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Abstract 
We all have a personal brand, even if we are not aware of it. What we choose to work with 
and our hobbies define how we are perceived. Social media is a platform that allows us to 
become whoever we want. And we can attract a large amount of followers with the correct 
strategies. This essay is conducted through a qualitative study with the purpose to investigate 
the strategies behind successful profiles on instagram. We used semi-structured interviews 
to answer our question formulations: What strategies are used? How are the strategies used? 
What are the reasons behind the initiative? And how is the relationship to the followers?  

The study shows that a majority of the strategies on instagram require networking. The 
profiles help each other to grow by taking part in “likegroups” and through the “shoutout for 
shoutout” technique. We also found that the interactive users can have a large influence over 
the content.       
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
Vi vill undersöka strategier för personlig marknadsföring i sociala medier och det grundar sig 
i att samhället blir allt mer digitaliserat och att användningen av sociala medier ökar. 
Ungdomar som använder internet mer än tre timmar per dag har från 2010 till 2016 ökat med 
300% hos 9–12 åringar samt 200% hos 13–16 åringar (Statens medieråd, 2017). Även antalet 
som använder mobilen mer är tre timmar per dag har ökat från 4% - 19% hos 9–12 åringar och 
32% -54% hos 13–16 åringar (ibid). 

I början bestod internet av envägskommunikation, Web 1.0 (Thorstensson, 2006). Det 
innebar att mottagaren passivt tog emot information utan en möjlighet att påverka den. 1999 
myntades begreppet Web 2.0 av Darcy DiNucci (Stakston 2011). Begreppet blev sedan populärt 
genom Tim O’Reilly och hans web 2.0-konferenser 2004 (ibid). Web 2.0 representerar 
tvåvägskommunikationen och konsumentens möjlighet till interaktion och medskapande. 
Jenkins (2006) förklarar att det uppstod en deltagarkultur inom de nya medierna vilket 
innebar att konsumenten fick större inflytande och kunde själva skapa innehåll med de nya 
och tillgängliga medierna. Därmed menar han att skillnaden mellan konsumenter och 
producenter delvis har suddats ut eftersom att även konsumenterna kan skapa innehåll och 
vara producenter. 

Att vara aktiv producent inom sociala medier innebär att man förmedlar en viss identitet. 
Giddens (1991) förklarar att identiteten tidigare definierades av yttre förhållanden som social 
status, kön eller familjetillhörighet. I det moderna samhället däremot skapar vi vår identitet 
och den är ständigt formbar. Enligt Jenkins (2008) är identiteten en process som formas i 
samverkan med omgivningen under hela livet. Identiteten är alltså något vi formar men inte 
något vi har full kontroll över. Hagström (2006) delar in identiteten i självidentitet och 
tillskriven identitet. Självidentitet är hur man uppfattar sig själv och den tillskrivna identiteten 
är andras eller omvärldens uppfattning om vem man är. Dessa två delar av identiteten förhåller 
sig till varandra och kan formas i relation till varandra (ibid).  

Företag har under lång tid förmedlat sin identitet genom varumärken. 
Varumärkeshantering används för att utmärka sig från konkurrerande företag och etablera en 
identitet mot kunden (Ström och Vendel, 2015). Med uppkomsten av sociala medier har 
kunden fått större inflytande över varumärken. De har en direkt påverkan på spridningen och 
därför även en indirekt påverkan på utformningen av företagens varumärken (ibid).  

Kunden kan även marknadsföra sin egen identitet. Montoya och Vandehey (2002) menar 
att alla har ett personligt varumärke och det utgörs av hur vi framställer oss själva. Vad vi gör, 
vilka åsikter vi har, hur vi bemöter andra m.m. (Montoya och Vandehey, 2002). Chen (2013) 
menar att sociala medier är en plattform där det är enkelt att berätta om sig själv, få jobb 
snabbare, göra affärer, skapa nätverk och visa våra kunskaper eller produkter. Det är en 
plattform där användaren kan vara personlig och testa nya idéer med feedback från andra. Av 
de anledningarna är det en bra plattform för personlig marknadsföring (ibid). 
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Personlig marknadsföring för privatpersoner har blivit mer tillgängligt på grund av 
uppkomsten av web 2.0 och de sociala medierna. Sociala medier är ett aktuellt ämne där det 
utförts många studier, både inom marknadsföring och identitets- eller integritetsfrågor. Vi ser 
en brist på forskning kring specifika strategier för personlig marknadsföring inom sociala 
medier. I denna studie utreds därför hur sociala medier kan användas i syfte att etablera en 
framgångsrik profil genom strategisk självrepresentation på instagram. 

1.2 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att fokusera på personlig marknadsföring på instagram. Barn mellan 9–12 
år föredrar instagram framför facebook (Statens medieråd, 2015). År 2014 använde 73% av 
barnen instagram och 22 % använde facebook. I undersökningarna 2010 och 2012 var 
facebook vanligast i den ålderskategorin. Bland barnen i åldrarna 17–18 var det 2015 85% som 
använde facebook och 68% som använde instagram. I undersökningen 2012 var det 93% i 
samma ålderskategori som använde facebook. Den yngre generationen i Sverige föredrar alltså 
instagram framför facebook.  

Kevin Systrom och Mike Krieger grundade instagram i oktober 2010. En trendstudie på 
instagram visar att antalet användare ökar snabbare än någonsin och plattformen har idag 
över 700 miljoner användare (Instagram, 2017). Instagram är inte bara en app som växer i 
användarantalet utan också rent funktionellt. Instagram har utvecklats från att vara enbart en 
fotoredigeringsapp till att bli en allsidig mediaplattform med möjligheten att publicera upp till 
tio stycken en minuts videoklipp i ett inlägg. Utöver detta finns det många andra funktioner, 
exempelvis instagram stories som lanserades i augusti 2016 där användarna kan publicera 
vardagliga händelser som försvinner efter 24 timmar. Ett citat från instagram (2017): “With 
instagram stories, you don’t have to worry about overposting. Instead, you can share as much 
as you want throughout the day — with as much creativity as you want.” Instagram har 
utvecklats till att bli en crossmedial app där det går att dela webbsidor och videoklipp via 
stories och i användarnas biografi. Instagrams funktioner utvecklas hela tiden vilket möjliggör 
nya tillvägagångssätt och strategier för användarna inom personlig marknadsföring. En av 
författarna till den här studien har en kanal med 193 000 följare på instagram. Han har 
nätverkat med profiler av samma storlek. Det innebär att vi har tillgång till kvalificerade 
respondenter vilket är ytterligare en anledning till att vi avgränsar oss till att fokusera på 
instagram. 

1.3 Problemformulering 
Personlig marknadsföring förekommer ofta och växer parallellt med att sociala medier blir 
större men det finns sällan dokumenterat. Det finns inte tillfredsställande forskning över vilka 
strategier och tankesätt som ligger bakom en satsning på personlig marknadsföring utanför 
den professionella marknaden. Därför vill vi undersöka de bakomliggande orsakerna och 
strategierna till framgångsrik personlig marknadsföring i sociala medier.  
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1.4 Syfte och Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur framgångsrika profiler på instagram använder 
tillväxtstrategier. Vi har en huvudsaklig frågeställning och tre underkategorier för att ta reda 
på vilka strategier som finns och hur de används.      

Vilka tillväxtstrategier används vid personlig marknadsföring på instagram? 
Hur används tillväxtstrategier? 
Vilka drivkrafter ligger bakom satsningen? 
Hur är relationen till följarna? 

1.5 Beskrivning av relevanta termer 
Direktmeddelande 
En funktion på instagram som tillåter dig att skicka och ta emot meddelanden tillsammans 
med en eller flera personer. Personer kan även dela inlägg från flödet som ett meddelande.   

Engagemang 
Summan av likes och kommentarer på en enskild instagram-post eller alla instagram-inlägg 
under en etablerad tidsperiod. 

Likegroups 
Likegroups är en strategi som ökar engagemanget på inlägg. På instagram drivs dessa grupper 
vanligtvis via direktmeddelanden. Personer i gruppen gillar och kommenterar varandras 
inlägg för att få en utökad spridning. Grupperna består vanligtvis av likasinnade användare 
med ungefär samma antal följare.  

Community 
Profiler och användare med samma intresseområde utgör en community. 

Communityprofil 
En communityprofil är en sida som delar material från andra användare inom en viss 
community. Det är en samlingssida där deltagare i en community samlas för att hitta nya 
profiler att följa. 

Inläggsanalys 
En term som beskriver detaljerade analyser man kan göra runt ett inlägg. 

Miniatyrbild 
En bild med reducerad storlek som används för att förhandsgranska en större bild eller video.  

Shoutout 
Detta betyder att en användare laddar upp någon annans material och taggar personen i 
inlägget. Profiler marknadsför varandra i ett försök att dela med sig av sina följare. 

Inläggstoppen  
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Överst på vissa platssidor och hashtags så visas nio stycken inlägg som ligger under 
inläggstoppen. Här hamnar några av de populäraste inläggen som är taggade med hashtaggen 
eller platsen. 

2. Teori och relaterad forskning 

2.1 Drivkrafter och identitet 
Det kan finnas många olika anledningar till att skapa en ny identitet. I det här avsnittet 
presenteras drivkrafter bakom identitetsskapande med stöd av relaterad forskning.    

Goffman (1959) liknar socialt beteende vid att uppträda i en teater. Den sociala 
interaktionen är framförandet publiken ser på scenen. Förberedelserna innan föreställningen 
representerar vår privata personlighet. Under sociala situationer använder sig individer av 
“fasader” vilket innebär att man formar en viss personlighet baserat på situationen (ibid). En 
fasad kan vara medveten och noggrant utformad eller helt omedveten och ogenomtänkt. I vissa 
sammanhang finns det etablerade och accepterade fasader vilket innebär att individen inte 
behöver forma en egen fasad. Inom vissa yrkesroller kan det exempelvis finnas en vedertagen 
fasad (ibid).   

Gillberg (2014) menar att fasader skapas på sociala medier med målet att nå synlighet, 
status och bekräftelse från andra. Gillberg menar att synlighet har blivit en statussymbol och 
att upplevelser, objekt och individer värdesätts när de offentliggörs. Hon använder termen 
“Uppmärksamhetssamhället” för att beskriva det moderna samhället. I 
uppmärksamhetssamhället är ett personligt varumärke viktigt och sociala medier är en bra 
plattform för personlig marknadsföring (ibid). Abbestam och Sköld (2011) förklarar att 
användare på sociala medier presenterar en fasad av sig själva som är specifikt utvald, baserat 
på vilka personer de riktar sig till eller interagerar med.  

Nordström (2011) skrev den kvalitativa studien “C-mig” med syftet att kartlägga 
självrepresentation på facebook. Nordström intervjuar sex respondenter baserat på hur de 
använder facebook och vad plattformen betyder för dem. Respondenterna har en tydlig 
uppfattning över vad de ansåg vara acceptabelt beteende på facebook och de var mycket måna 
om sin integritet. Respondenterna ville visa upp en positiv fasad på facebook. De publicerade 
exempelvis tillgjorda eller förskönade inlägg med förhoppningen att vännerna skulle uppfatta 
dem som en utåtriktad eller intressant person.  

Linde (2012) undersöker i sin studie “Facebook-identiteten” hur sociala medier kan vara ett 
verktyg för identitetsskapande och självrepresentation på plattformen facebook. Hon 
identifierar ett visst identitetsskapande hon kallar för “facebook-identiteten”. Den fasaden är 
en självskriven identitet med en koppling till den sociala identiteten i det verkliga livet. 
Facebook-identiteten kan beskrivas som en förfinad eller polerad version av jaget (ibid).  

Bergdahl och Tydén (2010) utforskar det personliga varumärkets roll i professionella 
sammanhang och mer specifikt hur internet påverkar kommunikationen av det personliga 
varumärket. De intervjuade fem konsulter och publicerade författare inom området personlig 
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marknadsföring. En respondent beskriver hur synligheten blir ytlig och temporär utan ett 
tydligt personligt varumärke. 

“Jag tänker på dokusåporna. Deltagarna blir kända en kort tid, sedan är de bortglömda. 
De har varit kända, men de har totalt saknat ett personligt varumärke. De kan ingenting” 
(Bergdahl och Tydén 2010, s.30) 

En av respondenterna tar upp tre viktiga frågor för personlig varumärkeshantering: 
“Living the brand, du måste leva ditt varumärke. Och det är det som är så svårt. 99% har 

inte tänkt och reflekterat över vad det innebär. Det blir en jättesnygg sufflé, men väl ute i 
kylan så sjunker den ihop. Du måste vara konsekvent i allt du gör. Varför ska jag göra det? 
Varför gör jag det? Varför gjorde jag det? Tre viktiga frågor som du alltid ska fråga dig.” 
(Bergdahl och Tydén 2010, s.33) 

Följande citat från studien beskriver hur identitetsskapandet förändrats: 
“Förr har vi varit väldigt omhändertagna bland annat av staten. Förr ärvde du också i 

större utsträckning din position eller din status, medan du i dag kan bestämma själv om du 
vill bli framgångsrik, oavsett din sociala tillhörighet. Då ställs det även större krav på att 
marknadsföra sig själv. Jag tror också det har fötts en större vilja att ta sig fram och synas, 
för det finns möjlighet till det.” (Bergdahl och Tydén 2010, s.37). 

Bergdahl och Tydén (2010) menar att ett hållbart personligt varumärke bygger på passion, 
äkthet, kunskap, unikhet och trovärdighet. Studien visar även att personliga varumärken är en 
nyckel för att uppnå framgång. Att däremot sälja sitt personliga varumärke och driva det för 
att tjäna in pengar skapar inte trovärdighet (ibid). De menar att det är viktigare att individen 
genom sitt varumärke gör ett bidrag till omgivningen. Shepherd (2005) menar att anställning 
är ett vanligt mål med personlig marknadsföring. Han menar att även dating, vänskap eller 
“self-expression” kan vara vanliga drivkrafter. 

Dutta (2010) beskriver tre anledningar till att bedriva personlig marknadsföring på sociala 
medier. Uppbyggnaden underlättas på sociala medier då det är en billig plattform. Det finns 
även stora förutsättningar att engagera sig med kunder, arbetsgivare, kollegor och 
allmänheten. Slutligen erbjuder sociala medier kunskap i form av feedback från följare. 

Shaker och Hafiz (2014) granskar personlig marknadsföringsidentitet och yttre påverkan 
från omvärlden. De konstaterar i likhet med Linde (2012) och Nordström (2011) att människor 
försöker visa en positiv fasad via personlig marknadsföring med målet att få bekräftelse från 
närstående och människor generellt. För att visa en autentisk bild i sociala medier menar de 
även att man bör granska sig själv för att hitta genuina, utmärkande egenskaper. De påstår att 
en lyckad satsning i sociala medier delvis stärker självförtroendet på plattformen, men även i 
verkligheten. 

2.2 Tillväxtstrategier 
Med en drivkraft och ett mål krävs en strategi för att förverkliga det målet. I det här avsnittet 
presenteras därför forskning och teorier om tillväxtstrategier inom personlig marknadsföring. 

Stanton och Stanton (2013) menar att ett personligt varumärke bör hanteras effektivt för 
att påverka hur man uppfattas av andra. ”Like a company’s brand, a personal brand is a 
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perception held in in someone else's mind that must be managed effectively in order to 
influence how an individual is viewed by others.” (Stanton och Stanton 2013, s.81)  

För att hantera varumärken effektivt kan man förutsätta att det behövs en strategi. Montoya 
och Vandehey (2009) menar att “visibility is more important than ability” (s.29). Fokuset bör 
alltså enligt honom i första hand ligga på att arbeta strategiskt med sin synlighet och utveckla 
den tekniska kunskapen i andra hand. Montoya och Vandehey (2009) uppmuntrar även till att 
man bör sträva efter att det personliga varumärket ska vara en avbildning av personligheten. 
“Be your brand” (ibid, s.263).  

Genom sex steg förklarar Philbrick och Cleveland (2015) processen bakom att bygga ett 
framgångsrikt personligt varumärke. Första steget är att rannsaka sig själv. Utvärderingen 
sker genom att ställa sig själv frågorna “Vad har jag för värderingar?”, “Hur och var finner jag 
mening i livet?”, “Vad är min passion?”, “Vad utmärker mig från andra inom och utanför mitt 
fält?” och “I vilken miljö fungerar jag som mest effektiv?”. Det andra steget innebär att 
individen ska vara medveten om att den kanske redan har ett varumärke. Det varumärket kan 
bestå av tidigare närvaro på sociala medier eller yrkesroll. Dessutom menar Philbrick och 
Cleveland att man bör googla sig själv med viss regelbundenhet för att hålla koll på vilka 
sökträffar som dyker upp. 

I steg tre är fokuset att skapa ett koncist personligt “varumärkesmantra” för att beskriva 
vem man är och vad man erbjuder. Steg fyra består av att bestämma framträdande och 
arbetsplats. Allt handlar inte om uppträdande men om dessa personliga och fysiska avtryck är 
professionella stärks det personliga varumärket. Det femte steget är det viktigaste och består 
av att skapa digital närvaro för det personliga varumärket. Varumärkesnamnet bör vara 
samma på alla sociala medier (Philbrick och Cleveland, 2015). När den digitala närvaron är 
skapad måste den hållas vid liv genom aktivt användande. Att kommunicera ett budskap är 
sista steget och det bör anpassas efter målgruppen. (ibid) 

Rampersad (2008) menar att alla har ett personligt varumärke men det är de flesta inte 
medvetna om. Han menar att utvecklingen av det personliga varumärket bör grunda sig i 
individens strävan efter självförbättring, att söka sin passion och varumärket bör vara 
autentiskt. För att medvetet utveckla sitt personliga varumärke bör man enligt Rampersad 
förhålla sig till tre steg.  

Steg 1 innebär att definiera sina unika egenskaper, värderingar och ambition. Kom fram till 
vad din dröm är genom att identifiera dig själv.  Steg 2 är att formulera det personliga 
varumärket. Ett personligt varumärke utlovar ett visst värde mot kunder eller arbetsgivare. Det 
är viktigt att särskilja sig från konkurrenter. Steg 3 består av att utveckla smarta mål baserat 
på ambitionen och det personliga varumärket. Det är mätbara, realistiska och tidsbestämda 
mål som sedan utvärderas.  

Bergvall och Gulve (2013) studerar strategier på sociala medier. De identifierar exempelvis 
att användare kan lägga upp en bild på sociala medier och vid ett senare tillfälle gilla sin egen 
bild för att den ska dyka upp i följarnas flöde igen (ibid). De för spekulationen att det kan vara 
riktat till de följare som missade uppladdningen den första gången. 

Bergvall och Gulve (2013) noterar även att en informant i studien gillat andras bilder för att 
själv få nya följare. Citat nummer 14 “C14” från en anonym informant:  
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“Det är nästan som att folk har satt det i system att marknadsföra sig själva genom 
gillande. I början på instagram så började jag gilla bilder för att få följare [...] eftersom ens 
namn blir synligt när man gillar så ser folk det och följer dig [...] om jag gillade en kändis 
bild så kunde jag dagen efter ha tio randoms som följde mig.” (Bergvall & Gulve 2013, s.32) 

Bergvall och Gulve (2013) visar även hur hashtags kan användas för att attrahera fler följare. 
Citat nummer 6, “C6" från en anonym informant:  

“Många använder hashtags som #likes4likes, #follow4follow, #nofilter osv för att påstå 
att deras foton på instagram ska verka legitima. Men nu har alla försökt att ta med sådant i 
varenda bild istället för att tagga det som finns på bilder, just för att få fler följare och likes. 
Dock har det gett en felaktig bild till ens följare då de flesta anser att såna hashtags är 
attention-whoriga och därför tar man bort de hashtagsen efteråt i hopp om att ingen ska ha 
sett dem. [...] När tillräckligt med människor sett fotot så tar de bort dessa hashtags för att 
inte visa att de behöver sådan bekräftelse.” (Bergvall och Gulve 2013, s.26) 

Birgisdóttir och Smitterberg-Rosvall (2011) studerar hur frilansare använder sociala medier 
för att marknadsföra sig. I studien beskriver en respondent hur hon använder marknadsföring 
genom nätverkande i sociala medier:  

” (En DJ grupp -anonymiserat) har skapat sig ett namn och folk vet ju vad det är. Jag och 
en gruppmedlem går ju där igenom jättemycket till exempel: ” (Gruppmedlem -
anonymiserat) kör på sturecompaniet och (Gruppmedlem -anonymiserat) kör där” och vi i 
gruppen är ju personer som gillar att pusha varandra. Så om min gruppmedlem har en 
spelning är det klart som fan att jag länkar till henne ...” ”...jag vill ju mina vänner väl så det 
är klart att man pushar på det sättet, det är en grej som känns väldigt nytt i Sverige det är 
inte så många som helt oegoistiskt pushar någon annan. ” (Birgisdóttir och Smitterberg-
Rosvall 2011, s.20)  

Inom DJ-gruppen berättar medlemmarna var de ska spela och de övriga medlemmarna 
delar den här informationen. Det är nätverkande marknadsföring där de delar varandras 
evenemang som därmed gynnar dem personligen eftersom att de kan förvänta sig en spridning 
i gengäld. (Birgisdóttir och Smitterberg-Rosvall 2011)  

Relationen till följare är också relevant för tillväxten eftersom att följare har en stor makt i 
sociala medier (Stakston 2011). Diep och Hellgren (2014) studerar sex unga mäns 
twitteranvändande. En av frågorna handlar om deras uppfattningar kring varför de får nya 
följare. En av respondenterna förklarar sina tankar: 

“Ingen aning... jag vet typ inte... Många följare följer nog mig för att jag följer dem, tror 
jag. Follow me, and I follow back. --- Alltså jag vet typ inte, jag har massa skumma följare 
som jag inte har någon aning om hur de har hittat mig, sitter och funderar på det.” (Diep och 
Hellgren 2014, s.18–19) 

En strategi att få fler följare kan alltså vara att följa andra, med förhoppningen att de sedan 
följer tillbaka.  
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4. Metod  
Här beskriver vi de tillvägagångssätt vi använt oss av vid undersökningens genomförande. Vi 
presenterar först metodval, etik och dataanalys. Därefter beskrivs studiens urval och 
avslutningsvis respondenterna. 

4.1 Metodval 
Utifrån studiens syfte har en kvalitativ metod valts eftersom att kvalitativa studier är en 
passande metod när målet är att förstå anledningar till varför människor agerar som de gör 
samt vilka tankar de har kring sitt handlande (Bryman, 2011; Trost, 2010).   

Den kvalitativa studien genomför vi med semistrukturerade intervjuer istället för 
strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Via semistrukturerade intervjuer har forskaren 
en möjlighet att ställa följdfrågor för att respondenten ska utveckla sitt svar (Bryman 2011). 
Studien utfördes i Umeå och respondenterna bor i andra städer och i vissa fall även i andra 
länder. De semistrukturerade intervjuerna utfördes därför via Skype. Kvalitativa intervjuer via 
telefon kan ha fördelar gentemot direkta intervjuer då kostnaden blir betydligt lägre, 
framförallt om intervjupersonerna är svåra att få tag på (ibid). Otrygghet och nervositet kan 
via telefonintervjuer ibland behandlas på ett lättare sätt då forskaren och respondenten inte är 
i ett fysiskt möte (ibid). I en semistrukturerad intervju behöver det inte vara förutbestämda 
frågor utan kan anpassas och förändras utifrån tidigare intervjupersoners tankemönster (ibid). 
Inför semistrukturerade intervjuer har man, enligt Kvale och Brinkman (2014), bestämda 
frågeområden som omfattar relevanta frågor för temat. Detta kallas “intervjuguide” och 
frågorna ska utgå från studiens syfte och frågeställning (Bryman 2011).  

Intervjuguiden kompletteras med följdfrågor under intervjun för att uppmuntra 
respondenten att utveckla sitt resonemang och målet är att uppnå en mer detaljerad bild av 
fenomenet (Preece et al., 2002). Det är dock viktigt att semistrukturerade intervjuer genomförs 
med målet att resultatet ska kunna tillämpas i andra sammanhang. Följdfrågor ska underlätta 
intervjuns genomförande utan risk för bias. Bias innebär att forskaren styr svaren på intervjun 
mot ett resultat som styrker forskarens subjektiva uppfattning (ibid). Under intervjuer bör 
forskaren därför i regel undvika ledande frågor för att inte styra respondenten i en viss riktning 
(Larsson 1986). Vid utvärderingen av datan bör forskaren notera ifall någon fråga var ledande. 
Respondenter är olika påverkbara och det beror delvis på personligheten men även på hur 
bekant ämnet är för respondenten. Det innebär att en nybörjare är mer påverkbar än en expert 
inom området. (Larsson 1986).    

För att en studie ska bli tillförlitlig bör forskaren ta hänsyn till dessa fyra punkter: 
pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och objektivitet (Holloway och Wheeler, 2010). För att 
uppnå pålitlighet krävs en redovisningskedja för att läsaren ska kunna identifiera varje steg i 
processen. Trovärdighet bygger på huruvida studiens slutsatser är trovärdiga eller inte utifrån 
deltagarnas perspektiv. Överförbarhet innebär att kunskapen och resultaten som vi förvärvat i 
denna studie ska kunna tillämpas vid forskning med liknande urvalsgrupp och uppnå ett 
liknande resultat.  Enligt Holloway & Wheeler (2010) bör därför beskrivningen av urvalet vara 
noggrant utförd för att öka överförbarheten.  
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För att ta reda på om studien är objektiv så bedöms den utefter på vilket sätt empirin och 
slutsatserna uppnår syftet. Det är viktigt att resultatet inte bygger på bias. För att utvärdera 
bias krävs en redovisningskedja som läsarna kan använda för att spåra datan till sin källa för 
att granska den. Då kan läsaren få en bild av hur forskaren genom sin uppfattning av datan 
kom fram till sina utformningar, teman och tolkningar (ibid). Inom kvalitativ forskning menar 
dock Holloway och Wheeler (2010) att det är mycket svårt att vara objektiv och neutral. För att 
hantera detta problem ska forskarna erkänna och uppmärksamma sin subjektivitet. Forskarna 
bortser inte från sin subjektivitet utan noterar och accepterar den medvetet och har en kritisk 
syn för att förhandsuppfattningar inte ska skapa bias i studien (ibid). Bias kan förvränga 
resultatet i en studie på olika sätt. Tonen på rösten, ansiktsuttryck och formuleringen på frågor 
är sådant som kan påverka respondenten att svara på ett visst sätt (Preece et al. 2002). Det är 
därför viktigt att forskaren är medveten om risken för bias vid utformningen av intervjufrågor 
och uppsättningen av intervjusituationen. 

4.2 Forskningsetik 
Inom forskningen finns det två övergripande krav som vägs mot varandra. För det första har 
forskaren ett “Forskningskrav” och det innebär att fenomen, kunskap eller metoder ska 
fördjupas, utvecklas eller förbättras genom forskningen. För det andra måste forskaren ta 
hänsyn till uppgiftslämnarens integritet, genom “Individskyddskravet”. (Vetenskapsrådet 
2002).  Individskyddskravet är indelat i fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. (ibid) 

Informationskravet innebär att respondenten ska upplysas om forskningens syfte och 
vilken roll de spelar i projektet. De ska även informeras om att deras deltagande är frivilligt 
samt om rättigheten att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att respondenten 
bestämmer över sin egen medverkan. Respondenten kan avbryta sin medverkan utan negativa 
påföljder. Efter avbruten medverkan får uppgiftslämnaren inte bli föremål för påtryckning 
eller annan otillbörlig påverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska 
hanteras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Känsliga personuppgifter ska bokföras och 
presenteras så att uppgiftslämnarna inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002). 
Uppgiftslämnarens privatliv ska skyddas. Det innebär att deras namn inte bör förekomma i 
den insamlade datan eller presenteras i den skrivna rapporten om inte uppgiftslämnaren 
uttrycker sin tillåtelse. (Preece et al. 2002)  

Nyttjandekravet innebär att datan som samlats om enskilda personer enbart brukas i 
forskningsändamål. Uppgifterna får inte säljas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften, 
såsom kommersiellt bruk. 

Vid en studie ska forskaren värdera vikten av det potentiella kunskapstillskottet mot risken 
att uppgiftslämnaren påverkas negativt. Från studie till studie varierar de etiska problemen 
och de principerna som presenterats ska fungera som en vägvisare vid ett etiskt 
ställningstagande. De fyra huvudkraven under individskyddet syftar inte till att ersätta 
forskarens eget ansvar och bedömningar. De ska ange ett etiskt fundament för att vägleda 
forskarens ansvarstagande som slutligen baseras på självständiga tankar och slutsatser 
(Vetenskapsrådet 2002).     
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4.3 Dataanalys 
Med en kvalitativ analys är målet att identifiera kategorier eller beskrivningar av ett valt 
fenomen eller område. Till skillnad från kvantitativa studier där kategorierna utgör en grund 
till studien och syftet är att beskriva hur omvärlden förhåller sig till de kategorierna genom 
olika mätningar (Larsson 1986). Innan analysen transkriberade vi intervjuerna. Bryman (2011) 
beskriver att misstolkningar av ljudupptagningen kan ske vid en transkribering och man bör 
därför försäkra sig om att det transkriberade materialet stämmer överens med intervjun. 
Enligt Bryman (2011) bör man transkribera inom en till två dagar efter intervjun för att inte 
konkreta intryck eller viktig information ska glömmas bort. Därför transkriberade vi materialet 
dagen efter intervjun. 

Det första steget i en dataanalys är att titta på datan och se vad som sticker ut, “eyeball the 
data” (Preece et al. 2002). Målet är att identifiera mönster för att besvara frågeställningen eller 
styrka en teori. Nästa steg är att analysera datan utifrån målet och frågeställningen genom 
exempelvis innehållsanalys (Preece et al. 2002). 

Enligt Preece et al. (2002) innebär en innehållsanalys att datan delas in i kategorier baserat 
på intervjufrågorna. En viktig aspekt vid kategorisering är att de olika kategorierna är unika 
och inte överlappar varandra (Preece et al. 2002). Kvalitativ analys bygger på jämförelser. 
Skillnader identifierar tydliga kategorier och likheter bekräftar sedan kategorierna (Larsson 
1986). Inledningsvis sökte vi genom vår data flera gånger, skrev upp intressanta svar på post-
it lappar och vi grupperade likartade svar i olika konstellationer.  

Intervjun baserades på ämnena “Drivkrafter”, “Tillväxtstrategier” och “Relation till följare” 
från studiens frågeställning. Under ämnet Drivkrafter identifierade vi kategorierna “inspirera 
andra” och “tjäna pengar.” Tillväxtstrategier kategoriseras som “hashtags”, “SFS” och 
“likegroups”. Men det saknades en term för att beskriva alla de detaljerade analyser man kan 
göra på ett inlägg. Vi valde att benämna dessa med samlingsnamnet “inläggsanalys”. 
Relationen till följare skilde sig åt beroende på vilken typ av profil respondenterna hade. 
Kategorierna är “personliga profiler” och “communityprofiler”.  

Enligt Larsson (1986) brukar kategorierna i fenomenografiska studier stödjas av citat. Den 
gestaltningen underlättar för läsaren att förstå anledningen till kategoriseringen samt 
innebörden av respondentens uppfattning. Enligt Holloway & Wheeler (2010) kan citat 
användas för att illustrera och stärka teman i datan. Därför presenterar vi empirin via citat från 
respondenterna. 

4.4 Urval 
Till den här studien strävade vi efter att nå så framgångsrika och stora profiler som 
möjligt.  Stora instagramprofiler är väldigt svåra att komma i kontakt med. Därför valde vi att 
använda oss utav en kombination av ett bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Bryman 
(2011) beskriver att bekvämlighetsurval användas vid de tillfällen intervjupersonerna är svåra 
att få tag på. Detta betyder att forskaren i viss mån har en personlig koppling till 
intervjupersonen som i sin tur underlättar urvalet. Vi har tillgång till en stor instagramprofil 
och genom den har vi varit i kontakt med personer som har profiler av ungefär samma storlek. 
Vi kontaktade dem och undrade om de ville medverka i studien. Urvalet var även målinriktat 
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vilket innebär att forskarna tar hänsyn till studiens problemformulering och väljer därefter ut 
lämpliga intervjupersoner. I den här studien fick vi även kontakt med en ny intervjuperson 
genom en av respondenterna vilket enligt Bryman (2011) är en del av målinriktat urval som 
kallas för “snöbollsurval”. Vi fick tag på sex respondenter och de har mellan 23 000 och 160 
000 följare. I undersökningen är alla respondenter anonyma med hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Profilerna vi fått tag på tillhör genren parkour och street workout. 

4.5 Respondenter 
1. Profil 1 
Identitet: Personlig profil 
Antal ägare: 1 
Följare: 52 000 

2. Profil 2 
Identitet: Personlig profil 
Antal ägare: 1 
Följare: 158 000 

3. Profil 3 
Identitet: Personlig profil  
Antal ägare: 6 
Följare: 23 000 

4. Profil 4 
Identitet: Communityprofil  
Antal ägare: 1 
Följare: 160 000 

5. Profil 5 
Identitet: Communityprofil  
Antal ägare: 1 
Följare: 123 000 

6. Profil 6 
Identitet: Communityprofil  
Antal ägare: 1 
Följare: ---- 
(Profilen har blivit stulen.) 



12 
 

5. Resultat och analys 

5.1 Drivkraften 
Efter analysen identifierades två huvudanledningar bakom drivkraften. Den ena drivkraften 
var att inspirera andra, utan något vinstsyfte. Den andra drivkraften var att tjäna pengar i 
första hand. 

5.1.1 Drivkraft 1: Inspirera andra 
Fyra av sex respondenter startade sina instagramprofiler i huvudsyfte att inspirera 
andra.  Profil 1 och Profil 2 startade sina instagramprofiler likt de flesta andra människor. De 
delade händelser från sin vardag med sina vänner. De utvecklade en nisch efter att de av en 
slump nått en stor spridning på instagram. Såhär beskriver Profil 2 hur hen tänkte vid 
uppstarten av sin instagramprofil: 

“Asså när jag startade själva instagramen, det var ju många år sedan, jag kom inte ihåg 
när det var men då hade man ingen tanke på att man skulle bli stor på instagram. Man 
gjorde som alla andra, man la upp vad som helst asså verkligen vad som helst.” - Profil 2. 

Drivkraften växte då ett klipp från Profil 2 fick stor spridning på instagram. Hen insåg att 
profilen hade en potential att bli stor på instagram. Hen valde att satsa på att utveckla sin 
instagramprofil med målet att nå 100 000 följare innan årets slut. 

“Det tog ju fart lite när en video som jag la ut började sprida sig jättemycket. Och det var 
väl då man började tänka lite såhär "oj, fan vad coolt det här kanske man ska fortsätta att 
satsa på och spinna vidare på och sådär. Då blev det så att man satte upp ett mål att: okej 
jag ska ha 100k följare innan det här året är slut” - Profil 2. 

Från att Profil 2 delat sitt privatliv började hen rikta in sig och formade sitt flöde för att 
passa in under den valda genren i ett medvetet försök att nå sitt mål på 100 000 följare. Profil 
3 och Profil 5 startande också sina profiler för att inspirera. Men skillnaden är att de använde 
sig av en tydlig nisch redan vid uppstarten av deras instagramprofiler. Profil 3 äger en 
youtubekanal med över 100 000 följare. De startade en instagramprofil för att ge deras följare 
en inblick i deras vardag. De ville visa mer av sin livsstil och träning för att få andra att 
intressera sig för genren. Profil 5 hade inget utsatt mål då hen startade sin instagramprofil. 
Hen inspirerades av andra stora profiler inom genren och ville starta en liknande kanal. Profil 
5 startade en profil som bestod av att dela privata profiler inom genren. Hens profil agerar som 
en samlingsplats för likasinnade. Hen skapar inte främst eget innehåll - utan delar andra 
skickliga utövare för att inspirera sina följare och även ge spridning åt nya och motiverade 
profiler inom genren. 

5.1.2 Drivkraft 2: Tjäna pengar 
“I made my profile with the goal to make money of it and not as a hobby” – Profil 6. 

Profil 4 och Profil 6 startade sina profiler för att tjäna pengar i första hand. Profil 4 köpte 
en befintlig profil med 50 000 följare med målet att utvecklas genom shoutout for shoutout 
och sedan tjäna pengar. Profil 6 är likt de andra communityprofilerna en samlingsplats för 
likasinnade. Hen delar innehåll från andra profiler för att öka deras spridning och även 
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attrahera nya följare. Profil 6 strävade efter att tjäna pengar och det var drivkraften till att hen 
arbetade med utvecklingen av profilen.  

5.2 Tillväxtstrategier 
Alla respondenter har aktivt använt sig av tillväxtstrategier. De fyra strategier som utmärkt sig 
mest är likegroups, shoutout for shoutout, hashtags och inläggsanalys. Här nedan beskrivs 
strategierna mer ingående med stöd av intervjuerna.   

5.2.1 Tillväxtstrategi 1: Hashtags 
Hashtags används för att kategorisera inlägg. Med en hashtag är det enklare för användare att 
hitta relevanta inlägg.   

“I use a set number of hashtags (29 out of the allocated 30) in order to increase my PR and 
exposure.” – Profil 5. 

“Vissa hashtags är helt meningslösa, tex happy, hur ofta söker man på happy, Hur ska 
man kunna hamna på inläggstoppen på happy? Det är väldigt svårt. “– Profil 1. 

“Men sen så är det dethär med att använda sig utav så många som möjligt och använda 
rätt hashtags så man ändå har chans att hamna på inläggstoppen.” – Profil 2. 

Inläggstoppen är överst på vissa platssidor och hashtags. Där hamnar de nio populäraste 
inläggen. Därför strävar många efter att vara där men det kan vara svårt. Profil 5 använder så 
många hashtags som möjligt för att ha en större chans att hamna där. Profil 1 menar att det är 
bättre att använda relevanta hashtags till inlägget eftersom det ökar spridningen till hens 
målgrupp. Att använda populära hashtags kan ha sina fördelar men gör det mycket svårare att 
hamna på inläggstoppen då konkurrensen är mycket högre.  

5.2.2 Tillväxtstrategi 2: Likegroups 
Detta är en strategi som ökar engagemanget på inlägg. Det är inofficiella, slutna grupper som 
drivs genom instagrams egen funktion för direktmeddelanden. Medlemmarna gillar och 
kommenterar systematisk varandras inlägg för att få en utökad spridning. Grupperna består 
vanligtvis av likasinnade användare med ungefär lika många följare. Grupperna är inte synliga 
för övriga användare eftersom att de drivs via direktmeddelanden. Det är därför svårt att bli 
inbjuden till en likegroup. Inbjudan kan ske genom aktivt nätverkande med profiler av samma 
storlek i communityn. 

“You just have to click on the pic/vid that was sent in, and double tap and comment it. And 
that is it.” – Profil 6. 

Som medlem i en likegroup skickas alla inlägg till gemensamma gruppkonversationer. De 
andra har i uppgift att gilla och kommentera ditt inlägg. Du förväntas sedan att göra detsamma 
på de andra medlemmarnas inlägg. 

“I’m in five likegroups and that’s the reason i’ve got a lot of views.” – Profil 6. 
“Vi säger om du lägger ut för två timmar sedan och jag för sex timmar sedan så kan ändå 

mitt inlägg vara före ditt. Om det likeas direkt och kommenteras direkt och folk tittar klart 
på hela klippet tex så rankas det högre. Det är därför folk har börjat starta likegrupper.” - 
Profil 1. 
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Likegroups är viktigt eftersom att det bidrar till att inlägget får många kommentarer och 
gillningar i ett tidigt skede vilket ökar spridningen och prioriteringen av inlägget i instagrams 
flöde.  

5.2.3 Tillväxtstrategi 3: Shoutout for shoutout, (SFS) 
Tekniken går ut på att två profiler delar varandras inlägg. Det är vanligt att denna teknik 
används med likasinnade profiler. Det innebär att följarna av en profil har en tendens att även 
börja följa den andra. Utbytet blir en fördel för båda parter och även potentiellt för följarna 
som upptäcker nya profiler inom sitt intresseområde.  

“I only do shoutout for shoutout with pages 50k+.” – Profil 4. 
Profil 4 köpte sin profil med 50 000 följare. Det möjliggjorde att hen direkt kunde använda 

sig av SFS. Hen använder även sin köpta kanal för att göra shoutouts för sin privata kanal med 
livsstilsinlägg. Vid intervjun hade hen 145 000 följare men är villig att göra SFS med kanaler 
med minst 50 000 följare. 

“I also try and use the technique referred to as shoutout for shoutout with like-minded 
pages, in order to grow.” – Profil 5. 

Alla respondenter hade koppling till SFS på något sätt. Profil 1 och Profil 2 har personliga 
sidor och inte en communityprofil. Därför är de inte bekväma med att använda sig av SFS. 

“Det är många som skriver att dom vill göra sfs men jag säger alltid: aa jag gör inte det 
men det skulle vara jättecoolt att träffa dig och träna tsm. å så kan vi lägga upp varsin film 
sådär. men det är ju svårt då det oftast är folk från usa som skriver.” – Profil 2. 

Profil 2 tycker att det är bättre att träffas i verkligheten och göra ett samarbete som gynnar 
båda parter på ett mer genuint sätt. Detta liknar SFS, men är en annan typ av samarbete där 
båda parterna medverkar i samma video.     

“Nä alltså det känns så billigt, om man säger så, om jag inte är en sån sida som delar 
andras grejer.” – Profil 1. 

Profil 1 består bara av originellt innehåll hen har dokumenterat. Därför anser hen att det 
skulle kännas fel att dela material från andra profiler. Det är inte något hens följare är vana 
vid. Med “en sida som delar andras grejer” syftar Profil 1 på communityprofiler. 

5.2.4 Tillväxtstrategi 4: Inläggsanalys 
För att öka sin spridning är det viktigt att analysera sina inlägg. Att ta till vara på det som är 
bra och försöka identifiera och ta bort det som inte genererar någon spridning. Exempel på 
inläggsanalys kan vara att granska inläggens regelbundenhet. Det vill säga hur ofta och vilken 
tid inläggen publiceras. 

“Eftersom jag lägger upp 1 klipp varje dag så är det svårt att göra något extremt varje 
gång, så då får man tänka på att andra faktorer som spelar in.” – Profil 1. 

“Asså det låter ju helt sjukt men filmer med typ svarta kläder går inte alls lika bra som då 
jag har färgglada kläder på mig, det är ju något som väcker ögats intresse i miniatyrbilden.” 
– Profil 2. 

Profil 2 inser vikten av att analysera varför hens inlägg går bra. Det kan vara små detaljer 
som lyfter ett inlägg och innehållet måste inte alltid vara det mest spektakulära. Med ett inlägg 
per dag kan det vara svårt att överprestera hela tiden. Då kan klädval eller likande vara enkla 
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justeringar att göra för en ökad spridning. Profil 2 påpekar att miniatyrbilden är en viktig del 
av inläggsanalysen eftersom att det är följarnas första intryck av inlägget.    

“Alltså jag har testat olika tider. Först har jag testat mellan 8–11 sen har jag testat på 
kvällen också, jag har testat vid lunchtid, och jag har experimenterat lite vad som funkar 
bäst.”  - Profil 1. 

“Jag har ju varje dag uppenbarligen å sen just nu så kör jag runt 13:00 tiden för att 
majoriteten av mina följare är ifrån USA och asså new york. Å när kl är 13 här så är den 7 
på morgonen där å det här är måndag till fredag då, på helger brukar jag göra lite 
annorlunda. – Profil 2. 

“Ideally, I try to post once a day in the morning between 6:30 and 8, as the statistician 
report (via insight) shows that the most interaction and follower activity exists throughout 
the daylight hours in the continental US time zones. Occasionally I will go a day without 
posting if I do not find a sufficient video.” – Profil 5. 

Regelbundenhet i inläggen är något alla respondenter tar ställning till. En gång per dag och 
vid en bestämd tid är viktigt för att nå användarna. Respondenterna betonar även att det är 
användarna och deras beteendemönster som avgör vid vilken tid inlägg ska göras.   

“when I go out to find new content, I try to find videos that suffice the following categories: 
1) new/unique style, 2) video quality (edit, clarity, angles), and 3) follower amount of the 
person I post goes into consideration (I try to get people with the fewer amount of followers 
on my page as opposed to the more well known people)” – Profil 5. 

Profil 5 är en communityprofil och en del i urvalsprocessen av material utgår från 
följarantal. Hen väljer i regel innehåll från små profiler, med ett lägre följarantal än hens egna. 
Den inställningen innebär att hen gynnar sig själv och även den mindre profilen som kämpar 
för att få fler följare. 

5.3 Relation till mottagare 
Respondenterna har en medveten relation till sina följare men uttrycker den på olika sätt. De 
uppmuntrar till interaktion och är öppna för feedback på profilens innehåll och 
uppladdningsfrekvens. Här nedan beskriver vi hur relationen till mottagarna varierar hos 
personliga profiler och communityprofiler.  

5.3.1 Relation till följare för Personliga profiler 
“Vi försöker ju ändå skriva någonting som dom kan kommentera till exempel, Har du gjort 
en --- idag? JA....” – Profil 3. 

“Det kan ju vara såhär att jag skriver något som: "vem vill prova det här?" eller tagga 
någon som du tror skulle gilla det här” – Profil 2. 

“Jag svarar på varje kommentar! Jag vill ge värde och försöker tänka: kolla här det här 
kan man lära sig, det har jag lärt mig.” – Profil 1. 

Profil 3 försöker leda mottagaren till interaktion med hjälp av ja-eller nej-frågor som är 
baserat på deras genre. Följarna får en tydlig anledning att engagera sig och genom att starta 
en konversation med profilen och även andra följare i flödet. Profil 2 involverar och uppmanar 
sina följare att kommentera eller tagga någon som skulle uppskatta hens inlägg.  
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5.3.2 Relation till följare för Communityprofiler 
“I always ask for followers to direct message me with content for posting. I receive around 
30–50 messages per day on average, meaning I can't always go through all of them. Ideally, 
people I follow expose me to new content”. – Profil 5. 

“I use comments as a way to have follower feedback. Sometimes I'll ask where followers 
are from, so I know what times I should be posting in order to reach active followers. Other 
times I'll ask whether or not I should post pictures, or even what types of videos I should post. 
Likes are a great way to determine what "works" on my page and what doesn't - for instance, 
fails get many views, but low likes, and tricking gets less views, but a higher percentage of 
likes/view.” – Profil 5. 

“I don't create content. I receive content or I take content but always give credit.” – Profil 
4. 

“I like every comment I get and sometimes even reply back. I answer 99% of my DMs.” – 
Profil 4. 

“Would you dare to do this?” – Profil 6. 
I egenskap av communityprofiler engagerar Profil 4 och 5 sina följare genom att ge dem 

möjligheten att skicka videor eller bilder. Följarna är alltså i högsta grad delaktiga vid 
utformningen av innehållet på sidan. Profil 6 använder sig av ja-eller nej-frågor på ett sätt som 
liknar Profil 3.    

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi utförde främst våra semi-strukturerade intervjuer via skype. Nackdelen med en 
skypeintervju skulle kunna vara att respondenterna tappar fokus vilket leder till snabba och 
förkortade svar. I den här studien har respondenterna ingen personlig relation till forskarna. 
Därför kan skypeintervjuer i det här fallet vara en fördel ur ett känslomässigt perspektiv 
eftersom att respondenterna blir intervjuade i en miljö de väljer. Det kan innebära att de 
öppnar upp sig mer vilket även Bryman (2011) beskriver.     

Det var dock inte möjligt för alla respondenter att ställa upp på en skypeintervju. Två 
respondenter var inte engelskspråkiga vilket kan vara anledningen till att de tackade nej till en 
skypeintervju. I de två fallen har vi istället utfört en mer strukturerad intervju via 
direktmeddelande på instagram. Vi försökte att uppnå den semistrukturella flexibiliteten 
genom att ställa följdfrågor. Men det genererade inte lika organiska intervjuer som vi hoppats 
på. Det går att urskilja citaten från de skriftliga intervjuerna eftersom att svaren är mer 
formella och inte dokumenterade i talspråk. Vi anser dock att de skriftliga intervjuerna 
besvarade de frågor vi ställde. Men ifall vi kunnat ordna skypeintervjuer med dessa 
respondenter hade vi haft en potential att fånga upp mer nyanser i deras svar genom att höra 
hur de resonerade fram och reflekterade kring sina svar.   

Vi siktade på att hitta tio respondenter till studien, men det var endast sex personer som 
ville ställa upp. Det innebär att vi inte fått ett så brett perspektiv som vi hoppats på men vi har 
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ändå kunnat hitta variationer och tydliga mönster i empirin. Respondenterna i studien 
representerar två olika genrer, parkour och street workout. Vi menar dock att strategierna som 
presenteras i resultatet inte är knutna till de här genrerna, utan är allmänna och kan tillämpas 
av alla användare på instagram. I urvalet strävade vi efter att nå framgångsrika profiler och 
anledningen till detta är för att vi ansåg att användare med många följare förmodligen har en 
större kompetens inom det valda forskningsområdet. Att vi hade bekanta som passade som 
respondenter gjorde studien möjlig att genomföra. Nackdelarna är att överförbarheten är 
begränsad eftersom att urvalet är beroende av kontakter. Vi har varit uppmärksammat risken 
för bias och har undvikit ledande frågor under intervjuerna. Vi tror även att respondenterna 
inte är lättpåverkade eftersom att de är erfarna inom området (Larsson 1986).  

Efter att en intervju avslutats transkriberade vi ljudinspelningen dagen efter. Vi använde 
samma tillvägagångssätt vid samtliga intervjuer. En av oss transkriberade och sedan 
analyserade vi empirin tillsammans. Genom metoden “eyeball the data” (Preece et al. 2002), 
blev det tydligt att vissa strategier och reflektioner var återkommande. Genom en 
innehållsanalys delade vi sedan in empirin i kategorier som representerade uttalanden från 
intervjuerna. Utformningen av kategorierna bygger till stor del på citat och ordagranna 
uttalanden från respondenterna.  

Under analysen identifierade vi dock ett återkommande mönster i respondenternas 
allmänna resonemang kring sina inlägg som vi inte hade någon benämning för. Dessa 
resonemang samlade vi under kategorin “inläggsanalys”. Benämningen skapades under 
analysen för att samla och beskriva respondenternas allmänna kunskap och förhållande till 
marknadsföring på sociala medier. Termerna personliga profiler och communityprofiler är 
också baserat på en innehållsanalys av empirin och är alltså inte begrepp vi fångat upp 
ordagrant från respondenternas svar. Utan även här har vi grupperat och sedan formulerat hur 
respondenterna kan delas in i två olika identiteter.  

Benämningen på “Like-groups” kunde variera. Vissa respondenter beskrev att de använde 
sig av en “lajk-grupp” eller “Engagement Group”. Utformningen samt syftet med de här 
grupperna var exakt samma som med Like-Groups, därför används bara like-groups för att 
beskriva denna nätverkande teknik.  

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer avvägde vi forskningskravet i relation till individskyddet 
och dess fyra underkategorier. Forskningens syfte förklarades för respondenterna samt vilken 
roll de skulle spela i studien. Vidare förklarades även att respondenterna helt styrde över sin 
egen medverkan och att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan negativa 
påföljder. Somliga respondenter uttryckte att de inte hade något emot att förekomma med 
namn. Inledningsvis planerade vi därför att göra ett undantag till Konfidentialitetskravet och 
presentera dessa respondenter med namn. Efter rådfrågning med handledare och examinator 
beslutade vi dock att anonymisera samtliga respondenter. Det gjorde vi eftersom att 
respondenternas namn inte ökar kunskapstillskottet tillräckligt mycket för att kunna 
rättfärdiga att vi bortser från individskyddskravet. Något vi däremot har kvar i studien är hur 
många följare varje respondent har. Dessutom nämner vi vilka inriktningar eller genrer som 
förekommer i studien. Vi berättar däremot inte vilka respondenter som tillhör vilken genre. 
Dessa undantag gör vi eftersom vi anser att det är viktigt för kunskapstillskottet genom att det 
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beskriver urvalet utan att kränka respondenternas integritet. När det kommer till 
nyttjandekravet har vi enbart använt den empiriska datan i forskningssyfte och inte delat den 
med obehöriga. 

6.2 Diskussion av resultatet 
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis studiens resultat i förhållande till frågeställningarna 
och syftet. Sedan diskuteras studiens upptäckter mer ingående i jämförelse med den relaterade 
forskningen inom området. 

6.2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka tillväxtstrategierna bakom framgångsrika profiler på 

instagram utifrån den huvudsakliga frågeställningen “Vilka tillväxtstrategier används vid 
personlig marknadsföring på instagram?” samt underkategorierna “Hur används 
tillväxtstrategier?”, “Vilka drivkrafter ligger bakom satsningen?” Och “Hur är relationen till 
följarna?” 

Respondenterna beskrev strategier som varit relevanta för dem under deras 
marknadsföringsprocess och hur de använder sig av dem. Samtliga respondenter kände till 
eller använde samma strategier. Drivkraften bakom satsningen på sociala medier var 
densamma hos majoriteten av respondenterna, de ville inspirera andra. Undantaget var två 
respondenter som redan när de startade sin instagramprofil hade pengar som sin främsta 
ambition. Samtliga respondenter tog hänsyn till relationen till följare och deras makt i sociala 
medier. Den avgörande skillnaden var att vi identifierade två olika profiltyper som involverar 
sina följare på olika sätt. Personliga profiler tar feedback från sina följare medan 
communityprofiler aktivt inkluderar sina följare genom att de får bidra med innehåll till 
kanalen. Studien behandlar syftet och frågeställningarna samt presenterar ett resultat där 
intresseområden redovisas ifrån respondenternas perspektiv.  

6.2.2 I förhållande till relaterad forskning  
Identiteten för de personliga profilerna är en förfinad version av det verkliga jaget och liknar 
det identitetsskapande Linde (2012) och Nordström (2011) upptäckte i sina studier.  

Både de personliga - och communityprofilerna visade genuin passion och hade stor kunskap 
inom sitt område, vilket kan vara anledningen till att deras personliga varumärken är hållbara 
(Bergdahl och Tydén 2010). Communityprofilerna antar dock en anonym identitet och för bort 
fokus från dem själva. Samtliga respondenter uttryckte att deras specifika genrer var viktiga 
ämnen för dem. Och det passar in på teorin om autentisk gestaltning i sociala medier (Shaker 
och Hafiz 2014).   

Av de tre anledningarna till personlig marknadsföring på sociala medier som Dutta (2010) 
beskriver var det ingen respondent som reflekterade över att marknadsföring på sociala medier 
är billigt. Däremot var engagemanget och feedbacken från användarna något alla noterade. De 
främsta drivkrafterna var dock att inspirera andra eller tjäna pengar. De personliga profilerna 
drivs av att uttrycka sig och förväntar sig inte något genomslag när de startar sina profiler. 
Communityprofilerna vill däremot fungera som en samlingsplats för entusiaster inom området 
och somliga drivs av pengar. Att Profil 4 köpte en befintlig instagramprofil är kanske inte ett 
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hållbart sätt att driva ett personligt varumärke eftersom det bör bygga på trovärdighet, passion 
och äkthet (Bergdahl & Tydén 2010). 

När respondenterna insett sin drivkraft och startat sina profiler började de använda 
tillväxtstrategier. Communityprofilerna började direkt och de personliga profilerna insåg så 
småningom den potential deras profil hade. Alla har ett personligt varumärke (Montoya och 
Vandehey 2002). Men synlighet blir ytlig och temporär utan ett medvetet personligt 
varumärke (Bergdahl och Tydén 2010). Därför undersökte vi hur respondenternas 
marknadsföring överensstämde med de holistiska modellerna från Philbrick och Cleveland 
(2015) och Rampersad (2008). 

Respondenterna i studien har inte besvarat på frågor kring de här modellerna. Syftet med 
studien är att dokumentera respondenternas strategier samt deras uppfattningar och 
reflektioner kring dem. Modellerna kan dock stämmas av mot respondenternas svar för att få 
en bild av hur respondenternas intuitiva strategiarbete stämmer överens med utformade 
modeller inom området. Respondenterna uppfyller majoriteten av stegen i modellerna. De har 
definierat sina ambitioner och unika egenskaper samt valt en passande plattform och anpassat 
hur de kommunicerar sitt budskap efter målgruppen. 

Det var två delar i modellerna som respondenterna inte reflekterade kring. “Smarta mål” 
och att alla har ett personligt varumärke vilket innebär att det redan fanns en uppfattning om 
dem innan de startade sin satsning. Communityprofiler tar dock inte med sig något befintligt 
varumärke när de startar sin instagramprofil. Personliga profiler däremot har redan en 
identitet eller ett personligt varumärke innan de startar sin intagramprofil och därför bör de 
förhålla sig till det. Respondenterna har uttalade mål, som exempelvis att de vill nå 100 000 
följare eller att lägga upp tre inlägg per dag. De har dock inte utvecklat det Rampersad (2008) 
kallar “smarta mål” vilket innebär att målbilden delas upp i mätbara kortare delmål som 
kontinuerligt utvärderas. 

Respondenterna förmedlade under studien en entydig bild över vilka strategier de använder 
sig av och hur de reflekterar kring dem. Den mest tillgängliga tillväxtstrategin är hashtag. Det 
krävs inte någon ansträngning eller nätverkande för att det ska vara effektivt och det ökar 
potentialen för inläggets spridning. Användaren behöver heller inte ha något stort följarantal 
för att använda hashtags. Därför är det en bra strategi att börja med. Bergvall och Gulve (2013) 
identifierade i sin studie två andra enkla tillvägagångssätt att använda sig av och de kräver inte 
några särskilda förutsättningar. Den första är “att gilla sina egna bilder”. Den andra går ut på 
att gilla andras bilder för att själv få uppmärksamhet och nya följare. Informanten i studien 
upplever att tekniken fungerar bäst på populära inlägg.  

I den här studien var Likegroups ett självklart steg i respondenternas strategi för att öka sin 
popularitet på instagram. Det är däremot mer tidskrävande då det förutsätter att profilerna 
nätverkar med likasinnade genom ett ömsesidigt utbyte av kommentarer och likes. Det kan 
dock vara svårt att gå med i en likegroup eftersom att det är slutna grupper. Bergvall och Gulve 
(2013) presenterar dock hur det kan vara möjligt att söka efter likegroups. “Många använder 
hashtags som #likes4likes, #follow4follow, #nofilter osv för att påstå att deras foton på 
instagram ska verka legitima. --- “(Bergvall & Gulve 2013, s.26). Informanten är av 
uppfattningen att de här hashtagsen används för att inläggen ska verka legitima. Det kan 
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stämma men det visar samtidigt att profilen är öppen för att utbyta likes eller följningar likt 
aktiviteten i en likegroup. Det är i teorin även möjligt att använda hashtagen #likegroup på 
liknande sätt, men det är inget vi studerat.       

Shoutout for shoutout (SFS) används först och främst hos större communityprofiler men 
förekommer även hos privata användare. SFS kan däremot ses som något negativt bland 
privata användare då det skiljer sig från deras vanliga innehåll och kan därför framstå som 
billig reklam. Birgisdóttir och Smitterberg-Rosvall (2011) samt Diep och Hellgren (2014) såg 
två andra nätverkande strategier som bygger på det ömsesidiga utbytet av engagemang profiler 
emellan. Birgisdóttir och Smitterberg-Rosvall visar att medlemmarna i en Dj-grupp berättar 
var de ska spela och de övriga medlemmarna delar inlägget och det gynnar dem personligen 
eftersom att de kan förvänta sig en spridning i gengäld. Diep och Hellgren (2014) identifierade 
följnings-fenomenet “Follow me, and I follow back” (s.18–19).  

Utöver nätverkande strategier såg vi även att det är viktigt att analysera inläggen genom att 
exempelvis experimentera med olika tider och frekvenser för inlägg. Även små faktorer kan 
påverka hur bra ett inlägg går. Kläder, omgivning och miniatyrbild väcker ett intresse hos 
mottagaren och kan vara avgörande om personen väljer att kolla på videon.  

För aktörer på internet, eller i detta fall på instagram, så är det viktigt att ta hänsyn till 
användaren då den kan ha en stor påverkan på innehållet och hur det bemöts. Enligt teorin 
från Goffman (1959) om fasader och publiken är publiken i det fall följarna på instagram. Det 
är därför viktigt att forma sin egen inkluderande nisch eller fasad baserat på vilken publik man 
är ute efter. Profil 2 och Profil 3 beskrev exempelvis att de använder ja-eller nej-frågor för att 
uppmana användare att tagga sina vänner. Den tydligaste skillnaden vi såg bland 
respondenternas åsikter var att communityprofilerna ger användaren mer inflytande än de 
personliga profilerna. De personliga profilerna i studien uppmuntrar till interaktion och är 
öppna för feedback på profilens innehåll och uppladdningsfrekvens. Hos communityprofiler 
däremot kan användaren göra ett direkt avtryck genom att skicka egenproducerat material 
eller rekommendera klipp som hen tycker att communityprofilen ska lägga upp. Användarna 
är på så sätt med och utformar profilens identitet.  

Enligt citatet från Montoya och Vandehey (2009, s.29): “visibility is more important than 
ability”, behöver du inte vara den mest skickliga inom din nisch på instagram för att nå 
inläggstoppen eller exempelvis 100 000 följare. Vi har sett att de framgångsrika profilerna i 
studien genererar bra innehåll. Men det som skiljer dem från mängden är att de har tydliga 
idéer, medvetenhet och mål med hur de ska få mer synlighet och följare. 

6.4 Framtida forskning 
Möjlig inriktning på framtida forskning är hur den sociala medie-entreprenören använder sin 
stora profil till att tjäna pengar. Med de möjliga frågeställningarna: Hur används reklam i 
flödet eller alternativt via en temporär uppladdning, som instagram stories? Och hur ser 
marknaden ut för de som köper och säljer sociala medieprofiler?   

En annan inriktning vid framtida forskning skulle kunna vara att utvärdera instagrams 
säkerhet. Hur säker är applikationen? Hur kan man som person minska risken att bli hackad? 
Och hur går man tillväga ifall profilen blir det? Vi tror att detta kan vara ett intressant ämne 
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eftersom en av respondenterna i denna studie fick sin profil stulen och det kan vara intressant 
att undersöka hur utbrett problemet är.   

7. Slutsats 
Studien visar hur personlig marknadsföring kan utföras på sociala medier utifrån perspektivet 
av sex erfarna respondenter. Att använda sig av ett genomtänkt personligt varumärke med 
tydlig nisch är viktigt för att definiera identiteten och målgruppen. Respondenterna förklarar 
att de fyra strategierna hashtags, likegroups, shoutout for shoutout, och inläggsanalys ligger 
bakom deras framgång. Strategierna bygger till stor del på ett nätverkande och det innebär att 
profiler inom samma nisch hjälper varandra att växa. Studien belyser nya fenomen och 
reflektioner inom drivkrafter och strategier på sociala medier och utgör en grund för framtida 
forskning inom området.  
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