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This paper intends to increase the understanding of the individual’s identity on the 
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1. Inledning 

I följande avsnitt introduceras denna studie. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

bakgrunden inom forskningsområdet och sedan följer beskrivningar av studiens 

nyckelbegrepp. Till sist presenterar vi forskningsfrågan och syftesformuleringen. 

 

Vad åt artisten Zara Larsson till frukost imorse? Hur går fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimovics tankar inför kommande match? Hur mycket sålde mäklaren Fredrik Eklund sitt 

senaste lägenhetsobjekt för och vad gjorde modebloggerskan Kenza Zouiten i fredags kväll? 

Följande frågor kan vi få besvarade på Instagram. Det är ett socialt medium som gör det 

möjligt för oss att få en inblick i andra människors vardag och följa vad de gör i realtid, nära 

vänner som kändisar. De kända svenska profilerna använder alla kanalen som ett verktyg för 

att bygga sina personliga varumärken. Men vad säger de publicerade bilderna om profilerna? 

Hur framställer de sina personliga varumärken? Och vilka är strategierna bakom deras 

framgångsrika personliga varumärkesbygganden på Instagram? 

 

1.1 Bakgrund 

Alla har vi ett personligt varumärke, vare sig vi vet om det eller inte (Philbrick & Cleveland, 

2015). Ett personligt varumärke identifierar, förtydligar och kommunicerar vilka vi är till 

omvärlden, såväl på det privata planet som på arbetsmarknaden (Melin, 1999). Philbrick och 

Cleveland (2015) menar att det viktigaste är att du själv är den som skapar uppfattningen 

som andra har av dig genom att strategiskt och effektivt forma ditt personliga varumärke. På 

en tuff arbetsmarknad är det nödvändigt att kunna differentiera sig själv från andra med just 

sin egen kompetens och bakgrund (Simons, 2012). 

I och med att sociala medier etablerat sig allt mer i samhället är gränserna idag inte längre 

lika tydliga mellan vardagsliv och arbetsliv som de brukade vara (Kleppinger & Cain, 2015). 

På dessa digitala plattformar har vi möjlighet att skapa kopplingar till miljontals människor 

över hela världen (Singh & Sonnenburg, 2012). Vi får även chansen att bygga upp en 

önskvärd bild av oss själva och välja hur vi vill presenteras i den digitala offentligheten. En 

digital närvaro i sig kan sända ut så mycket fler signaler än vi är medvetna om (Kleppinger & 

Cain, 2015). 

 

Ett begrepp som beskriver hur vi väljer att presentera oss och uppfattas av andra är 

självpresentation. Goffman (2009) bidrar med ett perspektiv på detta som kommer att vara 

bärande i denna studie. Idag sker mycket av vår självpresentation på sociala medier. I Sverige 
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använder 55 procent av befolkningen i åldrarna mellan 26 och 35 år den sociala medie-

plattformen Instagram (internetstiftelsen i Sverige, 2015). Användandet är allra högst bland 

tolv till femtonåringar, där hela 85 procent använder Instagram någon gång då och då 

(internetstiftelsen i Sverige, 2015). Att publicera bilder och annan information om sig själv på 

internet hjälper automatiskt till att bygga upp ens digitala varumärke, oavsett om det är 

avsiktligt eller inte (Labrecque, Markos & Milne, 2010). På grund av det här blir det allt 

viktigare att medvetet arbeta med sin självpresentation, och därigenom skapa ett personligt 

varumärke (Rampersad, 2008). 

 

I denna studie kommer vi att undersöka hur fyra kända svenska profiler strategiskt 

kommunicerar sina personliga varumärken på Instagram och vilka bakomliggande faktorer 

som driver deras självpresentation.  

 

1.1.1 Studieobjekt 

Studieobjekten för vår undersökning är mäklaren Fredrik Eklund, modebloggerskan Kenza 

Zouiten, fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och artisten Zara Larsson. De verkar alla inom 

fyra helt skilda branscher och besitter därför Instagramkonton som alla ser olika ut från 

varandra. Tillsammans har deras Instagramkonton närmare tolv miljoner följare (Instagram, 

2015, 17 november). 
 
Fredrik Eklund arbetar som mäklare i New York och har blivit ett välkänt namn för många 

svenskar främst genom sin medverkan i realityserien Million Dollar Listing New York, samt 

genom att han gett ut en bok som handlar om vägen till hans framgång (Ek, 2015, 23 mars). 

Vid tiden för vår undersökning hade hans Instagramkonto drygt en halv miljon följare 

(Instagram, 2015, 17 november). Kenza Zouiten driver Sveriges största privata blogg 

(bloggportalen, 2016). Utöver att blogga om kläder och livsstil driver hon klädmärket 

IvyRevel och är även verksam som modell, entreprenör, designer och programledare (Kenza 

Zouiten, 2016). Zouitens Instagramkonto hade 1,2 miljoner följare då studien utfördes 

(Instagram, 2015, 17 november). Zlatan Ibrahimovic är en fotbollsspelare som i skrivande 

stund spelar i det franska fotbollslaget Paris Saint-Germain FC och är lagkapten i det 

svenska landslaget (Smith, 2013, 10 september). Han har även skrivit en bok som handlar om 

hans liv, samt medverkat i bland annat tv-program och reklamfilmer (Smith, 2013, 10 

september). Då vår undersökning gjordes hade Ibrahimovics Instagramkonto 9,4 miljoner 

följare (Instagram, 2015, 17 november). Den fjärde profilen som kommer studeras är artisten 

Zara Larsson, som vid tio års ålder vann det svenska tv-programmet Talang och därefter 

gjort sig känd som popsångerska och aktiv feminist på sociala medier (Gustavsson, 2015, 15 
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maj). Den 17 november 2015 hade Larsson 1 miljon följare på sitt Instagramkonto 

(Instagram, 2015). 
 

1.1.2 Personligt varumärke 
De tankar, bilder och förväntningar andra ser framför sig när de hör eller ser ditt namn är 

ditt personliga varumärke (Rampersad, 2008). Det är helt enkelt det sätt som andra 

uppfattar dig på (Philbrick & Cleveland, 2015).  

Melin (1999) menar att ett starkt varumärke i många fall är ett företags viktigaste tillgång. 

Det kan det även vara för privatpersoner, i och med dagens digitaliserade samhälle. Det 

personliga varumärket har fått allt större betydelse och ett starkt sådant kan spela en stor roll 

på arbetsmarknaden. Ett starkt varumärke karaktäriseras av att det tillfredsställer kundens 

behov och önskningar, skapar en märkeslojalitet och är unikt och attraktivt för så många som 

möjligt. Ett sådant varumärke tar tid att skapa och processen kräver ständiga investeringar i 

varumärkesbyggande kommunikation (1999). 

Rampersad (2008) menar att det är viktigt att medvetandegöra vilken nyttig tillgång ens 

varumärke är, särskilt då vi lever i ett så pass individuellt och digitalt influerat samhälle som 

vi gör idag. Tar du kontroll över ditt personliga varumärke kan du styra hur andra uppfattar 

dig genom att skapa associationer till den identitet du vill förmedla. Rampersad (2008) anser 

även att ett starkt personligt varumärke numera är nyckeln till personlig framgång. 

 

1.1.3 Instagram 

Instagram är en nedladdningsbar mobilapplikation som lanserades i oktober 2010 av 

amerikanerna Kevin Systrom och Mike Krieger (Instagram, 2015). Appen är ett enkelt sätt att 

med mobiltelefonen fånga och dela sitt liv med vänner genom bilder och videoklipp. Över 

400 miljoner människor världen över använder Instagram för att redigera och dela foton och 

filmklipp, skicka privata foto- och videomeddelanden direkt till vänner samt ta kontakt med 

Instagramanvändare över hela världen (Appstore, 2015).  
             
Varje gång du öppnar Instagram ser du nya foton och filmklipp från de du följer och tipsas 

om andra konton att följa (Appstore, 2015). Funktionerna “Gilla” och “Kommentera” gör det 

möjligt att ge respons på andras bilder. Det går också att använda funktionen “hashtag” för 

att placera bilderna i en kategori. Alla bilder med samma hashtag grupperas och länkas 

samman i ett flöde som visas om man söker efter den specifika hashtagen (2015). 
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1.1.4 Självpresentation 

Inom forskning om identitetsskapande finner vi Erving Goffmans (2009) teori om 

självpresentation. Begreppet självpresentation handlar om den identitetsroll en individ vill 

framställa inför sina betraktare (Goffman, 2009). Utövandet av självpresentationer sker i dag 

till stor del på sociala medier, eftersom där erbjuds man möjligheten att välja ut vilka bilder, 

texter och dylikt om sig själv som man vill presentera och synliggöra för andra. 

 
Goffman (2009) beskriver sin teori om självpresentation ur ett dramaturgiskt perspektiv, där 

han väljer att likna samhället vid en teaterscen. På scenen framträder aktörer –	vi människor 

–	i egenskap av olika roller som varieras beroende på vilken publik vi möter. Goffman (2009) 

menar att de identiteter som framträder på scenen är “socialiserade” och har anpassat sig 

efter de normer och förväntningar som finns hos publiken, det vill säga samhället. 

Aktörernas identiteter är också “idealiserade” då de medvetet väljer att presentera sig så 

fördelaktigt som möjligt (2009). Dessa begrepp kommer vi att förklara närmare i kapitlet 

Teoretiskt ramverk. 
 

1.1.5 Kommunikationsstrategi 

Dahlqvist och Linde (2009) formulerar sin definition av det breda begreppet kommunikation 

med denna mening: “Kommunikation är en ständigt pågående process genom vilken företag 

informerar och påverkar marknaden och individer” (Dahlqvist & Linde, 2009, s. 17). De 

menar att målsättningen med kommunikationen är att skapa en önskvärd effekt hos 

målgruppen, och understryker vikten av att förstå och ha sin specifika målgrupp som 

utgångspunkt i kommunikationsarbetet (2009). 
 

En kommunikationsstrategi är enligt Dahlqvists och Lindes (2009) definition en modell för 

kommunikationsarbetet där man tänker igenom och planerar arbetet utifrån en 

förutbestämd struktur, innan själva kommunikationen påbörjas. Att arbeta utifrån en tydlig 

struktur och en målsättning ökar chansen att kunna styra effekten av kommunikationen. 

Kommunikativa nätverksstrategier innebär, enligt Falkheimer och Heide (2011), att med 

hjälp av sociala medier kommunicera budskap och perspektiv till andra. Metoden bygger på 

interpersonell kommunikation och handlar om att strategiskt försöka få respons på sina 

budskap. Detta med hjälp av spridning i nätverk genom interpersonell kommunikation, 

snarare än via masskommunikation. 
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1.2 Problem 

Genom att behovet av att kunna differentiera sig och utmärka sig på sociala medier blir 

större, växer även kunskapskravet på hur man strategiskt kommunicerar för att bygga upp 

sitt personliga varumärke. På digitala plattformar som Instagram kan individer visa upp sina 

identiteter och försöka styra andras intryck av dem genom att strategiskt kommunicera en 

eftersträvansvärd bild av sig själva (Rampersad, 2008). Det är en tillgång att veta hur man 

sticker ut och fångar uppmärksamhet i den digitala världen där så många försöker med just 

det.  

Våra studieobjekt hade redan innan de skapade sina Instagramkonton framgångsrika 

personliga varumärken. Det innebär att de även haft stora förväntningar från sina redan 

existerande publikmassor på hur de väljer att profilera sig. Dessutom betyder det att de stått 

inför utmaningen att lyckas behålla sina varumärken, vilket kräver ett medvetet och 

strategiskt kommunikativt arbete bakom självpresentationerna. Att de alla har ett så stort 

antal följare på sina respektive kanaler tyder på att de kommunikationsstrategier som ligger 

bakom självpresentationerna är framgångsrika. Det stora antalet följare och faktumet att de 

är välkända inom sina respektive branscher är vad vi avser då vi benämner deras personliga 

varumärken som “stora”. För att få en förståelse för hur en lyckad drift av ett personligt 

varumärke på sociala medier kan gå till är forskning inom området väsentlig. Dock finner vi 

en avsaknad av tidigare forskning gällande hur självpresentationen för profiler bakom stora 

personliga varumärken kommuniceras ut på sociala medier, och det är en forskningslucka vi 

har som målsättning att fylla. 
 

1.3 Syftesformulering och frågeställning 

1.3.1 Syftesformulering 

Syftet med vår studie är att genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys skapa en förståelse för hur stora personliga varumärken drivs framgångsrikt på 

Instagram. 

1.3.2 Frågeställning 

För att uppnå studiens syfte ämnar vi arbeta mot följande frågeställning: 

 
Hur ser det kommunikativa arbetet ut bakom presentationen av fyra kända svenska 

profilers personliga varumärken på Instagram? 
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1.4 Disposition och avgränsning 

Uppsatsen inleds med detta kapitel där ämnet introduceras, och härnäst presenteras kapitlet 

Tidigare forskning. Där tar vi upp studier som gjorts inom vårt forskningsområde, med 

målsättningen att ge en översikt över vad som redan skrivits och vad som saknas. Därpå 

följer avsnittet Teoretiskt ramverk, där vi presenterar teorier som berör ämnet vi undersöker 

och som vi kommer att använda oss av i vår studie. På det följer kapitlet Metod där vi 

beskriver studiens tillvägagångssätt, analysmetoder samt urval av material och studieobjekt. 

I avsnittet därefter, Resultatredovisning, redogör vi för resultaten av undersökningarna. 

Efter det följer kapitlet Analys och diskussion, där en analys med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket utförs. Kapitlet avslutas med en diskussion kring analysen. 

Avslutningsvis presenteras kapitlet Slutsats där vi drar slutsatser av den utförda studien och 

kommer med förslag till vidare forskning. 
 
För att avgränsa vår uppsats ämnar vi rikta in oss på fyra profiler inom olika yrkeskategorier. 

Vi anser att fyra studieobjekt är ett optimalt antal för att kunna ge oss ett resultat som 

omfattar flera yrkesområden, men samtidigt inte är för stort för att kunna ge oss djupare 

insikt om var och en av dem. Vi har även valt ut endast en kanal på sociala medier. Vi valde 

Instagram för att det är en av de största kanalerna och den erbjuder en överskådlig vy över 

hur pass bra respons varje uppdatering får, tack vare antalet gillamarkeringar som visas 

under varje bild. Studien kommer inte att se till kommentarer som följare lämnar på 

kontona, utan de enda effekter som skapas på mottagarsidan vi finner intressanta är antalet 

gillamarkeringar som bilderna genererar.  I och med att hänsyn kommer att tas till hur 

många mottagare som gillar bilderna utgår studien inte från ett helt renodlat 

sändarperspektiv, trots att det är sändarsidan det största fokuset kommer att ligga på. 

Sändarperspektivet är väsentligt för att den information vi vill erhålla ska vara rörande de 

kommunikativa strategierna från sändarens sida. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar vi forskning som gjorts inom vårt ämne. Vår ambition är att 

skapa en översikt över hur det ser ut på forskningsfältet idag för att förse läsaren med 

grundläggande kunskap inom de ämnen vi kommer beröra i vår undersökning. De studier 

vi här kommer att redogöra för gäller forskning inom varumärkesstrategi, personliga 

varumärken, sociala medier och självpresentation. Slutligen sammanfattas forskningsläget 

och den forskningslucka vi ämnar fylla med vår studie presenteras. 

 

2.1 Varumärkesstrategi 

Melin (1997) förklarar att varumärkesbyggande är en process som aldrig avslutas. Skulle 

varumärkesinnehavaren vara nöjd med målen som har uppnåtts med varumärket finns 

risken att den varumärkesbyggande processen avstannar helt, och att varumärket på sikt 

börjar förlora konkurrenskraften. Därför menar Melin att det är mycket viktigt att sätta upp 

nya mål för varumärket så fort tidigare mål inom varumärkets vision har blivit uppnådda. 

Vidare förklarar han att för att behålla ett starkt varumärke bör det utvecklas snabbare än 

konkurrenternas, och dessutom skörda nya framgångar med jämna mellanrum. Men Melin 

påpekar även att en av de allra viktigaste egenskaperna i uppbyggnadsprocessen för 

märkesinnehavaren är att ha kompetens inom varumärkeshantering, för genom sin 

kompetens kommer märkesinnehavaren kunna fatta egna initiativ och därigenom vara aktiv 

istället för passiv i varumärkesuppbyggandet. 

En grundläggande poäng inom varumärkesstrategi är att även konsumenterna ska finna ett 

värde i varumärket (Melin, 1997). Vid varumärkesuppbyggnad är det stora målet att lyckas 

attrahera många och märkeslojala konsumenter, och en viktig del av det arbetet förklarar 

Melin är att se till så att konsumenten förknippar varumärket med positiva associationer. 

Utöver basbehovet som varumärket uppfyller ska det alltså även medföra associationer som 

skapar ett mervärde för konsumenten. Förhoppningsvis leder detta till att konsumenten 

fattar tycke för varumärket, och därigenom skapas så småningom märkeslojalitet. 
 

2.2 Personliga varumärken 

Cheney, Lair och Sullivan (2005) undersöker vad personligt varumärkesbyggande får för 

konsekvenser för individer samt för de maktrelationer som finns på arbetsmarknaden. 

Artikeln beskriver diskursen kring personligt varumärkesbyggande, vilka de viktigaste 
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strategierna är bakom diskursen, kulturella fördelar och begränsningar med personligt 

varumärkesbyggande samt etniska konsekvenser i processen. Författarna påvisar att 

uppkomsten av fenomenet personligt varumärkesbyggande är en konsekvens av tekniken, 

globaliseringen och den rådande ekonomiska instabiliteten. De menar att det krävs att man 

har ett starkt varumärke för att man ska klara sig bra på dagens arbetsmarknad. 

 

2.2.1 Personligt varumärkesbyggande 
Shepherd (2005) menar att begreppet “personal branding” handlar om att genom utvalda 

strategier bygga sitt eget personliga varumärke, detta oftast för att nå ett karriärmässigt mål. 

Det är en strategi som handlar om att hitta ens unika egenskaper och marknadsföra dem på 

bästa förmånliga sätt. Man måste tydligt förmedla till omvärlden vem man är och vad man 

står för. 

 
Vidare menar Shepherd (2005) att det personliga varumärket måste leverera det personen 

utger sig för att vara. Löftet ska kommuniceras ut till intressenterna som i sin tur bygger upp 

ett förtroende för varumärket. Montoya och Vandehey i Shepherd (2005) anser att 

förtroendet ligger i trovärdigheten i kommunikationen. Från det att individen lyckas 

kommunicera ut sina unika egenskaper börjar mottagarna att bygga ett förtroende. Denna 

ram ska idag fungera för att bygga ett framgångsrikt varumärke. 

 
Shepherd (2005) beskriver att alla de plattformar som finns, online som offline, kan komma 

att skapa problem för det personliga varumärkesbyggandet. Hans forskning visar att 

individen kan kommunicera ut flertalet löften till flertalet mottagare samtidigt. Risken finns 

att det inte kommuniceras en enhetlig identitet och detta gör att Shepherd (2005) ställer sig 

skeptisk gentemot personligt varumärkesbyggande. 

 

2.3 Sociala medier 

Det kan vara svårt att definiera sociala medier eftersom de hela tiden uppdateras, utvecklas 

och förändras. I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier menar 

Carlsson (2009) att sociala medier bygger på nätverkande mellan människor och att det finns 

ett antal gemensamma nämnare för sociala medier. De inkluderar skapandet av innehåll, 

deltagandet i konversationer, att ta del av andras information, att dela med sig av egen 

information samt knytandet och behållandet av kontakter. 
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Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) definierar sociala medier som en produkt av 

internetbaserade program som innehåller bilder, video, text och nätverk. Några exempel på 

sociala medier som de tar upp är Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och bloggar. Dessa 

sajter är en del av Web 2.0 – den sociala webben där användarna bidrar till innehåll och 

kontrollerar sin information. 
 

2.3.1 Självpresentation på sociala medier 
I en studie av Ong et al. (2011) undersöks hur extroverta och narcissistiskt lagda ungdomar 

använder det sociala mediet Facebook i sina självpresentationer. Ong et al. (2011) tar hänsyn 

till ungdomarnas profilbilder, storleken på deras sociala nätverk, deras antal foton och deras 

frekvens på statusuppdateringar. Med hjälp av dessa har forskarna undersökt om narcissism 

eller utåtvändhet bland ungdomarna i studien tar sig uttryck i deras självpresentationer. 

 
Forskarna hade innan studien utfördes förväntningar på att de narcissistiska personerna 

skulle representeras mer än de extroverta i samtliga fyra faktorer som undersökningen 

gällde. Det vill säga att de möjligheter till självpresentation Facebook erbjuder skulle kunna 

uppfylla de narcissistiska behoven mer än de extroverta, då utåtvända personer även i större 

utsträckning förlitar sig på andra kommunikationsformer än just sociala medier (Ong et al., 

2011). I relation till dessa antaganden ställde Ong et al. (2011) upp följande fyra hypoteser 

som väntades bekräftas i studien: 

 

1. Narcissister kommer ha högre självvärdering av sina profilbilder än extroverta. 

2. Narcissister kommer uppvisa en högre statusuppdateringsfrekvens än extroverta. 

3. Narcissister kommer ha fler Facebookvänner än extroverta. 

4. Narcissister kommer ha fler foton än extroverta. 

 

Resultatet i studien visade på  att de två första hypoteserna stämde, medan den tredje och 

den fjärde inte gjorde det. Ong et al. (2011) menar att detta visar på att narcissisters 

självpresentation endast tar sig uttryck i självgenererat innehåll och inte bland innehåll som 

är systemgenererat av Facebook. Det självgenererade inkluderar profilbilder och 

statusuppdateringar. Ong et al. (2011) förklarar att profilbildsfaktorn gäller hur ungdomarna 

klassade att de själva såg ut på sina bilder, och att resultatet visade att de narcissistiskt lagda 

ansåg att deras bilder var mer tilltalande i högre grad än de andra ungdomarna gjorde. Detta 

menar Ong et al. (2011) tyder på att de narcissistiska valde bilder till sin självpresentation 

som de ansåg var attraktiva och tilltalande. 
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Att dessa ungdomar mer frekvent uppdaterade sina statusar bekräftar forskarnas hypotes att 

narcissistiskt lagda personer gillar att sprida sin självpresentation på sociala medier. De två 

sista hypoteserna som inte bekräftades noterar Ong et al. (2011) är systemgenererade 

faktorer, och de menar på att det kan betyda att ett stort nätverk av vänner på Facebook och 

att taggas i foton inte har börjat användas av narcissistiska personer som strategier för 

självpresentation än. 

 
Ong et al. (2011) konstaterar även att de mer narcissistiska ungdomarna kan se möjligheterna 

att själv kunna generera sitt profilinnehåll på Facebook som ett sätt att framställa sin 

självpresentation fördelaktigt. De vill själva kunna reglera sina självpresentationer så att de 

stämmer överens med deras egna självbilder. 
 

2.3.2 Personliga varumärken på sociala medier 
I en studie av Labrecque, Markos och Milne (2010) undersöks vilka strategier människor 

använder när de skapar digitala personliga varumärken. Författarna valde ut ett antal 

personer samt en HR-specialist för att undersöka tolv digitala personliga varumärken. Efter 

att varumärkena granskats genomfördes intervjuer med de inblandade för att stämma av om 

deras varumärken sände ut de önskvärda signalerna eller upplevdes annorlunda för 

granskarna. 

Resultatet visar att individer som publicerar information om sig själva på internet skapar ett 

digitalt varumärke, vare sig det är avsiktligt eller inte (Labrecque, Markos & Milne, 2010). 

Den identitetsskapande processen är inte helt riskfri då vem som helst kan publicera bilder 

och information om en person utan att personen ifråga kan kontrollera vad som sprids. 

Artikeln diskuterar hur ofrivillig publicering kan komma att skada individens personliga 

varumärke, vilket är en risk det framkom att intervjupersonerna är villiga att ta för att kunna 

upprätthålla sitt eget digitala varumärke.  

Vidare drogs slutsatsen att individen kräver feedback kring sitt personliga varumärke för att 

det ska kännas meningsfullt. Labrecque och hennes kollegor (2010) drar slutsatsen att det 

inte finns möjlighet att kontrollera all den information som sprids på internet och därmed 

blir det nästintill omöjligt att hantera olika onlineidentiteter. 
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2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Efter utförd forskningsöversikt har vi konstaterat att det har bedrivits relativt mycket 

forskning inom områdena varumärkesstrategi, sociala medier och personligt 

varumärkesbyggande, var för sig. Erving Goffmans teori om självpresentation, som 

ursprungligen presenterades 1959, är dominerande inom forskning om identitetsskapande. 

Vi kommer att redogöra för den i kapitlet Teoretiskt ramverk. 

Dock finns det begränsad forskning kring det växande fenomenet digitalt personligt 

varumärkesbyggande på sociala medier, och särskilt lite av den berör Instagram. Dessutom 

har större delen av den befintliga forskningen bedrivits i USA. Därav finner vi en avsaknad av 

den här sortens studier baserad på svenska förhållanden. Vi ämnar fylla denna 

forskningslucka genom att bidra med kunskap om självpresentation, 

kommunikationsstrategier och personligt varumärkesbyggande för några svenska profiler på 

Instagram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 
 
 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska ramverk som kommer att användas för att 

förstå och besvara studiens syfte och frågeställning. Forskning inom områdena personligt 

varumärke, identitetsskapande och kommunikationsstrategier presenteras som 

övergripande perspektiv för vår studie. 

 

3.1 Personligt varumärke 

För att ge en bredare och djupare förståelse för de strategiska verktyg som en individ kan 

använda sig av vid personligt varumärkesbyggande presenteras här teorier inom ämnet. 

Teorierna om personligt varumärke kommer hjälpa oss att se hur profilerna genom utvalda 

strategier arbetar med sina personliga varumärken på Instagram. 

 

3.1.1 Brand Mind Space 
Gads (2000) teori “Brand Mind Space” handlar om människors tolkningar av individens 

personliga varumärke. Teorin beskriver fyra olika dimensioner vars syfte är att beskriva den 

uppfattade bilden av ett personligt varumärke. Gad (2000) menar att alla de fyra 

dimensionerna i teorin är lika viktiga och nödvändiga aspekter som behövs för att kunna 

bygga ett personligt varumärke. Dimensionerna beskrivs enligt följande: 

 

Den funktionella dimensionen 
Den funktionella dimensionen innebär en persons förmåga att uppfattas som fördelaktig för 

andra. Den behöver inte vara kopplad till hur man agerar, utan gäller snarare hur ens 

agerande uppfattas av andra. Vidare menar Gad (2000) att dimensionen innebär att en 

persons positiva personliga egenskaper måste förmedlas för att kunna värderas och att 

personens identitet måste differentieras och dramatiseras för att uppnå funktionalitet. Med 

differentiering menar Gad (2000) att utmärka sig och vara annorlunda. Ett exempel på en 

yrkesroll som kan ha en hög funktionell identitet är lärare. 

 

Den sociala dimensionen 
Den sociala dimensionen handlar om hur en persons sociala färdigheter kan fungera för det 

personliga varumärket. Enligt Gad (2000) handlar det för personligt varumärkesbyggande 

om social kompetens och förmåga att samspela med andra människor. För kända personliga 

varumärken handlar det också om hur varumärkesinnehavarna uppfattas som förebilder av 
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sina följare. En stark social dimension innebär att ha förmågan att inspirera andra, få andra 

att må bra och att bli beundrad som person. Säljare är ett exempel på en yrkesroll med en 

stark social identitet. 

 

Den mentala dimensionen 
Den mentala dimensionen innebär en persons förmåga att förändra personer i sin 

omgivning. Förutsättningarna för att ha förmågan att förändra andra grundar sig i att ha 

förmågan att förändra sig själv, vilket är en egenskap man kan ha fått från andra med en 

stark mental dimension. Gad (2000) menar att en person med mental styrka och inre 

stabilitet har grunden till att hjälpa andra med personlig utveckling. Ett yrke som kräver en 

stark mental dimension är företagsledare. Skillnaden mellan en lyckad eller mindre lyckad 

företagsledare utgörs av ledarens mentala dimension. 

 

Den spirituella dimensionen 
Den spirituella dimensionen avser en persons förmåga att sätta det egna varumärket i ett 

större sammanhang. Den handlar om att kunna koppla det personliga varumärket till en 

större dimension och sammanhang än vad det personliga varumärket praktiskt gör. Vidare 

menar Gad (2000) att den innefattar en helhetssyn till livet, förmågan att koppla det till ett 

sammanhang i tillvaron samt ett moraliskt ansvarstagande. Förutsättningar för att det 

personliga varumärket ska uppfattas som en stark spirituell dimension är att det speglar 

socialt ansvar. Personen behöver vara något av en visionär för att vara framträdande inom 

denna dimension. En yrkesroll som kan befatta en stark spirituell dimension är 

socialarbetare.  
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Figur 3.1. Gads (2000) modell ”Brand Mind Space” för personliga varumärken. 
 

Modellen kan ses som en kärna där de fyra dimensionernas axlar utgår från mitten i var sin 

riktning. Ju längre ut på respektive axel man lyckas nå desto starkare är varumärket. Ett 

fulländat varumärke befinner sig längst ut på alla axlar samtidigt. Vikten av varje axel i sig 

själv varierar beroende på i vilken bransch man befinner sig. Ska man lyckas i ett visst 

segment eller nisch kan en viss dimension vara extra betydelsefull (Gad, 2000). 

Vi anser att ovanstående huvudmodell och begrepp kan tillämpas för vår studie eftersom våra 

studieobjekt alla besitter stora personliga varumärken. I och med att deras varumärken 

konstant exponeras för ett stort antal människor utgör Gads fyra dimensioner några 

väsentliga begrepp gällande hur de kan arbeta för att styra hur de uppfattas. 

 

3.1.2 Personligt varumärkesbyggande 
Philbrick och Cleveland (2015) beskriver hur personligt varumärkesbyggande går till. De 

kallar det en introspektiv process, genom vilken man definierar sig själv professionellt. 

Denna process kan komma att fungera som vägen till professionell framgång. Författarna 

formulerar sex steg som beståndsdelar i processen för att bygga sitt personliga varumärke. 
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Det första steget är att göra en inåtvänd blick. Den inåtvända blicken gör du genom att ställa 

dig själv frågorna: Vad har jag för värderingar? Hur och var finner jag mening i livet? Vad är 

min passion? Vad utmärker mig från andra inom och utanför mitt fält? I vilken miljö 

fungerar jag som mest effektiv?  

 

Det andra steget är att ha insikt i att det redan kan finnas ett existerande varumärke. Det 

existerande märket kan ses som ditt eget varumärke som du redan vet eller inte vet om 

existerar, eller din yrkesrolls varumärke. Det är bra att göra en överblick över din nuvarande 

webbnärvaro för att se vilket meddelande du sänder ut. Se över personliga konton som 

LinkedIn, Facebook, Twitter och professionella webbsidor. Du behöver också googla dig då 

och då för att se över de sökträffar som kommer upp. 
 
Steg tre är att utveckla ett personligt varumärkesmantra som snabbt och enkelt skapar en 

ihågkommande utmärkelse som beskriver vem du är och vad du har att erbjuda. För att 

utveckla ett personligt mantra måste du bestämma dig för vad ditt emotionella framträdande 

ska vara, samt dess förklaring och funktion och föra dem alla samman. Ditt emotionella 

framträdande kopplas samman med din personlighet. 

 
Steg fyra för att bygga ditt personliga varumärke är att utforma personliga, fysiska avtryck 

som inkluderar framträdande och arbetsplats. Även om personliga varumärken handlar om 

så mycket mer än framträdande så stärks ditt personliga varumärke om du ser professionell 

ut. 
 
Det femte och viktigaste steget för ditt personliga varumärkesbyggande är att skapa digitala 

avtryck. En av de första sakerna att göra när du skapar digitala avtryck är att komma på ett 

varumärkesnamn att använda för samtliga sociala medier. Har du ett vanligt namn bör du 

överväga att använda dina initialer eller mellannamn för att särskilja dig från andra. Du 

måste också se till att hålla liv i de digitala avtrycken när de är skapade. Huvudpoängen är att 

du ska vara synlig för följarna och du måste därför vara aktiv på kanalerna. Det är viktigt att 

tänka över hur personlig du vill bli och vilken information du vill dela med dig av. 

 

Det sista steget är att kommunicera ut ett budskap. Det är viktigt att du känner till 

målgruppen du riktar dig till, så att du kan anpassa dina meddelanden som du sänder ut efter 

dem. Att bygga en emotionell koppling är en av hemligheterna till varumärkesbyggande i 

affärsvärlden. Tänk därför ut emotionella kopplingar till din publik genom ditt personliga 

varumärkes budskap. 
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Vidare förklarar Philbrick och Cleveland (2015) att ett personligt varumärke är ett löfte om 

värde och prestanda, och föregående steg är nödvändiga för att möta förväntningarna hos 

publiken. Effektivt varumärkesarbete är en viktig komponent för att upprätthålla ett positivt 

varumärke. Författarna menar också att en SWOT-analys, det vill säga en analys av styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, hjälper till att förstå ens värde för potentiella arbetsgivare och 

se vart ens karriär är på väg.  

Den här teorin kan vi använda i analysen för att skaffa oss en förståelse kring processen för 

att skaffa sig ett professionellt personligt varumärke. De sex steg som Philbrick och Cleveland 

formulerar är viktiga att ta hänsyn till då vi analyserar hur arbetet bakom våra studieobjekts 

varumärken ser ut. 

 

3.2 Identitetsskapande 

Som ett resultat av sociala mediers framväxt och utveckling kan människor numera 

kommunicera och interagera med andra människor digitalt. Den identitetsskapande 

processen har därmed förflyttats till en värld online. För att förstå hur individens 

identitetsskapande och integrering med andra människor kommer till uttryck på sociala 

medier kommer vi att använda oss av Goffmans (2009) teori om självpresentation. Hans 

dramaturgiska begrepp kommer att fungera som verktyg för oss i skapandet av en djupare 

insikt i hur våra studieobjekt agerar på sociala medier. 
 

3.2.1 Självpresentation 
Teorin om självpresentation som vi har valt att använda oss av i studien utgår från Goffmans 

”Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik” (Goffman, 2009). Vi som 

individer handlar utifrån hur vi föreställer oss att andra kommer att handla. Hur vi agerar på 

den scen vi befinner oss på beror enligt Goffmans (2009) teori på vilka som utgör vår publik. 

Han menar att vi, precis som skådespelare, klär oss i olika masker och förmedlar en 

förskönad bild av oss själva. Vi bygger upp en fasad som speglar hur vi vill uppfattas i olika 

situationer, vilket gör att vi kan påverka hur vår publik uppfattar oss och vår sociala ställning. 
 
Vidare förklarar Goffman (2009) att det går att dela upp människans skådespel i en främre 

och en bakre region. Den främre regionen är scenen, där skådespelet äger rum framför en 

publik. Allt material i form av rekvisita i den främre regionen kallar han för “inramningen”, 
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vilken används av skådespelarna för att bygga upp och förstärka den önskade fasaden. 

Kopplat till sociala medier skulle inramningen kunna innebära den layout i form av text och 

bild som användaren väljer att dela. Det innebär att en persons layout på exempelvis 

Instagram på ett strategiskt sätt kan förmedla en önskvärd fasad. Den bakre regionen 

beskriver Goffman (2009) som det som sker bakom kulisserna, där skådespelarna till 

exempel utför rollbyten. Rollbytena sker avskilt från publiken för att skådespelarnas 

trovärdighet ska upprätthållas. Här kan skådespelarna fritt bryta mot alla de normer som de 

förhållit sig till framför sin publik. 

 

På sociala medier kan användare välja att presentera viss information om sig själva, publicera 

vissa typer av bilder, interagera med utvalda personer samt uppdatera sin status med särskilt 

utvald information. Det beteende som äger rum i dessa medier är enligt Goffman (2009) den 

främre regionen, medan den bakre regionen går att likna vid den del av användarens liv som 

inte visas upp på hens profil. 

De identiteter vi visar upp på scenen – de socialiserade och idealiserade – placerar Goffman 

(2009) under begreppet “impression management”, som vi väljer att kalla intryckskontroll. 

Att identiteten är socialiserad innebär att den är anpassad efter publikens, och därav 

samhällets, förväntningar. Att den även är idealiserad betyder att den strävar efter att 

presentera identiteten så fördelaktigt som möjligt. Det överordnade begreppet 

intryckskontroll menar Goffman (2009) står för aktörens försök att kontrollera publikens 

reaktioner på framträdandet. Genom dessa begrepp kan aktören reglera publikens tolkningar 

och bedömningar. 

Appliceras intryckskontroll på Instagram går det att konstatera att individer beter sig på ett 

visst sätt på mediet för att följa dess sociala koder, vilket sker genom den socialiserade 

identiteten. Den idealiserade tar sig uttryck i en individs strävan att framhäva sina bästa 

sidor på Instagram. Detta mönster uttrycks enligt Goffman (2009) när vi människor 

interagerar med varandra, och på så sätt styr det Instagramanvändarnas beteenden. 
Att dessa förväntningar på våra beteenden på sociala medier existerar gör 

självpresentationen komplex. Goffman (2009) förklarar att alla människor är vana vid att 

uppträda på ett visst sätt framför en viss publik och på ett annat sätt inför en annan. Därför 

kan det uppstå problematik på sociala medier i och med att flera olika publiker kan samlas på 

en och samma plattform. Att välja ut information att publicera för att framställa sig själv på 

ett visst sätt inför samtliga kan då skapa komplikationer. 
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Vi anser att Goffmans teori kring självpresentation är lämplig att använda för att förstå vad 

som ligger bakom en individs varumärkesbyggande. Individens självpresentation utgör 

grunden för det personliga varumärket. 

 

3.3 Kommunikationsstrategi 

Strategiskt arbete bakom personligt varumärkesbyggande och självpresentation innebär även 

att göra sig medveten om vem man ska rikta sig till och hur man avser nå fram med sin 

kommunikation online. Nedan följer en redogörelse för olika kommunikationsstrategier, 

baserad på Dahlqvist och Lindes (2009) modell för kommunikationsstrategi. 

 

3.3.1 Fem kommunikationsstrategier 
Innan valet av vilken kommunikationsstrategi man ska arbeta med görs är det viktigt att vara 

medveten om vilken målgrupp man ämnar rikta sin kommunikation till. Dahlqvist och Linde 

(2009) formulerar fem olika kommunikationsstrategier som är användbara beroende på 

målgruppens nivå av känslomässighet och motivation. De olika strategierna har förmågan att 

skapa olika djup i kommunikationen. 

 

 

Figur 3.2. Dahlqvists och Lindes (2009) modell för kommunikationsstrategier. 
 
Nollmotivationsstrategi 
Den första kommunikationsstrategin Dahlqvist och Linde (2009) presenterar kallar de för 

nollmotivationsstrategin. Den finns inte med på modellen ovan eftersom den används när 
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avsändaren inte existerar i målgruppens medvetande. Strategins syftet är att ta sig från att 

vara okänd till att uppmärksammas hos målgruppen. För att nå det ändamålet är särskiljning 

en grundläggande faktor. För att uppmärksammas krävs det att man skiljer sig från andras 

kommunikation, vilket man kan arbeta med faktorer som medieval, budskap och utformning 

för att lyckas med. 
 

Rationell strategi 
Den här strategin lämpar sig för kommunikation med en målgrupp som är högt motiverad. 

Syftet med den rationella strategin är inte att känslomässigt beröra målgruppen med 

kommunikationen, utan den tänkta målgruppen är rationell när den agerar i samband med 

kommunikationen. Strategin används till exempel i kommunikation från demokratiska 

organisationer och vid reklam som innehåller mycket text som behöver läsas av konsumenten 

för att budskapet ska kunna nå fram. Detta ställer höga krav på konsumentens motivation 

och på varumärkets styrka. Är märket tillräckligt starkt är det mer troligt att konsumenten är 

intresserad av att läsa texten och ta del av budskapet. 
 

Känslomässig strategi 
Till skillnad från den rationella strategin är den känslomässiga lämpad för en målgrupp som 

blir emotionell av kommunikationen. Det handlar exempelvis om ideella organisationers 

kommunikation, där syftet är att målgruppen ska beröras känslomässigt av budskapet. En 

hög motivationsgrad hos konsumenterna är viktig även i den här strategin. 
 
Repetitiv strategi 
Den repetitiva strategin riktar sig till en lågt motiverad målgrupp med rationellt beteende vid 

kommunikationsögonblicket. Kommunikationen i den här strategin går ut på upprepning av 

ett och samma, helst enkla och enhetliga, budskap. 
 

Social strategi 
Den fjärde strategin använder sig också av enkel och slagfärdig kommunikation, men är bäst 

lämpad för en målgrupp som är emotionell vid kommunikationsögonblicket. Syftet är här, 

likt i den känslomässiga strategin, att nå ut med kommunikationen genom att påverka 

målgruppen känslomässigt. Här är målgruppen däremot lågt motiverad. Budskapet som den 

sociala strategin vill nå ut med, speciellt i reklamsammanhang, är i stort sett ”köp det här så 

får du vara med”. 
 

Då vi ämnar undersöka hur arbetet bakom våra studieobjekts personliga varumärken ser ut 

är Dahlqvist och Lindes kommunikationsstrategier väsentliga faktorer att använda som några 
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av grundstenarna i analysen. Med hjälp av de strategier vi har redogjort för här kommer vi 

kunna dra slutsatser kring det kommunikativa arbetet för våra profiler på Instagram, samt 

om användandet av kommunikationsstrategier skiljer sig åt beroende på vilken bransch 

profilen är verksam inom. 

 

3.4 Sammanfattning 

För djupare förståelse för de strategiska verktyg som en individ kan använda sig av vid 

självpresentation har vi valt att använda oss av teorier om personligt varumärkesbyggande. 

Teorierna om personligt varumärke kommer hjälpa oss att se hur profilerna genom utvalda 

strategier arbetar med sina personliga varumärken på Instagram. Gads modell med fyra 

dimensioner för det personliga varumärket är applicerbar för att se var profilerna befinner 

sig på de fyra axlar han beskriver. Genom att se till det kan vi undersöka hur profilerna 

arbetar för att styra hur deras personliga varumärken uppfattas. Philbrick och Clevelands 

beskrivning av hur det personligt varumärkesbyggandet går till bidrar med termer och 

tankegångar som vi kan använda i analysen för att skaffa oss en förståelse kring processen för 

att skaffa sig ett professionellt personligt varumärke.  

 
Vidare kommer vi att med hjälp av Goffmans teori om självpresentation kunna förstå 

aspekter av hur profilerna väljer att framställa sig själva på Instagram och hur de vill 

uppfattas av sina följare. Flera av teorins begrepp som idealisering och socialisering kommer 

vi använda för att analysera hur de utformar de identiteter de presenterar. 
 

Slutligen tar vi hjälp av kommunikationsstrategier för att se till det strategiska arbetet som 

ligger bakom profilernas personliga varumärkesbygganden och självpresentationer. Vi 

kommer använda Dahlqvist och Lindes modell för kommunikationsstrategier för att 

analysera vilka kommunikationsstrategier våra studieobjekt använder sig av. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts för uppsatsen. Inledningsvis presenteras 

valen av analysmetoder och material och därefter redogörs det för analysens 

tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en reflektion kring uppsatsens reliabilitet och 

validitet. 

 

4.1 Val av forskningsmetod 

I studien har vi valt att utföra både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. 

Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder avser 

hur en forskare väljer att bearbeta, framhäva och analysera den insamlade informationen. 

Utmärkande för kvantitativa innehållsanalyser är att genomförandet är strikt, systematiskt 

och bidrar med ett statistiskt generaliserbart resultat (Nilsson, 2010). Det huvudsakliga syftet 

förklarar Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) är att få fram en beskrivning av 

materialet i siffror, för att sedan kunna urskilja mönster i materialet. Den kvalitativa 

textanalysen handlar däremot om att försöka förstå och tolka den latenta innebörden i 

medietexter (Østbye et al., 2004). 

 
Valet att kombinera de båda forskningsmetoderna är grundat i att vi i den kvantitativa fått 

möjlighet att undersöka ett större bildmaterial och därigenom har kunnat urskilja generella 

trender som utmärker profilernas självpresentationer, medan den kvalitativa har låtit oss 

analysera några utvalda bilder på djupet. Genom en kombination av de båda 

forskningsmetoderna har vi kunnat urskilja information om profilernas publiceringar på 

Instagram både på ett övergripande plan och på en mer detaljerad nivå gällande ett antal 

givna bilder.  
 
Det generella resultatet som den kvantitativa analysen bidrog med har hjälpt oss att avgöra 

vilka mönster bland bilderna som är mest typiska för respektive profil. Därigenom fick vi en 

förståelse för vilka typer av bilder de väljer när de skapar sina självpresentationer. Den här 

förståelsen har vi sedan kunnat stödja den kvalitativa analysen på, då den informationen kan 

relateras till hur profilernas självpresentationer och strategiska arbeten tar sig uttryck i 

resultatet av mer specifika bildanalyser. Det resultat den kvalitativa analysen genererat har 

gett oss information om de utvalda bilderna på en djupare nivå, vilket har kunnat användas 

för att belysa både de faktorer som profilernas publiceringar är uppbyggda av och 

betydelserna bakom de enskilda bilderna. Analyserna är grundade på begreppen 
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självpresentation, personligt varumärke och kommunikationsstrategier, som redogjorts för i 

uppsatsens teorikapitel.   
 

4.2 Urval 

Det finns många som aktivt arbetar med personligt varumärkesbyggande i sociala medier. 

För att analysera en rimlig mängd material för denna uppsats var vi tvungna att göra ett 

urval. Våra val av studieobjekt har grundats på att personerna är kända svenska profiler och 

har digitala personliga varumärken som kommuniceras på Instagramkonton, samt är 

verksamma inom olika branscher. 

 
Valet av studieobjekt har gjorts genom en sökning bland de största svenska kontona på 

Instagram i november 2015. Vi valde ut tänkbara studieobjekt och såg sedan till deras 

aktivitet och antal följare. De kriterier vi ville att urvalet skulle uppfylla var att det ska bestå 

av lika många kvinnor som män, att samtliga studieobjekt har minst 500 000 följare var, är 

kända svenska profiler och bedriver sina karriärer inom olika yrken. Samtliga av de som 

valdes ut är även internationellt kända i olika hög grad, men uppfyller ändå kriteriet att vara 

kända svenskar eftersom de alla är uppvuxna i Sverige. De utvalda studieobjekten är: 

mäklaren Fredrik Eklund, modebloggerskan Kenza Zouiten, fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimovic och artisten Zara Larsson. 
 
Det finns även ett flertal punkter som studieobjekten skiljer sig från varandra på, som 

exempelvis hur pass personliga de är inför sina följare. Zlatan Ibrahimovic samarbetar med 

en brand manager på sitt konto och Kenza Zouiten tar ibland hjälp av sin fotograf, medan de 

andra profilerna sköter sina konton på egen hand. Dessa omständigheter bidrar till att 

resultatet kan visa på skillnader i hur materialet ser ut på de olika kontona. Det är möjligt att 

profilerna som har professionell hjälp då och då visar på mer strategiskt kommunicerade 

konton i resultatet, då både foton och bildtexter kan tolkas vara mer 

kommunikationsstrategiskt orienterade. 
 
Ytterligare en viktig aspekt som särskiljer dem är deras olika yrken. Vi ville välja profiler 

inom olika branscher för att få en uppfattning om hur arbetet bakom de personliga 

varumärkena ser ut på ett bredare, mer generellt plan. Hade vi endast sett till exempelvis en 

modebloggares Instagramkanal hade resultatet av analysen troligen blivit betydligt snävare 

och inte svarat på hur det personliga varumärkesbyggandet ser ut på ett så allmänt plan som 

vi eftersträvar att ta reda på. Dessutom innebär de olika branscherna med stor sannolikhet 

att våra fyra profiler riktar sin kommunikation till olika målgrupper. Detta är en viktig aspekt 
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då målgruppsanpassning är, som Dahlqvist och Linde (2009) påpekar, en grundsten i arbetet 

med kommunikationsstrategier.         

   
Anledningen till att studien rör just fyra profiler har sin utgångspunkt i uppsatsens omfång. 

Ett mindre antal studieobjekt hade minskat arbetets validitet och troligtvis inte gett 

tillräckligt med material för att kunna svara på vår forskningsfråga. Det fanns inte heller 

utrymme för att genomföra ett större urval med hänsyn till arbetets tidsram.  

 

Bilderna som den kvantitativa analysen grundar sig på är de 100 senaste bilderna som våra 

studieobjekt har publicerat fram till den 17 november 2015. I den kvalitativa analysen som 

följer utgör materialet de tio mest samt de tio minst gillade bilderna av de 100 bilderna vi valt 

ut från respektive profil. I dagsläget har våra studieobjekt byggt upp så pass etablerade 

konton att en analys av de 100 senaste bilderna per profil, samt en extra djupgående analys 

av 20 givna bilder från varje profil, bör vara tillräckligt att dra slutsatser av för att kunna 

besvara frågeställningen. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur våra utvalda profiler kommunicerar sina personliga varumärken på 

Instagram och arbetar med sin självpresentation har vi analyserat de bilder och bildtexter 

som publicerats på deras konton. Vi har även tagit hänsyn till antalet gillamarkeringar 

bilderna genererat när vi analyserat, eftersom de är ett tydligt mått på hur pass framgångsrik 

kommunikationen är. Tack vare dem har vi kunnat avgöra graden av popularitet för de olika 

typerna av bilder hos profilerna. Gillamarkeringar utgör även en viktig faktor att räkna med 

för att de hjälper till att ge bilder en bredare spridning, då en bild som en följare gillat i sin 

tur visas i flödet för följarens vänner. Bilden kan på så vis synas för Instagramanvändare som 

inte själva följer någon av profilerna men har en vän som gör det. Då vi undersökt profilernas 

konton ur ett perspektiv som till största delen utgår från sändarsidan är kommentarer och 

annan respons från följarna, med undantaget gillamarkeringar, uteslutna. 
 

4.3.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

I den kvantitativa analysen har vi undersökt de 100 senast publicerade bilderna på vart och 

ett av de fyra kontona. Innan de analyserade bilderna granskades formulerade vi ett antal 

variabler som vi använt oss av för att fastställa vilka faktorer som förekommer i bilderna och 

hur vanliga de är, beroende på vem av profilerna som publicerat bilderna. 
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Med detta tillvägagångssätt var avsikten att urskilja generella trender i materialet. Utifrån 

dessa trender har vi kunnat se skillnader mellan hur kommunikationen ser ut inom de fyra 

branscherna och skapat oss en översiktlig bild av hur varje profil strävar efter att framställa 

sig själv på Instagram. Genom att titta på vilka faktorer som är vanligt förekommande i 

bilderna har vi dessutom kunnat dra slutsatser kring vilka kommunikativa strategier 

studieobjekten använt sig av. 

 
De utvalda variablerna grundar sig i studiens syfte och teoretiska utgångspunkter och avser 

de olika komponenter som kan syfta till självpresentation och kommunikationsstrategier i en 

bild. Variablerna omgivning, interaktion och kläder har kopplats till Goffmans (2009) teori 

om självpresentation, då de alla representerar olika aspekter av hur en person väljer att 

framställa sig själv. Variabeln kommunikation har relaterats till Dahlqvist och Lindes (2009) 

modell för kommunikationsstrategier. Genom den variabeln har vi kunnat fokusera på 

tankesättet bakom de budskap profilerna kommunicerar. Nedan följer en mer detaljerad 

presentation av våra variabler. 
 
Omgivning                                                                             
Denna variabel har valts ut då vi ville ta reda på i vilka miljöer de publicerade bilderna äger 

rum. Vi ville se vilka omgivningar studieobjekten väljer att visa för sina följare att de vistas i, 

eftersom det innefattar en stor del av deras självpresentation. Exempelvis kan en exotisk 

miljö bidra till att skapa intresse, en tråkig kan skapa sympati och en hemtrevlig kan skapa 

intimitet. Genom de olika undervariablerna fick vi fram information om huruvida det går att 

urskilja vilken omgivning som är den vanligaste för de respektive kontona. De är även till för 

att visa eventuella mönster i hur kontona skiljer sig åt angående var bilderna har tagits. 
 

Undervariabler: 
·              Hemmamiljö 
·              Arbetsplats 
·              Resa 
·              Evenemang 
·              Ingen specifik 

 
Interaktion 
Genom interaktionsvariabeln har vi avsett att undersöka hur vanligt förekommande det är att 

studieobjekten interagerar med andra på sina bilder. Här ville vi utläsa information om 

huruvida profilerna mest frekvent gestaltas ensamma i sina bilder eller tillsammans med 

andra. Det var även väsentligt att undersöka vilka som figurerar på bilderna tillsammans, är 
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det till exempel familjemedlemmar framställer det profilen på ett annat sätt än om bilden 

föreställer profilen interagerandes med några fans. Goffman (2009) påpekar att interaktion 

med andra mänskliggör dem och visar på att de lever ett liv som ”vem som helst”, vilket lär 

vara förmånligt i deras självpresentation. Bland dessa undervariabler har vi valt att definiera 

“andra” som djur, kollegor eller andra personer som inte hör till någon uppenbar roll. Visar 

bilden en eller ingen person har den klassats som undervariabeln “ingen interaktion”.  
                                                                                                       
Undervariabler: 

·              Familj 
·              Vänner/bekanta/andra 
·              Fans 
·              Ingen interaktion 

 
Kläder 
Denna variabel visar vilka kläder de olika studieobjekten mest frekvent framställer sig själva 

i. Om det är vanligt förekommande för någon av profilerna att visa sig lättklädd eller 

uppklädd har detta låtit oss dra slutsatser kring de kommunikativa strategier som ligger 

bakom att de väljer att framställa sig så. Variabeln har även tydligt visat hur de vill att deras 

självpresentation ska se ut. Till undervariabeln “Vardags-/arbetsklädd” har vi definierat allt 

som inte är uppklätt eller lättklätt, vilket även innefattar bilder där studieobjekten själva inte 

figurerar. 
 
Undervariabler: 

·              Lättklädd 
·              Uppklädd 
·              Vardags-/arbetsklädd 

 

Kommunikation 
Denna variabel är intressant för att undersöka i vilken utsträckning studieobjekten använder 

sig av sina Instagramkonton för sin personliga marknadsföring genom synlig och uppenbar 

marknadskommunikation. Till undervariabeln “marknadskommunikation” har vi klassat 

publiceringar som är yrkesrelaterade och uppenbart formulerade med syfte att bidra till 

profilernas personliga varumärken. Exempel på sådana är bildtexter som hänvisar till 

studieobjektens deltagande i intervjuer, reklamsamarbeten eller situationer direkt relaterade 

till deras yrken. Till undervariabeln “kommunikation angående samhällsfrågor” har vi räknat 

bilder och texter där studieobjekten uttalar sig om eller uppvisar sina åsikter kring 

samhällsfrågor. “Personlig kommunikation” innebär kommunikation där profilernas egna 
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tankar framkommer, vilket exempelvis inkluderar texter som är personliga och utformade 

som om de vore riktade till profilernas vänner. Undervariabeln “ingen specifik 

kommunikation” inbegriper all kommunikation som inte passar in i någon av de andra 

undervariablerna, som till exempel bildtexter som endast består av en emoji-ikon. 
 
Allt som publiceras på studieobjektens konton kan i grund och botten räknas som 

marknadskommunikation för deras personliga varumärken, men då det finns olika 

dimensioner i kommunikationen som reflekterar de andra undervariablerna förtjänar även 

de att tas med i beräkningen. Till exempel bidrar personlig kommunikation strategiskt till 

deras självpresentation på ett annat sätt än vad kommunikation angående samhällsfrågor 

gör. 

 
Undervariabler: 

• Marknadskommunikation 

• Kommunikation angående samhällsfrågor 

• Personlig kommunikation 

• Ingen specifik kommunikation 

 

4.3.2 Den kvalitativa textanalysen 

Vi har med hjälp av en kvalitativ metod genomfört en mer djupgående undersökning. Med 

den kvalitativa metoden ville vi analysera några utvalda bilder på djupet, och valde att göra 

detta enligt en semiotisk bildanalys. 

 

Här har vi med hjälp av bildernas antal gillamarkeringar kunnat avgöra vilka 

kommunikationsstrategier och framställningar av profilerna som är mest framgångsrika på 

Instagramkontona. Vi har resonerat utifrån tesen att ju fler gillamarkeringar en bild har fått, 

desto mer framgångsrikt är arbetet bakom den. Materialet i den kvalitativa analysen består 

av varje studieobjekts tio mest populära samt deras tio minst populära bilder av materialet vi 

undersökte i den kvantitativa analysen. För att urskilja dessa bilder ur materialet har de 100 

bilderna per profil rangordnats i listor, med den bild som blivit mest gillad överst och den 

som blivit minst gillad underst. Från listorna har vi plockat ut de tio översta och de tio 

understa per profil och analyserat dem med vår semiotiska modell. 
 

Då fokuset i textanalyser ligger på medietextens innebörd är semiotikens teorier vanligt 

förekommande modeller vid kvalitativa textanalyser (Østbye et al., 2004). Den semiotiska 

bildanalysen i den här studien visar på hur studieobjekten arbetat med självpresentation och 
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kommunikativa strategier på sina Instagramkonton genom att den låtit oss undersöka 

bilderna på detaljnivå. På den denotativa nivån studerades de första intrycken bilderna 

förmedlar på ett grundläggande plan, och en neutral beskrivning av innehållet i varje bild har 

gjorts. Därpå följer den konnotativa nivån av analysen, där de kulturella associationer som 

bilderna förmedlar analyserats. 

 

Efter dessa moment har vi sammanfattat bilderna för att försöka avläsa genomgående 

mönster och teman bilderna emellan. Genom detta tillvägagångssätt har vi skaffat oss 

tillräckligt med underlag för att kunna analysera vårt resultat i analysdelen. 
 

4.3.3 Semiotisk analysmodell 
Som modell i den kvalitativa analysen har vi använt oss av en semiotisk bildanalys. Saussure 

grundade semiotik som analysredskap och menade att all kommunikation består av olika 

symboler och tecken (Barthes, 1977). Semiotik är alltså läran om tecken och teckensystem 

(Eriksson & Göthlund, 2004). 

 
Ekström och Moberg (2008) menar att allt som kommuniceras kan studeras av semiotiken 

och metoden kan appliceras på exempelvis bilder och texter. I detta fall appliceras den på 

Instagrambilder med tillhörande bildtexter. Barthes (1977) skapade bildsemiotiken som ett 

tillvägagångssätt för analysering av bilder. Att använda bildsemiotiken som metod innebär 

att man tolkar bildens olika element som tecken för någonting. Man identifierar alla bildens 

betydelsebärande delar, analyserar dem var för sig och i relation till varandra. Slutligen 

tolkas tecknens innebörd i relation till bildens kontext (Eriksson & Göthlund, 2004). 

 
Enligt Barthes (1977) delas den semiotiska bildanalysen upp i två nivåer: denotation och 

konnotation. Det är den analysmetoden vi har använt i vår kvalitativa undersökning. Då 

begreppen denotation och konnotation är centrala kommer nedan en redogörelse för dem. 

 
Denotation avser förhållandet mellan tecknet och dess referent i verkligheten, det vill säga 

tecknets uppenbara mening (Barthes, 1977). En denotation är det som alla kan se i en bild, 

alltså avser den bildens grundbetydelse. Därför innebär en beskrivning med hjälp av 

denotationer en helt neutral och objektiv bildbeskrivning (Eriksson & Göthlund, 2004). Vid 

analys av en bild ur en denotativ synvinkel undersöker man flertalet element och särdrag. 

Barthes (1977) menar att det handlar om bildens bakgrund respektive förgrund samt dess 

miljö och vinklar som bilden har fotats i. Det är av stor vikt att även analysera personer som 

finns med i bilden genom att se till hur de gestaltas med hjälp av faktorer som kläder, rörelser 
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och uttryck. Hänsyn tas också till andra möjliga objekt i bilden som exempelvis byggnader 

och fordon, samt bildens layout och färger. Alla dessa faktorer ska ses ur en objektiv 

synvinkel och återges utan värdeladdade ord (Eriksson & Göthlund, 2004). 

 
Andra nivån av analysen, den som kallas konnotation, beskriver mötet mellan bild och 

betraktare. Barthes (1977) menar att konnotation avser förhållandet mellan ett tecken och 

dess dolda betydelse. Syftet med en konnotativ analys är att visa vilka underliggande 

meningar och kulturella föreställningar bilden ger uttryck för (Ekström & Moberg, 2008). 

Betraktaren tolkar bilden utifrån vad hen själv upplever att den signalerar eller symboliserar 

baserat på betraktarens egen kunskap, känslor och kulturella värderingar (Eriksson & 

Göthlund, 2004). Vidare förklarar Eriksson och Göthlund (2004) att bildens konnotationer 

är de associationer betraktaren får av bilden. Det handlar dock inte om betraktarens privata 

associationer, utan om kulturella associationer. Individer från samma kultur delar ofta 

konnotativa teckentolkningar och en analys på den konnotativa nivån handlar om 

gemensamma kulturella uppfattningar. Därför används här, till skillnad från i den denotativa 

nivån, ord som är värdeladdade på ett gemensamt kulturellt plan. 
 
Den här modellen är lämplig för vår kvalitativa studie eftersom vår avsikt varit att analysera 

de utvalda bilderna på en djup och detaljerad nivå, vilket är något vi behövt erhålla en 

förståelse för beståndsdelarna i bilden för att kunna göra. Därför har den semiotiska 

bildanalysen bidragit med relevanta begrepp och angreppssätt till vår studie. 
 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är relevanta vid analys av olika material och kan 

appliceras på såväl kvantitativa som kvalitativa metoder (Østbye et al., 2004). Dessa begrepp 

kombinerade med varandra utgör analysens trovärdighet, menar Østbye et al. (2004), och 

förklarar vidare att det svagare av de båda är det som avgör hur bra analysen är. 

 

4.4.1 Validitet 

Begreppet validitet står för giltighet, sanning och riktighet. För att en undersökning eller 

analys ska nå validitet krävs det att metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå validitet har vi därför ställt oss frågan: mäter vi 

det vi avser att mäta? Østbye (2004) menar att då man som forskare ställer sig frågan om 

undersökningen undersöker det den är avsedd för höjs forskningens validitet. 
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Det vi vill uppnå med den här studien är en förståelse av hur arbetet med självpresentation 

och kommunikationsstrategier ser ut bakom våra utvalda studieobjekts Instagramkonton. 

Därför anser vi att en analys, som är både översiktlig och djupgående, kring hur profilerna 

framställs på Instagram genom sina bilder och bildtexter hjälper oss att uppnå vårt mål. Det 

som undersöks i analysen är de faktorer som är betydande för slutsatserna vi måste dra för 

att kunna besvara studiens forskningsfråga. 
 
För att vår undersökning ska nå hög validitet bör resultaten vara generaliserbara (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi anser att vår undersökning av fyra kända svenska profilers 

Instagramkonton kan appliceras på andra typer av undersökningar. Dessa skulle kunna 

handla om att se till andra personer än våra utvalda studieobjekts kommunikationsstrategier 

på sociala medier. Högre extern validitet hade kunnat nås genom att undersöka ett bredare 

material som hade givit studien mer djup och tillförlitlighet.   
 

4.4.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet beskriver hur pålitlig en mätning är och avser att man undersöker 

någonting på ett tillförlitligt sätt. Graden av slumpmässiga fel ska vara låg (Esaiasson et al., 

2012). Reliabilitet kan problematiseras då människor kan tendera att se eller höra det de vill. 

Detta kan resultera i att vi som forskare kan missa viktig information som inte är av vårt 

intresse.   
 
För att en analys och undersökning ska kunna nå hög reliabilitet ska dess resultat kunna 

reproduceras i ett annat sammanhang med andra forskare. Vi har valt ut fyra studiebobjekt 

som vi ansåg lämpliga att analysera för att kunna få svar på vår frågeställning. Målet är att 

vår studie ska kunna efterliknas av andra, men med ett annat urval av studieobjekt. 

 
I denna studie anser vi reliabiliteten vara hög då resultaten förmodligen hade blivit likvärdiga 

om undersökningen skulle utföras på nytt. I den kvantitativa analysen är de utvalda 

variablerna enkla att ta efter och följa. I den kvalitativa analysen kan resultaten däremot 

komma att variera då vi har valt att utföra en semiotisk analys. Den semiotiska analysens 

konnotativa del styrs efter den som utför analysens kunskap, känslor och kulturella 

värderingar (Barthes, 1977). Resultaten blir därför högst individuella. Denotationsdelen där 

materialet analyseras objektivt kan däremot upprepas av andra forskare, vilket gör den högst 

reliabel.  
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5. Resultatredovisning 

I följande avsnitt redovisas resultaten av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. 

Den kvantitativa analysen presenteras i form av tabeller med beskrivande text och den 

kvalitativa i form av bildcollage och semiotiska bildanalyser.      

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys             

Här redovisas resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen av varje profils 100 senast 

publicerade bilder. Av resultaten kan vi utläsa vilken information om sig själva våra 

studieobjekt väljer att presentera på Instagram. 
 
Diagram 1 - Omgivning 
Vilken omgivning ser vi i studieobjektens bilder på Instagram?  
  

 

 
 
Figur 5.1. Hur förekommande olika slags omgivningar är på profilernas konton. 
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I dessa figurer kan vi tydligt se att en stor andel av våra studieobjekts bilder har 

arbetsrelaterade bakgrundsmotiv. Larsson är den enda som inte publicerar störst andel foton 

som är tagna i arbetsmiljö då hennes största andel bilder inte är tagna i någon specifik miljö. 

Gemensamt för samtliga är att de bilder som publiceras minst är de föreställandes speciella 

evenemang och tillställningar, vilket kan bero på att det inte är ett större inslag i deras vardag 

trots profilernas kändisskap. Till Eklunds arbetsplatsbilder har vi räknat bilder på New York, 

eftersom han arbetar med att sälja lägenheter där och dessa bilder är relaterade till hans 

yrke. Eklund är den som delar med sig av flest bilder tagna i hemmamiljö, och Ibrahimovic är 

den med minst. 

 
Sett till Eklunds yrke kan detta vara ett strategiskt val. Eftersom han jobbar som mäklare kan 

ett konto med mysiga hemmabilder vara till en fördel för hans karriär. Utöver den faktorn är 

hemmamiljön en väsentlig variabel rörande bedömningen av hur privata studieobjekten är på 

sina konton. Att dela bilder tagna i hemmet kan fungera strategiskt för samtliga eftersom det 

kan väcka sympati och igenkänning, samt få följarna att känna sig mer involverade och 

delaktiga i deras liv ”bakom kulisserna”. Att några av studieobjekten emellertid väljer att inte 

dela många bilder från sin hemmamiljö kan ha sin grund i att de vill ta hänsyn till sin familjs 

privatliv.  
 

Diagram 2 - Interaktion 

Vilka interagerar studieobjekten med på sina Instagrambilder? 
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Figur 5.2. Hur förekommande olika interaktioner är i profilernas bilder. 
 

Figurerna visar att majoriteten av studieobjektens bilder inte innehåller någon interaktion. 

Det kan innebära att de antingen figurerar ensamma på dessa bilder, har fotat någon annan 

person som är ensam på bilderna eller att bilderna föreställer något annat än en person. Då vi 

utläste bildmaterialet kunde vi dock konstatera att det huvudsakliga fokuset i deras 

bildpublicering var dem själva. De bilder som publiceras näst mest är dem där profilerna 

interagerar med antingen vänner, bekanta eller andra. 
 

Återigen är det Eklund som visar publiken mest av sitt liv bakom scenen genom att han är 

den av de fyra som publicerar överlägset störst andel bilder på familjen. De andra visar på 

betydligt högre integritet. Larsson och Ibrahimovic hade inte publicerat en enda bild av de 

100 utvalda på sin familj, och Zouiten hade totalt fem. 
 
Diagram 3- Kläder 

Vilka typer av kläder bär studieobjekten i sin bildpublicering på Instagram? 
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Figur 5.3. Hur förekommande olika slags kläder är i profilernas bilder. 

 

I denna figur kan vi tydligt se att samtliga studieobjekt på de allra flesta av sina bilder bär 

vardags- eller arbetskläder. Bland de uppklädda bilderna står Zouiten för störst andel, de 

övriga tre har inte publicerat många uppklädda bilder. 
 

Även här kan det faktum att en av profilerna dominerar en variabel vara yrkesrelaterat. 

Eftersom Zouiten är modebloggerska, och därav använder sociala plattformar för att 

förmedla mode, kan det vara ett strategiskt val att publicera bilder där hon eller andra är 

uppklädda. Endast ett fåtal bilder från varje konto visar studieobjekten lättklädda. Det är 

bilder de publicerat från solsemestrar i badkläder, efter träningspass eller porträttbilder.  
 

Diagram 4 - Kommunikation 

Vilka typer av kommunikation förekommer på studieobjektens Instagramkonton? 
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Figur 5.4. Hur förekommande olika sorters kommunikation är på profilernas konton. 
 

Av figurerna kan vi utläsa att marknadskommunikation utgör en stor del av samtliga profilers 

material, vilket innebär att de alla publicerar bilder och texter som öppet marknadsför deras 

personliga varumärken. De två profiler som använder sig mest av marknadskommunikation 

är Ibrahimovic och Zouiten, medan Larssons och Eklunds konton till större del är fokuserade 

på personlig kommunikation. Utifrån denna information kan vi dra slutsatsen att Eklund och 

Larsson väljer att presentera en intimare bild av sig själva medan Zouiten och Ibrahimovic i 

större utsträckning väljer att framstå som professionella på Instagram. 

 

Larsson använder även en relativt stor del av sitt konto till att uttrycka sina åsikter kring 

samhällsfrågor och försöka påverka. Det bidrar till att hon framställs som engagerad i diverse 

frågor och att hon har en tuff attityd. För de andra tre profilerna fungerar Instagram inte lika 

mycket som ett verktyg för detta. Zouiten använder det många gånger till att referera till sin 

blogg, Eklund visar frekvent inspirerande bilder på hus och Ibrahimovic publicerar ofta 

intervjuer han gjort i samband med fotbollsmatcher. 
 

En samhällsfråga som samtliga studieobjekt publicerat bilder angående är terrorattentatet i 

Paris, som inträffade några dagar innan vår analys utfördes. De har alla publicerat bilder med 

texter där de visar sitt stöd till offren och använder sig av hashtagen #Prayforparis. 

 

5.2 Kvalitativ textanalys 

I följande avsnitt introduceras de tio populäraste samt de tio minst populära bilderna per 

profil, utplockade ur materialet från den kvantitativa analysen. Dessa bilder kommer att 

analyseras ur ett semiotiskt perspektiv med hjälp av Barthes (1977) teori kring denotation 

och konnotation samt med information vi utläst ur det kvantitativa resultatet. 
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5.2.1 Fredrik Eklund 

Eklunds tio mest gillade bilder:

 

 
 
Denotation 
Hälften av Fredrik Eklunds tio mest populära bilder föreställer människor som interagerar 

med varandra. En av bilderna visar en man och två hundar som ligger tätt intill varandra i en 
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säng. Alla människor i de olika bilderna har leende ansikten. På fem av sju bilder med 

människor förekommer kroppskontakt mellan personerna, och de står nära varandra. På de 

två övriga bilderna figurerar personerna utan interaktion med andra människor, varav den 

ena av bilderna är den med mannen och hundarna. I båda fallen ler personen och har blicken 

fäst vid kameran. Två av de tre bilder där inga människor förekommer föreställer städer, 

fotograferade från ovan i starka färger. Den tredje föreställer en hund med glasögon som 

ligger nedbäddad i en säng och tittar in i kameran. En hund förekommer i ytterligare en bild, 

där tillsammans med två människor som står nära varandra och klappar hunden. Den mest 

förekommande bakgrunden är storstadsmiljö med lysande lampor och färger vid skymning 

eller kvällstid. Näst vanligast är en säng som fotoobjekten ligger i på bilderna. 
 

Konnotation 
I bilderna som visar närkontakt mellan personer och djur går det att utläsa kärleksfullhet 

mellan fotoobjekten. De vuxna männen som figurerar i flera av bilderna är Eklund och hans 

man Derek Kaplan och den lille pojken är Kaplans son Kai Kaplan. Det framgår av 

bildtexterna att Eklund klassar dem och även hundarna som familjemedlemmar. 
 

De ser nöjda, glada och även stolta ut över att få stå nära eller hålla i varandra, vilket kan 

symbolisera en slags trygghet personerna emellan. Bilden där Eklund och Kaplan ligger 

lyckligt leendes i en säng och pussas på munnen och den där Eklund kramar om den 

skrattande Kai ute på stan illustrerar båda starka känslor av kärlek och lycka. Alla bilder där 

människor och djur figurerar genererar generellt sett en känsla av värme, både genom 

leendena hos personerna, de pigga blickarna och faktumet att de ser ut att ha roligt på 

bilderna. 
 

Den varma framtoningen tolkar vi som ett strategiskt val av Eklund gällande hans 

självpresentation. Det framgick i den kvantitativa analysen att han är den av våra 

studieobjekt som mest frekvent publicerar bilder tagna i hemmamiljö och bilder där han 

interagerar med familjemedlemmar, vilket även överensstämmer med vad som uppskattas 

mest av hans följare. Dessa bilder signalerar att Fredrik Eklund lever ett mysigt liv i en stor, 

färgsprakande stad tillsammans med sina nära och kära. Det är tydligt att han vill visa upp 

ett lyckligt liv på sitt Instagramkonto. 
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Eklunds tio minst gillade bilder:

 

 
 
Denotation 
Endast en av dessa tio bilder föreställer människor, åtta är på byggnader och en föreställer ett 

tidningsuppslag. Fyra är tagna på byggnader utifrån, fyra föreställer interiörer. Bilden på 

tidningsuppslaget visar en rakryggad kostymklädd man framför en byggnad. De flesta 

husbilderna har skarpa och kontrastrika färger, raka linjer och visar blanka ytor. Några är 

collage av bilder tagna ur olika vinklar och på olika rum. Flera av bilderna som är tagna 
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utomhus har en färgklar himmel i bakgrunden. På inredningsbilderna är färgerna inte lika 

kontrastrika som på exteriörbilderna. Den enda bilden som inte föreställer hus visar två män 

som tittar in i kameran. Fotot är taget nära deras ansikten, men vi kan se att männen är 

klädda i kostym med fluga och slips. Båda har finkammat hår och den ena av männen har ett 

par glasögon nere på nästippen. 
 
Konnotation 
Husen på bilderna ser mycket moderna ut. Majoriteten av bilderna ser inte ut att vara tagna 

med en mobiltelefons kamera, utan har troligen fotats med en professionell kamera i säljande 

syfte. De krispiga och skarpa färgerna tyder på att bilderna har redigerats för att se snygga ut 

och få dem att se åtråvärda ut. De förmedlar ett visst sterilt utseende, vilket antagligen är 

tanken bakom de nästan artificiella bilderna, då det får byggnaderna och interiörerna att se 

nya och fräscha ut. 
 

De två männen på bilden är Eklund och hans manager Steven Grossman. De ser ut att vara 

framgångsrika karriärsmän, de tittar båda självsäkert in i kameran och ler mycket belåtet. 

Likt de andra av Eklunds bilder med flera människor i samma bild visar även denna bild en 

slags närhet mellan personerna på bilden. De ser ut att känna varandra väl. 
 

Dessa bilder förmedlar en tydlig marknadsföring för Eklunds arbetsrelaterade affärer och 

samtliga har gemensamt att de är publicerade i ett professionellt syfte. De kan tolkas som 

reklam för hans professionella förmåga. Även om de förmedlar en bra bild av honom som 

mäklare bidrar dessa publiceringar inte till bilden av det lyckliga privatlivet Eklund 

framställer på flera av sina mest gillade foton. 
 

Sammanfattning av Eklunds bilder 
Mönstret som går att urskilja ur Eklunds populäraste bilder är att de är personliga och 

illustrerar värme och kärleksfullhet. De flesta av bilderna är tagna i en hemtrevlig, intim 

miljö med glada interagerande människor som visar att de har en tydlig nära relation till 

varandra. Denna trend ser vi inte någonstans bland de mindre populära bilderna. Där är 

Eklund istället för en mysig familjeman presenterad som framgångsrik mäklare som 

kommunicerar ut sina lyckade affärer. Bland dessa bilder är inslag från det personliga 

vardagslivet frånvarande, och fokuset ligger mer på Eklunds karriär. Hans självpresentation 

här är inte lika intim som på de populärare bilderna, kommunikationen är inte personlig, 

vilka är de delar av Eklunds personliga varumärke som hans följare verkar uppskatta mest. 
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5.2.2 Kenza Zouiten 
Zouitens tio mest gillade bilder: 

 

 
 
Denotation 
Kenza Zouitens tio mest gillade bilder föreställer nästan alla samma unga kvinna, fotad ur 

endast smått varierade vinklar. Den enda av dessa tio bilder som kvinnan inte är med på är 
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bilden på Eiffeltornet. Kvinnan är ensam på alla bilder förutom en, där en man står strax 

bakom henne och ler med armen om hennes axel. Många av bilderna är tagna på ungefär en 

armlängds avstånd från hennes ansikte, det är endast bilden av kvinnan sittandes på en 

trappa man ser att hon inte tagit själv. Miljön bakom kvinnan varierar från bild till bild, men 

majoriteten av dem är tagna inomhus. Hennes ansiktsuttryck är detsamma i de flesta av 

bilderna; hon har stängd mun och tittar in i kameran med huvudet lite på sned. På alla bilder 

bär hon olika kläder, och på några av dem syns det att hon har sminkat sig annorlunda. 
 
Konnotation 
På dessa bilder förmedlar Zouiten ett skönhetsideal. Det är tydligt att det är hennes utseende 

som är i fokus på bilderna, såväl hennes naturliga utseende som kläd- och sminkmässiga. 

Hon visar upp olika kläder hon bär, olika hårfrisyrer samt olika sminkningar. Vi förstår att 

mannen som står bredvid henne på en bild känner henne väl, och att de tycker om varandra, 

eftersom de båda ser glada ut och hans arm om henne utstrålar trygghet. Zouitens 

ansiktsuttryck i de övriga bilderna, där ansiktet tydligt är i fokus, har hon antagligen för att 

det är en posering hon anser gör sig bra på bild och låter henne framhäva det hon vill 

framhäva. 
 

I alla bilder förutom en som hon figurerar på är det hon som är det självklara fokuset. Detta 

överensstämmer med informationen i det kvantitativa resultatet som säger att Zouiten är den 

av de fyra profilerna som publicerar minst bilder innehållandes interaktion med andra. Av 

koderna i dessa bilder kan vi utläsa att hennes självpresentation till stor del går ut på att visa 

upp henne själv och kommunicera kring sitt personliga varumärke. Den enda bilden där 

Zouiten inte är det huvudsakliga fokuset är bilden på Eiffeltornet, som hon har publicerat för 

att kommunicera sitt stöd för offrena i terrorattentatet i Paris. 
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Zouitens tio minst gillade bilder:

 

 
 
Denotation 
Här är bildmaterialet inte längre lika enhetligt som det var bland de populäraste bilderna. På 

dessa bilder förekommer kvinnans ansikte inte lika frekvent, och i de fall hon är med på 

bilden är hon inte det huvudsakliga fokuset. Den enda bild hon är ensam på är den där texten 

”#ImPerfect” är skriven över henne. De övriga bilderna har ganska varierade motiv, ett par 

föreställer mat som är fotad ovanifrån och ett par andra föreställer en par ben i tighta jeans 



 

47 
 
 
 

och klackskor. Hälften av bilderna är fotade ovanifrån, varav många av motiven är 

utplacerade föremål. 
 

Konnotation 
Många av dessa bilder går att relatera till blogg-genren, då de består av snygga upplägg av 

mat, smink och andra föremål. Man ser att det finns en tanke bakom hur bilderna är 

utformade, speciellt tydligt är det att de som är tagna ovanifrån är arrangerade. Bland de 

flesta av dessa tio minst gillade bilder är det inte längre Zouitens utseende som är i fokus, 

utan här är flera av motiven andra komponenter som det är vanligt att bloggbilder består av. 

Gemensamt för flera av de här bilderna är att de knappt visar några ansikten, varken 

Zouitens eller någon annans, vilket kan uppfattas som en opersonlig framställning på kontot. 
 

I den kvantitativa analysen såg vi att Zouiten är den som publicerar mest bilder där hon eller 

andra är uppklädda. Det framgår i flera av dessa bilder att fokus är på det materialistiska, 

vilket korrelerar med det kvantitativa resultatet eftersom det signalerar en livsstil där 

eleganta ägodelar är av stor vikt. Dessa bilder där Zouiten inte visar upp sig själv presenterar 

en annan aspekt av hennes personliga varumärke som inte får lika mycket uppmärksamhet 

av hennes följare. 
 

Sammanfattning av Zouitens bilder 
Det går att urskilja ett tydligt mönster bland Zouitens bilder. Hennes tio mest gillade bilder 

föreställer nästan uteslutande bilder på henne själv. Som modebloggerska har publiken 

förväntningar på bilder av hennes utstyrslar, men de populäraste bilderna består nästan 

enbart av bilder hon tagit själv på sitt ansikte. 
 

Zouiten kommunicerar sällan personliga tankar eller åsikter, utan de flesta av hennes 

publiceringar består av väldigt korta bildtexter och bilder på henne själv i olika miljöer och 

situationer. Dessa miljöer och situationer är dock aldrig det som ska uppmärksammas i 

bilderna, utan de ser mer ut att vara den slumpmässiga omgivning Zouiten råkar befinna sig i 

när hon fotas. 
 

Att hennes bilder genererar väldigt många gillamarkeringar antar vi beror på att det stil- och 

skönhetsideal hon förmedlar fungerar som en inspirationskälla för många av hennes följare. 

Då hennes utseende är det som enligt gillamarkeringarna är mest uppskattat av hennes 

följare kan vi dra slutsatsen att hennes personliga varumärke till stor del är baserat på det 

skönhetsideal hon förmedlar. 
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5.2.3 Zlatan Ibrahimovic 
Ibrahimovics tio mest gillade bilder: 

 

 
 

Denotation 
Sju av Ibrahimovics tio mest gillade bilder föreställer fotbollsrelaterade sammanhang. På sex 

av dessa ser vi en man hålla i olika prispokaler och på två av bilderna finns en fotboll med i 

bilden. Mannen har mörkt hår som på majoriteten av bilderna är uppsatt i en låg tofs. På fyra 

av bilderna befinner sig mannen i ett rum som är inrett med träskåp och trähyllor och två är 

tagna i flygplansmiljö. På två av dessa tio mest populära bilder interagerar han med andra 

män. I resten av bilderna är enbart mannen i fokus, med undantag för en bild som föreställer 

en fotboll fastspänd på ett flygplanssäte. På bilderna där mannen interagerar med andra 
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finns hyllor och vattenflaskor i bakgrunden. Bilderna är ljusa och färgstarka. På sex av dem 

bär mannen kläder som uppvisar samma logotyp. 
 

Konnotation 
Gemensamt för Ibrahimovics mest gillade bilder är att de avspeglar glädje och triumf. De 

flesta av dem symboliserar vinster och framsteg i hans karriär. Vi tolkar att bildernas syfte är 

att få betraktaren att dela glädje över segrarna som visas upp med hjälp av bilderna och dess 

informerande bildtexter. 

 
I den kvantitativa undersökningen kunde vi se att majoriteten av Ibrahimovics bilder är 

tagna i arbetsmiljö och utan interaktion med någon. Bilderna föreställer alltså ofta en 

fotbollsplan med Ibrahimovic i träningskläder eller matchställ och med endast honom 

figurerandes. Logotypen som finns på hans kläder i sex av de mest populära bilderna 

symboliserar fotbollslaget Paris Saint-Germain FC. Dessa typer av bilder får betraktaren att 

se honom som en fotbollsstjärna. Bilderna skapar känslor hos följarna att vilja identifiera sig 

med och leva som honom. De skapar beundran och framställer Ibrahimovic som 

framgångsrik. 

 

Vi kan tolka bildernas underliggande koder som att Ibrahimovic vill framställa sig själv i 

professionell bemärkelse och att det kan vara en bidragande faktor till hans höga popularitet. 

Bilderna tillsammans med sina bildtexter fungerar som en plattform för hans följare att följa 

honom på i rollen som fotbollsproffs. Han delar inte med sig av privata bilder från 

hemmamiljö eller när han interagerar med sin familj, utan väljer att framställa sin karriär 

som fotbollsspelare.         

                      
Den konnotativa nivån för bilden med det omringade tecknade Eiffeltornet, vilket är 

symbolen för terrorattentatet i Paris, samspelar i hög grad med bildtexten “#prayforparis” 

och skapar känslan av samhällsomtanke.   
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Ibrahimovics tio minst gillade bilder:

 

 
 
Denotation 
Åtta av Ibrahimovics  tio minst gillade bilder visar en man med lite skägg och mörkt hår. 

Mannen interagerar inte med någon på bilderna. På flera av dem bär han röda kläder och 

tittar inte in i kameran. Han ler inte på de bilder där han tittar bort, men på tre av de tio 

minst populära bilderna tittar mannen in i kameran och ler på samtliga av dem. De två bilder 

som avviker är en som föreställer en ljushårig man i ett publikhav och en som föreställer en 

brunhårig, leende pojke. Flertalet av bilderna är tagna i utomhusmiljö. 
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Konnotation 
I de flesta av dessa bilder kan vi tolka in den underförstådda meningen “förberedelse”, att 

Ibrahimovic förbereder sig för kommande matcher. Han bär träningskläder och befinner sig 

på en fotbollsplan och ser mycket fokuserad ut. En av bilderna visar på extra stort fokus där 

han befinner sig på en flygplats iklädd Paris Saint-Germain FC-kläder med hörlurar i 

öronen. Han tittar bort i fjärran och är mycket allvarsam. Hur han poserar och är klädd kan 

vi koppla till att han är spänd och står inför en viktig, kommande match. 
 

Sammanfattning av Ibrahimovics bilder 
Den kvalitativa analysen av Ibrahimovics minst och mest gillade bilder visar bilder 

föreställandes honom själv. Han befinner sig på många bilder i arbetsmiljö, med arbetskläder 

på och interagerar inte med någon. Flertalet av bilderna som har fått mest gillamarkeringar 

är dem där Ibrahimovic håller i ett pris. Hans framgångar inom fotbollen är alltså något som 

följarna gillar och uppskattar att få ta del av. Hans konto framställer den professionella sidan 

av Ibrahimovic och fungerar nästan som hans egen digitala tidning. 

 
Flera av bildtexterna innehåller intervjufrågor inför kommande matcher där han delar med 

sig av sina egna tankar. Hans konto speglar inte mycket personlighet och privatliv, utan 

förefaller vara strategiskt upplagt. Bilderna som har gillats minst är de bilder som ligger 

längre bak i bildarkivet. Då vi gjorde ett urval om 100 bilder och Ibrahimovic visade sig vara 

den som mest sällan publicerade material sträckte sig historiken långt bak på kontot. Under 

den perioden hade han förmodligen ett mindre följarantal och vi drar slutsatsen att det är 

därför som de bilderna inte har genererat lika många gillamarkeringar. De urskiljer sig inte 

märkbart från dem han publicerar i dagsläget, som får nästintill dubbelt så många 

gillamarkeringar. Statistiken visar helt klart på utveckling av kontot och ökad aktivitet hos 

följarna. 
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5.2.4 Zara Larsson 
Larssons tio mest gillade bilder:

 

 
 
Denotation 
Zara Larssons tio mest gillade bilder föreställer en ung kvinna. Hon har ljust hår och ljus hy. 

Hon bär inga specifika kläder på bilderna och befinner sig inte heller i någon speciell miljö. 

Fokus är på henne och bilderna är ljusa och fotograferade framifrån i dagsljus.  På en av 

bilderna ser vi henne tillsammans med en ung, brunhårig tjej. De båda står nära varandra på 

bilden och tittar in i kameran. En av bilderna föreställer kvinnan framför Eiffeltornet. Hon 
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sträcker upp händerna i luften och ler. En annan visar henne i en lång korridor, hoppandes 

med händerna uppsträckta i luften. 
 

Konnotation 
Av Larssons tio mest gillade bilder föreställer nio av dem henne själv och bilderna är tagna i 

närbild. Koderna i bilderna tyder på självsäkerhet, glädje och attityd. De bildtyper som 

följarna uppskattar mest är alltså dem med Larsson i fokus. Bilden tillsammans med en 

yngre, brunhårig tjej föreställer Larsson tillsammans med sin lillasyster Hanna Larsson. 

Larsson behöver inte göra några spektakulära saker för att få visad uppskattning, utan simpla 

närbilder föreställandes henne själv fungerar framgångsrikt.  

 

Hon uttrycker sig i flera inlägg politiskt i bildtexterna, något som skapar diskussion i hennes 

kommentarsfält. Då vi valt att inte analysera kommentarer i uppsatsen fördjupar vi oss inte i 

dem. Anmärkningsvärt är att texterna i samspel med bilderna skapar hög aktivitet på hennes 

konto. 

 
Den mest gillade bilden är den där Larsson ligger på rygg i en säng, enbart iklädd en 

badhandduk. Hon visar avsiktligt sin vänstra bröstvårta och ansiktsuttrycket är allvarsamt, 

med en skymt till leende. Bilden har 113 000 gillamarkeringar och genom bilden samt 

bildtexten bygger den upp konnotationer för debatt som Larsson själv verkar vilja uppnå 

genom provokation. 
 

Larssons tio minst gillade bilder: 
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Denotation 
Fem av de tio minst gillade bilderna föreställer en ung kvinna och man. Hon är kortare än 

honom och de är båda blonda. Bilderna innehåller text i olika färger och typsnitt. Det har 

också klippts in bildobjekt i bilderna som föreställer en känguru, en röd telefon, en croissant, 

en röd måne, en motorcykel och andra objekt. En av de andra fem bilderna föreställer en 

kvinna tillsammans med tre män med mörkt ansiktshår. Två av männen bär keps och två av 

dem ler. En av dem pekar på kvinnan och tittar ner i marken. På bilden ser vi texten 

“Nöjesguiden” i bakgrunden. En annan bild föreställer ett rosa, tecknat djur framför en grå 

bakgrund. Bilden innehåller text om abort. En annan bild med liknande text visar två 

människohänder som knäcker ett ägg vars äggula har bytts ut mot ett dockansikte. Bilden har 

blå bakgrund. Den sista av de tio bilderna föreställer en bild på två barn med varsin mikrofon 

i handen som de riktar mot kameran. Under bilden står texterna “Checking For You” och “R. 

City”. 
 

Konnotation 
Bilderna som föreställer Larsson i sällskap med vännen och kollegan Noel Flike är reklam för 

deras podcast Den fantastiska resan. Bilderna konnoterar till reklam med hjälp av texterna 

som är rubriker för de senaste podavsnitten eller podcastens namn. Bildernas inklippta 

objekt och olika färgskalor gör att de känns lekfulla. Alla bilderna med minst 

gillamarkeringar har gemensamt att de kommunicerar mer eller mindre uppenbar 

marknadskommunikation. Larsson förmedlar information om sin podcast, intervjuer hon 

medverkat i, ställningstaganden i samhällsfrågor eller ett album på musiktjänsten Spotify 

som hon vill tipsa om. 
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Det framgår tydligt att följarna inte har lika högt intresse för bilder med uppenbar 

marknadskommunikation som närbilder på Larsson. Det är möjligt att många följer henne 

för att de finner henne attraktiv och vill se mer av hennes utseende. Följarna kan också 

uppfatta bilderna med uppenbar marknadskommunikation som påstridiga och vill inte bli 

uppmanade till att aktivt göra saker, som till exempel att klicka in på en länk eller ladda ner 

ett podcastavsnitt. Istället verkar de i högre grad uppskatta personlig information eller 

inblickar i Larssons vardag, utan att få några förväntningar från hennes sida på sig till att 

agera.   
 
Sammanfattning av Larssons bilder 
Efter den kvalitativa analysen av Zara Larssons tio mest respektive minst gillade bilder kan vi 

se ett övergripande mönster. Alla bilder med mest gillamarkeringar, förutom en, föreställer 

enbart Larsson och det blir tydligt att det är fokus på henne på kontot. Bilderna är inte tagna 

i någon speciell miljö och hon bär oftast vardagliga kläder. Det är Larssons persona och 

bildtexterna som gör hennes konto populärt, inte några spektakulära miljöer eller interaktion 

med andra. Den mest gillade bilden, där hon ligger på en säng iklädd ett badlakan och visar 

sin ena bröstvårta, tycker vi tydligt speglar stilen på Larssons Instagramkonto. Hon 

presenterar öppet sig själv, vardagsklädd som lättklädd, och uttrycker sina åsikter. De 

bilderna som fått minst gillamarkeringar är dem där hon marknadsför sin podcast och som 

förmedlar uppenbar marknadskommunikation. Följarna verkar uppskatta mer när hon delar 

med sig av sina personliga tankar och åsikter än när hon gör uppenbar reklam. 
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6. Analys och diskussion 
I följande del analyserar och diskuterar vi studiens resultat. Den teoretiska basen för 

analysen bygger på teorier om personligt varumärke, självpresentation och 

kommunikationsstrategier. Efter att analysen utförts följer diskussionen. 

 

6.1 Profilernas personliga varumärken 

Melin (1997) förklarar att en grundläggande poäng inom varumärkesstrategi är att 

konsumenterna, som i denna studie utgörs av profilernas följare, ska finna ett värde i 

varumärket. Målet är att lyckas attrahera många och lojala följare och en viktig del av det 

arbetet är att se till så att konsumenten förknippar varumärket med positiva associationer. Vi 

kan av våra resultat konstatera att studieobjekten har anammat detta varumärkesarbete då 

de främst publicerar bilder som framställer dem själva i positiv bemärkelse för sina 

respektive målgrupper. Med detta menar vi exempelvis att Zouiten publicerar bilder på 

henne själv i kläder, accessoarer och dylikt som hon vill visa på är trendiga. I Ibrahimovics 

fall är det fotbollsrelaterade bilder på honom där han ser triumferande ut, gärna poserandes 

med en pokal eller någon annan form av segerbevis. Larsson visar ofta upp roliga och lite 

stöddiga sidor av sig själv i sina bilder, vilket överensstämmer väl med hennes personliga 

varumärke, medan Eklunds bilder ofta innehåller faktorer som visar på hemtrevnad, trygghet 

och förtrolighet.  
 

Gads (2000) teori “Brand Mind Space” beskriver att ett framgångsrikt personligt varumärke 

ska framställa ens positiva personliga egenskaper som förhoppningsvis uppfattas som 

fördelaktiga för andra. Sett till de fyra dimensioner som Gad (2000) menar kan användas i 

personligt varumärkesbyggande kan vi konstatera att våra studieobjekt kan anpassas efter 

dem på olika sätt. Ju starkare ett varumärke är desto längre ut befinner det sig på modellens 

axlar. Det ultimata för ett personligt varumärke är att befinna sig längst ut på samtliga axlar i 

Gads (2000) modell. Dock varierar vikten av de olika axlarna beroende på i vilken bransch 

varumärket är verksamt, därav hamnar våra studieobjekt på olika positioner i modellen. 

Figuren nedan visar var vi i enlighet med våra resultat placerat ut de fyra profilerna i “Brand 

Mind Space”-modellen. 



 

57 
 
 
 

 
Figur 6.1. Gads (2000) modell “Brand Mind Space” med profilerna utplacerade. 
 
Den funktionella dimensionen 
Ibrahimovic är den av våra studieobjekt som visar upp sig som fördelaktig när han delar 

bilder på framsteg och triumfer inom karriären. Han visar att han är en mycket skicklig 

fotbollsspelare som tar hem seger efter seger med sitt fotbollslag Paris Saint-Germain FC. 

Eklund framställer sig som fördelaktig genom att visa upp bilder med sina 

familjemedlemmar, exempelvis sina hundar, fästmannen Derek och Dereks son Kai. Bilderna 

framställer honom som en kärleksfull familjefar som har god hand med både djur och barn.  
 
Den sociala dimensionen 
Genom att profilerna publicerar bilder på när de interagerar med andra marknadsför de sin 

sociala kompetens. Flera av dem förmedlar också bilden av ett lyckligt och kärleksfullt liv. 

Detta bidrar till att följarna kan uppleva att de får en personligare relation till profilerna. 

Följarna får i många av dessa fall ta del av profilernas privatliv, till skillnad från då 

studieobjekten visar upp sina professionella sidor. Att se dem interagera med andra 

människor mänskliggör dem och visar att de har ett liv vid sidan av sina karriärer. Den av 

våra studieobjekt som främst visar upp interaktion med andra människor i sin 
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bildpublicering är Eklund. Han delar med sig av bilder med familj och vänner, vilket hjälper 

honom att påvisa sin sociala förmåga.  
 

Den mentala dimensionen 
Profilerna inspirerar sina följare med sin bildpublicering som framställer dem som 

framgångsrika inom respektive bransch. De väljer att dela med sig av bilder när de har nått 

olika milstolpar i karriären eller varit framgångsrika inom andra sammanhang. Överlag 

förmedlar bilderna ett intryck av att profilerna lever lyckliga liv. Dessa inspirerande 

bildflöden kan komma att påverka följarna till att försöka förändra sina egna livsstilar till en 

viss mån, så att de mer liknar profilernas på Instagram. 

 

Den spirituella dimensionen 
Gad (2000) menar att för att det personliga varumärket ska uppfattas som starkt ska det 

spegla socialt ansvar. Det handlar om att följarna uppfattar personen som en förebild 

gällande medvetenhet. Genom att publicera bilder med bildtexter kopplade till 

samhällsproblem eller aktuella händelser signalerar samtliga profiler att de är 

samhällsmedvetna och omtänksamma. Till exempel delade alla bilder och texter för att visa 

sitt stöd för terrorattentatsoffrena i Paris. Dock delar några av dem denna typ av 

kommunikation i högre grad än andra. Det kvantitativa resultatet visar att Larsson och 

Ibrahimovic är de som publicerar mest kommunikation angående samhällsfrågor. 

 

Enligt “Brand Mind Space”- modellen med studieobjekten utplacerade tillhör det svagaste 

personliga varumärket Kenza Zouiten. Hennes varumärke är det som befinner sig längst in 

på modellen gällande tre av fyra dimensioner. Det är endast i den mentala dimensionen hon 

inte är längst in på axeln, vilket är den dimension där vi placerat samtliga profiler på samma 

position eftersom vi anser att de alla kan vara lika inspirerande för sina respektive 

målgrupper. Ett personligt varumärke som har förmågan att inspirera andra, få andra att  

må bra och att bli beundrad som person är enligt Gad (2000) ett starkt varumärke. I övrigt 

förhåller sig de andra tre profilerna ganska jämnt till varandra och befinner sig relativt långt 

ut på vardera axel. Eklund befinner sig längst ut i två dimensioner, vilket är tack vare att han 

publicerar mycket som stämmer överens med den funktionella och den sociala dimensionen. 

Dock är det inte nödvändigtvis sämre att behålla en hög integritet på sitt konto. Philbrick och 

Cleveland (2015) beskriver i sin teori vikten av att skapa fysiska fotavtryck som handlar om 

framträdande och arbetsplats. De menar att det personliga varumärket stärks av att individen 

ser professionell ut. Många av studieobjektens bilder sänder ut en professionell bild av 

vardera profil där man som följare får ta del av deras karriärer. Till exempel förekommer 
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många bilder föreställandes profilerna på sina olika arbetsplatser, vilket även det kan skapa 

inspiration hos följarna. Enligt resultaten är Ibrahimovic och Zouiten dem som använder sig 

av mest marknadskommunikation i sin bildpublicering. 

 

Philbrick och Cleveland (2015) menar vidare att en viktig del av processen är att utveckla ett 

personligt mantra. Det handlar om att skapa ett mantra som utmärker dig, gör dig 

ihågkommen och beskriver vem du är samt vad du har att erbjuda. Eklund är ett av 

studieobjekten som visar exempel på detta i sin bildpublicering. På ett flertal bilder utför han 

en så kallad “high kick”, som har blivit hans personliga uttryck för framgång. När han har sålt 

ett lägenhetsobjekt utför att han sin kick som fungerar som hans eget, utmärkande mantra. 

Genom att utföra detta kopplas det samman med honom och blir en del av hans personliga 

varumärke.  

 

6.2 Profilernas självpresentation 

Vi kan i studiens resultat se att profilerna framställer sig på ett sätt för att styra följarnas 

uppfattning om dem. Den presentation de gör av sig själva på sina Instagramkonton kommer 

vi här koppla samman med Goffmans (2009) teori om självpresentation. 
 
Resultatet av den kvantitativa analysen visade att våra studieobjekt ibland väljer att visa upp 

mer personliga miljöer, det vill säga bilder från när de befinner sig i den bakre regionen. Det 

är dock enligt självpresentationsteorin förbjudet för publiken att inkräkta bakom kulisserna, 

där skådespelarna tar chansen att lägga ifrån sig sina roller. Särskilt förbjudet är det i 

extremare fall rörande berömda personer, menar Goffman (2009). De förväntas endast 

framträda för sin publik i ceremoniella sammanhang, eftersom andra framträdanden som 

kan ses som mer informella kan nedsätta den stjärnglans som omger dem. Det faktum att 

våra studiebojekt ibland låter publiken se glimtar ur deras liv bakom kulisserna, då de mer 

eller mindre har lagt ifrån sig sina roller, betyder i enlighet med Goffmans (2009) teori att de 

minskar glansen och mystiken kring sina kändisstatusar. Detta kan fungera som ett 

sympatiskt och förtroendeingivande tilltag eftersom det mänskliggör dem och kan ge följarna 

en känsla av att de står närmare varandra då de får ett mått av insikt i profilernas vardagsliv. 

 

Ytterligare något våra studieobjekt gör som kan låta deras följare kika in bakom kulisserna är 

att bära vardagliga kläder på majoriteten av bilderna. Det kan skapa en igenkänningsfaktor 

för följarna och gör dem lättare att relatera till, då det uppvisar att de inte är omgivna av ett 

ständigt kändisskimmer. I det kvalitativa resultatet framgår det att en gemensam faktor för 

flera av studiebojektens mest gillade bilder är personlighet. När de presenterar sig själva som 
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mysiga, roliga och i hemtrevliga miljöer får de positiv respons. Det tyder på att 

igenkänningsfaktorn uppskattas bland många följare. 
 

Bland vissa av studieobjekten är det emellertid även vanligt att påträffa glamorösa faktorer. 

De använder sig i olika grad av accessoarer och andra attribut i sina självpresentationer. 

Eklunds bilder på tjusiga inredningar och Zouitens bilder på eleganta kläder och andra 

utseenderelaterade attribut är några exempel på ett begrepp som Goffman (2009) kallar för 

teckenutrustning. Han förklarar att det innebär statussymboler som uttrycker materiellt 

välstånd och som personer använder dagligen för att låta sig presenteras i en förmånlig social 

dager. Våra studieobjekt använder sina teckenutrustningar för att förmedla en attraktiv bild 

av sig själva, som de anser stämmer överens med sina personliga varumärken. 
 

Med stor sannolikhet är bilden de förmedlar av sig själva en förfinad framställning av hur de 

är. I de fall de väljer att visa följarna personligare sidor av sina liv innebär det ändå att de 

väljer ut vilka dessa sidor får vara, de visar inte upp delar som kan skada deras personliga 

varumärken. De handlingar som inte passar in i deras önskade självpresentation måste döljas 

för att profilerna ska kunna leva upp till den bild de vill framställa av sig själva, menar 

Goffman (2009). Att individer formar sina framträdanden enligt samhällets förväntningar 

för att framstå som bättre än de egentligen är kallar Goffman (2009) för socialisering. Att 

profilernas framträdanden inför sina följare bekräftar samhällets moraliska värden och 

exemplifierar hur de enligt samhället förväntas bete sig kan beskrivas med Goffmans (2009) 

begrepp idealisering. 
 
Våra studieobjekts framträdanden på Instagram är både idealiserade och socialiserade 

eftersom de presenterar en igenomtänkt bild av sig själva som överensstämmer med hur de 

vill att deras stora grupper av följare ska uppfatta dem. Då de har välkända personliga 

varumärken är det av stor vikt för dem att upprätthålla sina idealiserade fasader, vilka med 

stor sannolikhet är socialiserade och presenterar deras mest förmånliga attribut. Då de lyckas 

med detta leder det till att de får följare som ser upp till dem och idealiserar dem. Följarna 

kan inspireras av deras liv och kanske även känna avundsjuka gentemot profilerna. Goffman 

(2009) menar att dessa följare när en önskan om att klättra uppåt på samhällsstegen, vilket 

innebär att även de måste framträda på ett idealiserat och socialiserat sätt. Precis som för 

våra profiler krävs det att de upprätthåller sina eftersträvade fasader, både för att behålla sin 

plats på samhällsstegen och för att inte riskera att hamna på en lägre pinne. 
 

För våra profiler tar det här sig uttryck i att de använder sig av sina teckenutrustningar på 

sätt som lyckas försköna deras framträdanden. I Zouitens fall handlar det om kläder, smink, 
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föremål och andra objekt som passar in i hennes stil. För Ibrahimovic är det troféer, fotbollar 

och matchkläder som står för det mesta av hans statussymboler. Larsson använder sig av 

tecken som påvisar hennes attityd, som exempelvis sätten hon poserar på, frisyrer och kläder 

hon bär samt uppmärksamhetsgenererande budskap. Eklunds teckenutrustning består av 

flotta lägenheter, New Yorks skyskrapor och inspirerande miljöer. 
 

6.3 Profilernas kommunikationsstrategier 

För att uppmärksammas med sin kommunikation krävs det att man skiljer sig från andra 

(Dahlqvist & Linde, 2009). Att kommunicera ut ett budskap är en viktig del av arbetet med 

det personliga varumärket, Philbrick och Cleveland (2015) menar att det genom budskapet 

byggs en emotionell koppling till publiken. Faktorer att arbeta med för att lyckas sticka ut är 

till exempel medieval, budskap och utformning. En viktig faktor att ta hänsyn till menar 

Dahlqvist och Linde (2009) är målgruppen som kommunikationen ska rikta sig till.  
 

Då våra studieobjekt är verksamma inom olika yrkesområden har vi efter våra 

undersökningar kunnat dra slutsatsen att de riktar sig till helt olika målgrupper, och därmed 

även använder sig av olika sorters kommunikationsstrategier. I modellen nedan framgår var 

de fyra profilerna befinner sig i förhållande till varandra gällande kommunikationsstrategier. 

 

 
 
Figur 6.2. Dahlqvist och Lindes (2009) modell över kommunikationsstrategier med våra 
studieobjekt utplacerade. 
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Zlatan Ibrahimovic 

Vi kan utgå från att Ibrahimovics följare har ett intresse för fotboll och är motiverade att ta 

del av informationen han delar på Instagram. Ibrahimovic delar det mesta av sin 

kommunikation genom långa texter till sina bilder. Hans texter säger mer än hans bilder. 

Enligt Dahlqvist och Lindes (2009) modell för kommunikationsstrategier är det den 

rationella strategin Ibrahimovic använder sig av. Han strävar oftast inte efter att 

känslomässigt beröra sina följare eller engagera dem i mer personliga frågor, utan det som 

framgår av det kvantitativa resultatet är att 85 procent av hans kommunikation är direkt 

relaterad till hans karriär. På de flesta av hans bilder är det han själv på en fotbollsplan eller 

ingen alls som figurerar, vilket bidrar till intrycket av att han inte strävar efter att 

kommunicera med hjälp av sina bilder. Även detta är en del av den rationella strategin, för 

att budskapet ska förmedlas behöver texten läsas. 
 

Zara Larsson 

Larsson använder sig däremot av ett helt annat tillvägagångssätt. Vi anser att hon använder 

sig av en kombination av den sociala strategin och den känslomässiga strategin. Med den 

känslomässiga är syftet att målgruppens känslor ska beröras och det förutsätts att de är högt 

motiverade när de tar del av kommunikationen, vilket stämmer in på de inlägg där hon avser 

att påverka med sina åsikter. I dessa fall publicerar hon talande bilder innehållandes texter 

som kräver en målgrupp som är tillräckligt motiverad för att ta del av samt reflektera över 

budskapet. 

 

I de fall då hon inte avser att kommentera samhällsfrågor eller påverka på något djupare plan 

använder hon den sociala strategin. Även här är en känslomässig effekt utkomsten, dock inte 

genom en kommunicering av en lång text med ett budskap. Målgruppen i den här strategin 

förutsätts vara lågt motiverad, därför består kommunikationen till stor del av slagfärdiga 

uttryck. Många av Larssons bilder är färgglada, händelserika och roliga, vilket på ett enkelt 

sätt väcker uppmärksamhet hos följarna utan att någon större motivation krävs för att de ska 

kunna ta del av känslan av att vilja vara med som Dahlqvist och Linde (2009) beskriver att 

den sociala strategin vill förmedla. 
 

Fredrik Eklund 

Eklunds kommunikationsstrategi är främst den känslomässiga. Hans kommunikation består 

till stor del av långa, personliga texter kombinerat med bilder som ser ut att vara genuint 

personliga. De långa texterna förutsätter att följarna är motiverade nog för att läsa och ta del 

av det Eklund vill förmedla. Nivån av personlighet innebär i många fall att han har för avsikt 

att beröra sina följare känslomässigt med budskapet. Emellertid publicerar han även till en 
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viss del yrkesrelaterad kommunikation, vilket det kvalitativa resultatet påvisade inte var lika 

uppskattat bland hans följare. Den strategin han använder sig av där är den repetitiva. 

Avsikten är varken att beröra följarna känslomässigt eller förmedla ett budskap av djupare 

mening, utan endast att redogöra för framgångsrika affärer han gjort. 
 

Kenza Zouiten 

Även Zouiten använder sig av den repetitiva strategin. Både bilder och bildtexter förmedlar 

och upprepar i stort sett samma kommunikation. Fokuset i 89 procent av bilderna är på 

henne eller ingen alls, samtidigt som bildtexterna till 60 procent rör 

marknadskommunikation varav många förmedlar det enhetliga budskapet att läsaren bör 

besöka hennes blogg. Det här kräver en lågt motiverad målgrupp med rationellt beteende 

som tar emot budskapet när det visas upp på Instagramkontot på ett okomplicerat sätt likt 

detta. 

 

6.4 Diskussion 
Idag framställer vi människor oss ofta på sociala medier med en förskönande framtoning. De 

identiteter vi visar upp är socialiserade och idealiserade, vi beter oss enligt samhällets 

förväntningar och putsar våra fasader innan de visas upp (Goffman, 2009). Allt för att bilden 

som andra får av oss ska kunna bidra till att forma våra personliga varumärken på det mest 

önskvärda sättet. Profiler som besitter stora personliga varumärken har troligtvis ännu mer 

krav på sig gällande vad de förmedlar till sin publik. Det handlar för många om att vara ett 

bra, beundransvärt föredöme. Shepherd (2005) menar att det även handlar om att hitta och 

marknadsföra sina personliga egenskaper, man måste tydligt kunna förmedla vem man är 

och vad man står för till omvärlden. Om ett litet snedsteg uppmärksammas kan det förstoras 

och stanna i folks medvetanden under lång tid, därför är innehavandet av en medvetenhet 

om vad och hur man kommunicerar grundläggande. Samtidigt som denna medvetenhet 

krävs är det även eftersträvansvärt i det personliga varumärkesbyggandet att lyckas sticka ut 

för att skaffa sig uppmärksamhet (Dahlqvist & Linde, 2009).  

 

Det är även av stor vikt att tänka på att inte kommunicera ut olika budskap som inte 

överensstämmer med varandra, menar Shepherd (2005). Blandas ens budskap finns risken 

att man inte förmedlar en enhetlig identitet. Ska ens personliga varumärke formas på ett 

Instagramkonto bör man därför tas hänsyn till att framställningen av en själv och ens bilder 

är sammanhängande. Bland våra studieobjekts konton går det att urskilja olika nischer hos 

varje profil, de använder till viss mån sina Instagramkonton som kanaler för olika ändamål. 
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För samtliga är Instagram en viktig kanal där de kan etablera sina personliga varumärken, 

men det finns en tydlig skillnad gällande huruvida profilerna använder den till att ta 

publiceringen till en nivå över att endast existera på den sociala plattformen eller inte. 

Zouiten och Ibrahimovic använder sina konton som kanaler för att föra en 

marknadskommunikation kring sina personliga varumärken i större utsträckning än Larsson 

och Eklund, som för en betydligt personligare kommunikation. En bidragande orsak till att 

Zouiten och Ibrahimovics konton inte är så personligt inriktade kan vara att de är mer 

välkända och har större personliga varumärken och Instagramkonton. De båda profilerna får 

dessutom hjälp med att sköta innehållet på sina konton. Ibrahimovic samarbetar med en 

brand manager och Zouiten tar hjälp av en fotograf. Detta indikerar att de har en 

professionellt uttänkt kommunikationsstrategi bakom självpresentationerna, då båda kan 

vara så pass säkra på vilken deras målgrupp är att de kan nischa in sig relativt smalt och 

publicera det de vet att följarna vill se. Dessa faktorer är med stor sannolikhet bidragande till 

att deras Instagramkonton har en tydlig inrikting på det som deras följare förväntar sig av 

dem. 
 
Gemensamt för alla profiler är att de via sina bilder kommunicerar värderingar till sina 

målgrupper om vad de anser att det innebär att leva ett lyckligt liv. Vare sig kontona har 

karriären i fokus eller använder karriären mer som en beståndsdel i livsstilen är det just en 

livsstil som förmedlas. Detta leder till att följarna kan se profilerna som inspiration i sina 

egna identitetsbygganden (Goffman, 2009). 
 
Besitter man ett stort personligt varumärke och vill bli uppskattad på Instagram är följarna 

viktiga att ta hänsyn till. Genom bildpubliceringen som sker på Instagramkontot befinner sig 

individen i den främre regionen, vilket betyder att följarna spelar en stor roll i dess 

självpresentation då de är den publik som det måste tas hänsyn till (Goffman, 2009). 

Kommunikationen måste då anpassas efter vad följarna vill se och vad som kan tänkas 

generera mest gillamarkeringar. På stora konton kan en hög integritet vara ett sätt att skydda 

sig från att bli kritiserad eller missförstådd av följarna. Kraven som ställs på individer i 

dagens samhälle, framför allt kända profiler, om att vara goda förebilder gör att rädslan för 

misslyckande ökar. Risken finns att förväntningarna hos publiken till slut inte går att leva 

upp till. 
 
 

 



 

65 
 
 
 

7. Slutsats 

I det här avsnittet sammanfattar vi de huvudsakliga slutsatser vi kommit fram till i studien 

för att knyta an till studiens syfte och frågeställning. Vi avslutar med att presentera förslag 

till framtida forskning inom studiens forskningområde. 

 
Den frågeställning som vår studie har ämnat besvara lyder: 
 

Hur ser det kommunikativa arbetet ut bakom presentationen av fyra kända svenska 

profilers personliga varumärken på Instagram? 
 
Den utförda studien har lett oss till att dra följande slutsatser: 

 
• Profilerna framställer sig så fördelaktigt som möjligt i sina självpresentationer. 

 

De bilder och bildtexter som profilerna väljer att publicera på Instagram framställer dem i 

positiv bemärkelse inför deras följare. Det handlar om att de exempelvis framhäver de 

egenskaper de är nöjda med och som kan ha en fördelaktig effekt på deras personliga 

varumärken, eller att de signalerar att de är engagerade och bryr sig om andra som finns 

såväl i deras närhet som på andra sidan jorden. Vare sig det är deras genuina livsstilar eller 

framgångsrika karriärer som kontona fylls av är det ett strategiskt tankearbete som ligger 

bakom materialet och därav publiceras precis det som följarna troligen vill se. Profilerna 

visar upp en eftersträvansvärd bild av det perfekta kändislivet.  
 

• Profilerna driver en karriärfokuserad kommunikation. 

 

Resultatet visar att den kommunikation som våra studieobjekt driver främst handlar om 

karriär. Även om det i flera fall är kommunikation gällande deras livsstilar i allmänhet som 

verkar uppskattas av följarna är det en karriärsrelaterad kommunikation, som kopplas 

samman med deras personliga varumärken, som dominerar på kontona. Profilernas 

karriärskommunikation och unika personliga varumärken ligger till grund för deras 

självpresentation på Instagram.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har diskuterat identitetsskapande, personligt varumärke och 

kommunikationsstrategier på Instagram. För framtida forskning ser vi det intressant att 

undersöka hur kända profilers kommunikation mottas av specifika följare på Instagram eller 

andra sociala medier. Ett förslag kan vara att undersöka effekter på mottagare av 

kommunikation som drivs på stora Twitter-, Youtube- eller Snapchat-konton, för att få 

utvecklad förståelse för mottagarsidan och för att se till deras beteendemönster. 

 
Vi skulle även finna en studie där olika generationers kommunikation och identitetsskapande 

på sociala medier jämförs intressant. Detta för att få möjlighet att urskilja eventuella 

skillnader och likheter samt fastslå hur dessa kan förstås i en samhällelig kontext.   
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