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Abstract 
Den här studien undersöker hur mikrokändisar presenterar sig själva på Instagram och vilka 

strategier för hur dessa mikrokändisar använder Instagram som är synliga. Studien analyserar 

bilder som publicerats av fyra svenska mikrokändisar under en månads tid. Netnografi 

används som insamlingsmetod och materialet analyseras med hjälp av en semiotisk text- och 

bildanalys. Teorier om självpresentation och attention economy används för att skapa en 

förståelse för hur de analyserade mikrokändisarna använder Instagram. Studien finner att 

mikrokändisarna presenterar sig själva som lyxiga och glamorösa. Strategier som de använder 

inkluderar att publicera bilder vid specifika tidpunkter, publicera bilder som ger ett intryck av 

att någon annan tagit bilden när de inte är medvetna om att bilden tas och tagga personer, 

platser, varumärken och inspirationskonton för att bli sedda av fler.  

 

Nyckelord: mikrokändisar, Instagram, självpresentation, attention economy, netnografi, 

semiotik 
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Inledning 

Det talas idag om en skiftning i massmedier där gränsen mellan personlig kommunikation och 

masskommunikation är otydlig. På sociala medier får vi genom samma flöde information från 

både våra personliga kontakter och massmedia, såsom företag, nyhetsmedier och kändisar 

(Ledbetter & Redd, 2016). Det blir allt vanligare att människor följer sina favoritkändisar på 

sociala medier såsom Twitter, Instagram och Facebook samtidigt som det öppnar upp för 

“vanliga” människor att själva bli kändisar på sociala medier. Detta gör att synen på kändisar 

förändras och själva kändisskapet i sig blir ett yrke som kräver strategier för att bibehålla sina 

fans och öka sin status på sociala medier (Marwick & boyd). Att vara känd idag är inte längre 

en ouppnåelig dröm som kräver att du har en talang som sångerska, skådespelare eller 

liknande; du kan vara känd för att vara känd. Termerna microcelebrity och instafamous har 

uppkommit i och med detta fenomen. En microcelebrity, hädanefter mikrokändis, är en person 

som genom att skapa en strategisk profil når ut till många följare och avslöjar personlig 

information för att få mer uppmärksamhet och därmed öka sin status online. Instafamous är en 

mikrokändis som existerar på bilddelningsappen Instagram. Många av de som når instafame 

åstadkommer detta genom att använda vissa tekniker och strategier för att presentera sig 

själva som är mycket vanliga hos mikrokändisar, men teknikerna har även observerats hos så 

kallade webbcamtjejer, politiska aktivister och modebloggare. Dessa tekniker är alltså inte 

unika för Instagram utan är vanliga hos vem som helst som vill öka sin publik på nätet 

(Marwick, 2015). Mikrokändisen Therese Lindgren hamnade på femte plats år 2016 på en 

lista av näringslivets 150 Superkommunikatörer. Hon placerade sig även på första plats i 

kategorin medier med motiveringen: 

 

"En av Sveriges största Youtuber sopar varken depression eller panikångest under 

mattan. Med nästan en miljon följare i sociala medier har hon ett enormt 

inflytande, inte bara över våra ungdomar, utan även i näringslivet." 

(Winberg,2016) 

 

På listan återfinns flera mikrokändisar tillsammans med journalister, författare samt Vd:ar och 

kommunikationschefer på stora företag (ibid, 2016). Detta visar på att mikrokändisar 

använder sig av strategier och tekniker som är likvärdiga med kommunikationsstrategier inom 

kommunikatonsyrken samtidigt som dessa når ut till både ungdomar och näringsliv. 
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Mikrokändisar benämns ibland även som influerare, eller influencers. Uttrycket influerare 

syftar på en mikrokändis som förutom att visa upp sin vardag även får betalt för att 

marknadsföra produkter eller tjänster åt företag. Det engelska ordet influence betyder 

inflytande eller påverkan, vilket syftar på att dessa mikrokändisar har så pass stort inflytande 

på sina följare att företag tjänar på att visa upp sina produkter i deras flöden. 

Instagramanvändare som följer mikrokändisar ser dessa som förebilder och försöker efterlikna 

deras sätt att vara. Användare fångar upp vad mikrokändisen har på sig, vilka taggar som 

används och vad denne repostar (Abidin, 2016). Samtidigt som mikrokändisar använder 

Instagram som ett verktyg för att öka sin status visar en rapport gjord av Internetstiftelsen i 

Sverige (2016) att Instagram är det näst största sociala nätverket bland internetanvändare i 

Sverige. Användningen av Instagram ökar för varje år. År 2016 använde 44 procent av 

internetanvändarna Instagram någon gång jämfört med 40 procent året innan. 26 procent av 

internetanvändarna använder Instagram varje dag. De som använder Instagram flitigast är 

personer i yngre tonåren. I alla åldersgrupper är det fler kvinnor än män som använder 

Instagram. Mikrokändisar skapar alltså ett allt större inflytande på andra instagramanvändare, 

som till största del består av unga personer. 

 

I och med att sociala medier tar allt mer plats i vår vardag ställs det större krav på våra 

identiteter online. Hur ska man till exempel presentera sig själv på Facebook, Instagram eller 

Twitter? Det hävdas att sociala medier ändrar vår syn på social status och uppmuntrar oss till 

att fokusera allt mer på synlighet och uppmärksamhet (Marwick, 2013) samtidigt som fler och 

fler presenterar sig själva genom bilder istället för i text (Marwick, 2015). Det är idag viktigt 

att få uppmärksamhet och gillningar på sociala medier, vilket gör att strategierna som används 

av mikrokändisar även används av “vanliga” människor och fler eftersträvar detta 

mikrokändisskap. Eftersom att mikrokändisar är “vanliga” människor som lyckats få många 

följare och därmed även en del fans är det av intresse att undersöka vilka strategier och vilken 

självpresentation som gör att just dessa personer har blivit mikrokändisar. 
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Bakgrund    

I det här avsnittet ger vi en bakgrund till begreppet mikrokändisar för att ge en förståelse för 

ämnet. Vi ställer även mikrokändisar i relation till traditionella kändisar och tar upp hur 

mikrokändisar påverkar ungdomar. 

 

Termen mikrokändis myntades av Theresa Senft (2008) i boken Camgirls: Celebrity and 

Community in the Age of Social Networks i vilken hon studerade så kallade webbcamtjejer. 

Hon menar att mikrokändisskap är ett sätt att använda sig av video, bilder, ljud, bloggar och 

sociala nätverk för att bli känd inom den grupp man tillhör på nätet. Begreppet har sedan 

utvecklats av Marwick (2013) som har forskat om mikrokändisar i de sociala nätverk som vi 

är vana vid idag. Hon definierar en mikrokändis som en internetkändis. Detta är ofta en 

arbetslös/student som är känd inom en viss subkultur eller inom vissa nischade grupper på 

nätet. Begreppet mikrokändis syftar till en person som är känd på internet och som använder 

sig av strategier för att öka och bibehålla sitt mikrokändisskap. Mikrokändisskap är något som 

praktiseras genom att strategiskt formulera en profil, nå ut till följare och avslöja personlig 

information för att få mer uppmärksamhet och på så sätt öka sin status online. Subkulturella 

eller nischade kändisar kan idag samla tillräckligt med fans för att försörja sig genom sina 

kreativa aktiviteter online och samtidigt vara okända för de flesta och ignorerade av 

konventionella medier (Marwick, 2015). 

 

Marwick (2013) särskiljer mikrokändisar och kändisar. Kändis är något man är, och detta är 

baserat på hur välkänd man är. Mikrokändisskap är något man gör, oavsett hur välkänd man 

är. Mikrokändisar ser sig själva som en kändis och på sin publik som fans. För att bibehålla 

sina fans och fortsätta vara en mikrokändis använder sig dessa av sociala medier. Sociala 

medier är alltså ett verktyg som möjliggör att vanliga människor kan nå ut till samma publik 

som en traditionell kändis. Den traditionella kändisen har i sin tur en manager, agenter och 

mer pengar för att kunna skydda sig mot allmänheten, något som mikrokändisen inte har. 

Trots att det finns en tydlig särskiljning mellan synen på mikrokändisar och vanliga kändisar 

delar dessa likheter. Mikrokändisar använder sig främst av sociala nätverk som verktyg för att 

nå ut till en publik, vilket möjliggör ett kändisskap. Kändisskapet i sig betyder att människor 

följer en person och vet vem denne är samtidigt som människor ofta även ser upp till denna 

person. En undersökning gjord av Stella Chia och Yip Ling Poo (2008) visar på att unga blir 

påverkade av den livsstil som kändisar visar upp. Det finns en stor risk att ungdomar ser 
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kändisar som felfria med perfekta liv, detta kan i sin tur påverka deras självbild och göra dem 

missnöjda med sina egna liv. Det är även möjligt att ungdomar beundrar kändisar på grund av 

deras dyra livsstil och strävar efter att själva uppnå samma materialistiska rikedom. Det 

materialistiska ses då som synonymt med framgång, lycka och självuppfyllande. Även 

ungdomars självförtroende kan påverkas av deras kändisdyrkan. Kändisar som syns i media 

har ofta attribut som ungdomar strävar efter så som fysisk attraktivitet, popularitet och 

rikedom. Ungdomar börjar alltså sträva efter att själva ha dessa attribut vilket kan inspirera till 

att de vill förändra sig själva samt påverka deras känsla av identitet och egenvärde. Marwick 

(2015) menar att de unga användarna på Instagram i stor grad “gillar” vad de vill ha men inte 

kan få, vilket ofta är “de rika och kändas livsstil”. Mikrokändisskap på Instagram är därmed 

inte jämlikt utan upprätthåller snarare redan existerande hierarkier av kändisskap i vilket 

ikonografin av glamour, lyx, rikedom och fysisk attraktivitet återkommer i ett visuellt 

medium. 

 

Ungdomar får sin bild av kändisar genom massmedier såsom tv, radio, tidningar och internet 

vilket gör att det inte finns någon fysisk relation till kändisen. Det finns dock en koppling 

mellan medias exponering av kändisar och ungdomars känsla av identifikation och närhet 

med kändisen. Ungdomar som följer kändisar och deras liv på sociala medier får en stark 

känsla av att de känner kändisen och att dem är vänner, trots att kändisen aldrig personligen 

har interagerat direkt med ungdomarna. Detta kallas för parasocial interaktion och förklarar 

varför kändisar har ett betydande inflytande på ungdomar (Chia & Poo, 2008). Något unikt 

med mikrokändisar på sociala medier är att de kan ha en relativt liten publik men ändå uppnå 

en kändisposition, där denna parasociala interaktion uppstår (Marwick, 2015). 

 

Vi kommer i denna undersökning att utgå från den definition av mikrokändisar som Marwick 

(2013) har utvecklat och göra ett urval på personer som har ett stort följarantal på det sociala 

nätverket Instagram. Instagram är en app där användarna kan lägga upp bilder och videoklipp. 

Dessa bilder kan användaren sedan applicera olika filter på samt skriva en text till. 

Användaren kan även tagga andra användare i bilden samt använda så kallade hashtaggar i 

texten så att bilden blir sedd av fler användare. Instagram grundades år 2010 och har idag över 

500 miljoner aktiva användare varje månad. Varje dag publiceras över 95 miljoner bilder och 

videoklipp som genererar ungefär 4.2 miljarder gillningar dagligen (Instagram, 2016). De som 

har flest följare på Instagram är personer som inte är kända på grund av sociala medier utan på 

grund av att de till exempel är skådespelare eller artister. Personen med flest följare är 
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sångerskan och skådespelerskan Selena Gomez med 101 miljoner följare (The Telegraph, 

2016). 

 

Vi har valt att studera Instagram eftersom det är en plattform som fokuserar på bilder och det 

visuella. Detta skiljer Instagram från andra populära sociala medier så som Twitter och 

Facebook där det är fokus på texter snarare än bilder (Marwick, 2015). Det finns en hel del 

studier som studerar mikrokändisar på till exempel Twitter men betydligt färre som fokuserar 

på Instagram och studier om svenska mikrokändisar är obefintliga. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka strategier som synliggörs i svenska 

mikrokändisars presentation av sig själva på Instagram. Vi kommer att undersöka inlägg av 

fyra mikrokändisar för att se vilken bild de presenterar av sig själva och sitt liv samt vilka 

strategier som synliggörs. 

 

De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är: 

• Hur ser presentationen av dessa mikrokändisars liv ut på Instagram? 

• Vilka strategier för hur dessa mikrokändisar använder Instagram är synliga? 

 

Avgränsning 

Begreppet strategi definieras som ett välplanerat tillvägagångssätt, det är denna definition vi 

utgår från i det här arbetet (Svenska Akademiens Ordlista, 2006). Strategierna kan vara 

omedvetna strategier gjorda av mikrokändisen, men då vi till exempel ser återkommande 

mönster i mikrokändisarnas bilder ses dessa fortfarande som strategier i denna analys. Vi har 

alltså tittat på vilka strategier som är synliga för betraktaren. Då detta arbete undersöker 

strategier från en betraktares utgångspunkt fokuserar vi inte på strategier som anses vara 

strategier enligt mikrokändisen själv, utan på de strategier som är synliga för oss. Vi utgår här 

ifrån teorin om attention economy, då de strategier som används av mikrokändisar används 

för att få fler följare och gillningar. Genom att göra vissa inlägg på ett visst sätt visar 

mikrokändisarna på ett ideal som är populärt hos sina läsare. Strategierna berör alltså de sätt 

som mikrokändisarna skapar uppmärksamhet på. 
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Tidigare forskning 

I denna del diskuteras tidigare forskning som berör ämnet mikrokändisar. En mer ingående 

beskrivning av artiklarna Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy (Marwick, 

2015) och Researching microcelebrity: Method, access and labour (Mavroudis & Milne, 

2016) görs.  

 

Tidigare forskning om mikrokändisar har belyst olika strategier som använts för att få fler 

följare och öka sin status på sociala medier (Marwick, 2015; Mavroudis & Milne, 2016; 

Tufekci, 2013). Det har även varit fokus på just självpresentation och vilken information som 

kändisar väljer att dela med sig av till sina följare. Den forskning som har berört strategier har 

undersökt mikrokändisar som en/ett praktik/yrke där mikrokändisen använder sig i stor grad 

av self-branding. Mikrokändisar som undersökts har bl.a. varit i form av modebloggare 

(Duffy, 2015), idrottare (Sanderson & Smith, 2015) och aktivister (Tufekci, 2013). Vad dessa 

undersökningar har gemensamt är att samtliga har kommit fram till att de strategier som 

används främst är till för att presentera sig själva på ett sätt som skapar gillningar och fler 

följningar. Mikrokändisskap i dagens sociala medier betyder att det inte krävs massmedier för 

att nå ut med sitt budskap eller för att ge sina följare en bild av sig som en själv väljer. 

Alice Marwick (2015) är författare till undersökningen som ligger till grund för den definition 

av mikrokändisar som vi använder oss av i detta arbete. I studien undersökte hon tre personer 

med mikrokändis-status. En av dessa tre personer är en tillsynes helt vanlig amerikansk 

gymnasieelev vid namn Cayla med över 31 000 följare på Instagram. Hon lägger till exempel 

upp selfies, bilder på mat, vänner och konserter. Det tycks inte finnas någon förklaring till 

varför hon är känd, hon är känd för att vara känd som. När en person som skapat ett så kallat 

“fan-konto” tillägnat Cayla får frågan om varför hon är så populär svarar hen “För att hon är 

snygg!”. Den andra personen vars konto Marwick undersöker är en så kallad pseudo-kändis 

vid namn Leandra som är en nära vän till pop-sångerskan Rihanna och som lägger upp bilder 

på resor, märkeskläder och sina kända vänner. Hon är känd eftersom hon är vän med en 

kändis och på så sätt får ta del av den livsstilen. Den sista personen vars konto Marwick har 

undersökt är en lyxentusiast vid namn Kane. Han lägger upp bilder på sina dyra 

designerkläder samt sina samlingar av märkesskor och märkessmycken. Hans instagramflöde 

visar upp en iögonfallande konsumtion. När han lägger upp en bild på sig själv skriver han 

noggrant vilka varumärken det är på kläderna han har på sig under bilden. Marwick (2015) 

menar att dessa typer av lyx-instagramkonton fungerar som en sorts katalog över vilken 
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livsstil och vad det är som unga människor drömmer om att ha. Dessa tre personer ägnar sig 

alla åt ett mikrokändisskap för att öka sin popularitet på Instagram. Var och en av dem 

förkroppsligar ett eget personligt varumärke. De använder Instagram för att ge nyfikna 

åskådare en skymt av sina liv som passar dessa varumärken. Teknikerna som används av 

mikrokändisar på Instagram är en del av attention economy på nätet där följare och gillningar 

är synonyma med framgång och status.  

 

I artikeln Researching microcelebrity: Method, access and labour har Jonathan Mavroudis 

och Esther Milne (2016) undersökt mikrokändisar genom att intervjua tre personer som anses 

vara just mikrokändisar. Syftet med denna metod var att undersöka outtalade historier från de 

som lever sina online liv som mikrokändisar från deras eget perspektiv. Mavroudis & Milne 

(2016) upptäckte att det inte var lätt att få kontakt med mikrokändisar till sina intervjuer. 

Personerna de kontaktade verkade enbart interagera med andra mikrokändisar och Mavroudis 

var därmed tvungen att öka sitt följarantal på Instagram för att själv bli en mikrokändis. När 

han ökat sitt följarantal från 200 följare till 10 000 följare började de mikrokändisar han innan 

försökt få kontakt med att följa honom, vilket innebar att han kunde skicka meddelanden till 

dem och fråga om en intervju. Initialt intervjuade Mavroudis & Milne (2016) tre personer i 

åldrarna 18 till 30 år med fler än 10 000 följare på Instagram. Syftet med studien var att 

undersöka hur kändisskap och mikrokändisskap upplevs genom visuella sociala medier och 

hur detta kan påverka identitetsskapande hos unga människor. Mavroudis & Milne (2016) har 

även analyserat och gjort etnografiska observationer av intervjupersonernas konton på sociala 

medier samt materialet som de lägger upp där. Eftersom Mavroudis själv blev en 

Instagramanvändare med över 25 000 följare och alltså själv en mikrokändis gjorde han även 

en självbiografisk etnografisk studie där han observerade både sina egna och sina 

intervjupersoners inlägg på sociala medier. Han reflekterade även över samma intervjufrågor 

som sina intervjupersoner. Denna sortens studie är lämplig när både forskaren och studiens 

deltagare är sammankopplade av en erfarenhet. 

 

Ett genomgående tema i studien är till vilken grad mikrokändisskap har blivit ett jobb. 

Intervjuer samt etnografiska observationer har visat att de mikrokändisar som studerats ser sin 

status som ett jobb. De ser hanteringen och upprätthållandet av sitt mikrokändisskap som 

arbete. En av intervjupersonerna får frågan om han skulle kunna tänka sig att resa utomlands 

utan att lägga upp bilder på sina sociala media konton. Han svarar att han inte skulle kunna 

tänka sig det och att det är en bortslösad möjlighet. Han menar vidare att om det inte bli 
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dokumenterat är det som att det aldrig hände och att han på ett sätt är skyldig sina följare som 

vill veta vad han gör varje dag att visa upp det. Trots att de mikrokändisar som intervjuades 

har tjänat pengar på sina sociala medier genom att göra reklam för olika produkter är det för 

det mesta en sorts obetalt arbete. Detta arbete går i stort sett ut på att marknadsföra sig själv 

för att få berömmelse och status online. Det verkar enligt Mavroudis & Milne (2016) finnas 

en förståelse för att detta är Instagrams kultur vilket resulterar i en förväntan att andra ska 

sträva efter samma sak. 

 

Denna typ av identitetsskapande och marknadsföring av en själv är inte den enkla och 

spontana aktivitet som utomstående kanske tror att det är. Mavroudis & Milne (2016) har 

under sin tid som mikrokändis fått erfara att innehållet som han lägger upp är mycket 

genomtänkt och innebär mycket arbete. Det är inte en sömlös förlängning av den han är off-

line, det är snarare en mycket noggrant tillverkad identitet speciellt designad för konsumtion 

av allmänheten med målet att upprätthålla så kallad instafame. Intervjupersonerna menar att 

identiteten de framställer online är mycket viktig för deras status som mikrokändisar. Detta är 

något de verkar hantera och tillverka försiktigt som de vore en personlig public relations 

manager åt sina online identiteter. Alla tre intervjupersoner menade att det funnits innehåll de 

inte lagt upp fast de velat de eftersom det inte hade passat deras profil på Instagram. 

Mikrokändisskap verkar ses som en ny form av kapital baserat på följare och gillningar. Men 

som med alla kapital kommer detta inte gratis. Detta öppnar upp för en intressant spänning 

mellan mikrokändisar och deras följare där bilden av en själv står på spel. 

 

Olika studier som handlar om kändisar och mikrokändisar undersöker deras självpresentation. 

Utifrån detta ser man hur kändisar och mikrokändisar marknadsför sig själva som ett 

varumärke (Marwick & boyd, 2011; Marwick, 2015; Mavroudis & Milne, 2016; Marshall, 

2010; Smith & Sanderson, 2015). Detta sätt att marknadsföra sig själv på är ofta kopplat till 

teorin attention economy som menar att uppmärksamhet och status är ett kapital i dagens 

sociala medier (Marwick, 2011; Tufekci, 2013). Studier har även belyst det faktum att 

kändisskap och mikrokändisskap har blivit ett yrke i sig (Duffy, 2015; Marwick & boyd, 

2011; Marwick, 2015; Mavroudis & Milne, 2016). Detta kan förklara varför kändisar och 

mikrokändisar har behovet av att marknadsföra sig själva som ett varumärke, då deras yrke 

går ut på att få så många följare och gillningar som möjligt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån tidigare forskning om mikrokändisar har vi sett en koppling mellan mikrokändisar 

och teorier om självpresentation och attention economy. Vi kommer att utgå från dessa 

teorier i detta arbete då de skapar en förståelse för hur mikrokändisar använder Instagram 

för att presentera sig själva. 

 

Goffmans teori (2004) om självpresentation menar att individer i samhället antar olika 

identiteter beroende på publik eller sammanhang. Enligt Goffman (2004) agerar människor 

alltså på liknande sätt i verkliga livet som de skulle göra i en teater och de presenterar sig 

själva på det sätt som de vill att andra ska se dem. Dessa så kallade självpresentationer finns i 

form av två olika “framföranden” i det vardagliga livet: på scenen och bakom scenen. 

Framträdanden på scenen är de som utspelar sig framför andra och därför tenderar människor 

att tänka mer på intrycket de skapar i andras tankar. Framträdanden bakom scenen är de som 

istället utspelar sig utan publik eller med en mer bekant publik närvarande. I dessa situationer 

tenderar människor att vara mer uppriktiga. Denna teori handlar om hur människor agerar 

inför publik i verkliga livet på samma sätt som de skulle göra om de var med i en teater. 

Enligt Goffman (2004) styr vi den information som vi vill ska ligga till grund för andras 

uppfattning av vår person eftersom att vi vill göra ett bra intryck på vår publik. Detta är 

relevant för vår studie eftersom vi ska undersöka hur mikrokändisar agerar inför sin publik på 

Instagram samt hur de presenterar sitt jag. 

 

Jensen Shau och Gilly (2003) menar i artikeln We are what we post? Self-presentation in 

personal web space att konsumtion kan användas för att uttrycka sig själv. De menar att 

människor ofta väljer produkter och varumärken som kommunicerar en identitet. 

Konsumenter presenterar sig genom att associera sig själva med materiella objekt och platser. 

Självpresentationen blir därmed en manipulation av symboler som används för att imponera 

på andra. Vad vi väljer att associera oss själva med handlar, enligt Goffman (2004), om vilken 

rekvisita som skapar mening åt vår självpresentation. Rekvisitan består av allt som aktören 

använder sig av på scenen och krävs för att bygga upp och förstärka den önskvärda fasaden. 

Denna undersökning handlar om material som finns på applikationen Instagram. Utifrån 

Goffmans teori är Instagram mikrokändisarnas scen. Självpresentationen på Instagram 

framförs inför en publik och mikrokändisarna presenterar alltså sig själva på det sätt som de 

vill att andra ska se dem. För att se vilken identitet som mikrokändisarna väljer att framföra 
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kan vi alltså betrakta vilka produkter, varumärken, kläder, materiella objekt och platser som 

mikrokändisarna väljer att framföra och därmed associera sig själva med i sina bilder. Shau 

och Gilly (2003) menar också att människor använder sig av strategier i sin självpresentation 

som går ut på att undanhålla personlig information eller ändra på detaljer för att 

självpresentationen ska passa in i en önskad bild av sig själv. Även Goffman (2004) menar på 

att människor istället för en autentisk bild väljer att förmedla en förskönad version av sig 

själva och att människor automatiskt försöker se om det är en falsk eller autentisk fasad som 

visas upp. Vidare menar Goffman (2004) att tillförlitligheten till en person blir sämre om 

fasaden visar sig vara falsk. 

 

Herbert A. Simon (1971) skriver i Designing orginizations for an information rich world om 

uppmärksamhet som en resurs i en informationsrik värld. Enligt Simon (1971) betyder en 

informationsrik värld att vi har en brist på uppmärksamhet. Han jämför en informationsrik 

värld med en värld rik på kaniner. För att veta huruvida världen är rik på kaniner eller inte 

ställer han detta i relation till hur mycket föda det finns. En värld rik på kaniner är en värld 

som har en brist på föda för kaniner, till exempel sallad. Om det finns för mycket av en sak 

måste det alltså finnas en brist av något annat. Enligt Simon (1971) konsumerar informationen 

vår uppmärksamhet, och överflödet av informationen skapar alltså en brist på uppmärksamhet 

eftersom att vi enbart har en viss del uppmärksamhet att ge. Ett sätt att mäta denna 

uppmärksamhet är genom tid. Eftersom att vi spenderar en viss tid på att till exempel läsa en 

tidningsartikel kan man säga att den tiden är densamma som den uppmärksamheten vi väljer 

att lägga på tidningsartikeln. Simon ser alltså på uppmärksamhet som en valuta och har ett 

ekonomiskt perspektiv på hur vi väljer att spendera vår uppmärksamhet, vilket ligger till 

grund för teorin om attention economy. 

 

Även Alice E. Marwick (2015) skriver i artikeln Instafame: Luxury Selfies in the Attention 

Economy om attention economy och definierar det som ett marknadsföringsperspektiv som 

ger värde till något eller någons förmåga att dra till sig allmänhetens uppmärksamhet i en 

media-mättad och informationsrik värld. Marwick (2015) kopplar attention economy till 

fenomenet mikrokändisskap. Att vara en mikrokändis handlar om att få så mycket följare, 

likes och uppmärksamhet som möjligt. Har man mycket uppmärksamhet är man mycket värd. 

Uppmärksamheten är själva valutan. Trots att Instagram gör det möjligt för “vanliga 

människor” att locka masspublik som tidigare endast lockats till massmedia är en person som 

är instafamous ofta konventionellt snygg, jobbar inom en “cool” industri som till exempel 
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modellbranschen eller som tatuerare samt har symboler som förknippas med traditionell 

kändiskultur så som glamorösa självporträtt, märkesvaror och lyxbilar. Marwick (2015) 

menar att Instagram representerar en konvergens av kulturella krafter: en mani för digital 

dokumentation, en spridning av kändis- och mikrokändiskultur samt en iögonfallande 

konsumtion. Instafame demonstrerar att även fast mikrokändisskap är vanligt förekommande, 

reproducerar de som med framgång får mycket uppmärksamhet konventionella 

statushierarkier av lyx, kändisskap och popularitet som förlitar sig på förmågan att efterlikna 

det visuella framställandet av konventionell kändiskultur. Detta ifrågasätter idéen om att 

sociala medier är ett jämlikt eller mer tillgängligt sätt för människor att få tillgång till 

uppmärksamhet som är valutan inom attention economy. 

 

Utifrån dessa teorier har vi fått en uppfattning om vilken roll självpresentation kan få för 

mikrokändisar i en attention economy. Teorin om självpresentation ger oss viktiga riktlinjer 

för vilka frågor vi ska ställa till bilderna och texterna som vi analyserar. Vi får även en idé om 

hur självpresentationen kan ställas i relation till attention economy. 

Metod 

I denna studie används netnografi som insamlingsmetod då fenomenet som studeras finns på 

internet. Metoden ger oss förståelse för hur studier av människors gemenskap på internet kan 

genomföras. Efter datainsamlingen har vi sedan analyserat materialet genom en semiotisk 

bild- och textanalys. Kombinationen av dessa metoder gör att vi kan besvara våra 

frågeställningar då vi med netnografin kan samla in relevant material och genom den 

semiotiska bild- och textanalysen får förståelse för hur mikrokändisars presentation av sig 

själva ser ut. Vi kan även identifiera synliga strategier genom att se vad som är 

återkommande i bilder och texter, till exempel upprepningar av meddelanden eller budskap. 

Netnografi 

Netnografi är en kvalitativ och tolkande metod som är framtagen utifrån grundtanken med 

etnografi. Etnografi syftar till att genom fältstudier av människors beteenden i verkliga livet få 

en förståelse för hur människor i sin naturliga miljö ger världen mening (Fellows & Liu, 

2015). Metoden netnografi utvecklades av Robert Kozinets och var från början tänkt till att 

studera konsumentgemenskaper och konsumentbeteende på internet. Kozinets (2011) anser att 

det är så pass stora skillnader på studier av gemenskaper i det verkliga livet och på nätet att 
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det krävs två olika metoder. Netnografi anses nu vara en etablerad metod som lämpar sig till 

att studera människors kommunikation, interaktion och gemenskap på internet (Bertilsson, 

2014). Då våra teoretiska utgångspunkter kopplar mikrokändisar och deras kultur till attention 

economy, ett marknadsföringsperspektiv, är konsumentbeteende och konsumentgemenskaper 

något som ligger nära det vi ämnar att undersöka. 

 

“Netnografi är deltagande-observerande forskning som bygger på fältarbete på 

nätet. Den använder datorstödda kommunikationer som en källa till data för att 

nå en etnografisk förståelse och representation av ett kulturellt eller kollektivt 

fenomen.” (Kozinets, 2011, 89) 

 

Kozinets (2011) hävdar att många studier använder sig av etnografi med netnografi som 

kompletterande metod, främst för att belysa hur en viss gemenskap eller kultur som går att 

studeras på en verklig plats förhåller sig till en kultur som studeras online. Etnografi och 

netnografi är således inte detsamma och det är viktigt att netnografin belyses som en särskild 

metod bortom etnografin. Eftersom att vi ska undersöka fenomenet mikrokändisar, som 

existerar på sociala medier, blir vår studie en så kallad “ren” netnografi. Alltså en studie som 

berör data enbart på nätet, i vårt fall en observation på nätet. Den förståelse vi ämnar få 

handlar om hur presentationen av mikrokändisar ser ut och vilka synliga strategier som 

används för att presentera sig själv på ett sätt som gör att tusentals människor väljer att följa 

dennes liv på Instagram. 

 

Vi kommer att använda oss av netnografi för att studera mikrokändisar på Instagram och 

därmed kunna förstå vilka sorters kommunikativa strategier de använder sig av i sin 

kommunikation. Då deras “jag” står i fokus för deras konton blir deras presentation av sig 

själva något som ingår i denna kommunikation. Kommunikationen kommer dock enbart att 

analyseras utifrån ett perspektiv om envägskommunikation. Den kunskap vi försöker nå 

handlar inte om hur den direkta kontakten mellan mikrokändisar och följare ser ut, utan hur 

mikrokändisen väljer att tilltala följaren samt hur denne använder sig av interaktion för att 

framstå på ett visst sätt. Detta går att få fram genom att till exempel betrakta hur 

mikrokändisen väljer att tagga personer i sina inlägg. Taggar mikrokändisar andra 

mikrokändisar i sina inlägg eller finns det “normala” personer som taggas? I och med detta 

synsätt kommer vi som sagt inte att undersöka direkta meddelanden (DM). Detta är något som 
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vidare skulle kunna undersökas, till exempel hur interaktionen mellan följare, fans och 

mikrokändisar ser ut.  

Observation och observatörsroll 

Etnografin, som är föregångare till netnografin, används ofta synonymt med observation. 

Observation som metod kan användas till att studera det sociala livet på nätet och har blivit en 

allt mer populär metod. Etnografi och observation har dock två olika ursprung. Etnografin kan 

förklaras som ett angreppssätt, forskningsprocess och i vissa fall ett filosofiskt paradigm, då 

det innehåller forskningsdesign, fältarbete och olika undersökningsmetoder. Observationen är 

alltså en insamlingsmetod som används inom etnografi och netnografi (Eksell & Magnusson, 

2014). Vi kommer att använda oss av netnografi med observation som insamlingsmetod, då 

det är en presentation av mikrokändisar som vi ämnar undersöka. Denna presentation ska vi 

observera och sedan analysera med hjälp av en semiotisk analysmetod. 

 

En diskussion som krävs innan en netnografisk studie görs är vilken roll forskaren ska ta. 

Beroende på vilken roll som väljs kan studien resultera i att nå olika kunskaper om ett ämne. 

Eftersom att netnografi är en studie på nätet kan forskaren anta en roll som är fullständigt 

observerande (Bertilsson, 2014). Genom att ta en observatörsroll som är fullständigt 

observerande undviker man som forskare att påverka det som observeras. Detta är unikt för 

just netnografi och betyder att forskaren kan studera naturligt uppkommen kommunikation. 

Inom kvalitativ forskning idag är det inte lika viktigt att utgå från de kvantitativa 

kvalitetskriterierna som validitet, reliabilitet och att nå objektivitet (Eksell & Magnusson, 

2014). I vår studie anser vi det dock viktigt att utgå från att vara så objektiva som möjligt. 

Detta betyder att vi inte ämnar att påverka de som ska studeras. Vi kommer därmed att anta en 

roll som är fullständigt observerande. Med denna roll tillkommer ett flertal problem som vi 

kommer att ta upp mer ingående under rubriken Etik. 

Datainsamling 

I tidigare avsnitt har vi tagit upp netnografi och observation som insamlingsmetod. Denna 

metod innebär att vi observerar ett visst fenomen och samlar in material som finns på nätet. Vi 

kommer att samla in material som redan existerar, då det finns risker i att samla in material 

som kommer att läggas ut. Om vi till exempel väljer att samla in material som läggs ut under 
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kommande tre veckor finns det en risk att kontot av någon anledning tas bort och vi kommer 

då att sakna material att analysera. 

 

Vår datainsamling kommer främst att handla om inlägg som publiceras på Instagram. Dessa 

inlägg kommer vi att samla in manuellt. Det finns olika sätt att manuellt samla in data på 

nätet. Det ena sättet lämpar sig bäst för kommunikationer som är textbaserade, nämligen att 

spara datan i form av en datorläsbar fil. Det andra sättet innebär att forskaren tar en 

skärmdump av datan, detta är att föredra när kommunikationen sker i form av bilder 

(Kozinets, 2011). Eftersom att datan som vi kommer att samla in främst är i form av bilder 

kommer vi att spara inläggen genom att skärmdumpa dessa. Det finns olika tillvägagångssätt 

för att göra skärmdumpar, antingen genom att ladda ner olika program till datorn (ibid, 2011). 

Detta var dock inte möjligt då Instagram inte tillåter att dessa program tar skärmbilder via 

datorn. För att på ett enklare och mer effektivt sätt kommer vi därför att samla in datan via 

våra smartphones. Eftersom att Instagram i första hand är en app till smartphones anser vi att 

denna metod ger en verklig bild av hur mikrokändisarnas följare ser deras flöden. Vi kommer 

alltså att använda den inbyggda funktionen som finns i våra smartphones för att skärmdumpa 

de inlägg som vi kommer att samla in. Skärmdumparna kommer vi sedan att spara i ett 

gemensamt dokument för att kunna analysera datan. 

Material och urval 

I det här avsnittet redogör vi för materialet vi har analyserat och tar även upp hur vi samlat 

in vårt material. Vi tar upp vilka kriterier vi använt oss för att välja mikrokändisar att studera 

och ger information om dessa. 

 

Materialet som undersökts är de bilder och texter som publicerats under en månads tid på fyra 

svenska mikrokändisars instagramkonton, två kvinnliga och två manliga. Vi har valt att 

begränsa oss till fyra mikrokändisar då vi bedömer att fler hade blivit ett för stort urval för en 

studie av den här storleken och med den här tidsbegränsningen. Med färre än fyra 

mikrokändisar hade vi troligtvis inte kunnat jämföra mikrokändisarna i lika stor utsträckning 

och därför inte kunnat dra slutsatser av vår undersökning. Att vi valt att studera de inlägg som 

publicerats under en månads tid beror på att vi då får en bild av hur mikrokändisens flöde ser 

ut samt hur frekvent hen publicerar inlägg på Instagram. Genom att undersöka inlägg som 

publicerats under en månads tid samlar vi in tillräckligt med material för att kunna genomföra 
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en trovärdig analys samtidigt som analysen går att genomföra inom tidsramen för vår studie. 

Vi har valt två kvinnliga mikrokändisar och två manliga mikrokändisar för att båda könen ska 

bli representerade i studien. Vi kommer dock inte att analysera materialet utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

Urvalet är inte ett representativt urval som gör att resultaten går att generalisera till alla 

mikrokändisar. Syftet med denna studie är inte att försöka generalisera mikrokändisar, utan att 

skapa en förståelse för hur strategier och presentationer av mikrokändisar kan se ut. För att 

skapa ett representativt urval där vi kan generalisera resultatet till alla mikrokändisar krävs det 

att en del faktorer ska stämma. Det största problemet ligger i att veta vilka som ingår i 

populationen. Många mikrokändisar är svåra att hitta då de är mikrokändisar inom en viss 

kategori eller intressegrupp. Det kan vara människor som är kända för vissa människor och 

helt okända för andra. Detta gör det tämligen svårt att göra ett representativt urval då vi inte 

har tillgång till hela populationen. Att hitta mikrokändisar att studera kan vara problematiskt 

eftersom de är kända inom mindre gemenskaper men okända för majoriteten av människor. 

Om man till exempel skulle vilja intervjua mikrokändisar kan det vara svårt att få kontakt med 

dem. Detta var ett problem som Jonathan Mavroudis & Ester Milne (2016) stötte på när de i 

en studie skulle intervjua mikrokändisar. För att de mikrokändisar som de ville få kontakt med 

skulle svara på de privata meddelanden forskarna skickade på Instagram krävdes det att den 

ena forskaren själv blev en mikrokändis. När forskaren Jonathan Mavroudis hade över 10 000 

följare på Instagram började andra mikrokändisar lägga märke till honom och svara på hans 

meddelanden. 

 

Urvalet som användes var ett målinriktat urval. Genom att använda sig av detta urval väljer 

forskaren ut personer som är relevanta för de forskningsfrågor som undersökningen bygger 

på. Detta sker på ett strategiskt sätt utefter kriterier över vilka fall eller personer som ska ingå 

i undersökningen (Bryman, 2011). Vi utgick från kriterier för vilka mikrokändisar som ska 

ingå i denna undersökning. Dessa kriterier utgår från tidigare forskning om mikrokändisar och 

de definitioner som finns samt kriterier som vi själva har tagit fram för att personerna ska vara 

relevanta för denna undersökning. 
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Personen ska: 

• ha över 10 000 följare på Instagram. 

• vara aktiv på sociala medier och publicera inlägg ungefär 3-4 inlägg per vecka. 

• vara över 18 år. 

• ha ett stort följarantal på grund av sociala medier och alltså inte vara en traditionell kändis. 

• vara en mikrokändis i kategorin personligt/nöje/underhållning. 

• rikta sig till en svensk målgrupp, beskriva sig som svensk eller vara bosatt i Sverige. 

 

Stor vikt ligger på att kontot ska skildra mikrokändisens liv, det ska alltså inte vara ett konto 

som är känt för att ge inspiration som till exempel kontot Tattoos of Instagram. Detta konto är 

ett av Sveriges största instagramkonton (Sociala medier, 2016), kontot skildrar dock inte 

ägarens liv och hen blir alltså inte en mikrokändis. Det är alltså av stor betydelse att det ska 

finnas en presentation av mikrokändisens liv på Instagram. Då syftet med detta arbete är att 

undersöka svenska mikrokändisar måste vi kunna definiera vilka som är svenska eller inte. Vi 

har därför valt att utgå från den information som betraktaren får av mikrokändisen. Vi 

kommer därför att ta hänsyn till huruvida mikrokändisen skriver att hen är svensk, från 

Sverige eller om hen skriver på svenska. Om en större del av inläggen är skrivna på svenska 

anser vi att dessa riktar sig till en svensk målgrupp. Personen kan också vara bosatt i Sverige 

men skriva sina inlägg på engelska, dessa anser vi fortfarande ha en stor målgrupp i just 

Sverige. Personen kan även skriva att hen är svensk i sin biografi, och vi kommer då utgå från 

detta. Inget krav ligger därmed på att det går att bevisa att personen har ett svenskt pass och är 

svensk medborgare. Att personen ska vara över 18 år beror på att undersökningen ska förhålla 

sig till vissa etiska riktlinjer som vi tar upp under rubriken Etik. 

 

Utifrån dessa kriterier har vi valt att studera de svenska mikrokändisarna Lovisa Barkman 

(@lovisabarkman), Beatrice Forsell (@beatriceforsell), Andreas Wijk (@andreaswijk) och 

Philip Conradsson (@philipconradsson). Vi har analyserat alla de bilder och texter som 

publicerats på deras konton under oktober 2016, totalt 122 inlägg. Samtliga har 

företagskonton. Detta innebär att deras konton har vissa speciella funktioner. De kan till 

exempel se kontots statistik och marknadsföra sig själva på Instagram. Statistiken ger 

information om följare, inlägg och kampanjer. Informationen kan till exempel vara hur många 

gånger ens följare är inne på ens konto och vilka inlägg som skapar mest engagemang. Detta 

gör att ett konto med företagsprofil kan se när det är bäst tidpunkt att lägga ut ett inlägg och 

vilka inlägg som ens följare tycker om mest (Instagram for Business, 2016). 
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Lovisa Barkman 

Lovisa har idag 71 600 följare på Instagram, hon har sammanlagt publicerat 2381 bilder och 

följer 738 instagramkonton. Under oktober månad publicerade hon 46 inlägg (Barkman, 

2016). Lovisa är en svensk bloggare, hon är 21 år gammal och har inget jobb utöver sin blogg. 

Lovisa bor för nuvarande i Jönköping (Stoppa pressarna, 2016). 

 

Beatrice Forsell 

Beatrice har 28 700 följare på Instagram, sammanlagt har hon publicerat 658 bilder och följer 

226 instagramkonton. Under oktober 2016 publicerade hon 27 inlägg. Beatrice är en bloggare 

som studerar och bor i Milano (Forsell, 2016). Beatrice tog studenten år 2016 och har boende 

både i Milano och i Jönköping (Sveriges Radio, 2016). 

 

Andreas Wijk 

Andreas har 156 000 följare på Instagram, sammanlagt har han publicerat 2105 bilder och 

följer 256 instagramkonton. Under oktober 2016 publicerade han 28 inlägg (Wijk, 2016). 

Andreas är 23 år gammal, han bor i Stockholm och är modell, bloggare, sångare och 

influencer på sociala medier (Wijk, 2016). 

 

Philip Conradsson 

Philip har 15 100 följare på Instagram, sammanlagt har han publicerat 733 bilder och han 

följer 352 instagramkonton. Under oktober 2016 publicerade han 21 inlägg (Conradsson, 

2016). Philip bor i Stockholm. Han bloggar, samt jobbar som stylist och visual merchandiser 

(Colin Agency, 2015). 
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Analysmetod 

Vi har, som tidigare nämnt, använt oss av netnografi och observation som insamlingsmetod 

för vår studie. Materialet har sedan analyserats med en semiotisk bild- och textanalys. 

Semiotik 

Semiotik är läran om tecken. Ett tecken kan vara ett fysiskt ting som ett samhälle ger mening. 

Detta kan till exempel vara ord, kläder, gester, ägodelar bilder eller färger. Ett tecken är enligt 

semiotiken uppbyggt av två delar: det betecknande och det betecknade Det förstnämnda är det 

materiella objektet medan det betecknade är objektets mening (Barnes, 2011). Genom att 

förstå de nivåer i vilka symboler förmedlar mening kan vi avkoda visuella budskap och få 

bättre förståelse för visuell kommunikation. I både verbalt och visuellt språk skiljer man på 

denotation och konnotation. Denotation är den primära associationen ett ord har för 

medlemmar i en viss språklig gemenskap. Konnotation är den sekundära associationen ett ord 

har för en eller flera medlemmar i gemenskapen. Konnotationer kan vara samma för alla i 

gemenskapen eller specifik för olika individer. Ett fotografi av en familj denoterar dem 

eftersom de är med i bilden. Konnotationer som förknippas med bilden beror på betraktarens 

tidigare kunskaper eller upplevelser med personerna eller tillfället som bilden föreställer (ibid, 

2011). När vi analyserat vårt material har vi tittat på vilka denotationer och konnotationer som 

kan göras utifrån bilderna och texterna på mikrokändisarnas instagramkonton. När vi till 

exempel sett en bild på en väska från märket Chanel skulle vissa människor denotera att det är 

en väska. Vissa människor skulle dock konnotera att det är en dyr väska eftersom de av 

tidigare erfarenhet känner igen att det är en väska av märket Chanel och associerar detta med 

dyra produkter. Inom semiotiken talar man även om ikoner. En bild kan vara ikonisk om den 

liknar vad vi redan vet om ett objekt eller en person. En målning, en karta eller ett fotografi 

kan vara ikoner. På internet är en vanlig ikon ett hus som representerar en startsida. Ett annat 

begrepp som hör semiotiken till är index. En bild är ett index om den är igenkännbar inte på 

grund av någon likhet med ett objekt eller en person utan för att vi förstår relationen mellan 

bilden och det bilden står för. Ett exempel på ett index vi ofta ser på internet är en uppåtriktad 

pil som indikerar toppen på en sida. Dessa indexikala tecken kan dock vara förvirrande och 

kräver ofta en tillhörande text (Harrison, 2003). 
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Bildanalys 

En början till bildanalys är att ställa sig frågan vilket sammanhang bilden förekommer. Är det 

i samband med en nyhetstext, i reklam eller på en modeblogg? Sedan går man igenom bilden 

och den eventuellt tillhörande texten och beskriver de betydelsebärande elementen för att få 

en uppfattning om vad bilden föreställer, detta kallas denotation. Framing även kallat 

inramning används för att studera de semiotiska resurserna i bilden det vill säga linjer, 

typsnitt, färger och faktarutor. Det är viktigt att studera relationen mellan text och bild och 

ställa frågor så som; förstår vi bilden utan texten? I bilden är det bra att betrakta vad som finns 

i förgrunden respektive bakgrunden, hur bilden är tagen, den avbildade personens 

kroppshållning och blick, är den avbildade personen aktiv och om det finns fler personer med 

i bilden, vilken relation finns mellan dem? Det är även viktigt att ställa frågor som vilka 

kulturella föreställningar ger bilden uttryck för och vilka sociala normer förekommer? De 

kulturella associationer vi tolkar i bilden är det som inom semiotiken kallas konnotationer. 

Det kan även vara viktigt att betrakta vad som är typiskt för den genre vi studerar och om 

bilden vi analyserar lånar stildrag från andra genrer, begreppet för detta kallas indiskursivitet. 

Att göra en bildanalys handlar alltså om att bryta ned de betydande elementen för att sedan 

sammanfoga dessa (Fogde, 2010). När vi analyserar vårt material kommer vi att utgå från de 

fyra centrala begrepp som Marinette Fogde (2010) tar upp i sin artikel om bildanalys, det vill 

säga denotation, framing, konnotation och indiskursivitet. Med hjälp av dessa begrepp 

kommer vi att kunna ta reda på i vilket sammanhang och vilken genre bilden förekommer, 

vilka betydelsebärande element bilden innehåller, bildens semiotiska resurser samt vilka 

kulturella associationer vi tolkar i bilden. 

Textanalys 

Textanalys kräver liksom bildanalys att man ställer frågor till texten. Detta gäller textanalyser 

inom alla teoretiska traditioner. Varje tradition ställer frågor som utgår från dess olika 

perspektiv och begrepp. Vilken tradition man väljer att utgå från beror på materialet som ska 

analyseras. Centrala begrepp inom textanalys som kan vara viktiga att inkludera i sin analys är 

intertextualitet, interaktion, relation och koherens. Intertextualitet handlar om samspel mellan 

texter och deltagare. En text förekommer inte ensam utan kan ses som en länk i en kedja av 

tidigare och senare texter. Intertextualitet ser man när delar i en text upprepas från andra 

texter, samtal eller genrer, även när vissa tankegångar påminner om sådant som formulerats 

tidigare ser man detta. Intertextualitet innefattar även begreppet adressivitet vilket betyder att 
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en text är ett svar på något som skrivits tidigare samt att den riktar sig framåt och därför 

väntar sig någon slags respons. Även begreppet rekontextualisering står nära intertextualitet 

och handlar om hur ord flyttas mellan olika kontexter och därmed omformuleras, återanvänds 

samt får nya betydelser. 

 

Interaktion är något som går att se tydligast i en talad text. Om talaren och lyssnaren inte kan 

interagera med varandra kommer samtalet förmodligen att dö ut. Detta appliceras även på 

skriven text trots att sändar- och mottagarbilden i det här sammanhanget är svårare eftersom 

det är svårt att se textens deltagare. Som mottagare vet man inte alltid vem sändaren är och 

som sändare vet man inte alltid vem mottagaren är. Detta är något man försöker komma fram 

till i en textanalys. Vilka är det som kommunicerar i texten? Vilka röster hör man och hur 

kommer dessa till uttryck? Begreppet relation handlar inom textanalys om att nå fram till 

någon, påverka eller stärka en relation. Något som försvårar detta i många texter är att de 

riktar sig till många personer samtidigt och eftersom läsarna dessutom ofta är okända får man 

med hjälp av språkliga resurser försöka skapa en relation till en idealistisk läsare som man till 

exempel vill berätta något för. Detta bör man undersöka på i en textanalys genom att belägga 

de språkliga realiseringar som syftar till att nå fram till den läsare som skribenten föreställer 

sig. Begreppet koherens handlar om att en text är sammanhängande och meningsfull på en 

global såväl som på en lokal nivå. På en global nivå försöker man som läsare förstå vad det är 

för text man läser medan man på en lokal nivå försöker förstå betydelser på textens stycke- 

och meningsnivå. På en lokal nivå handlar det även om sammanhang och hur ord, fraser och 

satser länkas till varandra på ett logiskt och meningsfullt sätt (Ledin & Moberg, 2010). 

 

Att skapa en modell för textanalys är svårt eftersom alla texter är olika och därför inte 

analyseras på samma sätt. Att göra en textanalys handlar till stor del om att närma sig en text 

förutsättningslöst. Man testar sig fram, ställer en fråga eller gör en iakttagelse som man sedan 

undersöker vidare. Sedan gör man samma sak fast från ett annat håll, ser eventuellt ett 

mönster och testar sig därefter vidare. Eftersom alla texter som sagt är olika är det svårt att 

skapa en struktur i detta närmande. Att använda sig av frågor i en textanalys kan vara ett stöd i 

arbetet när man ska bryta ner texten utan att förlora helhetsbilden. Ledin & Moberg (2010) tar 

i sin artikel upp frågor man kan ställa till texten i en textanalys. Exempel på dessa är: Vad 

händer i texten? Vad handlar texten om och vad påstår den? Genom vilka språkhandlingar 

skapar texten en relation till sin läsare? Vad skapar interaktion mellan en skribent och en 

läsare? Hur riktar sig texten till sin läsare? 
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När vi analyserar vårt textmaterial kommer vi att använda oss av de fyra analyskategorier som 

Ledin & Moberg (2010) utgår ifrån i sin artikel om textanalys, det vill säga innehåll, relation, 

form och intertextualitet. Innehållsanalysen undersöker textens teman och det texten påstår 

om sina teman. Relationsanalysen undersöker vad i språket som bidrar till att skapa och bygga 

en relation mellan textens deltagare. Analys av form fokuserar på sammanhang och samband i 

språket. Intertextualitet handlar om den dialog som texten för med andra texter och genrer. 

Emojis, hashtaggar och selfies 

Materialet som kommer att analyseras inhämtas från sociala medier, mer specifikt från 

Instagram vilket är en plattform där texter oftast innehåller emojis och hashtaggar. Detta är 

något som behöver tas i åtanke i samband med text- och bildanalysen. Hur används till 

exempel emojis till en text eller bild och vad symboliserar den? Ett begrepp som ofta 

förekommer i sociala medier är selfie. Selfie definieras som ett självporträtt taget med 

digitalkamera eller mobiltelefon (NE, 2016). Det är även denna definition som vi utgår från 

när vi använder begreppet selfie i det här arbetet. 

 

Emojis är grafiska symboler som används för att uttrycka känslor, idéer och tankar. Det finns 

hundratals emojis och alla kan användas på olika sätt för att användaren ska kunna beskriva 

och uttrycka sig på ett icke-verbalt sätt. Emojis är en 

avancerad form av emoticons, som enbart består av 

olika ansiktsuttryck, och kan representera väder, mat, 

byggnader, djur, växter, känslor och aktiviteter. Det 

fanns år 2015 1281 emoji-karaktärer och på Instagram 

rapporterades det samma år att nästan hälften av alla 

texter innehöll en eller flera emojis (Novak, Smailovic, 

Sluban & Mozetic, 2015).  

 

Bild: Emojis av EmojiOne, Creative Common licens 

 

Hashtaggar är vanligt förekommande på sociala medier och är ett ord eller en fras som föregås 

av symbolen #. Hashtaggen används för att kategorisera inlägg och detta gör det möjligt för 

användare att hitta inlägg som finns utanför de konton som användaren följer (Wang, Liu & 

Gau, 2016). Den mest använda hashtaggen på Instagram år 2016 är #love och de bilder som 
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finns under denna hashtagg är kopplade till kärlek (Websta, 2016,). Hashtaggar kan användas 

strategiskt för att nå ut till en bredare publik och få fler gillningar och följare. 

Analysschema 

I vår analys har vi utgått från de begrepp som tagits upp under tidigare avsnitt. Dessa begrepp 

har legat till grund för de frågor som vi sedan har ställt till vårt material. För att kunna svara 

på våra frågeställningar, alltså hur presentationen av dessa mikrokändisars liv ser ut på 

Instagram samt vilka strategier som syns i deras instagraminlägg, har vi analyserat deras 

inlägg under oktober månad utifrån ett analysschema. Analysschemat är framtaget av oss för 

att de olika mikrokändisarnas konton och inlägg ska analyseras på samma sätt. När 

mikrokändisarnas konton och inlägg har analyserats har vi sedan tittat på om det finns några 

mönster i deras användning av Instagram för att på så sätt kunna klargöra vilka strategier som 

är synliga. Frågorna i analysschemat har även utarbetats utifrån de strategier som Marwick 

(2015) har klargjort för i sin undersökning. Genom att analysera mikrokändisarnas konton och 

inlägg utifrån dessa frågor kan vi även skapa oss en uppfattning om hur mikrokändisarnas 

självpresentation ser ut, alltså hur deras liv framställs. 

 

1. Vad skriver mikrokändisen i sin biografi? - Här tittar vi på vad mikrokändisen väljer 

att skriva i sin biografi på Instagram. Står det till exempel vad personen jobbar med, 

vart personen kommer ifrån, vilka intressen personen har eller finns det någon länk till 

personens hemsida/blogg? 

2. Hur många följare har personen? 

3. Hur många följer personen? 

4. Hur många inlägg har personen? 

5. Hur många gillningar och kommentarer har personen på sina bilder? 

6. Har vissa bilder fler gillningar eller kommentarer än andra bilder? 

7. Hur många inlägg lades upp under oktober månad? 

8. Vilka personer taggas i mikrokändisens inlägg? - Här tittar vi på om personen taggar 

andra personer i sina inlägg. Detta kan vara i både text och bild. Vilka är personerna 

som taggas i inläggen? Är dessa också mikrokändisar, familj, vänner, kollegor eller 

partner? 
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9. Vad handlar inlägget om? - Här tittar vi på inläggen var för sig. Vad har fokus i 

inlägget? Vilken denotation och konnotation får vi av inlägget? Vad föreställer bilden? 

Vilken relation har bild och text till varandra? Vilken plats är bilden tagen på? 

10. Interagerar mikrokändisen med sina följare, och i sådana fall hur? - Här tittar vi på om 

och hur mikrokändisen svarar på kommentarer eller tilltalar sina följare i bildtexten till 

inlägget. 

11. Vilka platser har mikrokändisen geotaggat? 

12. Förekommer det sponsrade inlägg? 

13. Använder sig mikrokändisen av hashtaggar och i sådana fall vilka? 

14. Vilka varumärken eller företag visas eller taggas i inläggen? 

 

Övergripande frågor 

1. Vilken bild får läsaren av mikrokändisens liv? 

2. Vilka strategier är synliga? 

3. Finns det likheter med de andra mikrokändisarna? 

Metoddiskussion 

I denna del diskuterar vi metoderna som använts i vår undersökning samt tar upp för och 

nackdelar med dessa. Vi diskuterar även undersökningens reliabilitet och validitet. Även etik 

diskuteras eftersom detta kan vara ett problematiskt område när det gäller studier av material 

på internet. 

 

Fördelarna med dessa metoder är att de är relevanta för vår studie och hjälper till att besvara 

våra frågeställningar. Det finns även rent allmänna fördelar med metoden netnografi då det 

material vi samlar in finns på internet. Netnografi är en metod som är mindre tids- och 

resurskrävande då det inte krävs att forskaren åker till ett forskningsfält. Det material som 

samlas in är oftast redan transkriberat och anteckningar kan göras bakom en skärm. Då vi 

antar en roll som fullständig observatör riskerar vi inte att på något sätt påverka det som 

observeras. Vi får då en analytisk distans till materialet. Ett motsvarande problem skulle vara 

att denna observation inte fångar människors känslor, kroppsspråk och sätt att vara 

(Bertilsson, 2014). Detta anser vi dock inte vara ett problem i denna undersökning då vi söker 

svar på frågor som handlar om strategier och presentationer av människor som är skapade i 

syfte att ge en viss bild, och det är denna bild som vi vill analysera. 
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Ett problem med analysmetoden är att den bygger på våra egna tolkningar. Om någon annan 

analyserar vårt material är det möjligt att den personen skulle dra andra slutsatser än vad vi 

har gjort. Inom semiotiken spelar till exempel en persons tidigare kunskap och erfarenheter 

stor roll när de analyserar en bild eller en text. När vi ser en bild på en person med en väska 

av märket Chanel i handen vet vi sedan tidigare att Chanel är ett dyrt märke och tolkar via 

konnotation därför att personen på bilden har mycket pengar. En annan person som ser samma 

bild men aldrig hört talas om märket Chanel innan skulle troligtvis inte göra samma tolkning 

(Barnes, 2011). 

Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet som inom kvantitativ forskning är mycket viktig för att få 

en bild av kvaliteten i en undersökning är omdiskuterade inom kvalitativ forskning. Många 

kvalitativa forskare menar att kriterier för reliabilitet och validitet är anpassade för kvantitativ 

forskning och är därför svåra att applicera på kvalitativa undersökningar. En lösning på detta 

problem är att man anpassar begreppen reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning genom 

att lägga mindre vikt på det som handlar om mätning, vilket är viktigt inom kvantitativ 

forskning, utan att egentligen ändra begreppens betydelser. Begreppet reliabilitet kan delas 

upp i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till i vilken utsträckning en 

undersökning kan replikeras. Detta kriterium är i många fall svårt att uppfylla inom kvalitativ 

forskning eftersom det inte går att frysa den sociala miljö som undersökningen gjorts i. Det 

finns dock strategier för att en kvalitativ undersökning ska möta detta kriterium. När en 

forskare till exempel ska upprepa en etnografisk studie bör hen gå in i en liknande social roll 

som den första forskaren för att det hen ser och hör ska kunna jämföras med vad som setts och 

hörts i den ursprungliga undersökningen. Intern reliabilitet handlar om medlemmarna i ett 

forskarlag är överens om hur de ska tolka det de ser och hör. Även begreppet validitet delas 

upp i extern och intern validitet. Extern validitet syftar till den utsträckning i vilken resultaten 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer, detta kan bli problematiskt i en 

kvalitativ forskning eftersom den ofta innehåller fallstudier och begränsade urval. Intern 

validitet handlar om att forskarens observationer ska stämma väl överens med de teoretiska 

idéer denne utvecklar. Detta kan komma att bli en styrka i en kvalitativ forskning, speciellt 

inom etnografiska studier, eftersom forskaren spenderar mycket tid i till exempel en social 

grupp och därför är det möjligt för forskaren att säkerställa en stark koppling mellan 

observationer och begrepp (Bryman, 2011). 
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Eftersom denna studie är en kvalitativ studie blir reliabiliteten och validiteten svår att 

fastställa. Den externa reliabiliteten kan som sagt bli svår att uppnå i en kvalitativ studie 

eftersom en social miljö inte går att frysa. I vår studie skulle det till exempel kunna vara så att 

någon av personerna vars instagramkonton vi studerat tar bort en bild eller en text som vi 

analyserat. Då skulle det bli svårt att replikera studien. Den interna reliabiliteten i vår studie 

anser vi vara god eftersom vi varit överens om hur materialet ska tolkas. Vi har dessutom 

analyserat materialet tillsammans. Den externa validiteten i vår studie går inte att uppnå 

eftersom vårt urval inte är representativt för alla mikrokändisar. Det kommer alltså inte gå att 

generalisera. För att göra en generaliserbar studie krävs det att vi har tillgång till hela 

populationen vilket vi inte har. Mikrokändisar kan vara svåra att hitta. En mikrokändis kan 

vara mycket känd hos en grupp människor men helt okänd för en annan. Den interna 

validiteten i vår studie är god eftersom vi har kopplat våra observationer till teori. Vi kan till 

exempel stödja våra observationer om mikrokändisar, självpresentation och attention 

economy med teori. 

Etik 

Då vi antar rollen som en fullständig observatör av riktiga personer behöver vi diskutera 

huruvida vår studie förhåller sig till forskningsetik på nätet. Detta är ett komplext ämne då 

forskare ännu inte är enade i frågan (Bertilsson, 2014) Trots att de flesta människor vet att det 

de publicerar på internet är tillgängligt för alla att se betyder det inte automatiskt att forskare 

kan använda denna data som de vill. Att göra en netnografisk studie som är etisk och anpassad 

till den unika miljön på internet är svårt. För att kunna skapa några riktlinjer för den etniska 

netnografins tillvägagångssätt måste vi besvara ett antal frågor (Kozinets, 2011). Dessa 

tydliggör Robert Kozinets (2011) i boken Netnografi: etnografiska undersökningar på 

internet. Vi har utgått ifrån dessa riktlinjer och tar vidare upp de frågor som är relevanta för 

denna studie. 

 

Den första frågan vi behöver besvara är huruvida den nätgemenskapen eller internetsajt vi 

undersöker är privat eller offentlig. Eftersom internet ständigt är i förändring är diskussionen 

kring dessa frågor också det. Som forskare har man ett ansvar att vara uppdaterad på ämnen 

som är relevanta. När man genomför en netnografisk undersökning är det som sagt viktigt att 

tänka på huruvida man bör behandla datorstödda interaktioner som att de skedde i ett 

offentligt eller privat rum. Vi har utgått från Eysenbach och Tills (2001) kriterier för att 
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bestämma till vilken grad en internetsajt kan uppfattas som privat eller offentlig. Bertilsson 

redogör för dessa kriterier i boken Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation (2014): 

 

1. Om en sajt eller en gemenskap kräver någon typ av 

registrering/medlemskap för att kunna få tillgång till dess 

kommunikation, uppfattar sannolikt merparten av dess medlemmar 

sajten som en privatplats. 

2. Ju fler medlemmar en sajt eller en gemenskap har, desto mer offentlig 

uppfattas den vara. 

3. En sajts eller gemenskaps normer, regler och syften påverkar också hur 

privat sajten uppfattas vara. Det är antagligen en betydande skillnad i 

graden av uppfattad privathet hos en internetgemenskap bestående av 

barn som diskuterar sin cancersjukdom, än hos en internetgemenskap 

sammansatt av tonåringar som diskuterar mode, kläder och stilar 

(Bertilsson, 2014, 117). 

 

Då Instagram är en bilddelningsapp som är gratis att använda kan vem som helst (som har 

tillgång till internet) registrera sig för att använda Instagram. Det går även att gå in på 

Instagram för att betrakta bilder utan att det krävs ett medlemskap. De bilder som är 

tillgängliga är då bilder av användare som inte har ställt in sitt konto som privat. Ett konto 

som är inställt på privat innebär att innehållet enbart visas för personer som kontots 

innehavare godkänner. Instagram har år 2016 mer än 500 miljoner aktiva 

användare/medlemmar (Instagram, 2016). För att göra en etisk studie kommer de konton som 

vi väljer att undersöka inte att vara privata konton. Utifrån kriterierna bedömer vi att 

offentlighetsgraden på Instagram är hög då det är en populär sajt med många användare. De 

personer som vi kommer att undersöka är även i kategorin nöje/underhållning och är därför 

inte något som anses vara i likhet med barn som diskuterar sin cancersjukdom. 

 

Nästa fråga berör huruvida det krävs informerat samtycke från personerna som vi kommer att 

studera. Detta är en fråga som är beroende av tidigare fråga. Det som avgör om informerat 

samtycke krävs, hävdar Bertilsson (2014), är om kontexten uppfattas som privat eller 

offentlig. Som tidigare nämnt är Instagram en sajt med hög offentlighet. Mikrokändisar i sig 

är ett fenomen som bygger på att eftersträva många följare och därmed få mycket 

uppmärksamhet. Mikrokändisar är i det här sammanhanget offentliga personer, i likhet med 

riktiga kändisar som är offentliga inom sina yrken. Mikrokändisar använder sig av Instagram 
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där de lägger upp inlägg skapade för en publik. Kozinets (2011) menar att studier som görs 

utan interaktioner eller interventioner sällan kräver informerat samtycke. I de fall där detta 

krävs handlar det om forskningen utgör en risk för skada, om deltagarna inte är myndiga eller 

om deltagarna tillhör en sårbar grupp. Då vår studie inte kommer att undersöka personer som 

är omyndiga eller som tillhör en sårbar grupp anser vi att det inte krävs något informerat 

samtycke. 

 

Den sista frågan handlar om den information som vi samlar in i vår studie. Eftersom att vi 

behandlar information som kommer från kommersiella medier finns det vissa lagar och regler 

att förhålla sig till. Dessa gäller dock främst om man använder sig av mikrokändisarnas bilder 

i ett kommersiellt syfte, vilket vi inte kommer att göra. Trots att det i vissa webbplatsers 

användarvillkor uppges att det är förbjudet att kopiera och återpublicera material från sidan 

menar Kozinets (2011) att det ändå bör vara acceptabelt för forskare att manuellt samla in 

material från webbplatser. Han menar att forskning är viktigt för politiska riktlinjer samt 

allmännytta och därför bör netnografisk forskning ändå gå att genomföra på dessa 

webbplatser. De bilder som ingår i denna undersökning tillhör de som har publicerat dem och 

enligt upphovsrättsliga skäl krävs tillstånd för att publicera dessa. På grund av detta kommer 

bilderna inte att ingå i den elektroniska utgåvan av detta arbete. 

Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen har delats upp i två delar där den första delen handlar om de fyra 

mikrokändisarnas presentation av sig själva. Därefter tar den andra delen upp vilka 

strategier som förekommer i mikrokändisarnas inlägg. Vi kommer att redogöra för resultatet 

av vår undersökning samt ställa detta i relation till tidigare forskning och de teorier som 

ingår i den teoretiska utgångspunkten för detta arbete. 

Presentation 

Något som är framträdande i de analyserade mikrokändisarnas instagramflöden är att vi får 

intrycket av att de reser ofta. Under oktober 2016 publicerade Lovisa Barkman bilder från 

Stockholm, Paris, Ystad, Barcelona och London. Även Andreas Wijk publicerar bilder från 

både London, New York och Stockholm medan Beatrice Forsell publicerar bilder från 

Venedig och Philip Conradsson publicerar bilder från Paris. Dessa frekventa resor ger intryck 

av att dessa mikrokändisar lever ett sorts jetset liv. De har både tid och pengar att resa så pass 
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ofta som de gör. Att de publicerar bilder från flera olika länder under en månad behöver dock 

inte betyda att de varit på alla dessa platser under månaden. Mer om detta i avsnittet 

Publicering. 

 

När Jonathan Mavroudis och Ester Milne (2016) i en studie frågade mikrokändisen Aaron 

Rhodes om han skulle kunna tänka sig att åka på en resa utan att publicera bilder från resan på 

sociala medier svarade han att han absolut inte kunde tänka sig att göra det. Han menar att om 

det inte dokumenteras är det som att det inte har hänt. Detta går att applicera på det mesta i 

mikrokändisens liv online. Resor de gör såväl som de kläder de bär och den mat de äter måste 

visas upp. Marwick (2015) menar att det som visas upp till stor del är glamorösa självporträtt, 

designervaror och lyxbilar. Detta är något som även vi funnit i vår studie. I de bilder på 

mikrokändisarna vi studerat bär de ofta kläder och accessoarer från lyxmärken som Louis 

Vuitton, Chanel och Givenchy. Bilderna på dem är i hög teknisk kvalitet, med detta menas att 

bilderna är skarpa och ljusa.  De befinner sig ofta på caféer, restauranger och barer. De har 

spännande jobb som modeller, bloggare och modeskribent. Detta ger ett intryck av att de lever 

lyxiga liv. 

 

Enligt Goffmans teori (2004) om självpresentation gör människor olika framföranden i det 

vardagliga livet beroende på vilka som sitter i publiken. När människor befinner sig “på 

scenen” framför andra människor tenderar de att tänka mer på intrycket de skapar i andras 

tankar. När människor befinner sig “bakom scenen” utan publik eller med en bekant publik 

närvarande tenderar de att vara mer äkta och uppriktiga. Mikrokändisarna vi har studerat 

framträder inför en publik på flera tusen personer när de publicerar en bild. Allt de publicerar 

påverkar publikens intryck om dem och enligt Goffmans teori (2004) vill de därmed göra ett 

så bra intryck som möjligt. Vi har inte observerat några inlägg som ger en inblick bakom 

scenen. Inläggen som läggs upp är sällan bilder på mikrokändisarnas hem, familj eller vänner. 

Vi ser inte heller bilder på vad mikrokändisen gör om dagarna förutom bilder på fika, mat och 

outfits (vardagligt sammanställd klädsel eller utstyrsel). Det visas till exempel inte bilder från 

Beatrices liv som student eller från Philips arbete som visual merchandiser. Vi får heller inte 

någon personlig information som berör hur mikrokändisen mår, om det har hänt något dåligt 

eller bilder på mikrokändisen i annat än finkläder. Detta ger intrycket av att mikrokändisarna 

sätter upp en fasad där följarna inte får tillgång till det som visas bakom scenen. Mavroudis 

och Milne (2016) menar att självpresentation och identitetskonstruktion på internet inte är lika 

enkelt som det ser ut. Innehållet som mikrokändisar publicerar är noga övervägt och kräver en 
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del jobb. Personen som mikrokändisen är online är inte en sömlös förlängning av personen 

som mikrokändisen är off-line. Det är snarare en noga skapad identitet specifikt designad för 

konsumtion av allmänheten med målet att uppnå ett mikrokändisskap. 

 

Goffman (2004) menar att rekvisitan som används av aktören är noga utvald för att skapa en 

fasad som passar in i självpresentationen. De produkter, kläder, varumärken, materiella objekt 

och platser som vi ser i mikrokändisarnas bilder är alltså en del av deras fasad och 

självpresentation. Produkter, kläder och varumärken är något som syns ofta i 

mikrokändisarnas bilder. Som ett exempel på att fasaden förstärks av varumärken har vi tittat 

på vilka varumärken som syns och när dem syns. Lovisa har till exempel ofta en väska, ett 

skärp eller en halsduk av ett dyrt märke som Louis Vuitton eller Chanel. På en bild som 

föreställer en fika ser vi även att Lovisa vill visa upp varumärket på sin väska genom att ställa 

väskan med märket synligt på bordet (bild 8). En likadan uppställning av en märkesväska ser 

vi i fem av Beatrices bilder, även här föreställer bilderna en fika. Denna uppställning av 

märkesprodukter ser vi inte i Andreas eller Philips bilder. Samtliga mikrokändisar visar dock 

upp produkter eller kläder som är dyra, detta kan till exempel vara en flaska champagne av 

märket Taittinger (Philip bild 11), väska av märket Louis Vuitton (Andreas bild 2), väska av 

märket Gucci (Beatrice bild 2) och dator av märket Apple (Lovisa bild 2). Detta visar på en 

ikonografi av lyx och rikedom. 

 

Samtliga mikrokändisar har företagskonton och deras biografier innehåller därför en 

kontaktknapp, trots detta har samtliga även skrivit ut sina email-adresser. Detta ger känslan av 

att personen är officiell, något som Andreas förstärker ännu mer då han har en verifierad 

profillänksmarkering på sin profil. Denna markering betyder att detta konto är ett verifierat 

konto som tillhör en autentisk offentlig person, kändis eller varumärke (Instagram, 2016). 

Biografierna innehåller även en länk till mikrokändisens blogg samt en beskrivning av vad 

mikrokändisen gör. Lovisa beskriver sig som en svensk bloggare. Andreas beskriver sig som 

en modell, influencer och sångare. Philip beskriver sig som en influencer och 

modebloggare/skribent på Metro. Beatrice är den enda som inte skriver rent ut vad det är hon 

gör. Beatrice skriver dock “Istituto Marangoni” följt av en emoji som ser ut som ett 

anteckningsblock samt en emoji som ser ut som en penna. Detta i kontext till att hon bor i 

Milano får oss att tro att det är italienska. Från tidigare erfarenheter av emojis kopplar vi dessa 

till att man studerar eller läser något. Vi sökte därefter på Instituto Marangoni på internet och 
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fann att detta är en skola i Milano som inriktar sig på mode och design. Utifrån detta tolkar vi 

det som att Beatrice är student på denna skola. 

 

Mikrokändisarna har få bilder där andra personer är med. I Andreas inlägg visas andra 

personer förutom Andreas själv i fyra bilder. Beatrice, Lovisa och Philip har alla endast en 

bild där en annan person än dem själva är med. Mikrokändisarna visar sig alltså oftast 

ensamma på bilder. Fokus i mikrokändisarnas inlägg är oftast på de kläder som de har på sig 

eller på mat och dryck. Även fast de flesta bilder är på mikrokändisarna så är dessa inte tagna 

av mikrokändisarna själva. Antingen tar en annan person bilder på mikrokändisen åt 

mikrokändisen, eller så har dessa stativ som de ställer kamera eller mobiltelefon på och sedan 

använder sig av utlösare. Bilder är även tagna vid bordet på restauranger och vid vissa bilder 

syns två stycken glas, eller två koppar kaffe. Ibland så är även privatpersoner taggade i dessa 

inlägg. Detta får oss att tro att mikrokändisen är där med någon, som då kanske tar bilden åt 

mikrokändisen. När bilden inte är tagen av mikrokändisen får vi en känsla av att bilden är 

tagen av någon annan, vilket skapar känslan av att mikrokändisen alltid är med någon. Denna 

känsla skapas även trots att vissa bilder skulle kunna vara tagna med hjälp av ett stativ. 

Strategier 

I denna del tar vi upp de strategier som vi har observerat i de inlägg som vi har 

analyserat.  Strategierna som har undersökts är synliga strategier och dessa redogörs utifrån 

vilka upprepningar och mönster som har betraktats.  

Publicering 

En framträdande strategi i mikrokändisarnas instagramflöden är vid vilken tidpunkt bilder 

publicerats. Bilder från platser mikrokändisen har besökt publiceras flera gånger efter att 

mikrokändisen lämnat den platsen. Lovisa Barkman publicerar till exempel bilder från Paris, 

sedan bilder från Stockholm och sedan fler bilder från Paris. Bilderna från Paris kan mycket 

väl vara tagna under samma resa men eftersom hon publicerar bilder från Stockholm och 

Paris om vartannat ges det ett intryck av att hon rest till Paris flera gånger under en kort tid. 

Även en bild från London och en bild från Barcelona publiceras under samma månad vilket 

stärker intrycket av att Lovisa reser ofta. Samma strategi används när det kommer till bilder 

på mikrokändisen. Bilder som med största sannolikhet är tagna vid samma tillfälle publiceras 

då och då under flera veckor. Mikrokändisen kan till exempel ta flera bilder när hen äter på 
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restaurang för att sedan publicera dessa bilder under dagar då hen inte äter på restaurang. 

Detta ger ett intryck av att mikrokändisen äter på restaurang flera gånger i veckan. I vissa fall 

görs det tydligt i texten att bilden är en så kallad “throw back”, det vill säga att bilden är tagen 

vid ett tidigare tillfälle, vi har dock sett detta sällan i vår studie. Eftersom bilder på Instagram 

endast kan publiceras via mobila enheter som de flesta bär med sig varje dag finns det en 

förväntan om att bilder som publiceras på Instagram dokumenterar det som sker i realtid. När 

detta inte är fallet blir man lurad att tro att en person på Instagram till exempel har befunnit 

sig i både Paris, Stockholm och London under en och samma månad eller ätit på restaurang 

flera gånger under samma vecka (Marwick, 2015). 

 

En slags återpublicering av tidigare bilder är något som vi även ser i vad som används i 

bilderna vid publicering. Mikrokändisen Beatrice har till exempel i fem inlägg en bild från ett 

café eller restaurang där det förutom en kaffe eller mat även står en Gucci-väska uppställd på 

bordet. En likadan Gucci-väska ser vi i nio av de 27 inlägg som hon har publicerat i oktober 

2016. Denna strategi ser vi hos Lovisa som i tre av sina bilder även har med sin hand i bilden. 

Det ser då ut som att Lovisa sträcker sig efter något i bilden vilket gör att bilden blir mer 

personlig. Lovisa har även en liknande väska som vi ser i 11 av de 46 inlägg som hon har 

publicerat under oktober 2016. Lovisa, Beatrice och Philip har i flera bilder samma outfit som 

i inlägg de publicerat tidigare. Dessa bilder ser ut att vara tagna vid samma tidpunkt då 

mikrokändisen har likadan eller samma outfit och likadan eller samma bakgrund. Denna 

strategi gör det möjligt för mikrokändisarna att ta flera bilder under samma tidpunkt för att 

sedan publicera dessa utspritt under kommande månad. I Andreas inlägg ser vi inga 

återkommande användningar av rekvisita eller kläder. 

Taggningar 

Marwick (2015) skriver att användningen av hashtaggar strategiskt kan skapa 

uppmärksamhet. Utifrån vår analys av bildtexterna till inläggen ser vi att förekomsten av 

hashtaggar är låg. I de inlägg där dessa förekommer är det oftast en eller två hashtaggar som 

används. De inlägg där hashtaggar förekommer är till stor del samarbeten. Vi tolkar detta som 

att hashtaggarna förutbestäms av företagen som mikrokändisen samarbetar med. Denna 

tolkning baserar vi på att samarbetsinläggen ofta är längre och mer säljande än övriga inlägg. 

Beatrice och Lovisa postar varsitt inlägg där de marknadsför samma hashtagg i ett samarbete 

med Gina Tricot. Både Beatrice och Lovisa skriver tydligt att detta är ett samarbete med Gina 

Tricot, texten har dock ett personligt tilltal då den riktar sig direkt till deras följare. Beatrice 
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skriver till exempel i sin bildtext “Tag your photos with #claimyourpartyrights and show us 

how you party!” (bild 13, Beatrice Forsell). Lovisa skriver i sin bildtext “share your party 

outfits w the hashtag #claimyourpartyrights” (bild 22, Lovisa Barkman). Inläggen liknar 

också varandra i utformandet då båda inlägg är ett kort videoklipp som går på upprepning. I 

båda videoklippen svänger tjejerna på håret samtidigt som dem visar upp vad dem har på sig. 

 

Den låga användningen av hashtaggar kan bero på att mikrokändisarna ser att 

uppmärksamheten ökar med hjälp av andra strategier. Vi ser till exempel att i de flesta inlägg 

använder samtliga av de analyserade mikrokändisarna sig av geotaggningar och taggningar i 

sina bilder. Geotaggningar går att klicka på likt en hashtagg, länken leder då till platsen som 

bilden är tagen på och betraktaren kan då se vart bilden är tagen men också se andra bilder 

från denna plats. Användare kan därför dra nytta av att ta bilder på platser som är populära, då 

instagramanvändare som klickar sig in på denna plats då blir exponerade för bilden från 

mikrokändisen. Mikrokändisarna använder sig av geotaggningar i sina bilder för att visa vart 

dem är. Geotaggningar kan även läggas till även fast personen inte befinner sig på den platsen 

när inlägget läggs upp, det kan läggas till senare bara om bilden är tagen på platsen. Detta ser 

vi att mikrokändisarna använder sig av. Geotaggningar visar att mikrokändisen har befunnit 

sig på en viss plats, istället för att bara skriva om platsen så ser betraktaren platsen och kan 

säkerställa att det är just den platsen via geotaggen. Denna strategi ser vi hos samtliga 

mikrokändisar. Lovisa använder sig av denna strategi för att visa betraktaren vilka platser hon 

har varit på. I bild 11 ser vi till exempel ett bord med två koppar med ett kaffeliknande 

innehåll, en skål med sockerbitar, tre glas varav ett innehållande en gul dryck, två skålar 

innehållande något ätbart, en tallrik, en korg med bröd samt bestick. Vi tolkar det som att 

bilden föreställer en frukost på ett café eftersom vi konnoterar maten som står på bordet med 

mat som äts vid frukost samt bordet och uppläggningen av maten med hur det vanligtvis ser ut 

på ett café. Detta stöds av geotaggen som visar att bilden är tagen på ett café i Paris. Utan 

geotaggen skulle vi endast se en bild på fika. Trots att Lovisa geotaggar att bilden är tagen i 

Paris är det dock svårt för oss att veta om hon är i Paris när bilden läggs upp. Om vi får upp 

denna bild i vårt flöde skulle det tänkas vara så att vi då tror att Lovisa befinner sig i Paris. 

Tittar vi på vilka inlägg som är publicerade dagen innan och dagen efter detta inlägg ser vi 

dock att dessa är geotaggade i Stockholm. 

 

Samtliga av de analyserade mikrokändisarna använder sig av taggningar i sina bilder. Dessa 

taggningar är av konton som ägs av privatpersoner, varumärken, företag eller 
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inspirationskonton. Genom att tagga privatpersoner får betraktaren veta vilka det är som 

mikrokändisen umgås med. Detta ser vi till exempel i Lovisas inlägg (bild 11) där hon taggar 

sin vän @ekva. Denna person syns inte på bilden, men betraktaren får reda på att personen är 

med genom att denne taggas. Andreas taggar även så kallade inspirationskonton, det vill säga 

konton som publicerar bilder på andra instagramanvändares kläder eller inredning. Även detta 

är en strategi för att fler ska se hans bilder. När Andreas taggar dessa konton i sina bilder finns 

det en chans att dessa konton ser hans bilder och bestämmer sig för att publicera bilderna på 

sitt konto och i sin tur tagga Andreas i bilden. På så sätt kan insprationskontonas följare se 

bilden på Andreas och de kanske bestämmer sig för att följa honom. Detta ser vi även i 

Lovisas inlägg, dock inte i lika stor utsträckning som i Andreas inlägg. Beatrice och Philip 

taggar inte inspirationskonton. Samtliga mikrokändisar använder sig av taggningar av 

varumärken och företag i sina bilder. Varumärken taggas i bilder på mikrokändisen, detta är 

troligen ett sätt för mikrokändisen att visa vart kläderna som denne har på sig är ifrån. Genom 

att tagga klädesmärket får vi reda på vart kläderna är ifrån samtidigt som klädesmärket får 

reklam och det finns även en chans till att klädesmärket ser bilden och uppmärksammar 

bilden genom att gilla eller publicera bilden själv. Taggningar används även i samarbeten då 

taggen hänvisar till företaget som mikrokändisen gör samarbetet med. 

Bild och text 

De fyra mikrokändisarna vi undersökt har många likheter i sina instagramflöden. Den mest 

framträdande likheten är mängden bilder på dem själva. I tidigare forskning läggs det ofta stor 

vikt på selfies. Alice Marwick (2015) skriver i Instafame: Luxury Selfies in the Attention 

Economy att bilder är av betydligt större vikt än text och då är det främst selfies det handlar 

om. Detta stämde dock inte överens med vår analys där vi fann att ytterst få av bilderna i 

mikrokändisarnas flöden var selfies. Under oktober 2016 publicerade Lovisa Barkman 46 

bilder varav endast två var selfies och endast en av Beatrice Forsells 27 publicerade bilder 

under samma månad var en selfie. Varken Andreas Wijk eller Philip Conradsson publicerade 

under denna månad en enda selfie. Bilder på mikrokändisarna själva utgör i samtliga fall en 

stor majoritet, dock är dessa tagna av en annan person eller med hjälp av ett kamerastativ. En 

strategi som hör ihop med detta är att mikrokändisen poserar på ett sätt som gör att det ser ut 

att mikrokändisen inte är medveten om att bilden tas. Detta sker genom att till exempel titta 

ner i marken, bakåt eller åt sidan. Att posera genom att inte titta in i kameran ser vi hos 

samtliga av de analyserade mikrokändisarna. Exempel på poseringen ser vi i 15 bilder utav 

Lovisas 46 inlägg, till exempel bild 1, 3 och 7. Marwick (2015) beskriver detta som ett sätt för 
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mikrokändisen att positionera sig själv som en kändis och därmed vara värdiga samma slags 

uppmärksamhet som en kändis. Genom att ta bilder där det ser ut som att bilden är tagen när 

mikrokändisen inte är medveten om detta liknar detta bilder tagna av paparazzis. 

 

Marwick (2015) skriver även om posering som en strategi för att visa upp sig själv på ett 

smickrande sätt. Användare av sociala medier lär sig av andra användare vilka vinklar, 

ansiktsuttryck och poseringar som får personer att till exempel se smalare ut. Denna strategi 

ser vi i några av bilderna hos Lovisa Barkman. Lovisas bilder är ofta tagna en aning 

underifrån samtidigt som hon sträcker fram ena benet, detta gör att Lovisas ben ser längre ut. 

En liknande strategi ser vi att Beatrice Forsell använder sig av, i dessa bilder är dock 

kameravinkeln inte underifrån. Beatrice sträcker dock fram ena benet, detta gör att det ser ut 

som att Beatrice tar ett steg framåt och benet ser då längre ut eftersom att foten hamnar 

närmre kameran. Trots att de strategier som Marwick (2015) talar om berör selfies ser vi att 

de bilder som är tagna av någon annan eller med hjälp av ett kamerastativ är tagna på ett sätt 

som gör att personen till exempel ser längre ut. En återkommande posering vi ser i Philip 

Conradsson bilder är att han i de flesta fall lutar sig mot en vägg eller ett staket samt har ena 

handen i fickan eller armarna i kors. I Andreas Wijks bilder ser vi ingen återkommande 

posering och inga återkommande vinklar. 

 

Den tekniska kvaliteten på mikrokändisarnas bilder är hög. Vissa bilder har för hög kvalitet 

för att vara tagna med en smartphonekamera och är troligtvis tagna med en annan kamera. 

Detta ser vi även på en av Lovisa Barkmans bilder där hon tagit en bild på sig själv i en 

spegel. I spegeln syns även systemkameran som bilden är tagen med. Bilderna i 

mikrokändisens instagramflöde är redigerade på ett liknande sätt och har ofta samma filter. 

De har ett liknande visuellt tema. Detta gör att flödet ser sammanhängande ut och ger ett 

intryck av att redigeringen av varje bild är genomtänkt. Vissa inlägg är bilder på saker eller på 

mikrokändisen själv som inte har någon kontext. Det kan till exempel vara på en bukett med 

rosor eller bara en selfie. Till dessa bilder får vi inte heller någon uppfattning om bilden via 

texten. Texten kan då till exempel bestå utav emojis. Detta ser vi exempel på i Lovisas bilder 

då hon till två liknande selfies använder sig av två olika emojis, en enhörning och en emoji 

med en gloria (bild 30 och bild 38). Hon har även tagit bilder på blommor med en text som 

“Just love” eller “So pretty” (bild 4 och bild 21). Vi ser även detta i Andreas inlägg, tydligast i 

bild 23. Bilden är på Andreas när han sitter på ett golv. Texten till bilden består av ordet peace 

följt av en emoji med två pilar åt höger. Detta säger inte mycket om bilden, vilket gör att 
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betraktaren får skapa sin egen uppfattning. Denna bild har en geotagg i Östermalm och flera 

taggar som leder till dyra varumärken och inspirationskonton inom kategorin mode. Till 

Andreas bild är kopplingen till mode väldigt stark. För att förstå vissa bilder har 

mikrokändisen använt sig av geotaggningar, text och bild i samspel. Det visar sig tydligt i bild 

nr 16 av Andreas. Bilden är på ett några personer som står och poserar för kameran framför 

ett hus. Utan taggningar, geotaggningar och text förstår vi inte vilka personerna är eller vad 

dem gör. Med hjälp av geotaggen förstår vi att de befinner sig på huvudkontoret för märket 

River Island och med taggningarna får vi veta vilka personerna är. I texten skriver Andreas att 

han har modellat med dessa personer och han tackar dem för en bra dag. Utifrån detta förstår 

vi alltså att han har ett samarbete eller modelljobb hos River Island och att dessa personer har 

varit med på fotograferingen. 

 

Marwick (2015) menar att texten på Instagram är av betydligt mindre vikt än bilden. Detta är 

något vi funnit i vår studie. De flesta bilder förstås utan texten som hör till. Ett exempel på 

detta är en bild på Beatrice Forsell där hon går framför ett fönster. Texten till bilden lyder 

“Let whoever speak whatever, just keep getting better”. Texten som ungefär betyder “låt vem 

som helst säga vad som helt, fortsätt bara bli bättre” har ingen direkt koppling till bilden och 

tillför inte någon ny information om bilden. I vissa fall tillför dock texten lite information. Ett 

exempel på detta är en bild på Andreas Wijk där han sitter i en taklucka på ett tak. Texten till 

bilden lyder “Perfect night on the roof. Stockholm- I love you so much!! My favorite city in 

the world”. Med texten får vi reda på att Andreas har haft en perfekt kväll på ett tak, att han 

älskar Stockholm och att detta är hans favoritstad i världen. Utan texten hade vi inte vetat att 

bilden föreställer ett tak i Stockholm eller att Andreas spenderat en perfekt kväll på vad vi 

förmodar är taket på bilden. Dock får vi ingen ytterligare information om vad han faktiskt 

gjorde på taket. Såhär ser sambandet mellan text och bild ut i de flesta fall i mikrokändisarnas 

flöden. Antingen får betraktaren ingen ytterligare information om bilden eller bara lite 

information. Texten är sällan längre än några ord och får inte ta stor plats i inlägget. Ett 

undantag är sponsrade inlägg. Där får texten ta betydligt större plats och är informativ. Ett 

sponsrat inlägg är en form av marknadsföring som innebär att personen som publicerat 

inlägget har fått betalt för att skriva om till exempel en produkt av företaget som säljer 

produkten. Dessa inlägg känns igen genom att det enligt lag tydligt måste framgå att inlägget 

är sponsrat (Influencers of Sweden, 2015). 
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Något som är vanligt förekommande i både bildtexter och kommentarer är emojis. Emojis är 

grafiska symboler som används för att uttrycka känslor, idéer och tankar. När vi analyserat 

texterna som hör till mikrokändisarnas bilder ser vi att emojis ofta används för att förstärka ett 

element i bilden. Om bilden till exempel föreställer mikrokändisen som står bland träd med 

gula löv eller skriver något om höst i texten lägger de ofta till en gul lövemoji som 

symboliserar just höst efter texten. En vanligt förekommande emoji föreställer en stjärna. 

Denna används på en mängd olika bilder. “Stjärnemojin” används på bilder som föreställer 

mikrokändisen såväl som på bilder på nyinköpta skor eller blommor. Denna emoji kan tolkas 

som att det bilden föreställer är en stjärna eller är värdigt en stjärna. Med stjärna menas i det 

här fallet en framstående berömd person (Svenska Akademiens Ordlista, 2006). I vissa fall är 

emojis svårare att tolka. Till en av Beatrice Forsells bilder som föreställer henne själv lyder 

texten “Mind over matter” följt av en “blixtemoji” och en “rosemoji”. Dessa emojis verkar 

enbart fungera som en utfyllnad och tillför inte något till varken texten eller bilden. 

 

Marwick (2015) menar att texter till instagrambilder ofta fylls med hashtaggar som till 

exempel #instafamous eller #followforfollow. Detta har vi inte funnit i vår analys. Hashtaggar 

används sällan av de mikrokändisar vi studerat. Den enda av de fyra mikrokändisarna som 

ofta använder sig av hashtaggar är Andreas Wijk. Att Andreas använder hashtaggar syns dock 

inte vid första anblick. Han använder nämligen dessa i en kommentar på sina egna bilder. På 

så sätt syns de inte om man inte klickar sig in på bildens kommentarer. Exempel på 

hashtaggar som Andreas använder till en bild är #outfit, #ootdman, #andreaswijk och 

#england. De enda gångerna som Andreas använder sig av hashtaggar i sina bildtexter är när 

inlägget är sponsrat. När mikrokändisarna använder sig av hashtaggar är det oftast i sponsrade 

inlägg eller i inlägg som handlar om ett företag trots att det inte är sponsrat. Exempel på detta 

ser vi i användningen av hashtaggen #claimyourpartyrights som både Lovisa och Beatrice 

använder sig av i varsitt sponsrat inlägg. Claim your party rights är namnet på en kampanj 

gjord av klädföretaget Gina Tricot och hashtaggen ingår i kampanjen (Frick, 2016). Philip 

Conradsson har endast använt sig av hashtaggar i sponsrade inlägg med undantag för ett 

inlägg där han använder två hashtaggar som hör ihop med ett företag som tillverkar 

champagne. Detta inlägg är inte ett sponsrat inlägg, men hashtaggarna består av mottot för 

företaget och namnet på champagnen. Hashtaggen #darewincelebrate används även i en 

kampanj gjord av tillverkaren av champagnen vilket skapar marknadsföring för produkten 

(Chilled Magazine, 2016). 
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Gillningar och kommentarer 

Utifrån de inlägg som har flest gillningar är de populäraste bilderna i oktober bilder på 

mikrokändisarna själva, med undantag för Beatrice. Hennes populäraste bild är en bild på en 

stenbyggnad i Milano byggnaden är inomhus med ett stort glastak över byggnaden. Det står 

även Louis Vuitton på byggnaden, vilket kan tolkas som att detta är en butik av detta märke 

(bild 12). De inlägg som har minst gillningar är sponsrade inlägg, med undantag för Lovisa. 

Det inlägg som Lovisa har fått minst gillningar på är en bild på fem drinkar stående på något 

som ser ut som en bardisk (bild 17). 

 

Gällande de mest kommenterade bilderna är dessa inlägg också bilder på mikrokändisen, med 

undantag från Lovisa. Hennes mest kommenterade inlägg är en bild på ett par glittriga skor 

från märket NLY Shoes, kommentarerna är till största delen emojis eller uttryck såsom 

“OMG” och “så snygga” (bild 42). De minst kommenterade inläggen är bilder på opersonliga 

saker. Lovisas minst kommenterade bild är en bild på ett rum, det framgår inte om detta är 

Lovisas rum (bild 25). Beatrices minst kommenterade bild är på ett skyltfönster med två 

skyltdockor (bild 4). Både Andreas och Philips minst kommenterade inlägg är sponsrade 

inlägg (Andreas bild 22 och Philip bild 9). 

Slutsats och diskussion 

Vi har i det här arbetet undersökt vilka strategier som synliggörs i svenska mikrokändisars 

presentation av sig själva på Instagram med en semiotisk bild- och textanalys. Vi har tittat på 

inlägg som de fyra mikrokändisarna Lovisa Barkman, Beatrice Forsell, Andreas Wijk och 

Philip Conradsson har publicerat på Instagram under en månads tid. Vidare presenteras och 

diskuteras de slutsatser som kan dras från undersökningen. 

 

Vi har funnit att mikrokändisarna vi studerat presenterar sina liv som glamorösa och lyxiga. 

De visar upp en fasad av framgång och rikedom. De presenterar en bild av att de reser ofta 

samt går på restauranger, caféer och barer flera gånger i veckan. De arbetar som modeller, 

bloggare och modeskribenter. På sina instagramprofiler framställer de sig själva som officiella 

eftersom de har företagsprofiler. Allt fokus ligger på mikrokändisen själv eftersom få andra 

personer visas på mikrokändisarnas konton. I dem festa fall får vi dock intrycket av att bilden 

är tagen av en annan person vilket ger en bild av att mikrokändisen alltid har sällskap av 

någon. Mikrokändisarna delar ytterst sällan med sig av någon personlig information utöver 
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vad de äter, dricker, köper eller har på sig. Vi får endast se vad som händer “på scenen”. 

Instagram gör det möjligt för vem som helst att få en stor publik dock visar de som är kända 

på Instagram upp liknande symboler som traditionella kändisar. De som är framgångsrika på 

Instagram reproducerar ofta traditionella statushierarkier så som lyx, kändisskap och 

popularitet. De mikrokändisar som har förmågan att likna den visuella ikonografi som 

vanligtvis förknippas med traditionell kändiskultur är de som når störst framgång på 

Instagram (Marwick, 2015). 

 

Vi har observerat ett flertal strategier som gjorts synliga i de instagramkonton som vi 

analyserat. Vi har funnit återkommande mönster när det gäller publicering, taggning, posering 

och bildtext. Gällande publicering har vi observerat att bilder som ser ut att vara tagna vid 

samma tidpunkt publiceras flera dagar, och ibland veckor, efter varandra. Strategin gör det 

alltså möjligt för mikrokändisen att ge ett intryck av att vara i olika städer ofta, att äta på 

restaurang flera dagar i veckan och att vara finklädd varje dag. En liknande strategi som vi har 

observerat är när mikrokändisen använder samma rekvisita, oftast i form av en märkesprodukt 

som till exempel en Chanel-väska, i ett flertal bilder. Väskan är till exempel uppställd på ett 

bord tillsammans med en kopp kaffe och ger ett intryck av att vara med bilden endast för att 

märket ska visas upp. Gällande taggningar har vi observerat att samtliga mikrokändisar taggar 

företag i merparten av sina inlägg. En del taggningar är även av inspirationskonton, 

privatpersoner och andra mikrokändisar. Företag som taggas är till stor del klädföretag och 

dessa taggas i bilder där mikrokändisen visar upp sina kläder. Troligen taggas dessa i bilden 

eftersom att mikrokändisens kläder kommer från detta företag. Mikrokändisarna har ibland 

märkeskläder där märket är synligt och där de även har taggat varumärkets instagramkonto. 

Att tagga inspirationskonton och företag ökar chansen att bli sedd av dessa konton och 

därmed bli repostad av dessa, något som skapar uppmärksamhet. Att bli sedd på välkända 

företags instagramkonton kan anses vara något som enbart dem med ett högt följarantal och 

popularitet blir, samtidigt som det skapar synlighet och en chans att få fler följare och ännu 

mer popularitet. I och med attention economy har alltså de som har en hög valuta i 

uppmärksamhet chansen att skapa ännu mer uppmärksamhet. Även att tagga platser med 

geotaggning är ett sätt att bli sedd av fler samtidigt som mikrokändisen visar sina följare att 

hen har varit på denna plats. Detta är något som mikrokändisarna gör i majoriteten av sina 

bilder. Platserna som geotaggas är oftast exklusiva platser som kräver en resa, till exempel till 

London, Paris, New York eller Milano. Vissa geotaggningar är även i Stockholm, få är dock 

på andra orter i Sverige. Något som i tidigare forskning beskrivits som en vanligt 
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förekommande strategi är att använda sig av hashtaggar. Detta är dock något som inte 

används ofta av mikrokändisarna vi analyserat. Den enda av mikrokändisarna som frekvent 

använder sig av hashtaggar är Andreas. Dock använder han inte dessa direkt i bildtexterna 

utan i en kommentar på sina egna bilder. Genom att placera hashtaggarna i en kommentar 

syns de inte om inte betraktaren klickar sig in på kommentarerna till bilden. Hashtaggar 

används dock i de flesta sponsrade inlägg som mikrokändisarna har publicerat. I dessa fall får 

vi intrycket av att hashtaggarna som används är knutna till kampanjen som det sponsrade 

inlägget handlar om. Att hashtaggar inte används av mikrokändisarna kan bero på flera saker. 

Instagramanvändare kanske inte klickar sig in på en hashtagg för att se vilka bilder som 

publicerats med den. Mikrokändisarna kanske själva har märkt att hashtaggar inte ger dem 

mer uppmärksamhet och att det då är effektivare att tagga personer, platser, varumärken eller 

inspirationskonton i sina bilder. Endast en av de studerade mikrokändisarna använder 

hashtaggar och han gömmer dessa i en kommentar på sina egna bilder. Detta skulle kunna 

tyda på att det inte är uppskattat att använda hashtaggar eller att det inte är modernt. En annan 

anledning till att hashtaggar inte används ofta skulle kunna vara att de tydligt visar att 

personen som använder sig av dem gör det för att få mer uppmärksamhet. En hashtagg syns 

betydligt mer än en tagg i en bild på Instagram och eftersom en hashtaggs främsta syfte är att 

göra så att en bild syns för fler användare blir det tydligt att en person som använder 

hashtaggar i sina bilder gör det för att få mer uppmärksamhet.  

 

När det gäller posering ser vi även här återkommande mönster. Mikrokändisarna använder 

dels olika vinklar vid fotografering som gör att bilden ser ut på ett visst sätt, vi har till 

exempel märkt att vissa foton är tagna snett underifrån vilket skapar ett intryck av att 

mikrokändisen ser längre ut. Vi har även observerat återkommande poseringar, till exempel 

ett ben som är utsträckt mot kameran eller att mikrokändisen går mot kameran. Även detta 

skapar ett intryck av att mikrokändisen ser längre ut. Marwick (2015) menar att posering är en 

strategi som används för att visa upp sig själv i smickrande vinklar och att användare av 

sociala medier lär sig av varandra om vilka vinklar och poseringar som är smickrande. En 

annan posering som vi har observerat är att mikrokändisarna inte tittar in i kameran, de tittar 

istället åt sidan, ner i marken eller bakåt. Detta ger ett intryck av att mikrokändisen inte är 

medveten om att bilden tas och när en bild dessutom är tagen ute på gatan påminner det om en 

så kallad paparazzibild. I tidigare forskning läggs det stor vikt på selfies. Vi har dock funnit 

att mikrokändisarna vi analyserat publicerar ytterst få selfies. Majoriteten av bilderna på 

mikrokändisarna är antingen tagna av en annan person eller med hjälp av ett kamerastativ. 
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Detta är exempel på att de som lyckas likna den visuella ikonografin som vanligtvis 

förknippas med traditionell kändiskultur är de som når stor framgång på Instagram (ibid, 

2015). Att använda sig av bilder som kan tolkas som de är tagna av en annan person i större 

grad än selfies skulle kunna vara ett sätt att distansera sig själv som mikrokändis från 

instagramanvändare som inte är mikrokändisar. Vem som helst med en kamera kan på ett eller 

annat sätt ta en selfie men det är inte alla som har någon annan som ständigt fotograferar en. 

Det kan råda delade meningar om vad en selfie är. Vi definierar selfie som ett självporträtt 

taget med digitalkamera eller mobiltelefon. En selfie kan vara tagen genom att rikta kameran 

mot en spegel som man själv syns i eller vara tagen med hjälp av en så kallad selfiepinne, det 

vill säga ett sorts handhållet stativ som används med mobiltelefon (NE, 2016). Det kan även 

vara en eller flera andra personer med på bilden tillsammans med en själv. Att selfies är 

populära på sociala medier råder det ingen tvekan om. Marwick (2015) skriver i Instafame: 

Luxury Selfies in the Attention Economy att nästan alla ungdomar som har ett Facebook konto 

publicerar bilder på sig själva där och att selfies är så populärt att de har blivit en egen genre 

med egna klichéer. Då Instagram lägger betydligt större vikt på just bilder än vad Facebook 

gör kan vi tänka oss att det även på Instagram publiceras lika många om inte ännu fler selfies 

än på Facebook. Det kanske är av just den anledningen som mikrokändisarna vi har studerat 

väljer att inte publicera många selfies. En selfie sticker inte ut i mängden eftersom många 

selfies publiceras på sociala medier. En bild på en själv som är tagen av en annan person blir 

då betydligt mer unik. 

 

På Instagram ligger fokus på bilder snarare än texter (ibid, 2015). Detta har vi sett i vår studie 

då bilderna i de flesta fall är i mycket hög teknisk kvalitet. Redigeringen av bilderna är 

genomtänkt och följer ofta ett visuellt tema på mikrokändisarnas konton. Bildtexterna tillför 

sällan någon information om bilden men kan ibland förstärka ett element eller ett objekt i 

bilden. Detta gäller även emojis som ofta används i bildtexten. Emojis används ofta för att 

förstärka något i bilden. En bild som till exempel föreställer mikrokändisen bland träd med 

gula löv kan följas av en bildtext med en emoji föreställande ett gult löv som förstärker de 

gula löven i bilden. I många fall ger bildtexten ingen kontext till bilden utan fungerar mer som 

en sorts utfyllnad. I andra fall skapar bildtexten, geotaggning och bild tillsammans en 

förståelse för inlägget. Sponsrade inlägg utgör undantag för några av de strategier som vi har 

funnit. De sponsrade inläggen har till exempel längre texter och innehåller oftast hashtaggar. 

Vi ser även att dessa inlägg är mindre populära än övriga inlägg, både i kommentarer och 

gillningar. Vi tror att mikrokändisarna tjänar pengar på dessa sponsrade inlägg och det är då 
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värt att publicera sponsrade inlägg trots att dessa är mindre populära. Mikrokändisen får betalt 

i riktiga pengar istället för i gillningar. Vi ser även att det är få inlägg som är sponsrade och 

dessa inlägg blir då ett i mängden.  

 

Det är som tidigare nämnt ofta framgångsrikt att som mikrokändis använda sig av symboler 

som liknar de som förknippas med ett traditionellt kändisskap. Att visa upp symboler av lyx, 

glamour och rikedom är ett vinnande koncept. Samtidigt ses mikrokändisskap ofta som något 

vem som helst kan uppnå. Är detta verkligen fallet? Är det möjligt för vem som helst att 

presentera sig själv som rik och glamorös? Trots att sociala medier som Instagram gör det 

möjligt för vem som helst med en mobil enhet och en internetuppkoppling att publicera bild 

och text för andra att se är det inte alla som uppnår ett mikrokändisskap. Alla människor har 

inte möjlighet att till exempel fota bilder på sig själv med dyra kläder på fina restauranger 

(Marwick, 2015). Nanna Gillberg (2014) skriver dock i boken Uppmärksamhetssamhället att 

man med överkomliga medel kan bli den man vill vara. Det räcker att man låtsas vara på ett 

visst sätt. Ett exempel på detta som Gillberg (2014) redogör för är när man under tidigt 2000- 

tal när glamourbloggare visade upp det perfekta utseendet som finslipats med hjälp av 

plastikkirurgi och löshår hörde talas om så kallade “timeshares”. Detta innebar att en grupp 

vänner gick ihop och schemalade användningen av en gemensam garderob för att ha råd att 

klä sig i designerplagg. Under samma period hörde man talas om företag som hyrde ut 

designervaror och annonserade att lyx nu fanns tillgängligt för alla. 

 

I vår studie har vi observerat strategier som skapar ett intryck av att mikrokändisen lever ett 

lyxigt och spännande liv. Till exempel publiceras bilder som är tagna vid samma tillfälle vid 

olika tidpunkter så det ser ut som att mikrokändisen äter på restaurang oftare än hen 

egentligen gör. Samma märkesprodukter är med på flera bilder så vi blir påminda om att 

mikrokändisen äger dessa. Mikrokändisarna behöver alltså inte äta på restaurang ofta eller äga 

många märkesvaror, det räcker med att de låtsas göra det. I ett samhälle där uppmärksamhet 

är valutan blir jaget produkten. Marwick (2013) hävdar att när en person tänker på sig själv 

som en produkt blir dennes självpresentation en strategisk snarare än en ärlig bild av sig själv. 

Jaget blir starkt redigerad utifrån vad man tror ska passa rätt målgrupp, vare sig detta är den 

stora massan, sina vänner och familj eller sin framtida arbetsgivare. En självpresentation som 

inte följer de ideal och normer som finns riskerar att bli uthängd eller dömd av allmänheten. 

Goffman (2004) menar också att vi sätter på oss en mask när vi befinner oss på scenen och de 

hemligheter vi bär på kan endast tas fram när vi befinner oss bakom scenen, i personliga 
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sammanhang som när vi är hemma i badrummet eller sovrummet. Vi har i denna 

undersökning sett att mikrokändisarna framställer sig själva på ett visst sätt. Hur 

mikrokändisarna är bakom scenen vet vi inte, den bild som vi har undersökt är endast den som 

är riktad utåt mot mikrokändisarnas följare. Vi kan därför inte säga något om hur sann deras 

självpresentationer är, endast hur den ser ut. Självpresentationen är mikrokändisarnas produkt 

och det gäller att skapa en värdefull produkt som deras följare väljer att lägga sin 

uppmärksamhet på. Den person som mikrokändisarna visar upp på scen, alltså på Instagram, 

blir alltså inte en personlig representation utan en fasad som bygger på vad mikrokändisarna 

tror ska uppskattas av deras följare. Mikrokändisarnas självpresentationer och strategier är 

väldigt lika varandra och det kan bero på att det har skapats en kultur på Instagram där 

användare lär sig vad som är populärt och sedan fortsätter reproducera dessa 

självpresentationer och strategier.  

 

Vi anser att ämnet mikrokändisar är intressant att studera vidare. Att studera till exempel 

mikrokändisars inverkan på människors konsumtionsbeteende skulle vara intressant eftersom 

vi sett att mycket av innehållet de konton vi analyserat handlar om varumärken och kläder. Vi 

anser även att ämnet går att forska om utifrån ett genusperspektiv för att se vilka normer och 

ideal som mikrokändisar representerar. Finns det till exempel någon skillnad i hur män och 

kvinnor uttrycker sig och presenterar sina liv på sociala medier? Många studier som rör 

mikrokändisar fokuserar på mikrokändisarnas publik. Ytterst få studier har undersökt 

mikrokändisarna själva genom till exempel intervjustudier eller enkätstudier. Detta är något 

som vi ser fattas i forskning om mikrokändisar och skulle vara intressant att studera vidare. 
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Sammanfattning 

Vi har i det här arbetet studerat fyra svenska mikrokändisars instagramkonton för att ta reda 

på hur de presenterar sig själva på Instagram och vilka strategier för hur de använder 

Instagram som är synliga. För att samla in material har vi använt oss av netnografi och för att 

analysera materialet har vi använt oss av en semiotisk text- och bildanalys. I studien har vi 

utgått från Goffmans teori om självpresentation samt teorin attention economy. Vi har funnit 

att mikrokändisarna presenterar sina liv som lyxiga och glamorösa. De visar upp att de reser 

och går på restaurang ofta samt har dyra märkesvaror. De är framgångsrika och har spännande 

jobb som modeller, bloggare och modeskribenter. Strategier som är synliga i 

mikrokändisarnas instagramflöden är att de planerar sin publicering så det ser ut som de reser 

flera gånger i månaden och äter på restaurang eller kafé flera gånger i veckan. 

Mikrokändisarna låter en annan person ta bilder på dem eller tar bilder på sig själva med hjälp 

av ett kamerastativ samtidigt som de poserar genom att inte titta in i kameran. Detta ger ett 

intrycka av att de inte är medvetna om att bilden tas. De taggar platser de besöker, 

klädesmärken de bär för att och inspirationskonton i sina bilder för att bli sedda av fler. Vi får 

dock enbart se vad som sker “på scenen”. Mikrokändisarna delar sällan med sig av någon 

personlig information utöver vad de äter, dricker, köper eller har på sig. Mikrokändisarna 

reproducerar symboler som förknippas med ett traditionellt kändisskap och blir på så sätt 

framgångsrika på Instagram.  
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