hur medielandskapets 

förändringar påverkar social miljö, och vilken effekt förändringen i den sociala miljön har på 

människors beteende. Vissa delar av Meyrowitz teori refererar till och är delvis en utveckling 

av Erving Goffmans teori om självpresentation som tas upp under rubrik “2.1.2 Teori och 

vetenskapliga artiklar om självpresentation och personligt varumärke”.  

Meyrowitz menar att mycket forskning förbiser det faktum att mediet i sig har 

egenskaper som inverkar på människors beteende. Han undersöker därför i sin bok forskning 

kring mediers egenskaper, sociala situationer samt människors beteende och sätter resultaten i 

relation för att se hur medierna i sig kan förändra beteendet. Meyrowitz belyser faktum att 

mediernas tekniska utveckling förändrar sociala miljöer och möjligheter . Hur vi 

kommunicerar, var vi kommunicerar och vad vi kommunicerar förändras beroende på mediets 

egenskaper och förhållanden i samhället (Meyrowitz 1985). Meyrowitz informerar även om 

att medier tidigare har studerats som ett institut i andra samhällsinstitut, dvs. att medier i sig 

inte är ett eget institut utan att endast en aspekt av redan existerande samhällsinstitut. Han 

hävdar emellertid att medier i sig har egenskaper för att vara ett eget institut, att tidigare 
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forskning har förbisett detta faktum och därmed kan ha underskattat mediernas styrka och 

inflytande i samhället (Meyrowitz 1985). 

En enligt Meyrowitz etablerad forskare inom Medium theory är Marshall McLuhan 

som myntade begreppet  “The medium is the message”: 
 

The medium is the message because it is the medium that shapes and controls the scale and form of 

human association and action (McLuhan, 1964:9).  

 

McLuhan menar att forskare borde undersöka hur mediers egenskaper och utveckling 

förändrar samhället, dess individer och dessas beteende. McLuhan hävdar att medier funger 

som en förlängning av våra sinnen som påverkar vårt sociala beteende (McLuhan 1964). 

Medium Theory har karaktäriserats som en teknologideterministisk teori vilket innebär att 

medier anses ha makten att förändra samhället påverka människors beteende, snarare än att 

det är människor som anpassar medier och påverkar dem.  

Meyrowitz förklarar att sociala situationer oundvikligen påverkas av mediers tekniska 

utveckling. Situationalismen menar att vårt beteende styrs och utvecklas av situationen, att vi 

beter oss olika i olika situationer och att vi anpassar oss till situationens kontext och dess 

sociala spel. I olika sociala situationer finns det olika regler och vi förhåller oss till dessa 

genom att utreda situationen direkt när den äntras, för att sedan anpassa vårt beteende. Detta 

beteende är så väl insocialiserat och etablerat att vi för det mesta är omedvetna om processen. 

Genom att kombinera Medium Theory och situationalismen menar Meyrowitz att vårt 

beteende styrs och förändras av medier, och i sin bok sätter han kombinationen av teorier i 

perspektiv till Goffmans teori kring självpresentation. Meyrowitz hävdar, till skillnad från 

Goffman, att i stället för endast en frontstage och en backstage finns det även en så kallad 

“middle region”. Denna “middle region” beskriver att medierna blir en del av oss och en slags 

förlängning av våra sinnen. De blir ett konstant tillgängligt verktyg för att uttrycka oss själva i 

alla situationer, vilket gör att vi får det svårare att skilja mellan vår frontstage och backstage. 

Genom att sociala miljöer inte längre är bundna till en fysisk miljö, utan de är med de sociala 

mediernas introducerande ständigt närvarande, smälter frontstage och backstage ihop och 

överlappar varandra i olika aspekter. Det innebär att vårt sociala beteende kan komma att 

förändras då det sker en förändring i hur olika sociala miljöer ser ut. Då exempelvis det 

privata, som tidigare tillhörde vår backstage, nu i högre grad sammansmälter med vår 
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offentliga frontstage kan det resultera i vi börjar ifrågasätta vad vi faktiskt definierar som det 

privata. 

 

2.2.2 Gillbergs teori om uppmärkssamhetssamhället 

     

Ninna Gillberg hävdar följande med sin bok Uppmärksamhetssamhället (2014): 

 
I stora drag kan uppmärksamhetssamhället sägas handla om att det direkta utmanas av det 

medierade, att det fysiska utamanas av det symboliska och sociala och att det objektiva utmanas av det 

subjektiva. (Gillberg 2014:127)  

 

Faktum att fler och fler lägger mer tid på sociala medier och mindre på att vara i nuet i den 

fysiska verkligheten leder till flera konsekvenser, menar Gillberg.  En konsekvens är att 

uppmärksamhet har blivit allt viktigare och hon hävdar allt som sker får ett värde först när det 

offentliggörs. Uppmärksamhet har därmed blivit ett slags kvalitetskriterium: Ju mer 

uppmärksamhet något får, desto större plats tar det och desto högre prioriteringsvärde 

förtjänar det. Gillberg refererar även till synlighetspremien som Rein et al. skriver om i boken 

High Visibility: The Making and Marketing of Professionals Into Celebrities (1997). 

Synlighetspremien innebär att en individ som är offentlig har ett större värde än en individ 

som inte är det. I boken exemplifieras det med en känd person och en okänd person, där den 

kända personen har ett högre värde och status än den okända. Teorin tar även upp att en känd 

person inte bara har ett högre värde utan också får tillgång till ett större yrkesfält och fler 

möjligheter än den okända (Rein et al. 1997). 

Enligt Gillberg motiveras vårt socialliv alltmer utav vårt behov av självpresentation 

och nätverkande. Självpresentationen online är enklare att finslipa och utforma till en 

optimerad bild av jaget, medan nätverkandet på sociala medier inte är begränsat på samma 

sätt som det är i den fysiska miljön. Det personliga varumärkesbyggandet står alltså i centrum 

i Gillians uppmärkssamhetssamhälle, och hon menar att ett självförverkligande prioriteras 

framför att se till den sociala gruppens behov. 

Begreppet medialisering är även aktuellt i Uppmärksamhetssamhället (2014). 

Gillberg refererar till Stig Hjarvards utveckling av medialiseringen som begrepp, vilken 

härstammat från forskning inom politik och massmediers inverkan på hur politiken förmedlas 
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och anpassas efter hur massmedia fungerar. Hjarvard hävdar i artikeln The Mediatization of 

Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change att medialisering är 

en process som innebär att medierna har blivit ett eget institut som alla andra 

samhällsinstitutioner behöver anpassa sig till. Samtidigt menar Hjarvard att medierna alltmer 

integreras i de andra samhällsinstitutionerna (Hjarvard 2008). Gillberg använder begreppet 

medialisering för att beskriva hur individer och det sociala livet påverkas av medierna och 

genomgår en slags medialisering. Vårt beteende förändras på grund av mediernas tekniska 

möjligheter (Gillberg 2014). Gillbergs teorier i Uppmärksamhetssamhället (2014) faller sig 

aktuella att använda vid en analys av resultatet av empirin vår studie.  

 

2.2.3 Labrecques et al. om Online Personal Branding 

 

Labrecque et al. beskriver i sin artikel “Online Personal Branding: Processes, Challenges, and 

Implications” (2011) sin studie om hur individer hanterar sitt personliga varumärke online, 

och vilka hinder de stöter på under processen. Genom att låta universitetsstudenter samt en 

Human Resourcesspecialist bedöma tolv personers onlineprofiler/digitala personliga 

varumärken i flertalet plattformar, gjordes sedan en jämförelse mellan deras bedömningar och 

profilägarens bedömning av sin egen profil. Därefter utfördes djupintervjuer med 

profilinnehavarna rörande deras hanterande av den digital profilen samt tankarna kring 

bedömningen av den.  

Sammanfattningsvis visade undersökningens resultat att det var oundvikligt att skapa 

ett personligt varumärke genom sin onlineprofil, och att majoriteten av de undersökta var 

medvetna om att de marknadsförde sitt eget varumärke. Däremot kunde studieobjekten både 

vara omedvetna om riskerna med sitt användande och frustrerade över att de saknade verktyg 

för att profilera sitt varumärke till en viss publik. Studien fann även sina studieobjekt 

ambivalenta inför det personliga varumärkesbyggandet och kontrollen över informationen de 

delade. Informationen som krävdes för att bygga ett varumärke online riskerade att vara 

missriktad eller otillräcklig beroende på publik. Det visade sig även vara en del av problemet 

hos studieobjekten, att de hade flera olika publiker att adressera vilka krävde olika 

information. 

Utförandet av Labrecque et al.:s undersökning motiverades av en brist på forskning 

från ett personligt perspektiv när det kommer till personligt varumärkesbyggande online. 
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Undersökningen tar avstamp i en litteraturundersökning som studerat ämnen som “motiv för 

att skapa en onlinenärvaro”, “webb 2.0” och det “personliga varumärkets roll”. Även 

Labrecque et al. applicerar Goffmans liknelse med teatern och dess aktörer, som presenteras 

under rubrik 2.1.2, på användarnas beteende och förhållning till sociala medier och webben. 

Hur individerna presenterar sig online liknar Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

metaforiska exempel om teatern och ”frontstage” som förklaring till beteendet i användarnas 

profiler. Labreqcue et al. liknar bilder, applikationer och information vid en slags rekvisita 

som Goffman hävdar att individerna kan använda sig av i sitt “frontstage performance” för att 

skapa mening och identitet. 

Labrecque et al. belyser även i sin undersökning att olika publik med olika agendor 

bakom sitt sociala medieanvändande går samman i få, större plattformar. Ett exempel som tas 

upp är Facebook, som från början främst användes som en plattform för socialt nätverkande 

bland privatpersoner men som nu också är en plattform för företag, organisationer, sociala 

rörelser etc. som alla har olika agendor med användandet av plattformen. 

Sammansmältningen av publiker har gjort formandet av det personliga varumärket i de 

sociala medierna komplext då användarna har fler än en publik att adressera. Användarna i 

studien utformade sitt personliga varumärke med sin publik i åtanke och Labrecque et al. fann 

att studieobjekten tenderade att bli frustrerade över komplikationerna sammansmältningen 

skapar. Studieobjekten förklarade att sammansmältningen komplicerar byggandet av deras 

personliga varumärke eftersom deras publik är mångfaldig och därmed försvårar en tydlig 

riktning av en strategi vid användandet av sociala medier, och målet med denna (Labrecque et 

al. 2011). Konvergensen av publik på sociala medier gör att användarnas meddelanden och 

innehåll relaterat till det personliga varumärkesbyggande ofta endast lyckas adressera en del 

av publiken som utgör målgruppen, eller adresseras olika målgrupper i olika meddelanden. 

Det kan leda till ett osammanhängande personligt varumärket och självpresentationen, och det 

personliga varumärket kan hotas ifall mottagaren uppfattar användaren som “oäkta” och 

"falsk". Rädslan för att framstå “oäkta” gör att vissa användare i studien strävar efter ett 

personligt varumärke som upplevs som  ”äkta” och ”sant”, där användarens meddelande 

skapas utifrån vad denna genuint vill uttrycka snarare än vad som uppfyller publikens 

preferenser (Labrecque et al. 2011). 
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2.3 Val av källor 

 

Inför utförandet av studien gjordes en litteraturöversikt för att kartlägga hur personligt 

varumärkesbyggande är studerat i tidigare forskning, och vilka teorier som berör ämnet. 

Genom litteraturöversikten identifierades forskningsfältet och vanligt förekommande teorier . 

Även luckor inom det vetenskapliga fältet har uppenbarandes.  

Den tidigare forskning vi ansåg var av största relevans att kartlägga är forskning som 

undersöker självpresentation och personligt varumärkesbyggande online. Då den digitala 

tekniken och sociala medier med den har en förhållandevis kort historia och är snabbt 

föränderlig är forskningsutbudet begränsat, och i många fall även inaktuellt. Därför anser vi 

det vara viktigt att kartlägga hur studier som utförts nära i tiden ser ut och vad de resulterat i. 

Vi undersökte mer specifikt studier som publicerats efter år 2010 för att inte utesluta 

eventuella viktiga forskningsbidrag, men samtidigt begränsa oss till att titta på ett aktuellt 

forskningsutbud.  

Genom dessa studier identifierades även frekvent refererade teorier som behandlar 

självpresentation och personligt varumärke, exempelvis Goffmans (1959). Teorierna är äldre 

men lämpliga att studera då de gav en översikt över hur teorier kring självpresentation har sett 

ut innan den digitala utvecklingens början.  

Till studien har vi använt oss av databaser på Internet för att hämta information och 

inspiration från tidigare forskning inom fältet. Databasen Communication and Mass Media 

Complete (https://www.ebsco.com/) användes för att söka efter akademiska källor avgränsade 

till media och kommunikationsvetenskapen. Genom användandet av sökord som “self 

presentation”, “Instagram”, “branding”, “personal branding” etc. valde vi av sökträffarna ut 

sex studier att undersöka vidare. Urvalet gjordes utifrån antydan av relevans i abstract, samt 

publikationsår efter 2010. 

 

   

17 



3. Metod och material 
 
3.1 Val av insamlingsmetod  

 

Det föll sig självklart att valet av metod för insamlandet av empiri skulle göras utifrån de 

kvalitativa forskningsmetoderna, då svaret på den valda forskningsfrågan ämnar att skaffa en 

mer djupgående förståelse kring tankar och bakomliggande processer av studieobjektens 

användande av Instagram. Till skillnad från en kvalitativ metod skulle en kvantitativ 

undersökning inte kunna frambringa tillräckligt utförliga redogörelser av studieobjektens mer 

komplexa tankegångar och åsikter (Kvale et alt. 2009). Detaljer skulle gå förlorade i en 

kvantifiering av en stor mängd kortare svar alstrade genom exempelvis en enkät. Med 

vetskapen att kvalitativa metoder är svårgeneraliserade blev trots allt kvalitativa 

djup/samtalsintervjuer det naturliga metodvalet bäst lämpat för studien. 

Samtalsintervjuerna som utförts med tio studieobjekt benämns som halvstrukturerade 

då frågorna som ställts är av både den öppna och mer direkta typen. Flexibiliteten som 

intervjuformen erbjuder anser vi vara nödvändig för att belysa studieobjektens spontana svar, 

samtidigt som en viss mån av kontroll krävs för att bibehålla intervjuns tematiska ramar. 

Kontrollen bidrar även till att effektivisera intervjuprocessen rent tidsmässigt (Kvale et alt. 

2009).  

Funderingar kring en kompletterande metod fanns för ett belysande av ämnet ur 

ytterligare en dimension. Dessa handlade främst om ett komplement som skulle kunna 

kartlägga innehållet i de inlägg som studieobjekten postar på sina Instagramprofiler. Vi 

studerade tidigare utförd forskning om Instagram och kom fram till att en kvantitativ 

innehållsanalys skulle kunna ge uppsatsens läsare en bättre förståelse kring studieobjektens 

publicerade material. Sedermera kom vi till insikten att en innehållsanalys trots allt inte är 

nödvändigt för att generera ett svar på vår uppsats valda forskningsfråga, och att en 

kompletterande metod istället skulle bidra till en spretighet som skulle störa uppsatsens 

egentliga fokus. Uppsatsen ämnar att kartlägga de bakomliggande tankarna kring 

studieobjektens Instagramanvändande och materialet de publicerar, och inte det faktiska 

innehållet i det publicerade materialet.  
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3.2 Urval 
 

En kombination av ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval användes för att få fram 

lämpliga studieobjekt. Mats Ekström och LarsÅke Larsson understryker i sin bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010) vikten av att urvalet måste passa den frågeställning som 

formulerats i en uppsats och att det måste vara representativt för att frambringa svar på denna. 

Ett bekvämlighetsurval baseras på vilka studieobjekt som finns lättast tillgängliga, och 

ett sådant gjordes först då vi ansåg att delar av våra privata kontaktnät representerade den 

grupp som är relevant för att svara på uppsatsens forskningsfråga. Den tidigare relationen 

studieobjektet har till forskaren kan på ett negativt sätt påverka intervjusvaren och studien i 

sin helhet genom snedvridning. Även forskarens förutfattade meningar, omedvetna påverkan 

på studieobjektet och tolkning av intervjusvaren kan vara en konsekvens av den tidigare 

relationen (Esaiasson et al. 2012). Därmed kan alltså studien påverkas på ett annat sätt än om 

relation mellan forskare och studieobjekt endast existerar i studiesyfte. Vi anser emellertid de 

positiva aspekterna av ett bekvämlighetsval och en tidigare relation med studieobjekten väga 

över de negativa. Viktiga positiva aspekt av ett bekvämlighetsurval är att studieobjekten kan 

tänkas ha en mer avspänd relation och känna större tillit till en bekant forskare än en okänd 

forskare, något som kan leda till mer uppriktiga och avslappnade svar (Thomsson 2002). 

Goda, tidigare relationer kan också betyda att viljan att delta i studien eventuellt är större, och 

att ett fullföljandet av deltagandet känns mer självklart, för en bekant som av personliga skäl 

och vänskap vill hjälpa en bekant forskare. Att flera studieobjekt plötsligt skulle avsäga sig 

sitt deltagande skulle problematisera studiens utförande ur en tidsaspekt, då urvals och 

intervjuprocessen är tidskrävande.  

Från den mängd bekanta vars profiler vi uppsatsförfattare följer på Instagram, och som 

vi diskuterat som möjliga studieobjekt, gjordes sedan ett strategiskt urval för att ytterligare 

“skräddasy” det ideala urvalet för studien. Ett strategiskt urval innebär att urvalet styrs av 

relevans och kapacitet att svara på studiens forskningsfråga (Dalén 2015). Vi anser att våra 

intervjufrågor kräver en specifik grupp studiobjekt vars erfarenheter och kunskaper stämmer 

överens med det som krävs för att förstå och frambringa relevanta svar.  

Vi valde därmed att avgränsa urvalet till individer som är inom åldersspannet 18 till 30 år 

gamla. Detta för att undersöka individer som är väl bekanta med och använt sig av sociala 

medier under en längre tid. Personer i åldrarna 18 till 30 har växt upp med det sociala mediers 
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utveckling och har en erfarenhet som sträcker sig från det begynnande introducerandet till 

dagens fullt utvecklade användning. Det slutgiltiga urvalet gjordes efter ytterligare en 

gemensam nämnare: Alla studieobjekt är på något sätt sysselsatta inom kultur och/eller 

mediabranschen. Vi definierar branscherna utifrån Arbetsförmedlingens beskrivningar av 

vilka yrken som innefattas, bland andra konstnär, designer, musiker, journalist, fotograf etc. 

(Arbetsförmedlingen 2015). Studieobjektens involverande i branscherna är i vissa fall 

studierelaterat, i andra yrkesmässigt och i några fall i fullt engagerande sidoprojekt. Den 

gemensamma sysselsättning anser vi vara av yttersta intresse och relevans då, som nämt under 

rubrik “1.1 Problemformulering”, yrkesområdena ofta inkluderar kommunikationsrelaterade 

arbetsuppgifter och elementär kunskap om nätverkande, social media och personligt 

varumärkesbyggande hos yrkesverksamma. Att branscherna ligger i framkant inom områdena 

bidrar med möjligheter till ytterligare analys och slutsatser. Urvalet är slutligen även baserat 

på studieobjektens antal följare. Hälften av de utvalda studieobjekten har ett stort antal följare, 

1000 eller fler, och den andra hälften har ett mindre, 500 eller färre. Vi finner en jämförelse 

med faktorn antal följare intressant då vi tror att privatpersoners antal följare kan påverka hur 

deras motiv, eventuella strategi samt reflektioner kring sin användning ser ut. Anledningen till 

att vi bestämt antalet 500 eller färre för få följare samt 1000 eller fler för många följare 

förklaras geneom vår egen erfarenhet av Instagram. Användare med färre än 500 följare 

upplever vi oftast följs av vänner och bekanta vilka utgör majoriteten av deras följare, medan 

användare med 1000 eller fler följare ofta följs av personer utöver sin bekantskapskrets. Som 

nämnts tidigare är det av intresse att jämföra dessa urvalsgrupper för att undersöka om 

följarantal inverkar på strategi och motiv. 

Monica Dalén hävdar i boken Intervju som metod att vikten av en brett urval kan 

vara avgörande för reliabiliteten hos en studie (2015). Vi har strävat efter ett så brett urval 

som möjligt inom den ovan nämnda urvalsramen för att studien inte ska bli för snäv och på så 

sätt ointressant, samt för en ökad reliabilitet. Ett brett urval inom urvalsramen syftar i vårt fall 

till en jämn fördelning mellan kvinnor och män, en spridning inom det valda åldersspannet, 

olika sysselsättningar inom den valda “sysselsättningskategorin” samt olika antal följare inom 

de två olika grupperna med många respektive få följare.  
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3.3 Material 

 

Studiens urval består av tio personer, vilket vi ansåg vara en rimlig mängd studieobjekt med 

den givna tidsram som fanns för uppsatsens genomförande. Då empirin samlats in genom tio 

djupintervjuer med samtliga tio studieobjekt, skulle ett större urval bli för tidskrävande. Trots 

en spridning av studieobjekt inom urvalet är det inte stort nog att representera den fulla 

populationen av kultur och/eller mediearbetare inom åldrarna 18 till 30 som använder 

Instagram utan ett kommerciellt syfte. Studieobjektens relevanta, personliga uppgifter 

redogörs nedan. Samtliga namn har fingerats för att garantera anonymitet och på så sätt 

främja ärliga svar fria från självcensurering. 

 

Tabell 1. Studieobjekt med många följare (fler än 1000): 

 

Namn  Ålder  Sysselsättning  Följare, 
antal 

Följer, 
antal 

Aktiv 
sedan, 
årtal 

William  25  Jobbar som International Exportation 
Manager på ett internationellt skivbolag 

med kontor i Stockholm. 

1186  303  2012 

Johanna  21  Studerar design, teknik och ekonomi på 
Stockholms universitet och har tidigare 
jobbat som modell internationellt.  

 

10 300  418  2012 

Behroz  21  Studerar musik och estetik med inriktning 
filmmusik på Stockholms universitet. 

1001  577  2010 

Elsa  19  Studerar genusvetenskap på Uppsala 
Universitet och frilansar inom illustration 

och konst. 

1565  641  2011 

Sofie  27  Studerar journalistik på Stockholms 
Universitet och jobbar som frilansskribent 

på Nöjesguiden.  

2059  4012  2012 
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Tabell 2. Studieobjekt med få följare (färre än 500): 

 

Namn  Ålder  Sysselsättning  Följare, 
antal 

Följer, 
antal 

Aktiv 
sedan, 
årtal 

Herman  26  Frilansar inom marknadsföring och foto 
och  jobbar extra som DJ i Uppsala och 

Stockholm. 

387  394  2011 

Anna  21  Studerar Fashion Communication på 
Central Saint Martens i London. 

498  272  2012 

Mikael  28  Jobbar som digital designer i Stockholm.  173  322  2010 

Caroline  26  Jobbar som redigerare på ett 
produktionsbolag i Stockholm. 

176  162  2011 

Niklas  29  Jobbar som fotograf och kulturproducent i 
Göteborg. 

212  220  2012 

 

 

3.3.1 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet handlar om att det är tillförlitligt material som presenteras i en studie och att 

tänkbara snedvridningar identifieras och undviks eller diskuteras. Då vi använt oss av 

djupintervjuer som forskningsmetod och vår studie är av det kvalitativa slaget kan studiens 

reliabilitet vara något problematisk att mäta. Vid en kvantitativ forskning kan reliabiliteten 

ofta enkelt mätas genom att ställa frågan om en annan forskare skulle komma fram till samma 

resultat med samma metod. Då den kvalitativa djupintervjun är situationsbunden och i hög 

grad påverkad av forskaren och studieobjektet i sammanhanget går det inte att mäta 

reliabiliteten på samma sätt som i en kvantitativ studie (Dalén 2015). För att kunna säkerställa 

vår studies höga reliabilitet har vi anammat en transparans och en stor detaljrikedom i vår 

beskrivning av studiens genomförande. Vi har tydligt reflekterat över beskrivit vår forskarroll 

(se rubrik “3.2 Urval”) och den etikproblematik som följer studien (se rubrik “3.3.2 Etiska 

överväganden”).  

22 



Strävandet efter ett relevant urval med giltig representation för studien kan, som 

nämt under rubrik “3.2 Urval”, samtidigt göra urvalet för smalt för uppnåendet av den 

generaliserbarhet som skulle kunna bevisa att resultaten går att påvisa i ett större sammanhang 

än bara den specifika studien (Dalén, 2015). Även intervjufrågornas karaktär kan påverka 

validiteten och för att intervjumetoden ska förefalla valid och framkalla den typ av svar som 

forskningsfrågan kräver är det förutsatt att rätt frågor ställs. Som tidigare nämnts (se “3.1 Val 

av insamlingsmetod”)  är intervjufrågorna som använts i intervjuprocessen noga utformade 

efter den halvstrukturerade intervjuformen, och utformningen har en stadig grund i uppsatsen 

frågeställning (bilaga 9.2). Intervjustrukturen följer en slags trattstruktur som uppmuntrar till 

att inleda intervjun med de mer öppna frågorna, och avsluta med de mer strukturerade. Detta 

menar vi skapar en balans mellan struktur och öppenhet vilket vi i förlängningen menar ger 

intervjusvaren och analysen hög validitet (Kvale et al. 2009).  

 

3.3.2 Etiska överväganden 

 
Eftersom studien behandlar studieobjektens personliga tankar och resonerande är 

forskningsetiken essentiell att ha i åtanke genomgående i studieprocessen. Vid samtliga 

intervjuer har informerat samtycke tillämpats där studien kortfattat presenteras, vem som utför 

den, varför studiens utförs, vad studien önskar uppnå, hur den insamlade informationen under 

intervjuerna kommer hanteras samt studieobjektens rättigheter som studieobjekt (Dalén 

2015). Det informerade samtycket delgavs genom muntlig uppläsning av ett tryckt dokument 

som sedan delades ut till studieobjekten. För att understryka ett professionellt agerande har de 

forskningsetiska principer som utformats av Vetenskapsrådet (2007) noga lästs och tillämpats. 

Då vi uppsatsförfattare är bekanta med studiens studieobjekt är deras tillit till oss 

möjligen större än vad den skulle vara till ett par okända forskare. Oavsett värnandet om våra 

studieobjekts rättigheter kan emellertid den avslappnade relationen lätt orsaka en 

slentrianmässig informering om det informerade samtycket. Trots att det finns en tillit i en 

vänskapsrelation anser vi det vara ytterst oprofessionellt att låta den direktöversättas till en 

tillit i en studiesituation. Därmed är det av största vikt att understryka att vi gjort allt för att 

förhindra ett bagatelliserande av det informerade samtycket.  
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3.4 Tillvägagångssätt  

 

3.4.1 Intervjusituationen  

 

Djupintervjuerna har utförts av oss båda uppsatsförfattare, men med endast en av oss 

närvarande vid varje intervju. Respektive har hållit intervjuer med de studieobjekt vi är bäst 

bekanta med för att utnyttja de positiva aspekerna av att redan ha en bra, etablerad relation 

forskare och studieobjekt emellan. Vi båda uppsatsförfattare är bekanta med personer från 

båda urvalsgrupperna.  En av oss intervjuade tre studieobjekt med många följare och två med 

få, medan den andra av oss ansvarade för att intervjua resten av urvalet som utgörs av en 

motsatt konstellation.  På så sätt undveks en eventuell snedvridning som skulle kunna uppstå 

om en av oss intervjuade alla inom en urvalsgrupp.    

 I en intervjusituation finns risken att studieobjektet kan uppfatta en obekväm 

hierarkisk situation där forskaren kan upplevas stå över den intervjuade (Alvesson 2008). Vi 

resonerar att risken för upplevelsen av en hierarkisk situation minskar om endast en 

intervjuare närvarar istället för två samtidigt. Två intervjuare vid samma intervjutillfälle 

skulle kunna upplevas som dubbla “auktoritärer”, och dessutom skulle den okända relationen 

till den ena av oss kunna överskugga vissa av de positiva effekter den etablerade relationen 

till den andra av oss främjar.  

För att kontrollera  intervjufrågornas begriplighet, att de uppfattas på önskat sätt samt 

anses som relevanta för frågeställningen, utförde vi var sin testintervju med var sin bekant 

som använder Instagram utan ett kommerciellt syfte. Testpersonerna föll inte inom 

urvalsramens ålders och sysselsättningsspecifikationer, men detta såg vi inte heller som en 

nödvändighet för att testintervjuerna skulleuppfylla sitt syfte. Vid testintervjuerna 

uppskattades intervjutiden till ungefär 40 minuter som upplevdes som en rimlig tidsram för att 

få svar på de totalt 26 intervjufrågor som fastställdes (för att sedan eventuellt kompletteras 

med icke förbestämda följfrågor beroende på hur de enskilda intervjuerna utvecklas) och 

således på vår frågeställning.  

Efter att testintervjuerna hållits och finjusteringar av intervjufrågorna utförts hölls de 

“riktiga” intervjuerna som ligger till grund för uppsatsens empiri. Dessa utfördes i miljöer 

som studieobjekten själva önskat och föreslagit vid förfrågan, men som samtidigt godkänts av 
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oss forskare som miljöer lämpade för en intervjusituation. Vi anser lämpliga miljöer vara 

lugna och inte för bullriga för att undvika risken att ljudinspelningen störs och att 

studieobjektet och/eller forskaren distraheras. Att låta studieobjekten själva bestämma 

intervjumiljö menar vi säkerställer att miljön inte intervenerar med studieobjektens 

sinnestillstånd och tillåter dem känna sig bekväma och avslappnade under intervjun.  

Intervjuerna spelades in genom en inspelningsapplikation på mobiltelefon som 

garanterar ett smidigt och okomplicerat användande samt bra ljudkvalitét. Inspelningarna 

transfererades sedan till dator för lättare kunna transkriberas.  

 

3.4.2 Transkribering 

 

Vi valde att dela upp och transkribera de intervjuer vi själva utfört för att så korrekt som 

möjligt skriftligen återge intervjutillfällena med den fysiska intervjun i åtanke. En 

transkribering av intervjuerna ansåg vi vara nödvändig för att få en överblick över det stora 

material den insamlade empirin utgör, samt för att möjliggöra den tematisering uppsatsens 

innehållsanalys baseras på. Transkriberingen utfördes genom att den inspelade ljudfilen 

bearbetades i ett datorprogram så att hastigheten kunde saktas ner och meningar och ord 

framträdde tydligare. Detta underlättade och påskyndade den välkänt långdragna 

transkriberingsprocessen. Det nedsaktade ljudet och originalljudet spelades upp växelvis och 

repetitivt för att främja en skriftlig återgivning på det mest effektiva sättet.  

Information som betoning, pauser, tonläge etc. går förlorad i en transkribering där 

texten endast innehåller ordval och meningar (Alvesson 2008). Då studien ämnar att kartlägga 

tankemönster och processer var vi uppsatsförfattare eniga om att utföra en transkribering som 

inkluderar företeelser som kan antyda latenta meningar i intervjusvaren. Vi har därmed även 

transkriberat studiobjektens markanta pauser och skratt under intervjun för att inte gå miste 

om den komplexitet som finns i tal. Steinar Kvale förklarar i sin bok Doing Interviews (2008) 

att objektivt rätt och fel inte går att definiera när det kommer till tillvägagångssättet för 

transkriberig av intervjuer, och att en transkription med hög validitet uppnås om 

transkriberingens detaljrikedom är relevant för studiens syfte. Kvale understryker att en 

inkludering av pauser, tonläge etc. är relevant vid tolkning av psykologiska aspekter, 

exempelvis underliggande meningar av tvekan eller ängslighet.  
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3.4.3 Kodning 

 

När intervjuerna transkriberats påbörjades kodningsarbetet. Beslutet togs att vi båda 

uppsatsförfattare tillsammans skulle koda alla intervjuer för att ha möjlighet att diskutera 

olika koder och på så sätt komma fram till de bäst lämpade. För att vägleda oss själva genom 

kodningsprocessen, och inte låta vikten av uppsatsens frågeställning glömmas bort, bestämde 

vi på förhand tre huvudsakliga kategorier att ha som utgångspunkt för skapandet av 

underkategorier och koder (DowneWamboldt 1992). De tre förformulerade kategorierna 

baserades på frågeställningens tre distinkta delar: 

Frågeställningens första del handlar om vad som motiverar studieobjekten till ett 

eventuellt strategiskt Instagramanvändande. Vi valde därför kategorin ”MOTIV” som 

användes för att kategorisera koder som talar om drivkrafter eller motiv bakom 

studieobjektens Insatgramanvändande. Andra delen av frågeställningen söker svar på om den 

intervjuade har ett strategiskt användade av Instagram. Kategorin “STRATEGI” användes för 

koder som märker passager vilka indikerar på att studieobjektet använder någon slags strategi 

eller har ett strategiskt tankesätt bakom sitt användande. Kategorin “REFLEKTION” 

användes för koder som beskriver att studieobjekten i sina intervjusvar resonerar kring sitt 

Instagramanvändande.  

Kodningsprocessen genomfördes genom att vi uppsatsförfattare tillsammans läste 

intervjuerna högt, diskuterade eventuella kategorier, underkategorier och koder för att sedan 

anteckna koderna vi definierat i ett separat dokument. Om en kod förekom fler en en gång i 

intervjumaterialet antecknades förekomsten så att det i den färdigställda kodningen tydligt 

kunde urskiljas vilka koder som var mest förekommande.  Det faller sig intressant att studera 

de olika bestämda kodernas förekomst och samband då de tydliggör återkommande teman i 

den stora massan information det transkriberade intervjumaterialet utgör (Hansen & Machin 

2013). De förbestämda kategorierna samt framträdande underkategorier underlättade fortsatt 

bearbetning av det färdigkodade materialet då den grova indelningen skapat en översikt. Vi 

skrev ut de antecknade koderna från datorn på papper, klippte ut dem, spred ut dem på ett 

bord och fick på så sätt en ännu bättre överblick över materialet. Vi kunde lättare se hur nya 

kategorier kunde skapas, hur koderna och de redan befintliga underkategorierna och 

kategorierna relaterade till varandra samt hur de sedan kunde delas in efter teman. Efter att ha 
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testat olika sorteringar och grupperingar av av de olika lapparna med koder framträdde tre 

specifika teman som relaterar till frågeställningens tre delar.   

 

3.5 Analysmodell 

 

Den innehållsanalys vi gjort på det transkriberade materialet baserar sig på Graneheim och 

Lundman definitioner och föreslagna tillvägagångssätt (2004) med inslag av 

DowneWamboldts rekommendation om förformulerade av preliminära kategorier (1992). 

DowneWamboldt menar att ett väljande av kategorier vid en ytlig behandling, dvs. ett snabbt 

skumläsande av materialet innan börjandet av kodningprocessen, är att föredra. Vi ansåg 

förformulerade kategorier baserade på uppsatsens frågeställnings tre delar vara ett sätt att 

bibehålla uppsatsens röda tråd och fokus. Kategorierna fungerade därmed som en vägledning 

vid kodningen för att generera de mest relevanta empiriska resultaten. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att första steget i utförandet av en 

innehållsanalys är att välja analysenhet. Enligt författarna utgör de transkriberade intervjuerna 

i sin helhet lämpliga analysenheter, med argumentet det enkelt går att se till materialets helhet 

och delar under kodnings och tematiseringsprocessen. Det är emellertid de transkriberade 

intervjuernas specifika meningsbärande enheter som sedan kodas. En meningsbärande enhet 

utgörs av antingen ord, meningar eller stycken som är relaterade till varandra genom 

innehållet eller kontexten. För att sortera ut meningsbärande enheter är en reducering av 

textmaterialet nödvändig. Graneheim och Lundman väljer att benämna processen förkortning 

(eng. condensation) och författarna understryker vikten av att minska textmassan men 

samtidigt behålla den innehållsmässiga kärnan.  

Skapandet av koder, underkategorier, kategorier och teman ur det förkortade 

materialet och de meningsbärande enheterna kräver en forskares tolkningsförmåga. 

Graneheim och Lundman beskriver tolkningsdelen av analysprocessen som abstraktion och de 

menar att definitionen av en kod är överensstämmande i nästan all litteratur som belyser 

ämnet. En kod är därmed allmängiltigt ansedd som en en slags kontextbunden, beskrivande 

etikett på en meningsbärande enhet. Koden låter forskaren se datan i ett nytt, alternativt ljus.  

Efter bestämmandet av koder placeras dessa in i kategorier med underkategorier, 

vilket enligt författarna är den mest centrala del av den kvalitativa innehållsanalysen. En 
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kategori definieras som en slags “etikett” på en grupp koder som alla delar gemensamma 

aspekter och alla kan beskrivas av kategorin. Författarna understryker att en kategori endast är 

beskrivande av det manifesta innehållet i datan, vilket tydligt skiljer en kategori från ett tema. 

Ett tema sammankopplar latenta meningar i koder och kategorier på en nivå som kräver 

forskarens tolkningsförmåga. Genom vårt utförande av en kvalitativ innehållsanalys på den 

insamlade empirin utkristalliserades tre huvudsakliga teman beskrivna nedan. Temana 

skapades utifrån de förformulerade kategorierna samt de underkategorier och koder som 

förekommit flest gånger bland studieobjekten med både få och många följare. Varje tema 

relaterar till sin del av frågeställningen.  

 

3.5.1 TEMA A: Motiv  flera olika motiv 

 

Utifrån kategorin “MOTIV” och uppsatsens frågeställnings första del rörande strategiskt 

användande summerar temat “flera olika motiv” innebörderna av de dominerande koderna 

inom kategorin. De koder som förekom flest gånger i intervjuerna med studieobjekten med 

många följare konstituerar följande betydelser: 

 

● Motiv att använda Instagram för kreativt utlopp/personligt uttryck. 

● Motiv att dokumentera tillvaron för att minnas händelser och företeelser. 

● Motiv att använda Instagram för att framstå på ett specifikt sätt. 

● Följare och likes ej motiverande.  

● Framtidsvisioner/mål är ej motiverande. 

 

I intervjuerna med studieobjekten med få följare förkom mest frekvent koder som utgör 

följande innebörder: 

 

● Motiv att använda Instagram för kreativt utlopp. 

● Motiv att dokumentera tillvaron för att minnas händelser och företeelser. 

● Motiv att använda Instagram för att framstå på ett specifikt sätt. 

● Motiv att använda Instagram för att skryta. 

● Följare och likes ej motiverande.  

● Framtidsvisioner/mål ej motiverande. 
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3.5.2 TEMA B: Strategi  genomtänkt användande 

 

Utifrån kategorin “STRATEGI” och uppsatsens frågeställnings andra del rörande strategiskt 

användande summerar temat “genomtänkt användande” innebörderna av de dominerande 

koderna inom kategorin. De koder som förekom flest gånger i intervjuerna med 

studieobjekten med många följare konstituerar följande betydelser: 

 

● Vikten av estetik i det publicerade materialet. 

● Vikten av att en enhetlighet genomsyrar Instagramprofilen. 

● Vikten av genuinitet i framställandet av den egna personen. 

● Vikten av framställandet av sig själv som obrydd kring Instagramanvändandet.  

● Ett selektivit publicerande av material baserat på ett uteslutande av vissa aspekter av 

den egna tillvaron. 

 

I intervjuerna med studieobjekten med få följare förkom mest frekvent koder som utgör 

följande innebörder: 

 

● Vikten av estetik i det publicerade materialet. 

● Vikten av ett positivt framställandet av sin egen persons egenskaper och liv.  

● Vikten av att en enhetlighet genomsyrar Instagramprofilen. 

● Ett selektivit publicerande av material baserat på både ett uteslutande och ett 

framhävande av den egna tillvaron.  

 

3.5.3 TEMA C: Reflektion  psykiska effekter 

 

Utifrån kategorin “REFLEKTION” och uppsatsens frågeställnings sista del som rör mer 

generella tankar bakom studieobjektens Instagramanvändande summerar temat “psykiska 

effekter” innebörderna av de dominerande koderna inom kategorin. Intervjumaterialet 

innehåller alltså en övervägande mängd reflektioner rörande närvaron, eller för vissa 

frånvaron, av psykiska effekter av Instagramanvändandet. De koder som förekom flest 

gånger i intervjuerna med studieobjekten med många följare konstituerar följande betydelser: 
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● Upplevelse av press, stress och ångest i samband med Instagramanvändandet. 

● Upplevelse av en besatthet av Instagramanvändandet. 

● Upplevelse av skam i samband med Instagramanvändande. 

● Upplevelse att ovanstående punkters intensitet minskat med årens lopp av aktivt 

Instagramanvändande.  

 

I intervjuerna med studieobjekten med få följare förkom mest frekvent koder som utgör 

följande innebörder: 

 

● Avsaknad av press, stress och ångest i samband med Instagramanvändandet.  
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4. Resultat 

 
4.1 TEMA A: Motiv  flera olika motiv  många följare 

     

4.1.1 Tillfredsställelse av personliga behov 

 

Ett klart uttryckt motiv för användandet av strategi hos majoriteten av studieobjekten med få 

följare är att de får utlopp för sin kreativitet och sin estetiska sida. Varför de väljer att 

strategiskt publicera bilder på Instagram baseras på tankarna om exempelvis enhetlighet och 

estetik. Majoriteten av studieobjeken menar att strategin de använder är till för deras 

personliga tillfredsställelse och skapandeprocess. Följare och likes uttrycks inte som 

motiverande för ett strategiskt användande.  
 

Ja, det är för min egen skull (använder strategi)! För annars stör jag mig så mycket på mitt flöde, alltså 

min profil.  Johanna 

 

Alltså jag har velat se Instagram som ett kreativt projekt jag vill kunna göra kreativa saker och 

Instagram är det lättaste sättet om man inte har så mycket tid och gör mycket annat. Istället för att sitta och rita 

om måla. Men Instagram är mycket lättare, det går på tio minuter så har man gjort nåt kreativt. På det sättet. 

Förstår du? Att det inte behöver vara något som ska representera mig utan också ett sätt att vara kreativ på. Så på 

det sättet kan det nog vara en del av mig, mitt kreativa jag.  Sofie 

 

Flera av studieobjekten hävdar även att deras profil även utgör funktionen av en slags 

bilddagbok som de kan använda för att minnas händelser. De menar att deras inlägg är 

skapade delvis för att de själva ska minnas händelser och situationer de har varit med om. 

 

4.1.2 Altererad självrepresentation 

 

Flertalet studieobjekt med många följare menar att de använder Instagram för sin “egen 

skull”, samtidigt som alla uttrycker motivet att skapa ett personligt varumärke online för att 

framstå på ett visst sätt. Det handlar om en önskan om att deras följare ska uppfatta att de har 

en viss typ av personlighet, en viss typ av vänkrets, en viss stil etc.  

31 



Alla studieobjekt med många följare hävdar att de lade mer energi på att framstå på ett 

visst sätt förut, och att denna bryddhet har minskat. Ett par studieobjekt påstår att andras 

uppfattning inte alls är viktig längre, utan att skapandet av en personlig image på Instagram är 

enbart för den egna tillfredställelsen. Trots ett förnekande av bryddhet finns det emellertid 

element i många intervjusvar som tyder på en viss fixering, även i dagens läge. 

 
Hmm … Jag hoppas att bli uppfattad som en intressant person främst… Och som smart, snygg, 

ehm, jag fastnar väldigt mycket vid ordet intressant för att det är lite det jag mest… [tystnad]  William  

 

Men, jag vet inte, jag tycker det är lätt att man fastnar i någonting. Att det bara är samma sak 

hela tiden och det tycker jag är tråkigt. Jag vill inte vara en tråkig person, jag vill inte att folk ska uppfatta mig 

som tråkig. Eh, och jag tror att därför har jag också … Förut lade jag upp ganska mycket och då kunde det vara 

väldigt mycket som var typ “Varför lägger jag upp det här?”  Elsa 

 

Om jag svarar som “gamla” William så kan man väl säga att jag såg ett värde, att det höjde mitt 

värde på något sätt, att ha en omtyckt social mediaprofil. Det var någon bekräftelse som jag behövde få,  att veta 

att folk är intresserade. Det har absolut funnits någon liksom ... Vad ska man säga, typ ett sätt att kanske hitta sig 

själv, eller du vet.  William 

 

Det har jag inte tänkte såhär, ”Åh nu ska jag skapa min Instagram för att det ska vara en 

image!”, men det är klart att jag vill ha min Instagram som jag är, och jag vill inte ha den som någon jag hade 

velat vara eller någon jag inte är över huvud taget. Jag vill att den ska spegla mig och det är för min egen skull, 

men också kanske för att liksom, vad andra ska få för bild.  Johanna 

 
Asså det är det jag verkligen har släppt! Jag skiter i hur fok uppf... Alltså jag vill verkligen göra 

det, jag vill verkligen såhär… Asså folk får uppfatta mig hur som helst, det spelar verkligen ingen roll. Men sen 

är det klart att det alltid är såhär, den här känslan av att bry sig är typ alltid kvar, hur mycket jag än inte vill göra 

det.  Sofie 

 

4.1.3 Brist på framtida visioner 

 

På frågan om studieobjekten motiveras av framtida planer eller visioner i åtanke när de postar 

ett inlägg, att de i framtiden kan gynnas av sin Instagramprofil, svarade samtliga studieobjekt 

att de inte har det: 

 

32 



Asså det tänker jag verkligen inte på, det enda jag kan tänka på är väl i så fall att jag ser till att 

inte lägga upp vad som helst  Johanna 

 

4.2 TEMA A: Motiv  flera motiv till användande  urvalsgruppen med få 

följare 
 

4.2.1 Tillfredställelse av personliga behov 

 

Gruppen studieobjekt med få följare antydde även de att ett motiv till att de använder 

Instagram främst för den egna behovet. De ser Instagram som ett verktyg för att uttrycka sig 

och som en dokumentation för eget bruk, en bilddagbok, och deras profiler syftar inte till att 

locka en större skara följare. Att få ett utlopp för kreativitet är även en del av den personliga 

tillfredsställelsen 

 
Nej jag gör det mer för mig själv och min lilla skara följare liksom, jag tänker nog inte mycket större 

än så men jag förstår väl om folk kanske tänker så.  Mikael 

 

Har du sett facebooks your memoriesgrej? (Intervjuare: Ja timehop?) Ja eller du får “Det här datumet 

för 8 år sedan”, så hoppas jag att min instagram kommer vara! (Intervjuare: Jaha, som en tidslinje?) Ja, för att 

minnas tillbaka.  Niklas 

 

Jag ser min Instagram nästan som min kreativa dagbok. Alltså, vad jag testar för tillfället, så lägger jag 

upp det, även om det inte passar eller något är som jag inte lagt upp förut, så är det viktigt.  Anna 

 

4.2.2 Att vilja bli uppfattad på ett visst sätt 
 

Studieobjekten i urvalsgruppen med få följare förklarar även de att de också vill framhäva 

vissa delar av sitt liv och skapa en bild av sig själva på ett visst sätt inför sina följare. Det 

handlar om att de vill uppfattas som personer med bra smak och fint i hemmet, eller vill de 

vill framställa sitt liv som händelserikt och framhäva vissa aspekter av livet de anser vara 

roligare för följarna att ta del av. Majoriteten hävdar dock att de sänder ut en altererad bild i 

syfte att skryta lite, och de anser själva att bilden är en aning “falsk”. 
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Jag gillar att lägga upp bilder så att folk tror att jag har väldigt snyggt hemma, så det är 

fortfarande lite statusletande.  Niklas 

 

Nej men jag är nog ganska skrytig så jag tänker att folk tänker att jag har bra liv fast jag inte 

alltid har det. Så lite skrytigt är det, jag tänker inte att lägga upp en “bakisbild” bara för att det är så.  Caroline 

 

En respondent hävdade att han genom sin Instagram kan framställa en hälsosam bild av sig 

själv när han egentligen inte mår bra. 
 

Jag önskar att de, ett tag när jag mådde psykiskt dåligt ville jag att folk skulle tro att jag mådde 

bra. Nu är det väl lite mer såhär, gillar jag att lägga upp bilder att folk tror att jag har väldigt snyggt hemma, så 

fortfarande lite statusletande.    Niklas 
 

4.2.3 Brist på framtida visioner 

 

I likhet med studieobjekten med många följare motiveras inte heller studieobjekten med få 

följare av framtidsvisioner, eller att Instagram i det långa loppet skulle kunna gynna dem på 

något sätt. 
  

Nej absolut inte. Alltså mina chefer följer mig på Instagram och jag är fortfarande lika såhär, vad det 

gäller karriär så postar jag fortfarande massa klasshatsgrafitti och typ bilder på höga människor så att sähär. 

Ehm... Ah det finns inget karriärtänk eller att arbetsgivare skulle se det.  Herman 

 

4.3 TEMA A: Sammanfattning och jämförelse mellan urvalsgrupperna  

 

Det framkommer tydligt i gruppen med många följare att studieobjekten dels använder 

Instagram som ett verktyg för att få utlopp för sin kreativitet och sin egen personliga 

utveckling gällande skapande och estetisk tillfredsställelse, för att nämna ett par exempel. En 

del av studieobjekten i gruppen anser även att deras profil är något av en bilddagbok de kan se 

tillbaka på och minnas situationer och händelser. Även studieobjekten i gruppen med få 

följare ser Instagram som ett verktyg att spara minnen från händelser de kommer att vilja 

minnas. I likhet med studieobjekten med många följare anser även majoriteten i gruppen med 

få följare att de använder Instagram för sin “egen skull” och för kreativt utlopp. De menar att 

vad det postar inte är helt och hållet anpassat efter vilken bild av deras person de vill förmedla 
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utåt utan även efter vilka inlägg de själva känner för att posta, trots att de medvetna om att de 

inläggen kanske inte kommer att generera lika mycket likes.  

Studieobjekten i de båda urvalsgrupperna hävdar emellertid att de ändå önskar att 

uppfattas på ett visst sätt genom Instagram. Genom uteslutandet av vissa aspekter lyfter 

gruppen med många följare fram andra aspekter i sin presentation av de personliga 

varumärket de vill att deras följare ska uppfatta. De önskar att uppfattas som intressanta och 

sociala, att de tillhör en viss umgängeskrets och/eller har en viss stil. Samtliga studieobjekt i 

gruppen med många följare hävdar dock att de har brytt sig mer om sin det personliga 

varumärket uppfattas tidigare, men att bryddheten har tonats ner. Vissa påstår till och med att 

bryddheten inte alls är närvarande längre. Även i gruppen med få följare svarade 

studieobjekten att de visar en bild av sig själva baserad på hur de önskas att uppfattas. Dock 

framhäver de tydligt vissa aspekter av sitt liv som de själva anser som aningen skrytsamt. Det 

handlar snarare om specifika händelser, intressen och smak än hur de är som personer.  

Sammanfattningsvis beskriver TEMA A olika motiv med studieobjektens 

Instagramanvändande. De intervjuade i båda urvalsgrupperna dels hävdar att de använder 

Instagram främst för sin “egen skull”, samtidigt som de är medvetna om vilken bild de visar 

av sig själva inför andra och, trots att vissa hävdar att de inte längre bryr sig om andras 

uppfattning, anpassar de den beroende på hur de vill uppfattas. 

 
4.4 TEMA B: Strategi  genomtänkt användande  urvalsgruppen med 

många följare 

 

4.4.1 Innehållsmässig kvalité 

 

Studieobjekten med många följare uppgav alla att de månar om att skapa estetiskt tilltalande 

Instagramprofiler.  I samtliga intervjuer beskrevs visuell kvalitet som viktigt och något 

studieobjekten har i åtanke när de komponerar ett inlägg. Den estetiska aspekten gäller inte 

bara komponeringen av ett enskilt inlägg, utan flera studieobjekt beskrev att det lika mycket 

handlar enhetlighet inläggen emellan i deras profil:  
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Jag tror jag lägger väldigt stor vikt vid det estetiska, och ibland räcker det inte heller att själva 

bilden i sig är snygg utan måste också matcha in med de andra bilderna så att man får ett enhetligt flöde  Elsa  

 

Just nu är jag såhär, jag måste såhär, om jag lägger in en mörk bild måste nästa vara ljus, så 

måste nästa bli mörk och så måste nästa bli ljus. Det ska följa det. Jag får sådana såhär ryck. Förut var det typ att 

det måste följa en färg eller allt skulle vara i samma ton.  Johanna 

 

För majoriteten av studieobjekten med många följare lades även en stor vikt vid hur texten 

(eng. caption) till inlägget formulerades. En enhetlighet även mellan bild och text beskrevs 

som viktig.  

 
Jag tänker rätt så mycket på caption. Jag ogillar hashtags. Jag är ofta ironisk, eller driver lite med 

mig själv liksom. Eller det är lite olika men jag, jag vill att texten ska ha en najs relation till bilden på något sätt. 

 William 

 

4.4.2 Publikanpassad användning 

 

Ett annat mönster som framträdde av svaren var att samtliga studieobjekt med många följare 

har sin publik i åtanke då de utformar sina inlägg. Användningen anpassas för att passa den 

uppfattning de önskar att deras publik ska ha om dem. Ett genomgripande drag i intervjuerna 

var att genuinitet värderades och att de önskar att uppfattas som genuina av sin publik. På 

frågan om uppvisandet av en sanningsenlig bild av sig själv svarade ett av studieobjekten 

följande.  

 
Jag tror det är jätteviktigt för mig, jag tror just där att jag inte är så bekväm med att ta selfies, 

när jag tar selfies så känner jag inte igen mig själv, och det känns typ såhär, falskt på nåt sätt, sen så tror 

jag att det är väldigt viktigt för mig.  Elsa 

 

En del av studieobjekten förklarar också att önskan om att framstå som genuin har blivit 

starkare med tiden, och är starkare nu än i början av deras Instagramanvändande.   

 
Det kan vara bara såhär mitt rum, jag tog en bild på ena sidan av mitt rum som var så himla 

snyggt, och så på andra sidan var det kaos. Varför ska man egentligen? … Jag menar inte att man ska fotta 

36 



kaoset och lägga ut det heller, men man måste inte framställa något bättre än vad det är. Det känner jag med 

bilder på sig själv också, varför ska jag redigera mig snyggare? Det är ju faktiskt såhär jag ser ut.  Johanna 

 

En annan aspekt ett par av studieobjekten har i åtanke när de utformar sina inlägg är att 

framstå som obrydda. Inläggen ska helst verka spontant komponerade och sporadiskt 

upplagda utan närmare eftertanke. Trots att det ligger mycket arbete bakom inläggen så ska 

detta inte synas eller speglas i inläggen, då studieobjekten förklarar att målet är att inte 

framstå som strategiskt användande av Instagram. 

 
Jag vill helst bara kladda ner någonting, alltså så att det ska verka så ogenomtänkt och spontant 

som möjligt tror jag egentligen… Jag vet inte, jag tror att jag vill verka som en avslappnad person, en person 

som har en avslappnad inställning till Instagram, vilket jag inte är.  Elsa 

 

4.4.3 Selektivitet  uteslutande 

 

Det framkom av intervjusvaren att urvalsgruppen med många följare ofta är selektiva när det 

gäller utformandet av innehållet i ett Instagraminlägg. Selektiviteten kommer till uttryck 

främst genom medvetet uteslutande av en viss typ av inlägg. Majoriteten av studieobjekten 

svarade på flera frågor om sin användning genom att beskriva vilken typ av användning de 

undvek. 
 

Det är inte att jag inte vill posta för ofta, men jag vill bara posta… Jag vill liksom vara sugen på 

att ha något specifikt att … Jag vet inte riktigt hur det går till där i huvudet men jag tycker absolut inte om 

människor som postar för ofta, så indirekt ja. Jag vill jag ju inte vara en sådan person men sedan kör jag liksom 

kvalitet framför kvantitet.  William 

 
Ehh… först och främst vill jag gärna att det är bra kvalitet på bilden. sedan så tar jag inte bilder, alltså 

jag lägger inte upp bilder som jag inte känner passar med resten av bilderna i mitt flöde.  Behroz 

 

 

4.5 TEMA B: Genomtänkt användande  urvalsgruppen med få följare 

 

4.5.1 Innehållsmässig kvalité 
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Studieobjekten med få följare beskrev att de prioriterar den estetiska aspekten i sina inlägg 

och även de strävar efter så visuellt tilltalande inlägg som möjligt. Ett par av studieobjekten 

var även måna om att inläggen skulle samspela med varandra stilmässigt och strävade efter ett 

estetiskt enhetligt flöde.  
 

Sedan kan jag även vara väldigt specifik, som om jag lagt upp jättemycket i svartvitt så vill jag kanske 

ha något lite mer i färg. så jag tänker på det när jag redigerar det. men när det kommer till vad bilden föreställer 

eller vad den visar så spelar det egentligen ingen stor roll. det är liksom bara att det ser estetiskt tilltalande ut.  

Anna 

 

4.5.2 Publikanpassad användning 
 

En del av studieobjekten i urvalsgruppen uttryckte att de anpassar sitt innehåll på sin 

Instagram för att deras publik ska få en uppfattning om att de har bra smak. En respondent 

uttryckte att hon lade upp bilder från situationer i hennes liv hon visste var intressanta utifrån 

en publiks perspektiv. 
     

Ibland kanske jag vill lägga upp en tråkig bild som jag tycker är fin men jag vet att jag inte 

kommer få mycket likes på den. Om jag inte får mycket likes på en bild så tänker jag  “Jaha, det här funkar inte. 

Det här kanske jag inte ska lägga upp.”. Men sen om jag lägger in en bild från en TVinspelning så vet jag att jag 

automatiskt får många likes, och då kanske jag lägger in en sådan bild.  Caroline  

 

En annan respondent i urvalsgruppen ansåg att han inte anpassade sitt innehåll till sin publik.  

 

4.5.3 Selektivitet 

 

I intervjusvaren med studieobjekten med få följare framkom det att samtliga väljer att både 

utesluta och framhäva vissa aspekter av sina liv på Instagram. Ett av studieobjekten erkände 

att hon vet att hon har ett eftertraktat jobb som verkar spännande för andra människor, och 

därför lägger hon upp bilder därifrån hellre än när hon gör andra saker. En annan respondent 

hävdade att han självklart utesluter delar av sitt liv som han anser totalt ointressanta. En vilja 

att framställa sitt liv som lite bättre än det är i verkligheten  kunde urskiljas i samtliga 

intervjusvar inom urvalsgruppen.   
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Det är nog väldigt mycket DJgrejer och så mycket kretsar inte mitt liv kring det egentligen. Så att det 

är nog mer fokus på sånt, mycket såhär ”Spelade den här skivan, var på det här stället”. Jag tycker ju andra saker 

är roliga också men jag kanske inte får lust att Instagramma dem.  Herman 

 

4.6 TEMA B: Sammanfattning och jämförelse mellan urvalsgrupperna  

 

Som temat antyder har båda urvalsgruppernas en noga genomtänkt använding av Instagram, 

vilken innehåller flera strategiska element. Studieobjekten med många följare eftersträvar att 

skapa estetiskt tilltalande inlägg med en enhetlighet genomsyrande Instagramprofilen, 

faktorer även majoriteten av studieobjekten med få följares prioriterar. Ett annat mönster som 

kan urskiljas i båda urvalsgrupperna är en selektivitet av vad studieobjekten väljer att 

publicera på deras Instagramprofiler. Selektivteten yttrade sig genom en slags strategi bakom 

vad de väljer att framhäva och/eller utesluta i sin presentation av det personliga varumärket. 

Specifikt vad de båda grupperna väljer att uteluta och/eller framhäva varierar i de olika 

urvalsgrupperna. Studieobjekten med många följare tenderar att utesluta aspekter av livet de 

anser negativa i sin presentation, medan studieobjekten med många följare både utesluter 

delar och framhäver sådana som de anser positiva och får dem att framstå som aningen 

skrytsamma.  

Majoriteten av studieobjekten i respektive grupper har även sin publik i åtanke då de 

skapar inlägg. De vill uppfattas på ett visst sätt av sin publik och därför väljer de att posta en 

viss typ av innehåll som karaktäriserar den önskade uppfattningen.  

Sammantaget för de båda grupperna är att de alla anpassade och reflekterade över sin 

användning i förhållande till publikens preferenser och dess omdöme. Sammanfattningsvis 

har samtliga studieobjekt har ett genomtänkt användande då de formar inlägg på Instagram. 

 

4.7 TEMA C: Psykiska effekter  urvalsgruppen med många följare 

 

4.7.1 Stress, press och ångest 

 

I intervjuerna med urvalsgruppen med många följare uttryckte en klar majoritet att de 

upplever stor stress och press av att vara aktiva på Instagram och att följas av ett stort antal 
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okända personer. Samtliga studieobjekt förklarade att de tidigare, i yngre ålder, känt om ännu 

mer allvarlig psykiskt påfrestning av Instagramanvändandet, men att den med tiden minskat 

genom en större distans och obryddhet kring det sociala mediet. Vid frågan om de känner av 

någon stress och/eller press av att vara aktiva på Instagram framkom bland annat 

nedanstående reflektioner: 
 

Det är ett samhällsvirus (sociala medier). Det är inte hälsosamt. Folk blir ytliga, folk får ångest, 

folk mår dåligt, folk tävlar, folk jämför sig med varandra. Jag tycker det negativa definitivt överlappar det 

positiva… Det är ångestframkallande, alla sociala medier är ångestframkallande.  Behroz 

 
Ja det gör jag. Det har jag ju sagt också, att jag hellre skulle vilja ha färre följare. Nu är det 

verkligen helt okej, men det var ju typ såhär perioder när jag verkligen… Amen, jag var så såhär besatt av vad 

andra skulle tycka ifall jag lade upp någonting. Och det är ju också helt hemskt att det ska vara så men det var 

såhär: “Kan jag verkiligen lägga upp den här bilden?”  eller “Vad kommer folk tycka ifall jag lägger upp den?”. 

Och så är det inte riktigt längre, nu försöker jag tänka “Strunt samma!”   Johanna 

 
Jag önskar att jag kunde vända mig mot det mer (sociala medier) för att jag märker själv att det 

kan vara att man, amen typ att man sitter hemma och inte har någonting att göra, att man blir helt fast i den här 

sociala… Inte bara Instagram utan överallt. Det kan vara en blogg, det kan vara Facebook eller Twitter. Det finns 

en krets som har blivit som ett extra liv typ och jag märker själv att man mår bättre av att inte se sådant. I fall jag 

liksom tar någon helg jag inte är inne på sociala medier är det mycket lättare att vara i nuet och vara mer 

medveten om vad som faktiskt händer här. Och jag tycker inte om den grejen som har uppstått att man ska följa 

människor och försöka eftersträva andras liv, som inte ens är deras liv. Utan det blir som ett ideal som hela de 

här sociala medierna har format, alla försöker sträva efter att vara med fastän det egentligen inte är något att vara 

med i, typ.  Sofie 

 

4.7.2 Skam  

 

Många av studieobjekten i urvalsgruppen med många följare uttrycker även svar som 

indikerar på en stark känsla av skam rörande vissa aspekter av Instagramanvändandet. En 

utåt sett uppenbar bekräftelsesökan och bryddhet om det personliga varumärkesbyggandet 

anses av studieobjekten som något negativt, oattraktivt och genant. En del uttryckte ett 

motstånd och en tvekan till att erkänna sin bryddhet, vilket förstärker det som något skamfullt. 
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Jag brydde mig helt enkelt förr när jag hade fler följare och sedan… valde jag att sluta bry mig. 

Och nu skiter jag fullständigt i det [lång paus]. Asså, jag måste ändå säga att ibland så tänker man ju ändå på 

det… om man ska vara helt ärlig.  Behroz 

 
Grejen är att jag vill säga, jag vill ju påstå att jag inte tänker, men det gör jag ju. Det är skitsvårt 

när jag har 10 000 följare att inte tänka, liksom.   Johanna 

 

Jag vill inte vara såhär rebell, det är inte på det sättet, att jag bara postar fula bilder. Men jag vill 

absolut inte såhär… vara en ‘likehora’ liksom [skratt].  William 

 

4.8 TEMA C: Psykiska effekter  urvalsgruppen med få följare 

 

4.8.1 Avsaknad av negativa psykiska effekter 

 

Studieobjekten med få följare uttryckte unison avsaknad av stress, press, ångest och skam 

över sitt Instagramanvändande. Emellertid hade en del av studieobjekten inget konkret svar 

på frågan om de upplever negativa psykiska effekter av Instagram, då de förklarade att de inte 

reflekterat över det. En tydlig distans till Instagram finns också i urvalsgruppen när det 

kommer hur stort engagemang som läggs på användande. På frågan om studieobjekten 

upplever stress eller press av att även en del främlingar följer deras Instagramprofil 

genererades bland andra nedanstående svar. 

 
Åh herregud, nej! Känner folk det? Oj jävlar. De borde skaffa ett intresse.  Herman 

 

Jag delar inte med mig av saker som inte är okej att dela med sig av med främlingar. Förstår du? 

Jag har det filtret. Så nej.  Anna  

 

 

4.9 TEMA C: Sammanfattning och jämförelse mellan urvalsgrupperna  
 

Det är tydligt att studieobjekten i urvalsgruppen med många följare känner av stark, negativ 

psykologisk påverkan av att vara aktiva på Instagram och att följas av många följare. 

Reflektioner kring psykiska effekter dominerade över, samt genomsyrade många, reflektioner 

om andra aspekter av Instagramanvändandet. Stressen studieobjekten beskriver menar de 
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härstammar från en ständig medvetenhet och bryddhet om andra människors åsikter och 

tyckande om deras person på Instagram. Att de upplever ångest är något samtliga studieobjekt 

har en svårighet att erkänna, samtidigt som de förklarar att de känner en skam över sitt egna 

bekräftelsesökande och bryddheten om andras åsikter. Ett par studieobjekt med få följare 

beskriver sin aktivitet på Instagram som en besatthet som tar sig uttryck i en näst intill 

tvångsmässig ritual, vilken konkurrerar ut den faktiska verkligheten och skapar ett alternativ 

socialliv online. 

Urvalsgruppen med få följare anser sig i motsats inte stressade eller negativt 

psykologiskt påverkade av sitt Instagramanvändande. Även en brist på tankar kring 

psykologiska effekter av Instagram uttrycktes tillsammans med en generell avsaknad av 

reflektioner över det personliga användandet. Det starkt närvarande elementet av skam bland 

studieobjekten med många följare kunde inte heller urskiljas bland studieobjekten med få 

följare.  

En tydlig skillnad mellan urvalsgrupperna är distansen till det egna 

Instagramanvändandet som enligt studieobjekten med många följare med tiden ökat och 

bidragit till en reducerad stressnivå, men som alltid funnits hos studieobjekten i den andra 

urvalsgruppen.  

 

   

42 



5. Analys 
 

Efter att noggrant ha studerat resultat och teoretiska ramverk har starka samband mellan de tre 

analystemana framträtt. Detta kapitel analyserar varje tema för sig, men vi vill understryka 

hur olika processer är tydligt samanflätade på ett sätt som spänner över de olika tematiska 

indelningarna. 

 

5.1 TEMA A: Motiv  flera olika motiv 

         

I resultatet kan det utläsas att samtliga studieobjekts motiv till sitt Instagramanvändande dels 

handlar om tillfredsställelse av personliga behov, där vissa aspekter av användandet enbart 

går ut på att de själva kreativt vill uttrycka sig på ett visst sätt, medan ett annat tydligt motiv 

är att de strävar efter att framstå på ett visst sätt för sin publik. Dessa till viss del 

motsägelsefulla motiv till användandet tolkas utifrån flera aspekter av teorierna i det 

teoretiska ramverk. 

Studieobjekten får genom användandet utlopp för sin kreativitet och många inlägg 

görs enbart utifrån deras egna preferenser i stället för att anpassas efter en publik. Meyrowtiz 

(1985) menar att vi måste förstå att vårt beteende förändras beroende på hur medierna 

förändras. I studieobjektens liv, där Internet genom Smartphones och bärbara datorer är 

tillgängligt dygnet runt och används mer och mer frekvent, tar sociala medier en allt större 

plats. I studieobjektens intervjusvar framkommer det att deras verkliga person och deras 

personliga varumärke online på Instagram flyter samman. De använder inte enbart sin profil 

som en förlängning av deras person, utan snarare är deras profil den del av dem var processer 

som identitetsskapande och personlig utveckling sker. Studieobjektens motiv för att använda 

profilen som ett verktyg för uttryck som lägger grund till identitetsskapande kan tolkas som 

att deras person inte enbart består av deras fysiska jag, utan även det personliga varumärke de 

skapat sig online. Deras fysiska person utvecklas snarare genom varumärket i stället för att 

endast reproducera den redan existerande fysiska personen.  

Gillberg (2014) hävdar att självförverkligandet prioriteras framför tillfredsställandet 

av den sociala gruppens behov. Även det kan förklara studieobjektens motiv till att använda 
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Instagram för den personliga utvecklingen och tillfredställelsen av egna preferenser framför 

tillfredställandet av publikens.  

Båda urvalsgrupperna uttrycker också en vilja att bli uppfattade på ett visst sätt av 

andra människor som motiv till Instagramanvändandet.  Meyrowitz menar att medier 

påverkar och omformar sociala situationer, vilket i sin tur förändrar vårt beteende då vi 

anpassar oss till de nya sociala situationerna. Studieobjektens beteende på Instagram kan 

förstås utifrån Meyrowitz tankar som menar att närheten till och möjligheterna med de 

digitala medierna har förändrat den sociala situationen: Vi kan nu skapa ett konkurrenskraftgt 

varumärke av oss själva online, och enkelt forma det precis hur vi vill. Detta kan ha lett till att 

användare av sociala medier enkelt kan skapa en slags “önskebild” av sig själva, vilket i sin 

tur bidrar till ett klimat på sociala medier som handlar om att hävda sig och visa en så bra bild 

av sin person som möjligt. I förhållande till den sociala situationen formas våra studieobjekts 

motiv till användandet av Instagram: Att anpassa sin profil till den sociala situationen som 

råder på plattformen.  

Även Gillberg lyfter fram faktum att det är enklare att konstruera vår framställning 

online, där vi har större möjlighet att redigera och forma vår person än vi har i det direkta 

fysiska mötet. Studieobjektens motiv att framställa sig på ett visst sätt online kan även 

beskrivas genom Gillbergs utveckling av offentlighetsprincipen. Hon hävdar att allt får ett 

värde först när det offentliggörs, vilket motiverar en onlinepresentation och våra 

studieobjekts utformning av en viss typ av sådan. Gillberg framhåller att det fysiska utmanas 

av det symboliska och sociala i uppmärksamhetssamhället, vilket även motiverar en altererad 

framställning framför en verklighetstrogen framställning.  I Gillbergs 

uppmärksamhetssamhälle väger därmed den strategiskt utformade personliga varumärket 

tyngre än den fysiska framställningen.  

Teorin om uppmärksamhetssamhället framhåller, som ovan nämt, att det sociala livet i 

allt högre grad motiveras av självförverkligande och nätverkande. När det personliga 

självförverkligandet tar utrymme från den sociala gruppens behov kan det  skapas ett mer 

individualistiskt samhälle där våra studieobjekts motiv naturligt blir att konkurrera med andra 

användare, och därav lägga mer energi på att skapa ett konkurrenskraftigt personligt 

varumärke. Enligt en kombination av Gillbergs och Meyrowitz teorier är ett sådant baserat 

både på personliga preferenser och en altererad bild för andras uppfattning. 

44 



 

5.2 TEMA B: Strategi  genomtänkt användande  

 

Som resultatet visar har de båda urvalsgrupperna ett genomtänkt användande av Instagram 

med mer eller mindre tydliga strategiska influenser. Emellertid kan man utläsa skillnader i hur 

strategin tar sig uttryck bland studieobjekten med många respektive få följare. Den mest 

markanta skillnaden berör framställandet av ett genuint personligt varumärke, som hos 

urvalsgruppen med många följare är en dominerande aspekt av det strategiska användandet. 

Deras strategi skulle alltså kunna beskrivas som en strategi för att inte framstå som strategisk. 

Urvalsgruppen med få följare räds däremot inte ett framställande av en altererad, 

framhävande bild av sin person online . 

Om man ser på resultaten utifrån antalet följare i de olika urvalsgrupperna, och antar 

att det finns ett samband mellan följarantal och typ av strategi, framträder en 

riktningsproblematik. Är det en strategi baserad på genuinitet och personliga element som 

attraherar ett stort antal följare, och en brist på strategin som förklarar den andra 

urvalsgruppens låga följarantal? Eller har ett stort antal följare och offentligheten framkallat 

behovet av en strategi med fokus på genuinitet, då ett “falskt” personligt varumärke som når 

ut till en stor skala främlingar anses oattraktivt och påverkar identitetskapandet i större skala? 

Gillbergs och Labrecque et al.:s teorier styrker en förklaring med två rikningar, ett 

resonemang där den ena förklaringen ligger till grund för den andra, som sedan förstärker den 

första. Tiden, en kronologisk utveckling, är också en faktor som vi anser är av vikt i 

resonemanget. 

Inom de branscher studieobjekten verkar finns kunskap om varumärkesbyggande och 

image samt hur man når ut genom mediabruset. Samtidigt har studieobjekten växt upp i en 

digital värld där de ständigt fått bevittna hur kända personer och företag porträtterar sig i 

media. Studiobjekten med många följare berättar om ett större personlig fokus på hur deras 

personliga varumärke framstod i social media för några år sedan, ett fokus på att leverera en 

bild som fick dem att framstå på ett speciellt sätt som uppskattas av den publik som möter 

deras Instagramprofil. Den typ av stratgei som urvalsgruppen med många följare använde för 

några år sedan, men som alla studieobjekten i gruppen nu lämnat för en mer avslappnad, 
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genuin och utåt sett obrytt användande, är fortfarande aktuell bland användarana med färre 

följare. Då trenden om genuinitet, som kulminerat i Essena O’Neils Youtubevideo, inte var 

aktuell i början av studiobjektens Instagramanvändande fanns det ingen allmängiltig åsikt 

som motsatte sig en explicit genomtänkt strategi kring det personliga varumärket med fokus 

på framhävande komponenter, likt reklamkampanjers förskönande budskap. Studieobjekten 

med många följare kan alltså ha byggt en stark följarbas under den period de lade stor fokus 

på publiktillfredställelse, då det var en “accepterad” strategi. Att de sedan anpassat sig efter 

den rådande trenden om genuinitet och en strategi att verka ostrategisk ligger sannerligen 

bakom ett återupprätthållande och eventuellt en ökning av följarskaran. Det är också relevant 

att spekulera över om den avtagande bryddheten kan vara ett resultat av mognad som berör 

studieobjektens relationen till Instagram. Hur den personliga mognaden tar sig uttryck över 

tid på Instagram är svårt att uttala sig om då det inte finns någon forskning på Instagram äldre 

än fem år. Studieobjekten nämner inte heller mognad som en konkret reflektion över den 

ökade distansen, men kan vara en aspekt att ha i åtanke vid vidare forskning. 

Enligt vårt resonemang har anpassningen till ett mer avslappnat förhållningssätt och 

en större distans till Instagram naturligt skett på grund av studieobjektens allt för påtagliga 

känslor av press och ångest. Skiftet i förhållningssätt har möjligen varit gynnande för 

följarantalet. Emellertid har studieobjekten med många följare fortfarande en ytterst uttänkt 

strategi, något en del av dem själva hävdar.  Emellertid är strategin i nuläget fokuserad på 

framställandet av den egna personen som obrydd andras uppmärksamhet, och framställandet 

av att deras främsta syfte med Instagramanvändandet är för det egna identitetskapande 

genom kreativt utlopp och/eller för egen underhållning.  

Att urvalsgruppen med få följare inte genererade fler följare genom användandet av 

samma strategi som urvalsgruppen med många följare använde för ett antal år sedan skulle 

kunna bero på omfattningen och genomförandet av det strategiskt användandet. Kontentan av 

intervjuerna med studieobjekten med få följare avslöjar ett generellt ointresse och en dålig 

insikt i strategiskt användande av social media, och de strategiska element som urvalsgruppen 

med få följare ändå inkorporerar i sitt byggande av det personliga varumärket framstår inte 

speciellt tydliga, enhetliga eller genomtänkta. Att urvalsgruppen i dagens läge inte heller 

förändrat sina strategiska element under åren, och inte lägger någon större vikt vid trenden om 

genuinitet, skapar det inga förutsättningar för genererandet av nya följare då deras personliga 

varumärken kan uppfattas som ickegenuina. Exempelvis uttrycker en del av studieobjekten 
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att de explicit än idag framhäver delar av sitt liv, och en respondent benämner sitt strategiskt 

framhävande som skryt. Studieobjekten med många följare är noga att poängtera ett 

uteslutande av ytterligheter i framställandet av det personliga varumärket, något som bidrar 

till framställandet av en mer genuin bild. Åsikter om vikten av att vara personlig i sin 

Instagramprofil är även mycket mer frekvent uttryckta bland studieobjekten med många 

följare.  

 

5.3 TEMA C: Psykiska effekter 

 

Resultatet av det insamlade empiriska materialet visar hur urvalsgruppen med många följare 

har en betydligt mer komplicerad relation till sitt Instagramanvändande samt en starkare 

medvetenhet om de påföljande psykologiska effekter den har, jämfört med studieobjekten 

med få följare. Urvalsgruppen med få följare förefaller distanserade till sitt egna 

Instagramanvändande samt opåverkade och omedvetna om negativa psykologiska effekter. 

En förklaring till skillnaderna i enlighet med Gillbergs teori är att urvalsgruppen med många 

följare är markant påverkade av det uppmärksamhestsamhälle hon menar att vi lever i. Med 

uppmärksamhetssamhället menar Gillberg att skeenden i livet först får ett värde när det 

offentliggörs, samtidigt som att en offentlig självpresentation online är enklare att alterera än 

en i “verkligheten”. Det blir därmed lättare att fullända den offentliga bilden av det egna jaget 

online, och att använda Instagram är ett effektivt sätt att nå ut till en stor skara människor som 

utgör en offentlighet. Gillberg förklarar att det sociala livet idag mer och mer motiveras av 

behovet av självrepresentation och nätverkande, och att mer tid i läggs på sociala medier än 

på livet i den fysiska verkligheten. Det är något våra studieobjekt i urvalsgruppen med många 

följare beskrev som mönster i det egna beteendet. Instagram utgör även en tacksam miljö för 

jämförelse mellan den egna självrepresentationen och andra människors självrepresentation. 

De ovan uppräknade aspekterna skapar tillsammans förutsättningar för en nedåtgående spiral 

av press som framkallar stress och ångest. Spiralens karkatär kan tydliggöras och beskrivas 

som följande:  

Företeelser i livet uppnår värde när det offentliggörs → Det offentliggjorda materialet, 

det personliga varumärket, är enkelt att finslipa till perfektion, och enligt Gillberg betyder det 

“retoucherade” personliga varumärket online än det som visas i den fysiska verkligheten → 
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Dagligen möts en flitig Instagramanvändare av andras användares optimerade personliga 

vaurmärken →  Då varumärket online är en extremt betydelsefull del av sociallivet enligt 

Gillberg, och det utan större ansträngning går att justera det för att konkurrera ut i jämförelse 

lika eller “bättre” personliga varumärken, skapas en process av optimering →  Processen kan 

fortgå i evigheter utan att uppnå ett egentligt slutmål då, måttet på “perfektion” ständigt 

omdefinieras genom konkurrensen som kontinuerligt höjer ribban rörande vad som anses som 

perfektion → Konsekvenserna av denna spiral blir naturligt psykologisk stress och ångest 

relaterad till självpresentation och i grund och botten självkänsla, självbild och identitet. 

Studieobjekten med ångest kopplad till Instagramanvändandet upplever också en 

skam kring sin bryddhet och de känslor som framkallas av den nedåtgående spiralen förklarad 

ovan. Skamen och svårigheterna att erkänna det genomtänka användandet och bryddheten om 

Instagram kan ges olika orsaker, och skulle kunna förklaras genom Labrecque et al.:s tankar 

om dagens svåradresserade, konvergerade publik som gjort det personliga 

varumärkesbyggandet online mer komplext. Ambitionen att tilltala den bräckliga publiken 

har, som nämnt under rubriken “2.2.3 Labrecques et al. om Online Personal Branding“, 

resulterat i osammanhängade självpresentationer och med det en rädsla för att uppfattas som 

“falsk”, något Labrecque et alt. menar är ett hot för ett positivt personliga varumärke. Trenden 

att vilja uppfattas genuin och fri från tillfredställandet av publikens preferenser, som 

Labrecque et alt. hävdar blivit en konsekvens av den konvergerade publiken, förefaller 

motsägande uppmärksamhetsbehovet, den tillrättalagda ytan och en ständig strävan efter 

perfektion i jämförelse med andra som Gillbergs Uppmärksamhetssamhället behandlar. 

Studieobjektens skam över en stark beteendemässig och emotionell involvering i Instagram 

kan därmed handla om en rädsla av att avslöja processer bakomliggande självrepresentationen 

som kan tolkas som tillfredsställande en publik eller ett samhälle, snarare än att vara baserat 

på personliga, genuina intentioner.  

Den ökade distansen till Instagram som studiobjekten i urvalsgruppen skapat med 

åren kan i enlighet med teorierna förklaras genom en ökad insikt om trenden att framstå som 

genuin och obrydd. Samtidigt kan den förklaras av en djupare inblick i det egna psykiska 

måendet. En under åren utvecklad förståelse av egna beteendet kring och användandet av 

Instagram och hur det påverkar den psykiska hälsan har sannolikt motiverat ett succesivt 

distanserande från Gillbergs definierade uppmärksamhetssamhälle. En anledning till en ökad 

insikt i både trenden och det egna måendet skulle kunna vara mediahysterin kring Essena 
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O’Neil och de offentliga röster som levererar samma budskap. Dessa aktörer har fått 

Labrecque et al.:s tankar om rädslan för ett “falskt” personligt varumärke att nå gemene man, 

och därmed satt en trend, vilket förmodligen gett fler en anledning till reflektion över det egna 

Instagramanvändandet och dess konsekvenser. Den positiva respons O’Neils öppenhet och 

trenden om genuinitet fått världen över har genererat en acceptans och uppmuntrat andra till 

att frigöra sig från uppmärksamhetssamhällets bojor. 

Urvalsgruppen med färre följare upplever som nämnt inte några specifika negativa 

effekter. De har alltid känt en distans till Instagram och inte lagt så stor vikt vid aktivteten på 

det sociala mediet. Enligt Gillbergs teori kan det tänkas att studieobjekten inom 

urvalsgruppen inte är påverkade av uppmärkssamhället till lika stor utsträckning som de med 

många följare, dvs. att den negativa spiralen studieobjekten med många följare tenderar att 

fastna i inte sker för den andra hälften av urvalet. Att urvalsgruppen inte har lika många 

följare skulle kunna vara en bidragande faktor till att spiralen inte uppstår, då de eventuellt 

inte känner av press från lika många människor att skapa ett optimerat personligt varumärke. 

Enligt Meyrowitz teori skulle det kunna förklaras genom att studieobjekten inte låtit sin 

frontstage och backstage smälta ihop och bilda en så kallade middleregion. De kan enligt 

teorin ha en starkare definition av vad som anses privat och vad som anses lämpligt att dela 

med sig av med allmänheten. En respondent understryker att hon inte delar med sig av sådant 

som hon anser är privat, och därmed kan det tänkas att hon skyddar en stor del av sin person 

från allmänhetens granskning och kritik, vilken eventuellt skulle kunna leda till utvecklandet 

av negativa psykologiska konsekvenser.  
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6. Slutsats 

 

Slutsatserna studien kommit fram till kan redovisas genom en uppdelning efter 

frågeställningens tre olika delar. Den första delen i studiens frågeställning ämnade att ta reda 

på studieobjektens motiv bakom Instagramanvändningen. Motiven som uttrycks är av flera 

dimensioner och kan uppfattas som aningen motsägelsefulla varandra. I resultatet framkom 

det att samtliga studieobjekt delvis motiveras av en personliga behov, vilken innebär ett 

utlopp för sin kreativitet och ett speglade av deras personliga preferenser på Instagram. 

Faktum att personliga preferenser är ett motiv till användandet tolkar vi genom Meyrowitz 

teori baserade på Medium Theory och situationalismen.  Enligt kombinationen av teorier 

leder den ökande digitala närvaron till att studieobjektens Instagramprofil inte enbart är en 

förlängning av den egna personen, utan att profilen snarare är en del av respondentens 

identitet där en del av deras personliga utveckling och identitetsskapande sker.     

Ett annat framträdande motiv hos de båda grupperna är strävan efter att uppfattas på 

ett visst sätt av sina följare. Medan studieobjekten med få följare prioriterar att framhäva vissa 

situationer i deras liv och aspekter som att de hade god smak och fint hemma, ville 

studieobjekten med många följare uppfattas inneha vissa personliga egenskaper, till exempel 

en  intressant personlighet. Enligt Meyrowitz har själva mediet, plattformen Instagram, format 

den sociala situationen med möjligheterna att enkelt skapa ett optimerat personligt varumärke. 

Det har enligt teorin i sin tur lett till ett klimat på det sociala mediet att visa önskvärd bild av 

sin person.  

Vi har även tolkat studieobjektens motiv genom Gillbergs teori om 

uppmärksamhetssamhället i vilken hon hävdar att det fysiska utmanas av det digitala och 

symboliska. I våra studieobjekts fall motiverar troligen även detta formandet av ett altererat 

personligt varumärke snarare än en sanningsenligt, då den fysiska person ändå är underlägsen 

den digitala profilens genomslagskraft. Gillberg menar även att individualismen 

uppmärksamhetssamhället främjar kan leda till att studieobjekten motiveras till att bygga ett 

utåt sett uppfattat konkurrenskraftigt personligt varumärke, vilket kräver en optimering som 

kanske inte alltid stämmer överens med den fysiska personen.  
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Rörande frågeställningens andra del har slutsatsen dragits att båda grupperna inom 

urvalet har ett genomtänkt användande med mer eller mindre framträdande strategiska 

influenser. Hur strategin ser ut skiljer sig emellertid mellan grupperna, med vikten av ett 

personligt varumärke baserat på genuinitet som den tydliga vattendelaren. Studieobjekten 

med många följare lägger stor vikt vid framställandet av ett genuint personligt varumärke, 

medan studieobjekten med få följare inte drar sig från att retuschera och optimera bilden av 

den egna personen på Instagram. Enligt analys med grund i Gillbergs och Labrecque et al.:s 

teorier är förklaringen till om det är ett strategiskt användande som attraherar många följare 

eller om det är många följare som framkallat ett behov av ett strategiskt användande 

dubbelriktad. Även tiden, perioden under studieobjekten använt Instagram, spelar roll för 

förklaringen. Sammanfattningsvis kan en tydlig, explicit strategi med fokus på 

publiktillfredställelse ha genererat en stor skara följare till urvalsgruppen med många följare i 

begynnelsen av deras Instagramanvändande, då trenden om genuinitet ännu inte nått 

allmänheten. I enlighet med Labrecque et al.:s studie utförd 2011 har under senare år en 

obryddhet om och en genuinitet i det personliga varumärkesbyggandet börjat efterfrågas av 

publiken. Därmed har följarna skapat ett behov av en radikal förändring av den strategi som 

användarna tidigare använt. Studieobjekten med många följare idag har alla anpassat sig efter 

trenden och upprätthållit, samt eventuellt ytterligare främjat, ett högt följarantal. Att 

studieobjekten med få följare aldrig genererat en större skara följare kan bero en otillräcklig 

strategi från början av användandet, vilken inte heller anpassats efter dagens efterfrågan om 

genuinitet.  

Av resultatet på frågeställningens sista del kan slutsatsen dras att studieobjekten i 

urvalsgruppen med många följare genomgående uttrycker reflektioner kring hur deras 

Instagramanvändande påverkar deras psykiska mående. De har en medvetenhet om att ett 

aktivt användande och många följare påverkar deras psykiska hälsa negativt genom att 

framkalla känslor av stress och ångest, vilka grundar sig i en bryddhet om andras uppfattning 

och åsikter om deras personliga varumärke på Instagram. Stressen och ångesten är har med 

tiden sedan det begynnande användandet minskat med tiden, men är fortfarande närvarande. 

Studieobjektens intervjusvar tyder på ett uppmärksamhetsbehov och deras sociala liv online 

är verkar minst lika viktiga som det “verkliga livets” sociala samspel. 

Instagramanvändandets ledande till psykisk ohälsa kan i ljuset av Gillbergs teori om 

uppmärksamhetssamhället beskrivas genom en negativ spiralt, förklarad under rubrik “5.3 
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TEMA C: Psykiska effekter“, triggad av ett konstant behov av att optimera det personliga 

varumärket. Bryddheten om det personliga varumärkesbyggande på Instagram leder i sin tur 

till känslor av skam hos studieobjekten. Labrecques et al.:s studie skulle kunna förklara 

skamkänslorna som ett resultat av att studieobjekten inte agerar i enlighet med trenden om att 

skapa ett personligt varumärke baserat på genuinitet. Det motsägelsefulla i Gillbergs och 

Labrecque et al.:s teori yttrar sig alltså i praktiken som stressen över att påverkas av 

uppmärksamhetssamhällets normer och samtidigt försöka undvika den falska, altererade bild 

av den egna personen online.  

Trots att studieobjekten upplever stress i nuläget menar samtliga i urvalsgruppen att de 

med åren skapat sig en större distans till Instagram och hur deras personliga varumärke 

uppfattas. Skapandet av distans kan förklaras med en ökad insikt i det egna psykiska måendet 

och identifierandet av Instagram som en negativ faktor. I enlighet med Labrecque et al.:s 

studie kan distansen även vara ett resultat av ett ökat behov av ett genuint framställande utan 

ett ständigt optimerande för en specifik målgrupp, vilket ligger i linje med senaste tidens 

utveckling som kulminerat i den australiensiska bloggerskan Essena O’Niels uttalande.  

Ingen av studieobjekten i urvalsgruppen med få följare anser sig känna av några 

negativa psykiska effekter av sitt Instagramanvändande.  De uttrycker en distans till 

Instagram redan från början av användandet, då de aldrig lagt lika mycket tid som 

studieobjekten med många följare vid skapandet av deras profil. Distansen kan enligt Gillberg 

bero på att studieobjekten med få följare inte påverkats till lika stor utsträckning av 

uppmärksamhetssamhället, och därmed inte “fastnat” i den förklarade spiralen som leder till 

negativa psykiska konsekvenser. Urvalsgruppens färre antal följare kan också ses som en 

bidragande faktor till distansen till uppmärksamhetssamhället, och därmed Instagram. Enligt 

Meyrowiz teori kan en tydligt separerad frontstage och backstage vara orsaken till att 

studieobjekten med få följare sluppit negativa psykiska effekter av sitt Instagramanvändande. 

De har enligt teorin en klar vision om vad som räknas till privatlivet, och håller det undan 

offentlighetens påfrestande granskning.  
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7. Avslutande diskussion  

 
Slutsatserna redovisade ovan antyder starka kopplingar mellan studiens tre olika teman. Att 

det finns samband mellan motiv, strategi och reflektionerna om psykiska effekter visar att den 

rent funktionsmässigt simpla plattformen Instagram verkar trigga komplexa beteendemönster 

och mentala processer som påverkar individers agerande. 

I likheter med tidigare studiers resultat visar vår studie på en problematik bland 

studieobjekten rörande skapandet och upprätthållandet av ett starkt personligt varumärke. De 

tidigare studierna pekar på den användarmässiga, och därmed även publikmässiga, 

konvergensen som källan till problematiken. Emellertid visar vår studies resultat snarare på 

att problemet är en komplex relation till det personliga varumärkesbyggandet där individen 

dels har flera publiker att adressera, dels en eftersträvan att upplevas som genuin samtidigt 

hon eller han är en del av uppmärksamhetssamhällets bekräftelsehysteri. Dessutom känner 

individen ett behov av att i högre grad kunna identifiera sig med sin profil.  

Upprätthållandet av en “sund” relation till Instagram utan negativa psykiska 

konsekvenser verkar därmed handla om skapandet av en stor distans till plattformen, likt den 

studieobjekten med få följare applicerar i sitt användande. Emellertid verkar inte en genuin 

distans och obryddhet generera ett stort följarantal, enligt resultatet. En strategi att inte verka 

strategisk kanske helt enkelt är för krävande för en individ att upprätthålla, då de påföljande 

inre konflikterna påverkar en stor del av den egna personen och därmed livet.  

Det finns trots allt aktörer som möjligen skulle gynnas av strategin att inte framstå 

som strategisk, utan att behöva lida av negativ psykiskt påverkan. Företag och organisationer 

som marknadsför sig på Instagram skulle troligtvis vinna mycket på att låta sig inspireras av 

privatpersoner med ett stort följarantal. Privatpersoner kan behöva betala ett pris i form av 

psykisk ohälsa då de investerar i sin egen person och identitet i det personliga varumärket, 

medan anställda på ett företag inte behöver involvera sin egna person i byggandet av ett 

lyckat företagsvarumärke.  

För att återknyta till begreppet konvergens som vi definierade i uppsatsens inledning 

är det kanske privatpersoner med en tydlig strategi, baserad på trenden om obryddhet och 

genuinitet, som i framtiden kommer sätta agendan för hur strategisk kommunikation på 

Instagram bäst sköts även av företag och organisationer. En konvergens av personlig och 
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professionell varumärkesstrategi kommer därmed eventuellt att ske. En slags medelväg 

mellan det privata och professionella varumärkesbyggandet utgörs redan idag av 

celebriteterna, vilka också dominerar Instagram med flest följare (Dagens Nyheter 2015). 

Dock har stressen och pressen kring användandet även påverkat celebriteterna, som 

uppmärksammat av Essena O’Neil. 

Vår studie tyder på att det för vissa privatpersoner i längden verka handla om att ta 

ett beslut om det är värt att eventuellt äventyra det psykiska måendet för uppmärksamheten, 

med faktum i åtanke att ingen av studieobjekten anser sig se någon vinst av en 

Instagramprofil med många följare i det långa loppet varken sysselsättningsmässigt, socialt, 

ekonimiskt etc. Hur en person påverkas psykiskt av Instagram är självfallet till stor del 

individuellt. Emellertid visar denna studie på risker med ett användande av social media, vars 

konsekvenser kan drabba även vuxna människor verkande i branscher där kunskap om social 

media är förutsatt. Yngre individer med sämre erfarenhet av och kunskap om social media 

riskerar därför logiskt sett att lättare påverkas av klimatet på Instagram. 

Ett införande av lagen om åldersgräns för social media, som föreslaget av 

EUparalamentet, kan vara ett sätt att låta barn och unga först nå en ålder där de har större 

erfarenhet av livet, och med det en klarare bild av vad de känner och tycker om social media, 

innan de exponeras för den och tvingas ta beslut. Om människor lever sina liv distanserade 

från social media under 16 år (den föreslagna åldersgränsen) kanske de skapar sig andra 

prioriteringar, något som skulle kunna bidra till en kommande generations distanserande från 

en osund relation till social media och Instagram.  

 

7.1 Kritik mot egen studie 

 

Denna studie har ämnat att jämföra privatpersoner med många och få följare på Instagram för 

att kunna påvisa skillnader och likheter mellan grupperna rörande användning, motiv till 

användning samt reflektioner kring användandet och plattformen. Trots ett resultat där 

antaganden kan göras, är studien inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella 

slutsatser om skillnader och likheter mellan de båda grupperna.  

Den första delen av studiens frågeställning, vilken avser att ta reda på studieobjektens 

reflektioner kring sitt användande, är aningen bred då studieobjektens samlade reflektioner i 
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det transkriberade intervjumaterialet visade sig beröra många olika ämnen och aspekter. 

Studien skulle eventuellt gynnas av en mer konkret första del av frågeställningen, i likhet med 

de andra delarna som behandlar strategi och motiv genom en tydligare avgränsning. 

Studiens studieobjekt med ett följarantal under 500 följare räknades till gruppen med 

få följare, och studieobjekten med över 1000 följare räknades till gruppen med många. Med 

en större extremer i följarantal inom de olika grupperna hade ett tydligare resultat eventuellt 

kunnat påvisas.   

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

Då vår studie har undersökt privatpersoners strategier och personliga varumärkesbyggande på 

Instagram skulle det vara relevant att i framtida forskning jämföra om ett strategiskt 

användande sker i olika hög grad på olika socialt medier, exempelvis Facebook och Twitter. 

Vår studie har studerat privatpersoner i åldrarna 18 till 30 år. Dessa personer har 

därmed levt majoriteten av sina liv utan sociala medier. De har sannolikt en annan relation till 

sociala medier än vad en person som börjat användandet i yngre ålder har. Vi anser det vara 

av intresse att vidare studera huruvida olika åldersgrupper har ett strategiskt användande eller 

inte, och om det går att utläsa olika motiv till eventuell strategi för olika åldrar.  

Studies resultat visar på en trend att framstå som genuin i sitt personliga 

varumärkesbyggande i sociala medier. Det skulle därför vara intressant att vidare undersöka 

om, och i så fall hur, företag, celebriteter och organisationer anammar trenden och anpassar 

sig efter privatpersoners personliga varumärkesbyggande. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Arbetsfördelning  

 
Vi båda uppsatsförfattare har varit måna om att i så stor utsträckning som möjligt gemensamt 

utföra studien och skriva denna uppsats tillsammans. En tydlig fördelning av arbetsuppgifter 

är därmed svår att urskilja. Vi har inför varje moment och avsnitt hållit en diskussion som 

genererat tankar och ideér, vilka sedan omvandlats till text. Själva arbetet med att skriva 

texten har gjorts genom en rättvis uppdelning av ansvaret men vi vill återigen poängtera att 

innehållet bestämts tillsammans. Emellertid har intervjuer och transkribering utförts en och 

en, utan inflytande av den andra, med argumenten beskrivna i avsitt “3.4.1 

Intervjusituationen“. 

Vi har redan från början av arbetet varit måna om att diskutera oss fram till bästa 

möjliga tillvägagångssätt, problemlösning, svar etc., då vi velat maximera fördelarna av att 

vara två uppsatsförfattare med två olika sätta att resonera. Ett så pass omfattande projekt som 

utförandet av denna studie har inneburit påstår vi förutsätter båda parters fulla engagemang 

och intresse. Ett tätt samarbete med känsla av personlig involvering genom hela processen 

menar vi garanterar detta, samt har främjat vår relation både som arbetspartners och vänner. 
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9.2 Intervjufrågor  

1. Vilken är din ålder? 

2. Vilken är din sysselsättning? 

3. Hur länge har du varit aktiv på Instagram? 

4. Hur många följare har du? 

5. Hur många följer du? 

6. Hur ofta lägger du upp bilder? 

7. Har din Instagramprofil någon gång varit relaterad till ett lukrativt projekt eller jobb? 

8. Anser du att du har en strategi bakom vad du publicerar på Instagram? 

9.  Har du visioner kring vilken typ av människor du attraherar när du postar inlägg på 

Instagram? 

10. Vilken typ av Instagramkonton följer du själv? Varför följer du dessa konton? 

11. Hur önskar du att folk uppfattar din person på Instagram? 

12. Hur stor roll spelar genuinitet och framställandet av en sanningsenlig bild av din 

person i social media? 

13. Tycker du att du visar en verklighetstrogen eller altererad bild av ditt privatliv på 

Instagram? 

14. Hur tänker du när du komponerar ett instagraminlägg? Estetiskt, textmässigt, 

tidsmässigt, hashtaggar etc? 

15. Tänker du kring att skapa ett enhetligt flöde? Eller ser du varje inlägg som en separat 

del? Hur tänker du kring det? 

16. “Matchar” din Instagram ditt övriga liv? Finns det en helhet som genomsyrar flera 

aspekter som dina andra sociala mediakonton, din stil, ditt umgänge, din utbildning, 

ditt jobb etc? 

17. Om ja, är det ett genomtänkt drag att skapa en enhetlig personlig image? 

18. Varför tror du att folk som inte känner dig/är bekant med dig följer dig? 

19. Har du framtida planer eller visioner i åtanke när du postar inlägg på Instagram? 

Yrkesmässiga/ 

20. Har många följare/likes varit ett mål med ditt Instagramanvändande? 

21. Vad kan du dra för nytta/ vad tror du att du skulle kunna dra för nytta av att ha många 

Instagramföljare, hur anser du att du gynnas/skulle kunna gynnas av många följare? 
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22.  Hur tänker du kring att folk idag pratar om att “syns du inte på social media så finns 

du inte”, kring konkurrens och att sticka ut bland allt medieinnehåll? Reflekterar du 

över detta när du använder Instagram? 

23. Känner du av någon slags stress eller press när ditt privatliv följs av många/en del 

främlingar? 

24.  Hur mycket påverkar dina följares likes och kommentarer ditt sätt att använda 

instagram? 

25. Hur tror du att din Instagramprofil kommer påverka ditt liv på lång sikt? Hur hoppas 

du att det kommer påverkas? 

26. Är du bekant med någon slags marknadsförings/PRstrategi rörande social media? 
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