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Abstrakt 

Sociala medier utvecklas ständigt och idag går det knappt att leva utan att påverkas av dem. 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för idrottares användning av Instagram och hur de 

vill framställa sig där. Majoriteten av den tidigare forskningen observerar idrottares 

presentation av sig själva på sociala medier ur ett publikt perspektiv. Teorin som används i 

studien är self presentation och är även en grund i den tidigare forskningen.   

 

Studien är baserad på intervjuer med individuella idrottare på elitnivå som är aktiva på 

Instagram. Målet är fånga idrottarnas egna tankar och upplevelser inom ämnet. Det 

framkommer i studien att idrottarna i första hand använder Instagram för att nå ut som 

idrottare och marknadsföra sitt personliga varumärke. Samtliga idrottare vill framstå som 

hängivna till sin idrott och lägger därför ut idrottsrelaterade bilder. Dessutom påverkas 

idrottarna oftast negativt av användandet av Instagram men reflekterar själva inte så mycket 

över det. Slutligen är Instagram ett viktigt verktyg för en individuell idrottare och kan ge dem 

förutsättningar att livnära sig på sin idrott.  

Nyckelord: Instagram, idrottare, framställning, användning, påverkan, följare, sponsorer  
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1 Inledning  

“Det går knappast att leva i ett modernt samhälle utan att använda massmedier under en stor 

del av den vakna tiden” (Gripsrud 2011). Han påtalar att utvecklingen av sociala medier har 

gått snabbt framåt och de flesta människor berörs av medierna i någon utsträckning. Vidare 

beskriver Strömbäck (2015) hur den teknologiska utvecklingen påverkat människor och den 

sociala sammanhållningen från 1700-talet till idag. Sociala medier är också en del av den 

teknologiska utvecklingen och har tagit en stor plats i människors liv det senaste decenniet. 

Det är något som används dagligen för att inhämta information, nyheter och bygga relationer 

men också för att konsumera idrott. Eftersom människor exponeras för sociala medier varje 

dag får offentliga personerna som exempelvis idrottare mer uppmärksamhet (Dann och Dann 

2011). Allt fler företag och idrottare använder också sociala medier för att kunna 

kommunicera med olika intressenter. Sociala medier utgör idag den stora marknaden och 

öppnar upp till en personlig kontakt mellan företag och kunder, men även idrottare och 

supportrar emellan (König 2012). I takt med utvecklingen har idrottare de senaste åren börjat 

använda sig mer av sociala medier för att kommunicera med omvärlden (Pegoraro 2010). Att 

synas och nå ut till följare och sponsorer har blivit allt viktigare för idrottarna då de verkar i 

en omgivning där många slåss om uppmärksamheten. 

 

Ballouli och Hutchinson (2010) menar att idrottare kan använda sociala medier för att bygga 

ett personligt varumärke vilket kan medföra både för- och nackdelar. I och med den höga 

exponeringen behöver idrottare vara vaksamma med hur de framställer sig för att värna om 

sitt varumärke. En av fördelarna kan vara att det underlättar i kontakten med sponsorer vilket 

kan gynna idrottaren ekonomiskt. Däremot kan snedsteg leda till att idrottaren tappar 

förtroende hos sin omgivning och istället blir av med sponsorer. Därför kan sociala medier 

vara avgörande för en idrottares förutsättningar att livnära sig på sin idrott, men vilken 

påverkan har egentligen denna utveckling på elitidrottare och deras användning av Instagram? 

1.1 Sociala medier  

I uppsatsen kommer begreppet sociala medier att behandlas omfattande. Begreppet används 

som ett samlingsnamn för ett sätt som människor direkt kommunicerar med varandra genom 

ljud, text eller bild (Nationalencyklopedin 2019). Inom ramen av sociala medier förekommer 

sociala plattformar som Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. Användandet av sociala 

medier har ökat kraftigt de senaste åren. Det framkommer att nio av tio svenskar har en 
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smartphone och att majoriteten av befolkningen använder sociala medier dagligen. De tre 

största sociala medierna är i storleksordning Facebook, Instagram och Snapchat. Av dessa tre 

har Instagram den mest positiva trenden i både Sverige och USA och fortsätter att växa för 

varje år (Davidsson, Palm och Melin Mandre 2018; Smith och Andersson 2018). 

1.2 Instagram  

Instagram är en bildbaserad social plattform där användare publicerar bilder från ens vardag, 

oftast med en kort bildtext. Genom funktionen stories kan användare också lägga ut korta 

filmklipp som sedermera raderas automatiskt. Instagram grundades 2010 och köptes senare 

upp av Facebook och är numera en av de viktigaste plattformarna för marknadsföring. Mycket 

på grund av att Instagram idag har över en miljard användare i hela världen och är det ett av 

de snabbast växande medierna (Karlsson 2018). Företagen som var ute tidigt på Instagram 

märkte att de kunde nå en stor målgrupp genom att frekvent publicera inlägg eller använda 

trendiga hashtags. För att nå en specifik målgrupp idag har förutsättningarna ändrats. Numera 

använder sig Instagram av avancerade algoritmer som läser av kvaliteten på varje inlägg. De 

inlägg som inte håller standarden har sämre förutsättningar att exponeras för att nå nya 

målgrupper (HubSpot och Later 2018). 

 

Algoritmer räknar ut hur mycket interaktioner varje inlägg genererar, alltså antalet likes, 

delningar och kommentarer. Ett inlägg som genererar mycket interaktioner signalerar till 

algoritmerna att öka dess exponering. Inlägg som under en kort period får mycket 

interaktioner prioriteras ibland framför inlägg som har fler interaktioner men som varit 

publicerade en längre tid. Att publicera inlägg under den tid som flest användare är aktiva för 

att öka chansen för interaktioner. Algoritmerna räknar också ut tiden som varje användare 

spenderar på en bild. Oavsett om det är företag, idrottare eller privatpersoner blir det viktigt 

att publicera en bild som publiken vill se, men också skriva en text som de vill läsa. Desto fler 

interaktioner och längre tid varje bild får kommer leda till exponering för en större målgrupp 

(HubSpot och Later 2018). 

2 Problemformulering 

På grund av den tidigare beskrivna utvecklingen har det blivit viktigt för idrottsföreningar och 

den individuella idrottaren att synas på sociala medier. Sanderson (2011) diskuterar kring de 

sociala mediernas betydelse inom idrottens värld och menar att det är viktigt för en idrottare 
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att ta vara på de olika mediekanalerna för att nå ut. Att idrottare använder sociala medier som 

en kanal för att porträttera sig själva är idag vanligt förekommande (Reichart Smith och 

Sanderson 2015). På så sätt kan idrottaren själv bestämma vilken bild av dem som 

allmänheten får och gör sig därmed mindre beroende av hur de framställs i massmedia. Vidare 

lyfts även aspekten om att när en idrottare själv får bestämma vilken bild av dem som ska 

visas kan fördelar skapas. Det kan handla om att öka sina chanser till nya kontrakt eller 

samarbeten genom att porträttera sig själv på ett visst sätt. 

  

Däremot finns även negativa sidor av att styra bilden av sig själv och med det syftar Reichart 

Smith och Sanderson (2015) på att atleter behöver vara uppmärksamma hela tiden. Det 

handlar om att associeras med rätt varumärken och värden och att posta innehåll som inte 

säger emot bilden som skapats. Filo, Lock och Karg (2015) stärker även vikten för atleter att 

framställa sig själva på ett positivt sätt på sociala medier för att bygga goda relationer. Det 

innefattar att skapa relationer till exempelvis supportrar, klubbar och företag vilket kan vara 

avgörande för idrottarens karriär. Att som individuell idrottare kunna satsa helhjärtat på sin 

idrott kan möjligtvis kräva annat än idrottsliga prestationer. Sanderson (2011) menar att 

sociala medier spelar en central roll i idrotten idag och påverkar såväl idrottare, klubbar och 

supportrar. Med det rådande läget är frågan om en individuell idrottare kan klara sig utan 

sociala medier och hur stor del av deras idrottande det innefattar. I och med utvecklingen av 

sociala medier och människors uppkopplade vardag kan det innebära att idrottare blir alltmer 

offentliga. Detta skulle då kunna göra att den individuella idrottarens framställning av sig 

själv blir viktigare för att kunna nå ut till intressenter som kan ge dem det stöd de behöver för 

att kunna livnära sig på sin idrott.  

3 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att få en ökad kunskap kring idrottares användning av sociala medier. 

De frågeställningarna studien kommer att utgå ifrån är följande: 

  

• Hur vill idrottaren framställas på sociala medier? 

  

• Varför använder idrottare sig av Instagram? 

  

• Har sociala medier någon påverkan på idrottaren? 
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4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området sociala medier och idrott är relativt begränsad. Eftersom 

utvecklingen av internet och sociala medier är en ständigt pågående process behövs tidigare 

forskning som är uppdaterad och aktuell. De tidigare studier inom ämnet som bearbetats 

grundar sig i teorin om self presentation (Goffman 1959). Med self presentation som 

utgångspunkt undersöker studierna olika vinklar i förhållandet mellan idrottare och sociala 

medier. Hur idrottarna vill framställas på sociala medier och hur användningen ser ut är några 

av inblickarna som framkommer i den tidigare forskningen. Då self presentation används som 

teoretiskt ramverk i den här uppsatsen görs en kortare sammanfattning av teorins innebörd för 

att förstå den tidigare forskningen. I teorikapitlet genomförs sedan en djupare redogörelse av 

self presentation. Den tidigare forskningen inom området omfattar även det personliga 

varumärket vilket också belyses nedan. 

4.1 Self presentation  

Framställningen av sig själv har sedan länge framstått som viktig även innan sociala medier. 

Goffmans (1959) teori om self presentation handlar om hur individen vill framställa sig själv 

för att skapa en uppfattning hos andra människor. Hur individen väljer att framställa sig beror 

på vilken publik den visar sig för. Med publik menas andra människor i den sociala 

omgivningen. Self presentation grundar utgår från de två perspektiven framför kulisserna och 

bakom kulisserna. När individen är framför kulisserna har den en publik att förhålla sig till 

vilket gör den mer medveten om hur den beter sig för att framstå på ett visst sätt. Bakom 

kulisserna är de tillfällen där individen är hemma eller med nära familj och vänner där den 

kan vara sig själv och inte aktivt tänker på sin framställning. Att framställa sig själv kan ske 

genom olika strategier och beteenden men det är publiken styr hur individen väljer att gå till 

väga. 

4.2 Idrottares framställning på sociala medier 

Guerin-Eagleman och Burch (2016) undersökte åtta objektivt utvalda aktiva olympiska 

idrottare och deras självpresentation på Instagram med utgångspunkt i Goffmans (1959) teori 

om self presentation. De tittade på skillnader och likheter mellan de manliga och kvinnliga 

idrottarna och kunde därmed dra olika slutsatser kring innehållet som idrottarna publicerade. 

Syftet var att förstå hur idrottarna använder sig av Instagram som kommunikationsplattform 

för att bygga sitt personliga varumärke. Vad som framkom var att kvinnliga idrottare i större 
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utsträckning postade bilder på sig själva än de manliga. De idrottare som hade störst variation 

i de bilder som postades genererade fler likes från sina följare. Bilder med sexuell anspelning 

uppmärksammades och gillades av följarna i relativt stor utsträckning. Vidare konstaterar 

Guerin-Eagleman och Burch (2016) att innehåll och bilder som visade en personlig sida av 

idrottaren väckte stort intresse bland följarna. De lyfter även fram att bilder som passade in i 

idrottarens personliga varumärke också var viktiga för att fånga följarna. 

 

Även Reichart Smith och Sanderson (2015) såg liknande mönster i sin studie då de 

undersökte 27 professionella olympiska idrottares Instagramflöden. Idrottarna i studien var 

både män och kvinnor inom olika idrotter. Syftet vara att kartlägga idrottarnas 

beteendemönster och olika kategorier bland bilderna på deras Instagramkonto. Kategorier som 

personliga bilder med utövande av fritidsintressen och familj kunde urskiljas. Det fanns även 

en kategori som visade den hängivna atleten med bilder från träningspass och tävlingar. 

Därefter kartlades bilder där idrottarna gör reklam för företag eller samarbetar med sponsorer. 

Något som även klargjordes var de bilder som visar idrottaren i olika sociala sammanhang 

som galor, invigningar och liknande. Även i denna studie lyfts vikten av att idrottaren skapar 

en positiv bild av sig själv och gör medvetna och strategiska val gällande hur de 

kommunicerar via medier. 

4.3 Skapandet av en identitet  

Bullingham och Vasconcelos (2013) genomförde en intervjustudie med tio personer som 

bloggade eller var aktiva på olika plattformar online. Personerna var då verksamma i något 

som de kallar för det andra livet, second life (SL), vilket symboliserar världen på internet. 

Syftet med studien var att se hur personerna presenterade sig själva online. Även denna studie 

grundade sig i self presentation av Goffman (1959). Det som kunde urskiljas i resultatet var 

att personerna i stor utsträckning var anonyma och använde sig av olika identiteter i SL. Det 

handlade om att personerna själva ville styra de uppfattningar som gavs av dem när de var 

verksamma online och skapade därför olika identiteter. Detta kunde kopplas till maskning 

som Goffman (1959) menar är att en individ kan skapa olika masker för olika sammanhang. 

Att vilja presentera sig på ett speciellt sätt för en viss publik. I studien framkom det att 

personerna var måna om att skapa en bild av sig själva som skulle överensstämma och passa 

in i de sammanhang de rörde sig inom online. De använde sig av utsmyckning och kläder för 

att skapa rätt person. Bullingham och Vasconcelos (2013) såg att det fanns många olika sätt 

för respondenterna att beskriva sin persona på nätet. De kunde konstatera att det fanns vissa 
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skillnader i de manliga och kvinnliga respondenternas beskrivningar men det var inte det 

centrala. Att skapa sin egen mask var det gemensamma för samtliga respondenter och hur de 

gick tillväga skilde sig åt. 

4.4        Varumärkesimages 

Personvarumärke skiljer sig från produktvarumärke en hel del och Thomson (2006) har 

identifierat tre tydliga skillnader dem emellan. Först och främst är en person inte något som 

produceras likt en vara eller tjänst som enbart ska tillgodose en viss marknad. Det kan vara ett 

av målen för en individ men är långt ifrån allt. Till skillnad från varor och tjänster har 

människan även andra drivkrafter och mål. Dessa drivkrafter kan hamna i konflikt med 

varandra och på så vis skada ens personliga varumärkeskapital. För det andra så anser 

Thomson (2006) att det personliga varumärket utvecklas på en mycket mer konkurrensutsatt 

marknad än vad de flesta varor och tjänster gör. Har en idrottare lyckats med att skapa ett 

starkt varumärkeskapital kan det finnas flera tusen inom samma bransch som har försökt men 

inte uppnått samma nivå. För det tredje är ett personligt varumärke en individ och kan på så 

vis utnyttja sitt varumärkeskapital genom att agera frontfigur eller talesperson för ett 

produktvarumärke, vilket kan resultera i att det personliga varumärket stärks. Enligt Thomson 

(2006) så gör dessa tre faktorerna att ett personligt varumärke är ett mer komplext område än 

det traditionella varumärket. En idrottares personliga varumärke utvecklas genom hela 

karriären och via de val som görs kan det möjligtvis påverka varumärkeskapitalet positivt 

eller negativt. Därför kan det vara viktigt att exempelvis göra uttalanden som ligger i linje 

med ens profil, samt att associeras med rätt varumärke. 

  

Det personliga varumärket bland idrottare är något Green (2016) berör och tittar i sin studie 

på idrottares strategier i att bygga sitt varumärke. Studien har genomförts genom intervjuer 

med tio rugbyspelare och observationer av deras aktivitet på Instagram, Twitter och 

Facebook. Resultatet kunde delas in i olika kategorier av personligt varumärkesbyggande som 

var följande: Den perfekta personligheten, exponering, respons, följande, stöttande, 

konsekvent och fokus på målgrupp. Slutsatsen kunde dras att det var viktigt för de olika 

idrottarna att i någon utsträckning nå ut till sina följare genom de olika kategorierna och 

samtidigt skapa ett personligt varumärke. Att dela med sig av sin vardag visade sig vara en 

viktig bit som en av strategierna. Det låg även stor tyngd i att skapa bra innehåll och att 

exponeras så mycket som möjligt. Att interagera med sina följare var även något som 

värdesattes av idrottarna genom att ge respons på kommentarer. Det framkom även att 
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idrottarna var måna om att följa personer med positivt inflytande på sociala medier och att 

kopplas till varumärken som associeras med deras idrott exempelvis Nike. Slutligen kom Green (2016) 

genom studien fram till att idrottarnas målgrupp var bland det viktigaste. Han menar att idrottarna 

behöver känna sin målgrupp för att skapa det rätta innehållet på sociala medier och vara konsekventa i 

sina budskap för att behålla rätt bild av sig själva. 

  

Azadi och Lorentzi (2019) gjorde en studie där syftet var att “utforska hur sociala medier 

används för att marknadsföra nya artistprojekt samt se hur artister ska agera och tänka när ett 

nytt artistiskt varumärke ska lanseras på Instagram.” De genomförde fem intervjuer med 

personer som spelade i band eller som arbetade med ett musikbolag. Författarna fick fram 

följande teman som var av betydelse vid marknadsföring: Identitet, Kommunikation, 

Algoritmer, Strategi och Målgrupp. Artisterna ville bygga upp sitt varumärke genom att 

nischa innehållet på Instagram för att skapa sig en tydlig identitet. Eftersom de ibland hade 

fler konton valde de att fokusera sitt innehåll mot en specifik målgrupp. Kommunikationen 

var en viktig del då de enkelt kunde kommunicera med andra artister men framförallt med 

fansen. Algoritmer som styr Instagrams flöde var något som samtliga tänkte mycket på. 

Beroende på vilken tid ett inlägg publiceras har de bättre eller sämre möjlighet att exponeras 

till en ny målgrupp, vilket bidrog till att det var viktigt att inlägg planerades väl. Samtliga var 

medvetna om de strategier de använde sig av och de använde aktivt Instagram för att hitta nya 

målgrupper. Slutsatsen som kunde tas var att Instagram är en viktig plattform vid 

marknadsföring av nya projekt.  

4.5 Vidare perspektiv   

Det finns andra perspektiv bortom self presentation som kan vara relevanta att väga in i den 

tidigare forskningen. Då övervägande delar av den tidigare forskningen omfattas av Goffmans 

teori presenteras nedan perspektiv från Baudrillard och Habermas som även går att addera till 

de tidigare studierna. Dessa två perspektiv kommer används för att bredda den tidigare 

forskningen ytterligare men kommer inte att användas i analysen eller diskussionen.  

 

Baudrillard (1983) redogör för det postmoderna samhället där människors uppfattning kan 

utgå från något som inte är förankrat i verkligheten. Detta kallar han för hyperverklighet. I 

och med den teknologiska utvecklingen och framförallt framväxten av sociala medier kan 

hyperverkligheten ligga nära till hands i människors liv. Genom sociala medier sprids 

information som många gånger kan ligga utanför verkligheten och påverka människors 
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uppfattning. Ett exempel är att idrottare på Instagram kan ge uttryck för att verkligenheten 

som elitidrottare är finare än vad den egentligen är. Genom att lägga ut bilder som visar upp 

fina miljöer och träningsförhållanden kan följare skapa sig en verklighetsbild som inte 

motsvarar verkligheten. 

 

I samhället finns det två sfärer som är den privata och den offentliga sfären. Historiskt sett har 

det alltid funnits en gräns mellan de två sfärerna men i takt med den mediala utvecklingen har 

gränsen mellan dessa blivit mindre tydlig (Habermas 1993). Tidigare skedde 

kommunikationen mellan människor till stor del genom muntliga samtal vilket gjorde det mer 

dolt för allmänheten. I dagens samhälle kan istället ett privat samtal ske i den offentliga sfären 

på exempelvis sociala medier, vilket gör att även allmänheten numera kan ta del av samtalet. 

På så vis har gränsen mellan det privata och offentliga blivit allt tunnare. En av 

konsekvenserna blir då att det avståndet mellan offentliga personer och allmänheten minskar. 

Exempelvis kan en följare skicka ett privat meddelande till en idrottare och på så sätt skapa 

interaktion. Liknande sker vid kommentarer av bilderna som idrottare lägger ut på Instagram 

då en kontakt skapas men som även andra användare kan se. På sociala medier idag kan den 

privata sfären och offentliga sfären vara samma sak. 

4.6    Konklusion 

Sammanfattningsvis berör den tidigare forskningen hur idrottare och andra individer väljer att 

framställa sig själva på sociala medier. Oavsett om det handlar om strategier i byggandet av 

det personliga varumärket eller att skapa en egen identitet utgår det från hur individen vill 

framställas och uppfattas. Slutsatsen i de studier som gjorts är att en positiv framställning på 

sociala medier värdesätts av idrottarna då det kan hjälpa dem att bygga sitt varumärke och bli 

framgångsrika. Self presentation är en stor del av den tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet och är också en grundpelare i denna studie.  

5 Teoretiska perspektiv  

Den teori som används för att förstå idrottares användning av Instagram är self presentation 

Goffman (1959). För att få en djupare förståelse av den ursprungliga teorin self presentation 

används Stets & Burke (2000) för att redogöra kring skapandet av en identitet. Även 

Baumeister och Hutton (1987) samt Leary (1996) används för att redogöra kring olika motiv 
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och strategier inom self presentation. Tillsammans ska dessa delar generera i ett hållbart 

teoretiskt ramverk som ger studien stabilitet och relevans. 

5.1 Identitet   

I tidigare forskning nämns Goffmans (1959) teori om self presentation som handlar om hur 

individen framställer sig själv. För att skapa förståelse för presentationen av sig själv är det 

relevant att redogöra för hur en identitet skapas. Att se på jaget och identitet underlättas 

genom att använda teorier inom socialpsykologin. Stets och Burke (2000) redogör för 

identitetsteorin identity theory och den sociala identitetsteorin social identity theory. De 

menar att identitetsteorin grundas i hur identitet definieras och pekar på att identifiering och 

självkategorisering skapar en identitet hos en individ. Individen identifierar sig genom att 

kategorisera sin personlighet för att genom den processen skapa en egen identitet. Det kan 

innebära att individen har olika identiteter beroende på publik och är något som Goffman 

(1959) kallar för masking. Den sociala identitetsteorin är en individs kunskap om vilken social 

grupp eller kategori av människor som denne tillhör. En social grupp beskrivs som en grupp 

av individer som är medlemmar av samma sociala kategori. Stets och Burke (2000) menar att 

självkategorisering spelar en stor roll i processen i individens uppfattning av jaget och andra 

grupper. Det skapar en förutsättning för att känna samhörighet och gemenskap. I den här 

studien kan teorin om identitet vara ett verktyg för att förstå en idrottares syn på sig själv och 

hur de väljer att kommunicera genom sociala medier.  

5.2 Self presentation framför och bakom kulisserna 

Self presentation är en teori som myntades av Erving Goffman som handlar om att analysera 

människors interaktioner mellan varandra. Han har hämtat inspiration av teatern och liknar 

därför människan vid en skådespelare som lever för att prestera en roll i olika sammanhang. 

De roller som Goffman talar om förekommer i två olika former i det dagliga livet: framför 

kulisserna och bakom kulisserna. Presentationen framför kulisserna är den som görs för andra 

människor och publik, exempelvis media. Då tenderar individen att vara mer angelägen om 

hur den beter sig. Tillfällen då individen är ensam eller med nära vänner eller familj sker 

presentationen bakom kulisserna och då tenderar individen att vara sig själv på ett mer 

uppriktigt sätt (Goffman 1959). Perspektivet framför kulisserna kan då kopplas till hur en 

idrottare vill uppfattas publikt av media, följare, supportrar och omvärld. I de sammanhangen 

visar individen sitt sanna jag och är inte lika angelägen om att framställa sig på något specifikt 

sätt. 
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Goffmans (1959) talar om att omgivningen konstant försöker uppfatta de uttryck som en 

individ avger för att kunna lära känna individen bättre. En person kan välja att inte utföra 

några uttryck och handlingar men kommer alltid att avge uttryck som omgivningen kan 

uppfatta. Omgivningen kan uppleva ett slags svek om individens prestation inte stämmer 

överens med den bilden som omgivningen har skapat. Därför är det viktigt att vara vaksam 

över de uttryck som medvetet eller omedvetet ges. 

 

Generellt tänker människan att de flesta prestatiorna är av antingen en eller två typer: 

uppriktiga eller planerande. Vissa anser att uppriktighet bör vara en naturlig del i rollen som 

personen spelar i det sociala livet och ska spegla alla uttryck som individen avger. Andra 

människor är mer cyniska i sitt sätt att prestera och anpassar eller planerar sin persona efter 

vad som lämpar sig bäst. Då speglas väldigt lite av den uppriktiga personligheten och rollen 

tillämpas mer efter egen vinning. Människan kan pendla mellan sin uppriktiga och 

planerande persona flera gånger om dagen för att kunna passa in, beroende på det 

sammanhang den befinner sig i (Goffman 1959). 

5.3 Misslyckad Self-presentation 

Trots att en person försöker framställa sig på bästa möjliga vis så menar Leary (1996) att en 

viss typ av händelse kan göra att personen uppfattas på ett nytt vis. Att drabbas av offentliga 

pinsamma händelser kan dra ner bilden av personens kompetens eller utstrålning. Att blotta 

sina svagheter eller ha en stark åsikt om något som inte riktigt stämmer, att råka snubbla på 

något på ett klumpigt sätt som visar på dålig kroppskontroll eller att personen förödmjukar 

någon. Dessa händelser kan enligt Leary drabba en persons self presentation om de hamnar 

utanför den förväntade bilden. Det kan även ta lång tid för en individ att bli av med en 

stämpel som av olika anledningar kan ha fastnat. En annan del som kan skada sin self 

presentation är när personen i fråga befinner sig i en besvärlig situation på grund av fysiskt 

eller psykologiskt stigma. Många människor har hemligheter som eller vissa särskilda drag 

som inte bör offentliggöras då det troligtvis skulle leda till oönskade konsekvenser. Dessa 

hemligheter kan enligt Leary handla om tidigare beteende, fysiska karaktärsdrag, personliga 

delar, psykologiska svårigheter, grupptillhörighet eller om personen har en sysselsättning som 

den skäms över. Om och när sånt här kommer ut brukar människor reagera negativt och 

nedvärdera bilden av personen.  
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5.4 Att tillfredsställa publiken och självkonstruktion 

Baumeister och Hutton (1987) har utifrån en socialpsykologisk tradition undersökt self 

presentation där de har identifierat olika motiv till varför en individ vill styra framställningen 

av sig själv. De två övergripande motiven de fann var att tillfredsställa publiken och 

självkonstruktion. Att tillfredsställa publiken beskrivs som en process där individen vill möta 

de förväntningar som den sociala grupp de identifierar sig med har på dem. Förväntningarna 

kan vara individens egen uppfattning och behöver inte överensstämma med gruppens verkliga 

förväntningar. Individens angelägenhet att tillfredsställa publiken varier utifrån den betydelse 

som den anser att publiken har. Om publiken betyder mycket för individen blir det viktigt att 

framställa sig på rätt sätt. Detsamma gäller om individen tillskriver publiken en mindre 

betydelse vilket leder till att personen inte anstränger sig lika hårt i framställningen av sig 

själv. En av många strategier när det kommer till att tillfredsställa publiken är att framställa 

sig på ett så relevant sätt som möjligt utifrån hur publiken ser ut. Till exempel genom att 

framstå som snäll och varm bland en publik som uppskattar medmänsklighet och omtanke.   

 

Den andra delen, självkonstruktion menar Baumeister och Hutton (1987) är något individen 

själv styr utan att ta hänsyn till förväntningar från grupper eller andra individer. De menar att 

det finns flera olika strategier i processen kring självkonstruktion som individen kan tillämpa. 

I exemplet lyfter de fram de två strategierna skrämsel och ödmjukhet. Att framstå som farlig 

ingår i skrämselstrategin och kan tillämpas genom ord och handlingar. Strategin kring 

ödmjukhet nås genom att framstå som hjälplös och i behov av andras hjälp. Vad som är 

gemensamt för samtliga strategier är att individens mål är att skapa sig en fördel hos den 

tilltänkta publiken. Genom stark självkonstruktion kan individen hamna i en position där den 

har möjlighet att påverka eller manipulera publiken för att nå självförverkligande eller andra 

fördelar. Likt strategin att tillfredsställa publiken varier strategierna utifrån vilken publik 

individen framställer sig för. Baumeister och Hutton (1987) redogör också för varför 

människor ska bry sig om hur de uppfattas av grupper och andra individer. De pekar på den 

mänskliga instinkten att vilja tillhöra en grupp som även Stets och Burke (2000) lyfter när de 

förklarar social identity theory. Sammanfattningsvis menar Baumeister och Hutton (1987) att 

den sociala tillhörigheten ligger till grund för self presentation. Människors vilja att tillhöra en 

grupp och passa in är den starkaste orsaken eller drivkraften till att styra framställningen av 

sig själv. 
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5.4.1 Icke verbalt beteende   

Även Leary (1996) redogör för de olika delarna inom self presentation. Han menar att 

människor ofta styr presentationen av sig själv för att skapa en värdefull bild hos de grupper 

av personer som man värdesätter. Ett sätt att skapa en värdefull bild är genom icke verbalt 

beteende. Beteendet beskrivs som ett sätt att skapa ett intryck utan att använda ord. Att 

exempelvis uttrycka sig genom sitt utseende, sin kropp eller gester. Det kan även innefatta att 

en person visar sin sanna attityd och åsikter. Att reagera genom gester, miner eller 

kroppsspråk avslöjar individens sanna åsikter. Individen kan uttrycka åsikter och attityder 

verbalt men att göra det utan ord anses lika starkt och avslöjande. Detta kan också 

kommuniceras genom en bild där individen kan skapa ett starkt intryck av sig själv.  

5.4.2 Självpromotion 

Kopplat till presentationen av sig själv lyfter Leary (1996) även fram självpromotion. Det 

beskrivs som en taktik inom self presentation där individen vill framstå som kompetent och 

det kan ske både verbalt och ickeverbalt. Individen kan exempelvis vilja visa upp en aktivitet 

som den har god kompetens inom för att på så sätt få bekräftelse från andra människor. 

Genom att människor bekräftar kompetensen kan individen på så sätt forma den bild av sig 

själv som den vill framställa. Att visa sig kunnig och bildad är ett annat sätt att framstå som 

kompetent. Självpromotion menar Leary kan innebära en risk för individen beroende på 

vilken grupp den vill framställa sig för. En individ som vill framstå kompetent tenderar att 

uppfattas som stoltserande av andra människor. Att visa kompetens kan med andra ord 

uppfattas som skryt vilket kan leda till skepsis och ogillande från andra individer. Det kan 

medföra att andra individer känner sig underlägsna mot den som tillämpar självpromotion och 

kan resultera i att de tar avstånd. 

5.4.3 En delad publik 

Som tidigare nämndes lyfter Baumeister och Hutton (1987) fram tillfredsställande av publik 

som en del i en individs framställning. Leary (1996) påpekar faran med att tillfredsställa flera 

olika sociala grupper vilket han benämner som en delad publik. Om individen har framställt 

sig på olika sätt för olika grupperna kan denne hamna i en identitetskonflikt om de båda 

grupperna möts. Vidare menar han att individen då kan tappa sin trovärdighet hos publiken 

vilket kan leda till stress och oro. Strategier som ofta används i dessa situationer är individens 

vilja att hålla de olika grupperna distanserade från varandra. Det innebär att individen 
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undviker risken att konfronteras av båda grupperna samtidigt. Ett annat sätt är att individen 

själv distansera sig från publiken och på så sätt hålla grupperna separerade. Slutligen menar 

Leary (1996) det säkraste sättet för att undvika dilemmat med en delad publik är att framställa 

sig på ett likvärdigt sätt oavsett publik.    

6 Metod 

Då studiens syfte var att öka förståelsen för idrottares användning av Instagram föll valet på 

en kvalitativ metod. Valet av den kvalitativa metoden motiveras utifrån att studien behandlar 

idrottarens syn och erfarenheter av användandet av sociala medier. Målet var att fånga 

idrottarnas egen uppfattning av hur de använder Instagram och framförallt hur de vill 

framställas. 

  

Studien baserades på semistrukturerade intervjuer med nio individuella idrottare som alla är 

aktiva på Instagram. Den semistrukturerade intervjuguidens utformning innehöll temafrågor 

som ledde till ett antal följdfrågor (se bilaga 1). Detta gav informanterna frihet att utforma 

svaren på ett eget sätt vilket också påverkade följdfrågorna (Bryman 2011). Beroende på 

informanternas svar varierade intervjuernas följd och olika relevanta frågor kunde ställas för 

att uppnå studiens syfte, vilket var anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes.  

  

Intervjuernas främsta syfte var att upptäcka företeelser inom det valda ämnet och fånga 

informanternas uppfattning av dem. Starrin och Renck (1996) hävdar att det förhållningssättet 

är grunden i kvalitativ intervju. Det var även viktigt att informanterna delade med sig av sin 

personliga syn och inte allmänna åsikter under intervjun och därför undveks allmänna frågor i 

så stor utsträckning som möjligt. Medvetet ställdes sådana frågor som gav informanterna 

förutsättningar att lämna utvecklande svar (Kvale och Brinkmann 2014). Det handlar om 

intervjuarens förmåga att uppmana informanten att svara så detaljerat som möjligt på 

frågorna. I de intervjuer som gjordes eftersträvades därför öppna frågor som gav 

informanterna möjlighet att ge självreflekterande och djupa svar.  

6.1       Urval 

För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval.   

Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval innebär att författarna strategiskt väljer ut 

relevanta informanter som har förutsättningar att svara på de frågor som studien ämnar 
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besvara. Samtliga informanter är individuella idrottare och är aktiva på Instagram, detta då 

studien ämnar öka förståelsen kring hur de använder och vill framställa sig själva på 

plattformen. Avgränsningen till individuella idrottare gjordes för att de i jämförelse med 

lagidrottare behöver marknadsföra sig i större utsträckning. Idrottare har ett personligt 

varumärke att marknadsföra som Thompson (2008) anser är mer komplext än ett 

produktvarumärke.  Eftersom Instagram är en av de viktigaste plattformarna för 

marknadsföring (Hubspot och Later 2018) valdes studiens avgränsningar därefter. Instagram 

är dessutom den sociala medieplattformen som växer mest (Internetstiftelsen 2018) och 

idrottarna i denna studien använde den som primär social medieplattform. 

  

Studiens avgränsning till elitidrottare gjorde att urvalet begränsades. Det målinriktade urvalet 

har kombinerats med ett snöbollsurval som enligt Bryman (2011) egentligen används när 

författare inte kan sätta någon urvalsram. Han beskriver snöbollsurval på följande vis: 

  

Ett icke-sannolikhetsurval där forskaren får en initial kontakt med ett mindre 

antal individer som är relevanta för undersökningens frågeställning och därefter 

med deras hjälp får kontakt med andra individer  

 

(Bryman 2011 s.654). 

  

För att komma i kontakt med önskvärda personer frågades nyckelpersoner i vårt eget nätverk. 

Första kontakten har exempelvis varit med lärare, alumner eller studenter på 

universitetsprogrammet Coaching och sport management som hjälpte oss att komma i kontakt 

med olika idrottsförbund (alpint, kampsport, brottning, simning, tennis och ridsport). Därifrån 

togs kontakten vidare till tränare eller direkt till idrottaren. Förbunden gav snabb återkoppling 

och hänvisade till idrottare på elitnivå som uppfyllde studiens krav. När idrottarna väl 

kontaktades var svarsfrekvensen låg och en informant inom alpint tillkom via förbunden. Det 

effektivaste tillvägagångssättet var att kontakta personer i idrottarens omgivning. Personerna 

kunde vara tränare, någon i teamet eller bekanta med idrottaren. Detta gjordes för att den 

första kontakten med den potentiella informanten inte skulle upplevas allt för påträngande. 

Urvalet har blivit någorlunda slumpartat då det till viss del styrdes av den tillfrågade de 

tillfrågade kontaktpersonernas nätverk. Via kontakter i det egna nätverket har åtta av nio 

informanter tillkommit. 
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Sammanfattningsvis har nio informanter i åldersspannet 22–30 deltagit i studien, varav fyra 

kvinnor och fem män. Samtliga har representerat det svenska landslaget på seniornivå och är 

aktiva på Instagram. Eftersom ett antal informanter uttryckte önskemål om att vara 

konfidentiella har vi valt att göra alla konfidentiella. Informanterna presenteras kort här nedan 

för att resultatet ska bli förståeligt. 

 

6.2       Datainsamling 

Av studiens nio intervjuer så genomfördes en fysisk intervju, två telefonintervjuer och sex 

videointervjuer. Intervjuernas längd varierade mellan 15–45 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ljudisolerade grupprum i Universitetsbiblioteket i Växjö. Röstinspelning via 

dator och mobiltelefon har använts som tillvägagångssätt vid intervjuerna i samtycke med 

samtliga informanter. Målet var att i största möjliga utsträckning genomföra intervjuerna på 

ett liknande sätt via videosamtal. De informanter som intervjuades via telefon och 

videosamtal befann sig i hemmet i en relativt avskild miljö. Två av informanterna befann sig i 

andra miljöer under intervjun och dessa miljöer var i en fjällstuga och på tåg. Den sistnämnda 

miljön var inte lika avskild då tåget var fullsatt vilket möjligtvis kan ha påverkat informantens 

svar. Samtliga intervjuer präglades av ett öppet och vänligt klimat vilket Bryman (2011) lyfter 

som en förutsättning för att få informanten att känna sig avslappnad. Att skapa en god relation 

mellan intervjuare och informant var därför något som eftersträvades genom lättsamma samtal 

före och efter intervjuerna. Starrin och Renck (1996) menar att en avslappnad miljö kan leda 

till att informanten blir mer positiv till att dela med sig av information. 

6.3       Bearbetning av data 

Materialet lyssnades igenom flertalet gånger och transkriberades i programmen Express 

Scribe och Otranscribe. Valet att spela in intervjuerna gjordes för att undvika förvrängningar 

Namn Kön Ålder Antal följare på 

Instagram (ca) 

Informant 1 Kvinna 24 4.800 

Informant 2 Man 22 13.000 

Informant 3 Kvinna 24 5.600 

Informant 4 Kvinna 26 21.000 

Informant 5 Man 25 2.800 

Informant 6 Man 22 7.500 

Informant 7 Kvinna 23 4.100 

Informant 8 Man 28 3.600 

Informant 9 Man 30 6.600 
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och feltolkningar då en fråga kunde ha missuppfattats eller liknande vilket Bryman (2011) 

styrker. Ljudkvalitén i åtta av de nio intervjuerna var mycket god. Intervjun som genomfördes 

med informanten på tåget präglades av störningar då internetanslutningen var bristfällig vilket 

ledde till att transkriberingen försvårades en aning. För att hålla informanternas identiteter 

dolda förvarades det inspelade materialet i en säker mapp på datorn.    

6.4       Analys av data 

Efter transkriberingen lästes materialet igenom med utgångspunkt i vad informanterna sade, 

inte hur de sades. Den insamlade informationen analyserades därför med ett objektivt 

förhållningssätt för att inte lägga personliga värderingar i innehållet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det är en central del i en kvalitativ innehållsanalys. Innehållet delades in i 

olika teman som var relevanta för studiens syfte. Starrin (1996) berättar att en teori kan ligga 

som grund för hur man väljer att koda ett insamlat material vilket var fallet i denna studie. Det 

gör materialet lättare att analysera och diskutera vilket också Bryman (2011) påpekar. Utifrån 

teorin self presentation analyserades det insamlade materialet för att därefter leda till en 

relevant diskussion. De teman som materialet delades in i utgick från studiens syfte och 

forskningsfrågor och var sådant informanterna lyfte i intervjuerna. Tematiseringen för 

resultatet ser därför ut som följande: 

 

• Idrottarens framställning på Instagram 

o Människan bakom 

o Hängiven atlet 

o Ambassadör för idrotten 

• Idrottarens användande av Instagram 

o Sponsring och exponering 

o Personligt varumärke 

o En del av jobbet 

o Ge sin egen bild 

• Idrottarens påverkan av sociala medier 

o Mer genomtänkt innehåll 

o Omedveten påverkan 

o Relation till följare 
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6.5       Etik 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett dokument ut till samtliga informanter där 

studiens syfte klargjordes och även vilka frågor intervjun skulle innehålla. I dokumentet fanns 

det även ett samtycke som grundade sig i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

(se bilaga 2). Informanterna informerades om att deras medverkan var helt frivillig. 

Informanterna upplystes även om att deras personuppgifter skulle döljas och kodas om i 

studien för att det behandlas konfidentiellt. Det innebär att intervjupersonerna benämns som 

informant 1, informant 2 osv. Samtliga tillfrågades också muntligt om de godkände att 

intervjun spelades in. Därefter klargjordes det att de inspelade materialet skulle användas i 

forskningssyfte och förvaras säkert. Slutligen fanns kontaktuppgifter i form av telefonnummer 

och mailadresser med i samtycket. Detta för att kunna kontaktas ifall informanterna i 

efterhand inte var tillfredsställda med intervjuerna eller ville tillägga något. Möjligheten att 

avbryta sitt deltagande när som helst utan anledning var också något som framkom av 

informationen. 

6.6       Litteratur och källkritik 

Böcker och artiklar i fysisk och elektronisk form användes för att inhämta teori, tidigare 

forskning och andra nödvändiga komponenter i uppsatsen. Källorna som användes i studien 

granskades kritiskt för att kunna säkerställa äkthet, beroende och tendens. Thurén (2003) 

menar att äkthet handlar om att källan inte var förfalskad, utan var vad den utger sig för att 

vara vilket noggrant övervägdes i denna studie. Beroende beskrivs genom att ett påstående 

ska bekräftas av två av varandra oberoende källor för att vara trovärdigt. I denna studie 

handlar det om att de källor som användes var granskade och teoretiskt underbyggda. 

Slutligen lyfts tendens upp och där syftar Thurén (2003) till att källor som är part i målet kan 

vara mindre pålitliga än opartiska källor. Detta har också tagits hänsyn till i valet av källor för 

att skapa en hållbar och pålitlig studie. Gripsrud (2011) nämner att internet och sociala medier 

är något som är under ständig utveckling och når allt fler människor. Därför är det viktigt för 

studien att de källor som behandlade ämnet sociala medier var aktuella i så stor utsträckning 

som möjligt. Det kan innebära att en allt för gammal artikel som skildrar sociala medier i 

samtiden hamnar långt ifrån den nuvarande situationen i och med utvecklingen. 
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7 Resultat 

Nedan presenteras genomgången av det transkriberade materialet. Resultatet redovisas i olika 

teman som tar utgång i studiens tre forskningsfrågor. Varje forskningsfråga tilldelas ett antal 

underrubriker som hör till temat.  

7.1 Idrottarens framställning på Instagram 

Informanterna är måna om att skapa en bild av sig själva på Instagram som visar vilka de är 

och deras sysselsättning vilket är idrotten. Hur informanterna väljer att framställa sig på 

sociala medier delas in i underrubrikerna: Människan bakom, Hängiven atlet och Ambassadör 

för idrotten. Bilden de vill visa kan variera men gemensamt för samtliga är att det i första 

hand ska handla om idrotten och idrottaren. 

7.1.1 Människan bakom 

Sju av de nio informanterna berättar att de vill ha ett personligt innehåll på sina 

Instagramkonton. De menade att innehållet ska vara proffsigt och vinklat mot idrotten men att 

det även är viktigt att visa en mer personlig sida för att skapa en uppfattning om vem personen 

bakom idrottaren är. Informant 9 berättar om hur han alltid försöker framstå så personlig som 

möjligt och bjuda på sig själv. Han tycker att många idrottare på Instagram är för opersonliga 

i sitt innehåll. Informant 1 vill istället att hennes Instagramkonto ska visa henne som idrottare 

framför privatpersonen. Den åsikten delas även av informant 4 som också vill hålla sig till det 

idrottsliga. Båda menar att det uppfattas som en mer proffsig bild av dem. Informant 8 menar 

att han ger en delad bild av sig själv på Instagram där han vill vara personlig men inte blotta 

hela sitt privatliv: 

  

Det som jag lägger upp som idrottare det är också jag, det är liksom inte en annan person men 

det är inte hela min person. Så skulle jag säga. 

  

Informant 4 diskuterar kring att Instagram kan visa en ytlig bild av idrottare. Hon tycker att 

många kvinnliga idrottare är för utseendefixerade och lägger upp lättklädda bilder. Vidare 

menar hon att de bilderna får oförtjänt mycket kommentarer och likes för att de har ett 

sexualiserat innehåll. Det är något som hon tar avstånd från och vill själv inte associeras med 

en sådan bild. Hon vill framstå positiv, seriös, målinriktad och att hennes innehåll ska vara 

könsneutralt. Trots det märker hon att de bilder där hon visar hud genererar i fler 

kommentarer och likes: 
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[…] sen finns det ju idrottare som märkbart fokuserar på utseendet, och det är den typen av 

idrottare som inte jag vill vara. 

  

Fyra av informanterna berättar att de fokuserar på att lägga ut bilder som antingen får dem 

själva eller sina följare att bli glada. Informant 5 berättar att han inte vill använda sin sida för 

att skryta och lyfta fram sig själv. Han menar att folk ska må bra av att titta på hans flöde och 

detta genom att visa sig ödmjuk. Även informant 3 lyfter fram att hon vill visa en ödmjuk sida 

genom att glädjas över sina lagkamraters framgångar. Informant 2 berättar att han inte 

försöker styra framställningen av sig själv åt något håll. Han lägger ut bilder för att visa vem 

han är genom att lägga ut bilder på sin vardag:   

  

Jag försöker visa vem jag är och jag försöker att inte styra det åt något håll. Jag tror att man 

ska få en bild av vem jag är och inte försöka vara någon annan. 

  

Att framstå som positiv och vara en god förebild är något de flesta informanter nämner som 

en del av framställningen. Flertalet informanter menar att de har många ögon på sig och att 

det därför blir extra viktigt att framstå som en förebild. Informant 7 berättade att hon tänker 

mycket på att hon vill framstå som en förebild för de yngre idrottarna som ser upp till henne: 

  

När jag är där och inser att de verkligen har koll på mig. Att jag då tänker efter ännu en extra 

gång innan jag lägger ut en bild för jag vet vilka det är som tittar på dem. Jag vet att jag 

verkligen vill vara en bra förebild för dem. Jag vet att jag ändå är mig själv ganska mycket, en 

bra förebild.   

7.1.2 Hängiven atlet 

Hängivenheten till idrotten är något som är gemensamt för alla informanter. De vill visa sin 

idrottsliga satsning och sin målinriktade inställning. Därför är innehållet hos samtliga 

informanter fyllt av bilder och filmer från tävling och träning. Informanterna berättar att det 

var viktigt att bildmaterialet visar den sidan. Bilderna ska även vara så proffsiga och snygga 

som möjligt. Informant 6 förklarar att det blir mycket träning som visas på Instagram, vare sig 

det är vinterträning eller sommarträning eftersom han tror att det är det hans följare vill ha: 

  

Det blir ju mycket skidbilder och mycket träningsbilder vare sig det är löpning eller skidor. 

Mycket kring det är det ju. Folk följer mig antar jag för att jag lägger upp mycket sånt då. 
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Samtliga informanter nämner att det är på grund av idrotten som de tror att fans följer dem på 

Instagram. Därför publicerar dem ofta idrottsrelaterade bilder för att visa att de har nischat sig 

och har en röd tråd i sitt flöde. Informant 4 poängterar att det var viktigt att ha en tydlig nisch 

i sitt flöde. Hon publicerade en gång en kattbild i sitt annars idrottsrelaterade flöde vilket 

resulterade i att hon tappade följare och fick en del förvirrande kommentarer: 

  

För det känns som, iallafall i början kändes det som att om jag nischade in mig på att det är 

tävling, träning och prestation och sen kom det in en kattbild, då var det jättemånga som 

hoppade av. Så bara, vad händer nu?! Du ska ju vara en idrottare. 

  

Flera av informanterna nämnde att det var viktigt att visa sin idrottsliga satsning och att det 

framställer sig på ett seriöst sätt. Informant 2 säger att han lägger bilder ut på sociala medier 

för att visa upp sin vardag och att det han lägger upp ska kännas äkta. Han nämner också att 

det är viktigt för honom att visa att han tycker att det är kul med träning. Samma sak säger 

informant 6 som tycker det är roligt att visa följarna sin vardag och menar att det han tycker är 

kul borde hans följare vara intresserade av att se. Många andra informanter är inne på samma 

spår och försöker visa upp en äkta bild om att de tycker träning är kul. Informanterna menar 

att de vill visa upp all den tid som läggs på träning för att kunna nå sina mål. Informant 1, 4 

och 9 är också tydliga när det kommer till bilder med alkohol och informant 1 säger: 

“[...]skulle jag aldrig lägga ut en bild om jag dricker, eller finnas med på bild om det finns 

alkohol inblandad[...]”. De anser att bilder med alkohol och fest inblandat skulle skada deras 

bild som en seriös och målinriktad idrottare. Informant 9 formulerar sig något annorlunda 

men är ändå tydlig med att alkohol inte ska finnas på hans profil: 

  

Jag vill visa att jag är seriös med det jag gör. Inte så att jag inte kan skämta eller så men seriös 

med att det inte är någon alkohol i någonting utan mer träning och fokus på att nå sina mål. Det 

idrottsliga så. Sen en ganska härlig bild att man kan bjuda på sig själv. 

7.1.3  Ambassadör för idrotten 

Samtliga informanter är måna om att visa upp sin idrott från den positiva sidan och på så sätt 

vara en slags ambassadör för idrotten. Genom sitt innehåll vill de visa att de tycker om 

idrotten, visa sitt liv som elitidrottare och vad som krävs för att nå toppen. Att framställa 

idrotten på ett positivt och proffsigt sätt är viktigt för samtliga informanter. Informant 4 vill 

lyfta fram övningar som sticker ut under träning för att skapa ett intresse bland sina följare, då 

hon menar att många är intresserade av att se hur hon tränar. Informant 6 berättar att han delar 



 

21(44) 

 

med sig av mycket träningsbilder. Det är enligt honom något som väcker intresse bland 

följarna. Informant 3 och 9 menar att det är viktigt att visa båda sidorna av en elitidrottares 

liv. De hävdar att det är lätt att bara visa den polerade sidan med fina miljöer, solsemestrar 

eller bilder på framgång. Framförallt tycker de att uppoffringarna och den hårda träningen 

som elitidrottare lägger ner inte visas i lika stor utsträckning: 

  

Man får ju bilden av att det är jävligt glassigt att vara elitidrottare. Det är kanske snabba bilar, 

eller mycket pengar eller bara alptoppar eller stränder på sommaren [...] De som är 11–15 år 

som ska svettas och göra jobbet. De får en ganska skev bild av en elitidrottares vardag, för de 

ser ju kanske inte alla timmar på gymmet alla gånger, så det kan ju vara en konsekvens av hela 

grejen och det är ju inte jättebra. 

  

Det går att urskilja att samtliga respondenter vill associeras med goda värden genom sitt 

Instagramkonto. Informant 2 berättar att han modererar sitt kommentarsfält för att ta bort 

negativa kommentarer som han inte vill att de yngre följarna ska ta del av. Han vill inte att 

hans konto ska vara ett forum för hat och elaka kommentarer. Norska skidförbundet har 

uppmanat norska skidåkare att undvika att lägga ut lättklädda bilder på sociala medier för att 

det kan skapa kroppshets och skeva kroppsideal. Fyra av informanterna har samma syn på de 

kroppsideal som framkommer inom idrotten på sociala medier. De menar att framförallt unga 

idrottande tjejer kan ta stor skada av att de bästa idrottarna ser ut på ett visst sätt: 

  

Jag tror att om man lägger ut för lättklädda bilder nu när många har ätstörningar och dåliga 

tankar kring mat så tror jag att det triggar väldigt mycket. När de ser att de bästa är hur tunna 

som helst. Det är barn som sitter och kollar på det och jag tror att man påverkar mer än vad 

man själv tror […] 

  

Informant 3 berättar att hon faller utanför ramen av hur en idrottare inom hennes idrott 

förväntas se ut då hon beskriver sig själv som “liten och grövre”. Hon menar att det är viktigt 

att visa att människor kan se ut på olika sätt och en idrottare inte behöver vara smal för att bli 

bäst. De fyra Informanterna lyfter gemensamt fram problematiken kring skeva kroppsideal 

och ätstörningar. Även Informant 4 ger sin syn på frågan och menar att idrotten som hon är 

aktiv inom har samma problem. 

7.2 Idrottarens användning av Instagram 

Idrottarnas användning av Instagram kategoriseras i följande underrubriker: Sponsring och 

exponering, Personligt varumärke, En del av jobbet och Ge sin egen bild. Gemensamt för 
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samtliga respondenter är att de använder Instagram som ett verktyg för att synas som idrottare 

och för att underlätta kontakten med sponsorer och samarbetspartners. Informant 8 Berättar 

om sin syn på användandet av Instagram och lyfter fram det som en plattform där han kan 

visa upp sin idrottsliga satsning. De åtta resterande informanterna har liknande motiv till sitt 

användande av Instagram: 

  

Jag använder Instagram i första hand som ett sätt att nå ut som idrottare. Att använda det som 

en kanal för mig och att visa upp mig. Det är mitt absolut främsta användningsområde. Det är 

utifrån det jag lägger upp bilder. 

7.2.1 Sponsring och exponering 

Samtliga informanter använder Instagram som ett verktyg för att exponeras och synas. 

Informant 6 talar om att han uppdaterar sitt konto regelbundet med både inlägg och stories för 

att hålla sina följare intresserade. Strategin bekräftas även av informant 3 som tycker att det är 

ett enkelt sätt att synas genom att lägga ut bilder relativt regelbundet och hon säger: “[…] det 

är nästan varje dag jag lägger ut någonting, antingen på story eller som vanligt inlägg[...]” 

Flera av informanterna delar uppfattningen om att vara aktiv och att uppdatera regelbundet är 

en bra strategi för att öka sitt följarantal. 

  

Samtliga informanter berättar att sponsorsamarbeten är nödvändiga för att de ska kunna leva 

på sin idrott. Därför använder informanterna Instagram som en del i arbetet med sponsorer. 

Informant 4 och 7 beskriver att det ibland förekommer påtryckningar från sponsorer som vill 

att de lägger ut mycket kring produkter som de fått från dem. Ingen av dem känner något 

tvång från sina sponsorer men försöker ändå att få in dem i sitt flöde för att gynna båda 

parterna. Informant 1 berättar att hon alltid försöker få med så mycket av sin utrustning som 

möjligt när hon lägger ut bildmaterial. Anledningen till det är att kunna tagga sponsorer och 

göra dem nöjda så att hon kan fortsätta att livnära sig på idrotten. Detta styrks av majoriteten 

av de andra informanterna. Hon berättar att hon har en bildbank och oftast väljer den bilden 

som är snyggast med mest sponsorer inkluderade: 

  

Jag försöker ju alltid såklart att ta med mina sponsorer [...] Jag försöker alltid tänka att jag får 

med så mycket som möjligt, sen är det inte alltid det går och då får man lägga ut det man har. 

Men annars så väljer jag en bild där jag ser lite snygg ut, för jag har märkt att det är skillnad på 

vad man lägger ut. 
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Informant 4, 5 och 9 berättar att Instagram fungerar som plattform för att ha få kontakt med 

nya sponsorer och samarbetspartners. Oftast handlar det om att någon sponsor får upp ögonen 

för idrottaren och tar kontakt med denne via Instagram. Några informanter upplever att 

sponsorerna många gånger var mer intresserade av följarantalet än prestationen. De menar att 

ett stort följarantal ökar chanserna till ett samarbete. Informant 2 och 6 berättar att de blivit 

lättare att få samarbeten när deras följarantal ökat. Detta styrks av Informant 4 som vid ett 

tillfälle blev nekad ett sponsoravtal med ett stort svenskt företag på grund av att hon hade för 

få följare: 

 

Fördelen är ju definitivt att det är ett enkelt sätt att synas, och om det är någon sponsor som får 

upp ögonen för en är det ju ganska lätt att komma i kontakt med den som är intresserad. 

7.2.2 Personligt varumärke 

Samtliga informanter berättar att de tänker mycket på sitt personliga varumärke och att de ser 

Instagram som en plattform där de kan utveckla och bygga det vidare. Informant 8 menar att 

han skulle använda Instagram i mindre utsträckning om det inte vore för att han hade sitt 

varumärke där. Vidare beskriver informant 7 att hennes varumärke stärks genom att folk ser 

vem hon är på Instagram vilket också underlättar i sponsorsamarbeten. Informant 9 ser slutet 

på sin idrottskarriär och berättar att han vill bygga ett starkt varumärke för att underlätta 

jobbmöjligheter efter idrottskarriären:   

  

Jag har alltid sett mina sociala medier som ett sätt att bygga mitt varumärke inför framtiden 

den dagen det är dags att söka jobb och så vidare. Så har jag sett på det. 

7.2.3 En del av jobbet 

Gemensamt för samtliga informanter är att de ser användandet av Instagram som en del av 

jobbet som elitidrottare i mer eller mindre stor utsträckning. Informant 2 berättar att hans 

användande har blivit mindre privat och mer jobbrelaterat: 

  

Nu ser jag det mer som en del av jobbet liksom att jag ska finnas där och att jag ska vara 

tillgänglig. Jag gör det mer nu för att jag ser att jag har en vinning av det i affärsmässiga 

relationer än att jag bara tycker det är väldigt roligt. 

  

Informant 5 och informant 8 beskriver användandet av Instagram som nödvändigt i första 

hand. De menar att de ser idrottsliga fördelar med användandet men målar även upp det som 

en börda. Flertalet informanter nämner även att användandet tar mycket tid vilket informant 4 
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tydligt påpekar. Hon berättar att underhållandet av hennes Instagramkonto tar så mycket tid 

att hon inte ibland inte får ihop vardag, studier och idrott. Oavsett informanternas inställning 

till Instagram så ser samtliga fördelarna med att vara aktiv för att exponeras och underlätta 

samarbeten. 

7.2.4 Ge sin egen bild 

Att ge sin egen version av en händelse är något som tre informanter berättar om. De upplever 

att media många gånger ger en annan syn på hur de exempelvis presterat i en tävling. 

Informant 2 och 3 använder då Instagram för att berätta sin egen historia och ge en korrekt 

bild av händelsen. Båda påpekar att journalister lätt kan vinkla en händelse och framställa 

idrottarna på ett felaktigt sätt. Därför ser de Instagram som ett sätt att ge en alternativ bild till 

det journalisterna skriver:    

  

Journalister styr ju inte jag vad de väljer att skriva eller så. Då ser jag det som ett sätt att får 

man en stor kanal på sociala medier att man kan berätta sin egen historia. Att man kan ge ett 

alternativ till vad som står i Expressen eller någon annanstans. 

  

Informant 5 menar att fokuset allt för ofta hamnar på resultatet på tävlingar och mästerskap. 

Därför använder han sitt Instagramkonto för att berätta om sin egen prestation framför 

resultatet. Han väljer att lyfta fram sin prestation och visa sin inställning till den oberoende 

hur resultatet blir, för att säga om han är nöjd eller inte.  

7.3 Idrottarens påverkan av sociala medier 

Det råder delade meningar kring informanternas uppfattning om huruvida sociala medier 

påverkar dem. Frågan delas in i kategorierna Mer genomtänkt innehåll, Omedveten påverkan 

och Relationen till följarna. Informanterna kan konstatera att de påverkas men på vilket sätt 

och vilka följder det har är högst individuellt. Något som samtliga lyfter fram och som också 

kan bidra till viss påverkan är informanternas relation till följarna. Hur aktiva informanterna 

är i relationen till följarna varierar men är något som berör alla.  

7.3.1 Mer genomtänkt innehåll 

Tre av informanterna uttryckte att de hade blivit mer försiktiga med vilket innehåll de lägger 

ut på sina Instagramkonton. De menar att de som offentliga personer behöver tänka en extra 

gång kring vilket innehåll de lägger ut. Informant 2 upplever att han fått många följare efter 

att ha deltagit i olympiska spelen och reflekterar i och med det mer kring sitt innehåll: 
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Det har ju blivit betydligt mycket mer än vad det var för ett drygt år sen. I samband med OS 

fick jag betydligt mycket mer följare. Då har jag kanske känt mer ansvar över vad jag har lagt 

upp och vilken bild jag vill förmedla.   

  

Informant 1 uttrycker att hon insett att fler vet vem hon är och är därför mer reserverad när 

hon lägger ut innehåll på Instagram. Hon berättar också om att hon har samma inställning till 

att ställa upp på intervjuer och i media. Det gör att hon inte alltid säger exakt vad hon tänker 

utan försöker hålla sig mer saklig och neutral.  

7.3.2 Omedveten påverkan 

Informanterna kan inte med säkerhet säga om eller hur de påverkas av sociala medier och 

heller inte om de påverkar deras idrottsliga prestationer. Informant 1 och 9 menar att de kan 

tänka sig att användandet av sociala medier möjligtvis påverkar deras idrottande. De 

spekulerar kring huruvida mycket skärmtiden kan påverka deras sömn negativt men det är 

inget som de kan fastslå. Informant 7 berättar däremot att hon upplever stress när hon tittar på 

andra idrottare på Instagram. När de lägger upp träningsbilder känner hon en press att själv 

träna mer: 

  

Som kanske alla känner att det kan göra en väldigt stressad. Typ att man följer andra idrottare 

och undermedvetet blir stressad över vad dom gör, vad lägger dom ut för bilder, ah men fan nu 

var dom ute och tränade fem timmar. Att man blir stressad, men det är man väl inte själv om. 

Alla kanske mår dåligt litegrann av sociala medier. Det visar ju bara en del av livet liksom. 

7.3.3 Relationen till följarna 

Samtliga informanter har någon form av relation till sina följare på Instagram. Vissa är mer 

aktiva i att läsa och svara på kommentarer än andra. Alla nio informanter uppger att de läser i 

stort sett alla kommentarer men att de sällan svarar på dem. Att vara sina följare till lags 

genom att svara och uppmärksamma kommentarer är något som några informanter upplever 

krävande. Fyra informanter delar uppfattningen om att de gärna vill svara på kommentarer 

men inte har tid att ha långa konversationer med följarna. De försöker svara kort men trevligt 

för att konversationerna inte ska bli för långdragna. I stort sett alla informanter har 

erfarenheter från negativa kommentarer och hat bortsett från informant 5 och 7. De menar att 

de haft tur och klarat sig men nämner att de känner andra idrottare som utsatts. Övriga 

informanter har erfarenheter av negativa kommentarer och berättar att de reagerar på olika 

vis. De flesta informanter är eniga om att kommentarerna ofta styrs utifrån hur de presterar i 
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tävlingar eller mästerskap. Goda resultat ger ofta positiva kommentarer medan sämre resultat 

tenderar att generera i negativa kommentarer och värderande åsikter: 

  

Man vet att åker man dåligt så då får man dåliga kommentarer men försöka att själv ha en bra 

balans på det där. Att man aldrig är så dålig som dem säger och att man aldrig är så bra som de 

säger heller. 

  

Två av informanterna har skilda sätt att handskas med de negativa kommentarerna som kan 

uppstå. Informant 3 menar att hon försöker undvika kommentarer under tävling och 

mästerskap genom att blockera sitt kommentarsfält på Instagram. Hon berättar om att följare 

ofta lägger sig i hur hon ska träna eller huruvida det är rätt eller fel att ta ut henne till en 

lagtävling. En annan reaktion på negativa kommentarer är den som informant 4 delar där hon 

menar att hon behöver läsa dem för att öka sin motivation: 

  

Då kom jag fram till att det var för att jag ville mer än de andra, och så är det än idag. Bara jag 

vill så kan jag, sen har jag lite problem med viljan. Så då behöver jag lite negativa 

kommentarer. 

  

Informant 8 delar också sin syn på negativa kommentarer och nämner att han under en period 

utsatts för ryktesspridning och spekulationer på sociala medier. Han berättar att det var en tuff 

tid som påverkade honom negativt. Sammanfattningsvis lyfter alla nio informanter att de 

kommentarer de får är övervägande positiva. De menar att de positiva kommentarerna är 

upplyftande och pushande. Informant 7 berättar att bilder där hon syns på en prispall efter en 

tävling är de som ger flest positiva kommentarer och likes. Den uppfattningen delas också av 

informant 5 som menar att när han slår personligt rekord får mycket positiv respons. 

Informant 6 menar att han försöker ställa sig likgiltig till responsen oavsett om den är positiv 

eller negativ. Han vill inte låta sig påverkas av vad följarna skriver men poängterar ändå att 

han uppskattar de positiva kommentarerna: 

  

Det är väl både och. Ibland är det lite negativa men mestadels tycker jag ändå att det är 

positiva, folk som hejar på en och så.   

8 Analys 

Nedan följer en analys där det insamlade resultatet analyseras utifrån studiens teoretiska 

ramverk med self presentation som grund. 
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8.1 Analys av idrottarens framställning 

Att skapa en bild av sig själv och framställas på ett visst sätt är något samtliga informanter gör 

på Instagram. Teorin self-presentation är högst aktuell och kan användas för att skapa 

förståelse för idrottares användning av Instagram. Att agera framför och bakom kulisserna 

som Goffman (1959) lyfter fram kan kopplas till informanternas relation till Instagram. De är 

verksamma i det sociala livet genom Instagram vilket kan ses som att de agerar framför 

kulisserna. Han menar vidare att individen då är mer angelägen om hur den beter sig eftersom 

det finns en publik som tittar. Informanterna beskriver på olika sätt att det är viktigt för dem 

att framställas positiva och hängivna. Vissa uttrycker också det är viktigt att ge följarna den 

bilden de förväntar sig. Det framkommer att informanterna håller sin profil idrottsrelaterad för 

att tillfredsställa sina följare. Baumeister och Hutton (1987) lyfter just denna delen i 

framställningen av sig själv där de menar att individen är mån om att framställa sig utifrån 

publikens förväntningar. 

  

Leary (1996) talar om hur fel det kan bli när uppfattningen av en individ inte överensstämmer 

med det som förväntas vilket kunde ses i informanternas Instagramflöde. Många av 

informanterna berättar att det är mycket tankeverksamhet bakom bilderna för att de ska passa 

in i framställningen av idrottaren. Något som kan skada idrottarnas self-presentation är enligt 

Baumeister och Hutton (1987) skapandet av en annan bild än den som publiken förväntar sig 

se. De flesta informanter nämner att de vill uppfattas som personliga men i första hand visa 

bilden av idrottaren. De menar att bilden av idrottaren också är personlig eftersom idrottaren 

är en stor del av deras identitet. I och med den mer generella bilden av idrottaren så tenderar 

informanterna att hålla livet bakom kulisserna undangömt från offentligheten i större 

utsträckning. 

  

Eftersom samtliga informanter på ett eller annat sätt vill visa sin hängivenhet till idrotten 

prioriterar de att ha idrottsrelaterat innehåll. Flödet innehåller bilder på träningar, tävlingar 

och stories används ofta för att fånga detta i korta filmklipp. Genom att visa sin hängivenhet 

går det att koppla informanternas beteende till självpromotion som är en del i self-

presentation (Leary 1996). Självpromotion kan uppnås genom att framstå som kompetent 

vilket sedan ska leda till att andra människor bekräftar kompetensen. Detta stärker individens 

framställning av sig själv som kompetent och duktig. Vidare nämns självpromotion som 

riskfyllt då en individ kan uppfattas som någon som skryter. Informant 5 har stor medvetenhet 
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kring sitt innehåll och menar att hans sida inte ska vara en “skrytsida” utan att han istället vill 

framstå som ödmjuk. Informanternas beteende passar också in på självkonstruktion som 

Baumeister och Hutton (1987) klargör för. De menar att en individ kan skapa sig en fördel hos 

den tilltänkta publiken genom att framstå som exempelvis ödmjuk vilket flertalet informanter 

nämner. Att även framställas som en god förebild är också något som går in i den ödmjuka 

och målinriktade bilden av idrottaren. Flera informanter menar att de vill framställas på ett 

sånt sätt vilket också kan ses som en strategi för att möta publikens förväntningar på hur en 

idrottare ska vara. Vidare menar Baumeister och Hutton (1987) att självkonstruktion kan 

användas av en individ med ändamålet att manipulera publiken eller själv vinna en fördel. 

Huruvida informanterna vill manipulera sin publik ska låtas vara osagt men gemensamt för 

samtliga är att de är positiva till att få ett ökat följarantal. Att använda självkonstruktion för att 

få fler följare kan därför vara en strategi som informanterna omedvetet eller medvetet 

använder sig av. 

  

Att framställa sig själv icke verbalt kan ses som en av sakerna informanterna använder 

Instagram till. Som Leary (1996) beskriver handlar det om att skapa ett intryck eller förmedla 

en åsikt utan att nödvändigtvis använda ord. Det är viktigt för informanterna att associeras 

med rätt saker och värden och genom icke verbal kommunikation kan informanterna visa sina 

åsikter. Det kan exempelvis handla om att inte lägga ut bilder som innehåller alkohol, undvika 

lättklädda bilder eller att rensa sitt kommentarsfält från elaka kommentarer. 

De fyra informanterna som tar avstånd från bilder som kan skapa skeva kroppsideal är ett 

konkret exempel. Informant 4 som också tar avstånd från skeva ideal gör det genom att 

försöka hålla sitt flöde så könsneutralt som möjligt. Allt detta sker genom icke verbal 

kommunikation i form av bilder eller korta filmklipp på Instagram. 

8.2 Analys av Instagram-användandet 

Vad som kan fastslås är att när det kommer till informanternas användning av Instagram är att 

de i första hand använder det som ett sätt att nå ut som idrottare och knyta kontakt med 

sponsorer. Några informanter menar att de försöker hålla sponsorerna nöjda genom att lägga 

ut bilder där sponsorerna exponeras. Som Baumeister och Hutton (1987) nämner är detta ett 

sätt att tillfredsställa en publik som i det här fallet är informanternas sponsorer. Vidare menar 

de att desto större betydelse individen tillskriver sin publik desto mer angelägen är individen 

att tillfredsställa publiken. Vissa informanter är mer hängivna till sina sponsorer genom att 

posta bildmaterial där de taggar sponsorerna medan andra informanter lägger mindre energi 
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på det. Att knyta kontakt med samarbetspartners kan möjligtvis underlättas genom en positiv 

framställning av sig själv. I diskussionen kring sponsorer trycker några av informanterna på 

vikten av att ha många följare och att vara aktiva på Instagram, då de menar att det gör dem 

mer attraktiva för sponsorer. Självpromotion som Leary (1996) nämner kan ses som en 

strategi som informanterna använder i deras strävan efter att öka sin attraktivitet hos 

sponsorer. Flertalet informanter berättar om att deras följare är mest intresserade av att se 

idrottsrelaterade bilder. Att genom självpromotion visa sig kompetenta kan då på så sätt bidra 

till att följarna bekräftar kompetensen genom att exempelvis gilla bilder i flödet. I sin tur kan 

en följd av det vara att informanterna ökar sin popularitet vilket då kan medföra att de får fler 

följare. Med fler följare kan informanterna öka sin attraktivitet hos sponsorerna som då kan 

underlätta möjligheten att livnära sig på sin idrott. 

  

Att exponeras menar informanterna är en fördel för dem som idrottare och underlättar i 

byggandet av det egna varumärket. Att bygga ett personligt varumärke kan ses som något som 

omfattar många delar i Self-presentation. Återigen är det viktigt för informanterna att 

tillfredsställa den aktuella publiken och samtidigt framställa sig som de själva vill. 

Leary (1996) nämner en misslyckad framställning och menar att det kan leda konsekvenser 

som skadar individen. En misslyckad framställning kan därför medföra negativa följder för en 

idrottare med tanke på att de är sitt eget personliga varumärke. Media skulle kunna va en 

bidragande orsak till att en idrottares varumärke skadas. Det kan handla om att media skapar 

en felaktig eller negativ bild av idrottaren vilket kan påverka andra människors uppfattning 

om idrottaren. Tre informanter nämner att de kan använda sina Instagramkonton för att skapa 

sin egen bild av en händelse och ge ett alternativ till det som skrivs i media. Det kan vara ett 

sätt att skydda det personliga varumärket genom att styra framställningen av sig själv till 

något positivt.  

8.3 Analys av idrottarens påverkan 

Något som visats i resultatet är att idrottarna påverkas av Instagram i någon utsträckning. En 

del informanterna påverkas på så sätt att de blir mer medvetna kring innehållet de lägger ut i 

sina flöden. Några uttrycker att de tänker efter en extra gång innan de lägger ut något. 

Informanternas följarantal kan vara en anledning till att de inte lägger ut bilder som skulle 

kunna få dem att uppfattas annorlunda. Två av informanterna nämner exempelvis att det inte 

vill lägga ut bilder med alkohol då de vill framstå som seriösa. Det kan kopplas till Learys 

(1996) uppfattning om vad som kan skada den bild som omgivningen har om en individ. Han 
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berättar om händelser som kan skada eller rent av rasera bilden av en individ. I verkligheten 

kan det exempelvis handla om pinsamma situationer eller att personen förödmjukar någon. På 

Instagram eller på sociala medier kan det istället betyda att bilden skadas genom att individen 

lägger ut ett material som inte passar in i flödet. De två informanterna menar vidare att bilder 

med alkohol skulle skada bilden av dem som idrottare och att det inte är den bild de vill 

förmedla. Informant 4 berättar om ett försök att vara personlig där hon publicerade en kattbild 

i sitt annars idrottsrelaterade flöde. Det mottogs med mycket blandade känslor och drabbade 

henne på det sättet att många avföljde henne. Leary (1996) påpekar vikten av att framställa en 

konsekvent bild av sig själv och menar att följderna annars kan ge oönskade konsekvenser. Ett 

exempel är att individen gör ett uttalande som inte passar den bilden som publiken har och av 

den. För informanterna kan de innebära en extra försiktighet vid intervjuer eller annan kontakt 

med media. En av informanterna menar att hon inte säger precis allt hon tycker och tänker 

hela tiden framförallt när hon intervjuas. Vetskapen av att göra ett snedsteg skulle kunna 

skada bilden av henne men också det personliga varumärket gör att hon uttrycker sig 

eftertänksamt. Scenarier som dessa exempel kan var något som leder till att följarna tappar 

förtroende för informanterna och konsekvensen kan då bli att de slutar följa dem.   

8.3.1 Interaktionen mellan följare och idrottare 

Att människan anpassar sitt beteende beroende på vilken grupp den framställs för är något 

som även Goffman (1959) och Leary (1996) fastslår. Flertalet informanterna i studien berättar 

att deras följare ofta kommenterar deras bilder efter tävlingar. En av idrottarna förklarar “Att 

man aldrig är så dålig som dem säger och att man aldrig är så bra som de säger heller.” 

Samtliga informanter menar att interaktionen med följarna ökar drastiskt efter ett oväntat 

resultat. Goffman och Leary menar att publiken på något sätt förväntar sig en viss prestation 

av en individ utifrån den bild de har av individen. I det här fallet förväntar sig följarna att 

idrottaren ska prestera på en viss nivå. När förväntningarna inte uppfylls väljer följarna att 

skriva negativa kommentarer om idrottaren som på sikt kan leda till att bilden av idrottaren 

ändras. Följarnas uppfattning av idrottaren i den nästkommande prestationen kan då till viss 

del vara påverkad av de tidigare negativa kommentarerna. Om idrottaren då presterar bättre 

kan kommentarerna övergå till positiva och följarnas förtroende för idrottaren kan öka igen. 

Leary (1996) menar att en individs tidigare handlingar kan styra publikens förväntningar på 

individen. För att bygga ett förtroende kan det möjligtvis innebära idrottaren behöver prestera 

på en kontinuerligt på en viss nivå. En av informanterna berättar exempelvis att hon påverkas 
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av negativa kommentarer. Utifrån Learys (1996) teori skulle en jämn prestationsnivå kunna 

resultera i färre negativa kommentarer. 

  

En informant kände att han blev utsatt för hot och negativa kommentarer utan att han 

egentligen gjort något fel. Kopplat till den bilden som publiken själva byggt upp om att han 

var en “bad guy” inom idrottaren gjorde att de försökte bekräfta det genom att sprida falska 

rykten. Något som var gemensamt för samtliga informanter är att de påverkas av sina följare i 

någon utsträckning och mestadels på ett negativ sätt då fler verkade vilja påpeka gångerna de 

gör fel. Vilket också kan bekräftas Leary (1996). Däremot upplevde samtliga informanter att 

kommentarer och likes blev fler vid segrar och goda prestationer. Det kan förklaras med att 

publiken blev överraskad och tack vare det stärks bilden av idrottaren och ville lyfta denne 

med glädjande kommentarer. 

9 Diskussion  

Diskussionen av resultatet utgår från den tidigare forskning som gjorts inom ämnet. 

Resultatet, analysen och diskussionen sammanfattas i en slutsats som följer efter 

diskussionen.  

9.1 Framställning  

Att styra framställningen av sig själv på Instagram och sociala medier är något samtliga 

informanter i studien gör på ett eller annat sätt. Många nämner att de vill lyfta fram bilden av 

idrottaren och samtidigt visa en personlig sida. Informanterna i denna studie menar att 

personliga bilderna inte genererar i lika stort intresse som de idrottsrelaterade. Det kan därför 

bli en mindre personlig sida som visas på Instagram eftersom de personliga bilderna inte är 

lika populära som idrottsbilderna. En informant nämner sina försök att vara personlig vilket 

resulterade i att hon tappade följare medan några informanter berättar att personliga stories 

oftast tas emot positivt av följarna. De lägger ut stories för att visa upp sitt vardagsliv med 

vetskapen att det försvinner efter ett tag. Informanternas upplevelser går delvis emot det 

Guerin-Eagleman och Burch (2016) kom fram till. Det kan bero på att Instagram har 

uppdaterats och att funktionen stories inte fanns när de gjorde sin studie. En annan orsak är att 

trenderna angående vilket innehåll som följare uppskattar har ändrats med tiden. Oavsett hur 

stor betydelse som informanterna tillskriver följarna är ändå det centrala att de själva lägger ut 

det bilder de vill för att styra deras framställning på Instagram. 
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Informanterna i denna studie vill visa sin hängivenhet till idrotten och gör det genom att 

främst lägga ut bilder på träningar och tävlingar. Att vara seriös, målinriktad och associeras 

med rätt saker kan även anses lämpligt för att framstå som hängiven. Det påvisar även Green 

(2016) då han studerade idrottares strategier på sociala medier och menar att idrottare är måna 

om att kopplas ihop med positiva värden. Tre informanter berättar att de inte vill synas på 

bilder med alkohol för att det kan skada framställningen av dem. I stort sett alla informanter 

vill framställas på liknande sätt på Instagram och är måna om att rätt bild av dem lyfts fram.  

9.1.1 Identitet 

Några informanter berättar att de tycker att idrottares framställning på Instagram generellt ser 

ut på samma sätt och att det är svårt att sticka ut ur mängden. En av informanterna tycker även 

att idrottare slåss om uppmärksamheten med andra inflytelserika personer på Instagram som 

exempelvis influencers. Eftersom de flesta lägger ut liknande bildmaterial leder det till att 

ungefär samma publik följer informanterna. En del av informanterna nämner att de medvetet 

nischar sin profil mot det idrottsliga för att nå sin målgrupp. De har även sett att samma 

personer följer och kommenterar andra idrottares profiler, så för att öka sitt följarantal behövs 

det troligtvis något extra för att särskilja sig. Azadi och Lorentzi (2019) talar om artisters 

framställning på Instagram och att de också nischar sitt innehåll för att tydligt skapa en 

identitet. De menar att identiteten är viktig för att nå ut till den publik de vill ha. 

Informanternas strategi kan ses på liknande sätt då de lägger ut ett innehåll som skapar deras 

identitet. Det framkommer även att de ser en fördel i att ha många följare vilket kan hjälpa 

dem när det kommer till exponering och sponsorsamarbete. Även Bullingham och 

Vasconcelos (2013) talar om att skapa olika identiteter online för att styra publikens 

uppfattning, något som Goffman (1959) kallar masking. Informanterna i studien ser sig som 

idrottare och deras identitet på Instagram speglas också av det då idrotten tydligt är i fokus. 

De skulle med utgångspunkt i vad Bullingham och Vasconcelos (2013) säger innebära att 

idrottare kan använda sig av flera Instagramkonton för att visa olika identiteter. En annan 

strategi kan vara att variera sina inlägg och skapa en röd tråd mellan idrott och privatliv. 

9.1.2 Idealidrottaren 

Flertalet informanter vill framstå som goda förebilder och undviker exempelvis att lägga ut 

lättklädda bilder eftersom de är medvetna om att det kan bidra till en osund kroppssyn. En av 

informanterna har märkt att de bilder av henne som visar hud ofta ger fler likes och hon tycker 

att det är fel väg att gå för att skapa intresse. De andra informanterna som lyfter 
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problematiken kring skeva kroppsideal inom idrotten menar att idrottare med stort inflytande 

behöver ta ansvar för hur de framställer sig. Vidare menar de att idealen skapas utifrån hur de 

idrottare som presterar på högsta nivå ser ut. En informant berättar att hon inte ser ut som 

idealet och tycker det är viktigt att visa att elitidrottare kan se olika ut. Att framstå som en god 

förebild innefattar enligt några informanter att lägga ut bilder som de tror att människor blir 

glada av. Oavsett kön tänker informanterna på ett liknande sätt när de lägger ut bilder vilket 

motsäger Guerin-Eagleman och Burchs (2016) resultat om att det skulle vara skillnad på män 

och kvinnors bildmaterial. Vissa informanter menar att de lättklädda bilderna kan bidra till 

negativa värden och på sikt vara skadligt. Eftersom många idrottare lägger upp lättklädda 

bilder kan diskussionen bli komplex. Vissa skulle kunna hävda att det är bilder som ger dem 

fler följare och sponsoravtal medan andra skulle trycka på att det är fel. Slutligen är det upp 

till idrottaren att välja vad den värdesätter i framställningen av sig själv på Instagram oavsett 

vad målet är.   

9.2 Användning  

Samtliga informanter i studien berättar att de använder Instagram flitigt och ser sig själva som 

ett varumärke. Instagram används enligt informanterna framförallt för att stärka varumärket 

genom att synas som idrottare. Oavsett deras inställning till Instagram är samtliga informanter 

måna om att marknadsföra sig själva och är medvetna om vikten av att exponeras. Utifrån 

varumärket styrs valet av bilder och innehåll på informanternas Instagramkonton. I arbetet 

med sponsorer ser informanterna Instagram som ett centralt verktyg för att både bibehålla 

sponsorer men framförallt för att komma i kontakt med nya. Att ha många följare är en 

nödvändig del i sponsorsamarbeten vilket de flesta informanter nämner. Några har upplevt att 

sponsorer kräver att de ska ha ett visst antal följare för att få till ett avtal. I en del avtal vill 

sponsorerna exponeras i bilder ett bestämt antal gånger vilket innebär att några informanter 

behöver ägna mycket tid på att lägga ut sponsrade inlägg. Beroende på sponsorns popularitet 

kan idrottaren exponeras för en bredare målgrupp och på så sätt stärka det personliga 

varumärket. Om idrottaren exponeras mer för nya målgrupper och samtidigt har ett starkt 

varumärke ökar chansen att skapa ytterligare sponsoravtal (Thompson 2006). Eftersom 

sponsorerna är en del i finansieringen av informanternas idrottsutövande behöver de prioritera 

dessa samarbeten för att upprätthålla en god relation. En informant lyfter fram sina sponsorer 

vid positiva händelser för att visa sin uppskattning och tacksamhet gentemot dem. Till synes 

är små saker som att tagga en sponsor i ett inlägg eller att lägga ut rätt bild vid rätt tillfälle av 

stor betydelse för en individuell idrottare som behöver marknadsföra sitt eget varumärke. 
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9.2.1 Delad publik 

Informanternas användning av Instagram berör tre intressenter i form av informanterna själva, 

sponsorer och följare. En konflikt som kan uppstå är när informanterna försöker vara alla 

olika intressenter till lags samtidigt, vilken kan innebära en svår balans vid val av innehåll. En 

Informant förklarar att hon gärna hade haft en mer personlig profil då hon själv tycker det är 

roligast att följa konton med personliga inslag men har många olika intressenter att tillgodose 

med inläggen. Informanternas sponsorer är ofta varumärken och produkter som har med den 

aktuella idrotten att göra. Det resulterar i att idrottsrelaterade bilder är vad sponsorerna 

efterfrågar och därför prioriterar idrottarna att publicera sådana inlägg. Dessutom genererar 

inte personliga bilder någon märkbar positiv skillnad i uppmärksamhet hos följarna och får av 

den anledningen stå åt sidan. Informanterna behöver ta ställning till vilka intressenter de 

främst vill tillfredsställa för att undvika missnöje från någon av grupperna. Det kan annars 

leda till en förtroendekris hos publiken om informanterna försöker framställa sig på olika sätt 

på samma plattform (Leary 1996). Resultatet kan då bli att idrottaren sänker sin trovärdighet 

och blir av med antingen sponsorerna eller publiken. Det säkraste sättet att undvika en 

identitetskonflikt är att framställa sig på ett likvärdigt sätt mot alla grupper. I slutändan 

behöver idrottaren göra samtliga grupper nöjda då de alla är en del av helheten. Följarna är 

viktiga för att få en bred följarskara, sponsorerna behövs för att finansiera idrotten och 

slutligen behövs det följare för att locka sponsorer. 

 

Sammanfattningsvis berättar samtliga informanter att Instagram är en viktig plattform för att 

exponera och marknadsföra sig själva. Möjligtvis kan det vara ännu viktigare för en 

individuell idrottare som vill kunna livnära sig på sin idrott. Eftersom individuella idrottare 

inte regelbundet ingår i ett lag så påverkar de själva sina förutsättningar i större utsträckning. 

En lagidrottare behöver inte på samma sätt tänka på exempelvis sponsring och finansiering då 

en förening troligtvis redan har ordnat det. I studien framkommer det olika strategier som 

informanterna använder sig av på Instagram men den idrottsliga prestationen spelar också en 

viss roll. Intresset ökar när de presterar bra vilket styrks av en informant som berättar att 

följarantalet ökade kraftigt efter deltagande i de olympiska spelen. Dessutom bekräftar 

informanterna att det är nödvändigt att finnas på Instagram för att knyta sponsoravtal och att 

bygga sitt personliga varumärke. 
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9.3 Påverkan  

Det går att utläsa att Instagram har en påverkan på informanterna både positivt men 

framförallt i negativ bemärkelse. Som tidigare nämnts har informanterna själva svårt att 

klargöra om det har någon direkt påverkan men ändå berättar samtliga att de har delade 

upplevelser kring relationen med sina följare. Samtliga värdesätter en viss interaktion med 

följarna likt Green (2016) såg i sin studie. Det råder däremot delade meningar om hur aktiv 

relationen med sina följare bör vara. I dagens uppkopplade samhälle kan vem som helst 

kommentera händelser på sociala medier vilket gör att offentliga personer som idrottare kan få 

motta åsikter från många olika håll. En informant berättar att han upplever att det är enklare 

för folk att kritisera offentliga personer utan att behöva stå till svars för det. Han menar också 

att få troligtvis är medvetna om att kommentarerna når hela vägen fram till idrottaren och att 

dessa kan påverka negativt i vissa fall. En annan form av negativ interaktion med följarna är 

spekulationer och ryktesspridning som en av informanterna råkat ut för. Det kan grunda sig i 

avundsjuka eller missunnsamhet som är extra lätt att rikta mot idrottare vars Instagramkonton 

oftast är offentliga. I och med att informanterna är offentliga personer som uppmärksammas i 

media och på sociala medier är det viktigt att hitta en balans, vilket några påpekar. Strategier 

som nämns av några informanter är att stänga av sociala medier i samband med tävlingar, 

blockera vissa konton eller använda negativa kommentarer som en morot att prestera ännu 

bättre.  

 

Likt samtliga informanter uttrycker är det väldigt enkelt för följare eller vem som helst att 

komma med åsikter på Instagram som både är positiva och negativa. Utifrån kommentarer 

och interaktion kan en bild skapas av idrottaren som kan vara mer eller mindre fördelaktig. 

Media spelar också en stor roll i skapandet av den bilden och några informanter menar att 

deras Instagramkonto är ett verktyg för att styra bilden som de vill. Den tidigare forskningen 

lyfter just att idrottare själva vill bestämma hur bilden av dem förmedlas ut. Flertalet 

informanter är medvetna om att många har ögonen på dem och därför tänker över sina 

handlingar och uttalanden en extra gång. Informanterna kan inte påverka vad följarna skriver 

utan kan välja hur de hanterar det. Slutligen går det att fastslå att användandet av Instagram är 

något som påverkar samtliga informanter och att de tydligt strävar efter att agera utifrån den 

framställning som de själva har skapat. 
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10 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att öka kunskapen om idrottares användning av Instagram så valdes 

forskningsmetoden därefter. En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer 

användes därför som tillvägagångssätt. Intervjuerna genomfördes av oss själva vilket kan ha 

påverkat resultatet eftersom vi är relativt oerfarna av att utforma intervjuguide, samt att hålla i 

intervjuer. Båda deltog vid samtliga intervjuer vilket gjorde att de blev likvärdiga och gav en 

liknande uppfattning som i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

  

Av de informanter som intervjuades var sex av nio stycken vinteridrottare. Önskemålet var att 

ha en så jämn fördelning som möjligt mellan sommar- och vinteridrott för att få en större 

spridning i svaren. Framförallt intervjuades tre idrottare med samma idrott som möjligtvis kan 

ha påverkat varandra då de ingår i samma team och därför kan ha liknande värderingar. Det 

kan vara något som påverkade studien. Däremot framgick det att samtliga nio informanter 

trots allt hade liknande åsikter och erfarenheter inom ämnet. Därför är det troligt att liknande 

svar hade framkommit om andra individuella idrottare hade intervjuats, men det är heller 

inget som kan fastslås. 

  

Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt vilket kan anses som en svaghet i studien. 

Målsättningen var att genomföra alla intervjuer på liknande sätt för att informanterna skulle 

ha samma förutsättningar. Två av informanterna befann sig i miljöer bland andra människor 

under intervjuns gång vilket möjligtvis påverkade deras svar. Då resultaten varit liknande 

oberoende intervjuernas tillvägagångssätt kan det bero på olika saker. Antingen att 

intervjuguiden var väl utformad eller att informanterna var intresserade och pålästa. Frågorna 

ställdes på ett likvärdigt sätt i samtliga intervjuer vilket gav informanterna samma utrymme 

till att svara. 

  

Med arbetet färdigställt kan slutsatsen dras att fältet som innefattar sociala medier och 

idrottare är för brett för att kunna sammanställas i en och samma studie. Därför bör studiens 

intervjuer inte ses som generella sanningar utan som informanternas personliga uppfattningar 

och erfarenheter. Eftersom fältet är stort kan studien ses som ett komplement till den tidigare 

forskning som gjorts med möjligheter till ytterligare framtida forskning.  
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11 Slutsatser 

Slutligen har studien syfte uppnåtts och lett till en ökad förståelse av individuella idrottares 

användning av Instagram. Det är tydligt att Instagram är ett viktigt verktyg för idrottarna i 

deras elitsatsning. Att ha många följare är ett sätt att bli mer attraktiv för sponsorer och andra 

intressenter som de därefter kan bygga affärsmässiga relationer med. Sponsorerna ökar 

framförallt de ekonomiska förutsättningarna att leva på idrotten. Idrottarna framställer sig på 

liknande sätt samt använder Instagram för att marknadsföra sig själva och sin idrottsliga 

satsning. De vill framställas professionella, seriösa och hängivna till den idrott som de utövar. 

Genom framställningen på Instagram bygger de sitt personliga varumärke vilket samtliga är 

medvetna om. För att upprätthålla den bild som idrottarna tror att följarna har av dem lägger 

de ut bilder som stämmer överens med hur de porträtterar sig själva. Det innebär att 

idrottarnas innehåll generellt är mer idrottsrelaterat och mindre personlig. Hur idrottaren 

väljer att framställa sig själv styrs därför till stor del av hur de vill uppfattas av publik och 

omvärld.  

 

Avslutningsvis är uppfattningen av Instagrams eventuella påverkan på idrottarna svår att 

bedöma. Samtliga påverkas något negativt av användandet men huruvida deras idrottsliga 

prestationer påverkas kan inte med någon säkerhet avgöras. Något som eventuellt påverkas är 

deras agerande i olika sammanhang då de är medvetna om att de är offentliga personer som 

många känner till. Idrottarna behöver fokusera på Instagram utöver idrotten vilket möjligen 

kan bidra till en mindre stress som påverkar dem negativt. Att idrotta på elitnivå bör ses som 

ett heltidsjobb och idrottarna i studien fastslår att Instagram blir viktigare och viktigare. 

Frågan är om idrottare värdesätter ett stort antal mycket följare eller idrottsliga prestationer 

högst. Är de främst idrottare eller influencers? 

12 Framtida forskning  

Informanterna tillfrågades om hur de tror att idrottares användning av Instagram och sociala 

medier kommer att se ut i framtiden. Samtliga tror att det kommer att vara ännu viktigare att 

exponeras och bygga ett starkt varumärke på sociala medier. Några informanter tror att en 

idrottares prestation inte behöver vara det viktigaste för att exponeras mycket utan menar att 

framställningen på sociala medier kan bli avgörande. Samtliga tror också på att idrottare i 

större utsträckning kommer att ha ett team runt sig som jobbar med sociala medier och bilden 
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som visas utåt. Med tanke på det nuvarande läget kan informanternas spekulationer kring 

framtiden ses som relativt realistiska.  

 

Informanternas svar väckte fler frågor kring ämnet och det finns möjligheter till framtida 

forskning för att fylla ytterligare kunskapsluckor. Som Gripsrud (2011) hävdar är sociala 

medier något som ständigt utvecklas. Med det i åtanke skulle det kunna innebära att 

människors och framförallt idrottares användning förändras. Några av de ämnen som berörts 

under studien och som kan ligga till grund för framtida forskning är följande:  

 

• Utforska idrottares syn på kroppsideal och kroppshets på sociala medier.  

• Öka förståelsen för idrottares användning av sociala medier efter idrottskarriären.  

• Jämföra skillnader i framställningen av manliga och kvinnliga idrottare på sociala 

medier.  

• Utforska lagidrottares användning av sociala medier.  



 

39(44) 

 

13 Referenser 

Azadi, A. & Lorentzi, E., 2019. Marknadsföring av artister på Instagram, Stockholm: KMH. 

Ballouli, K. & Hutchinson, M., 2010. Digital-Branding and Social-Media Strategies for 

Professional Athletes, Sports Team, and Leagues: An Interview With Digital Royalty's Amy 

Martin. International Journal of Sport Communication, 3(4), pp. 395-401. 

Barudrillard, J., 1983. Simulations. Colombia University, New York: Semiotext Inc.. 

Baumeister, R. F. & Hutton, D. G., 1987. Self-Presentation Theory: Self-Construction and 

Audience Pleasing. i: B. Mullen & G. R. Goethals, red. Theories of Group Behavior. New 

York: Springer-Verlag, pp. 71-87. 

Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a red. Malmö: Liber. 

Bullingham, L. & Vasconcelos, A. C., 2013. 'The presentation of self in the online world': 

Goffman and the study of online identities. Journal of Information Science, 39(1), pp. 101-

112. 

Dann, S. & Dann, S., 2011. E-marketing: theory and application. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Davidsson, P., Palm, M. & Melin Mandre, Å., 2018. Svenskarna och internet 2018. [Online]  

Available at: https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf 

[Använd 11 Mars 2019]. 

Filo, K., Lock, D. & Karg, A., 2015. Sport and social media research: A review. Sport 

Management Review, Maj, 18(2), pp. 166-181. 

Geurin-Eagleman, A. N. & Burch, L. M., 2016. Communicating via photographs: A gendered 

analysis of Olympic athletes' visual self-presentation on Instagram. Sport Management 

Rwview, April, 19(2), pp. 133-145. 

Goffman, E., 1959. The presentation of self in everyday life. London: Penguin. 

Graneheim, U. H. & Lundman, B., 2004. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustwothiness. Nurse education today, Volym 

24, pp. 105-112. 



 

40(44) 

 

Green, M., 2016. The Impact of Social Networks in the Development of a Personal Sports 

Brand, Hartpury: Hartpury Collage. 

Gripsrud, J., 2011. Medkultur Mediasamhälle. 3:e red. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

Habermas, J., 1993. The Structural Transformation of the Public Sphere. 5:e red. Cambridge: 

The MIT Press. 

Karlsson, M., 2018. Instagram når milstolpen 1 miljard användare. [Online]  

Available at: https://www.dagensanalys.se/2018/06/instagram-nar-milstolpen-1-miljard-

anvandare/  

[Använd 14 Mars 2019]. 

Konig, S., 2012. Kundrelationer i sociala medier. 1:a red. Malmö: Liber. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e red. Lund: 

Studentlitteratur. 

Later; Hubspot, 2018. How to Use Instagram Stories, Ads, Carousels, Influencers, and More!. 

[Online]  

Available at: https://offers.hubspot.com/instagram-for-business-in-2018 

[Använd 17 April 2019§]. 

Leary, M. R., 1997. Self-Presentation Impression management and interpersonal behavior. 

Madison: Brown & Benchmark Publishers. 

Nationalencyklopedin, 2019. sociala medier. [Online]  

Available at: https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=sociala%20medier%20  

[Använd 19 Mars 2019]. 

Pegoraro, A., 2011. Look Who's Talking - Athletes on Twitter: A Case Study. International 

Journal of Sport Communication, 3(4), pp. 501-514. 

Reichart Smith, L. & Sanderson, J., 2015. I'm Going to Instagram it! An Analysis of Athlete 

Self-Presentation on Instagram. Journal od Broadcasting & Elextronic Media, 59(2), pp. 342-

358. 

Sanderson, J., 2015. It's a Whole New Ballgame: How Social Media Is Changing Sports. New 

Studies in Athletics, 30(2), pp. 103-105. 

Smith, A. & Anderson, M., 2018. Social Media Use in 2018, u.o.: Pew Research Center. 



 

41(44) 

 

Starrin, B. & Renck, B., 2012. Den kvalitativa intervjun. i: P. Svensson & B. Starrin, red. 

Kvalitativa studier i teori och praktik. Malmö: Holmbergs, pp. 52-78. 

Stets, J. E. & Burke, P. J., 2000. Identity Theory and Social Identity Theory. Social 

Psychology Quartely, 63(3), pp. 224-237. 

Strömbäck, J., 2015. Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökande 

kunskapsklyftor och deltagarklyftor, Stockholm: Demokratiutredningen. 

Thompson, M., 2006. Human Brands: Investigating Antecedents to Consumers' Strong 

Attachments to Celebrities. Journal of Marketing, 70(3), pp. 104-119. 

Thurén, T., 2003. Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten. 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42(44) 

 

14 Bilaga 1. 

 

Intervjuguide  

Ålder:  

Kön:  

Idrott:  

 

Tema: Användning av Instagram 

Vill du beskriva ditt användande av Instagram?   

• Hur skulle du beskriva ditt innehåll på Instagram?  

• Har du några strategier gällande innehållet?  

• Vad anser du vara viktigast i valet av innehåll? 

• Är det viktigt med Instagram? Motivera   

 

Hur skulle du beskriva din relation till sociala medier under din idrottskarriär?  

• Har den förändrats? 

• Vad tror du är anledningen till det är?  

• Har dina strategier ändrats under karriären? I så fall hur?   

• Hur ditt användande av Instagram sett ut under karriären?  

 

Tema: Synen på Instagram 

Vad betyder användandet av Instagram för dig?  

• Skiljer det sig mellan dig som privatperson och som idrottare och i så fall hur?  

• Ser du några fördelar och nackdelar med ditt nuläge?  

 

Vilken bild av dig själv vill du visa på Instagram?  

• Vilka idrottare följer du på Instagram och varför?   

• Hur upplever du andra idrottares Instagram-flöden?  

 

Tema: Påverkan av Instagram 

Hur ofta använder du dig av Instagram? 

• Varför använder du dig av det? 

• Påverkas du? Berätta  
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Har du upplevt att det finns någon koppling mellan ditt användande av Instagram och dina 

idrottsliga prestationer?   

• Hur tror du att det kommer sig?   

 

Beskriv kontakten med dina följare på Instagram  

• Vad betyder kommentarer och annan kontakt från följarna?  

• Läser du allt 

 

Tema: Utveckling 

Hur tror du att idrottares användning av sociala medier kommer att se ut i framtiden?  
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15 Bilaga 2. 

Skriftligt samtycke 

  

Information beträffande medverkande i studien “Sociala medier och den individuella idrottaren”.  

  

Studien genomförs som en del i vårt examensarbete för programmet Coaching & Sport Management 

på Linnéuniversitet i Växjö.  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring idrottares användning av sociala medier. Studien är 

avgränsad till aktiva individuella idrottare på högre till högsta nivå i Sverige som har ett Instagram-

konto. Frågorna kommer beröra idrottarens personliga syn på sociala medier, användandet av 

Instagram och framställningen av sig själv. 

   

Studien baseras på djupintervjuer som är semistrukturerade. Intervjuerna kommer att genomföras på ca 

10 idrottsutövare. De medverkande i studien kommer att vara helt anonyma och inga namn kommer 

nämnas i rapporten.  

   

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att vidare skäl behöver 

anges. 

  

Om det skulle uppstå missnöje med intervjuerna eller om du vill korrigera något så går det bra att 

kontakta oss. Tack för din medverkan.    

  

Kontaktuppgifter: 

  

Adam Carlsson 

Ac222qe@student.lnu.se  

070-291 22 15 

  

Simon Åkesson 

Sa222za@student.lnu.se  

076-167 59 68 
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