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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats är baserad på mitt intresse för Sociala medier och dess multipla funktion i 

dagens samhälle. Kommunikation, information och reklam sprids snabbt i de digitala 

kanalerna och används idag inte bara för privat bruk utan utgör även en ansenlig grund 

för marknadskommunikation. Kanalerna är därför idag en billig väg att driva 

marknadsföring via, både för privatpersoner och företag. Jag har i denna uppsats valt att 

titta närmare på hur man via en av dessa sociala medie-kanaler kan driva en framgångsrik 

personlig marknadsföring. 

 

Studien är avgränsad till att undersöka ett Instagramkonto, nämligen yoga_girl som idag 

är ett av Sveriges största Instagramkonton med 1,4 miljoner följare. Jag undersöker i 

uppsatsen olika bilder från Instagramkontot yoga_girl och utför utifrån materialet en 

kvantitativ analys tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

analysen behandlar trender i det publicerade bildmaterialet medan den kvalitativa 

innehållsanalysen utförs genom en semiotisk bildanalys för att på bästa sätt besvara min 

frågeställning.  

 

Uppsatsen utgår från det teoretiska ramverket som i huvudsak behandlar vetenskapliga 

artiklar och forskningslitteratur om sociala medier, personal branding, marknadsföring, 

äkthet och identitet. Resultatet påvisar en allmän trend i yoga_girls bildpublicering där 

hon använder sig av olika bildmiljöer och interaktionspersoner som skapar och driver 

fram både inspiration, motivation och identifikation för de personer som följer kontot. 

Dessa olika komponenter verkar vara det som driver yoga_girls framgångsrika personliga 

marknadsföring via onlinekommunikation på Instagram. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, Instagram, Marknadskommunikation, Onlinekommunikation, 

Kommunikationsstrategier, Personlig marknadsföring, Yoga_girl, Äkthet, Identitet, 

Meningsskapande. 
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1. INLEDNING 
Nuförtiden lever de flesta av oss digitalt och sociala medier är ständigt närvarande i våra 

liv. Många är inne på Facebook, Twitter och Instagram flera gånger per timme vilket gör 

att information och kommunikation delas och sprids snabbt via sociala medier och 

digitala plattformar. Kanalerna har därför blivit en billig och enkel väg för 

marknadsföring, både för företag och privatpersoner. I samband med sociala medier 

pratar vi ofta om begrepp som personal branding och personliga varumärken.  

 

Jag har baserat på mitt intresse för sociala mediers spridning, funktion och påverkan valt 

att undersöka hur man kan lyckas med personlig marknadsföring genom endast en av 

dessa kanaler. Att jag har valt att avgränsa studien till endast en kanal beror på att jag 

finner det intressant att undersöka om man verkligen måste driva sin personal branding 

på flera olika plattformar för att nå bästa resultat? Kanske räcker det med endast en 

kanal?  

 

Jag kommer med hjälp av både en kvantitativ undersökning analysera, och sedan i en 

semiotisk analys undersöka, vilka kommunikationsstrategier som driver framgång på 

Instagram.  

 

Studieobjektet för min undersökning blir Instagramkontot yoga_girl som idag har 

1,4miljoner följare och är med siffran ett av de största Instagramkontona i Sverige. 

(expressen.se) Yoga_girl har genom just Instagram framgångsrikt drivit sitt personliga 

varumärke och är idag en känd föreläsare, instruktör och Yogi. Yoga_girl har idag postat 

snart 5000 bilder på sitt konto där allt från yogaposer på stränder och ovanpå surfbrädor 

till inspirationsbilder på utrustning, outfits och miljöer dyker upp. Kontot anspelar 

mycket på ”yoga-filosofin” där mindfullness är en stor del, detta återspeglas i bildtexter 

på kontot.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur man kan kommunicera sin personliga 

marknadsföring på Instagram. Detta skall jag göra genom att analysera vilka 

kommunikationsstrategier som driver lyckad onlinekommunikation. 

 

1.2 Frågeställning 
För att besvara syftet utgår analysen från huvudfrågeställningen:  

Vilka kommunikationsstrategier kan man använda sig av för att driva en 

framgångsrik personlig marknadsföring på Instagram? 

 

1.3 Disposition och avgränsning 
Uppsatsen består, utöver denna Inlednings-del, av ett kapitel vid namn Teoretiskt ram. 

Här presenteras forskning och teorier som knyter an till ämnet jag undersöker. Därefter 

finns kapitlet Metod som till en början består av förklaringar av metodval, 

tillvägagångssätt och analysmetoder. I följande avsnitt Analys presenteras resultatet av 

undersökningarna. Resultat och diskussion kommer näst där efter. Där kopplas resultatet 

till mitt teoretiska ramverk för att sedan analyseras. Avslutningsvis under kapitlet 

Slutsatser lägger jag fram de slutledningar uppsatsen har gett samt ger förslag på vidare 

forskning i området.  

 

För att undvika att uppsatsen blir för komplex och för tidskrävande för den tidsram som 

getts har jag valt att göra viss avgränsning. Det finns flertalet sociala kanaler som hade 

utgjort en intressant grund för analys men denna uppsats har jag valt att avgränsa till att 

endast analysera ett av de vanligaste och största sociala medierna, nämligen plattformen 

Instagram. Uppsatsen kommer heller inte att beröra eller behandla publicerade videos på 

Instagramkontot och heller inte inkludera följarnas kommentarer på respektive bilder.  
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1.4 Bakgrund 

Rachel Bråthén, mest känd som Yoga Girl, är född och uppvuxen i Sverige men flyttade 

vid arton års ålder till Västindien för att starta ett nytt liv. Yogan blev i Costa Rica en del 

av vardagen och fungerade som en kur för hennes skolios, ryggsmärtor, som i och med 

yogan försvann helt. (expressen.se) År 2010 började Rachel hålla i Yogaklasser på ett 

hotell (rachelbrathen.com, 2015) på den karibiska ön Aruba där hon idag bor med sin 

man och sina hundar. År 2012 startade Rachel, det som har kommit att bli det största 

Yoga-kontot i världen, yoga_girl för att dela med sig av sina yogaupplevelser. I en 

intervju i DN (www.dn.se/livsstil) berättar Rachel att ”sociala medier är så filtrerade och 

ytliga och jag vill skriva viktiga saker ”om yogan som botat min skolios, som balanserat 

mitt liv och dämpat dramat, om glädjen och tacksamheten.” Hon berättar också att hon i 

början uppdaterade sitt konto upp till sex gånger om dagen och efter bara ett par månader 

hade hon 50,000 följare. Rachel berättar i samma intervju (www.dn.se/livsstil) att för att 

lyckas i sociala medier anser hon att det man lägger upp skall vara genuint och autentiskt. 

Rachel förklarar i en annan intervju att hon inte retuscherar sina inlägg då hon vill vara 

en förebild för tjejer och därför visar ” både celluliter och magfett”. Hon menar på att 

mycket av hennes framgång beror på hennes synsätt att det är okej att vara mänsklig, och 

att inte försvinna någon vecka – ”man måste finnas där för sina följare”. Rachel förklarar 

att det viktiga för henne är att människor mår bra och yogar, inte att hon ska tjäna massa 

pengar. Hon menar på att hennes Instagramkonto mer är som en community och inte bara 

ett medium. (expressen.se) Idag har yoga_girl nästan 1,4 miljoner följare vilket har gjort 

att hon idag är en världskänd yogi som leder workshops och retreater världen över. Hon 

har också skrivit en inspirations bok om hennes spirituella resa tillsammans med en del 

recept. Idag har Rachel Bråthén fem assistenter och agenter i två länder och hennes 

Instagramkonto har idag cirka 1.4 miljoner följare. (rachelbrathen.com) Rachel Bråthén, 

yoga_girl, är idag ett socialt medie-fenomen som med hjälp av plattformen Instagram 

driver sin personal branding och sina kommunikationsstrategier på ett mycket 

framgångsrikt sätt.  
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2. TEORETISK RAM 
I detta avsnitt kommer de teorier som jag finner relevanta för undersökningen att 

presenteras. Teorierna kommer belysas och förklaring ges till varför de är passande för 

uppsatsens syfte och frågeställning. Avslutningsvis kommer jag i avsnittet att presentera 

hur dessa teorier sammanflätas till ett teoretiskt ramverk.  

2.1 Marknadsföring 
Kotler, Armstrong & Parment (2011) menar på att företag idag arbetar med 

marknadsföring för att både skapa nya kundrelationer samt för att behålla redan 

befintliga kunder. Gummesson (2008) syftar till att marknadsföring i sin effektivaste 

form är när den genomsyrar hela varumärket (organisationen eller företaget) och att det 

hela tiden handlar om att förstå kundens behov och därigenom skapa ett mervärde. 

Gezelius & Wildenstam (2007) beskriver att kunder idag tack vare det ökade 

informationsflödet i kombination med den hårda konkurrensen på i stort sett samtliga 

marknader har skapat ett tuffare klimat för marknadsföringen samtidigt som att den har 

fått en större roll i vårt samhälle. Fill (2006) menar att på grund av detta hårda klimat har 

den s.k. traditionella marknadsföringen letat upp nya vägar att ta och en av dem är via 

webben och sociala medier. Marknadsföring via internet och sociala medier kan på ett 

enkelt sätt bli mer kundorienterad och uppmanar samt uppmuntrar följare, vänner och 

besökare till interaktion (Fill, 2006). Vidare menar Fill (2006) att marknadsföring via 

sociala medier fungerar som en tvåvägskommunikation som öppnar upp och möjliggör 

för dialog. Kerpen (2011: 14-16) beskriver att sociala medier även banar väg för snabb 

återkoppling vilket gör att sändaren på ett effektivt sätt kan se hur budskapet tas emot 

och behandlas av mottagaren. 

2.2 Kommunikationsstrategier 
Keller, Apéria och Georgson (2013, 207) menar i avsnittet om direktkommunikation att 

de nya metoderna för personifiering hjälper till att återinföra viktiga 

marknadsföringsverktyg. En-till-en, medgivande och erfarenhetsmarknadsföring är både 

potentiellt effektiva sätt att få konsumenter att bli mer aktiva och involverade i ett 

varumärke. Direktkommunikation genom bl.a. nyhetsbrev, kataloger och hemsidor gör 

det även möjligt för kommunikatörer och marknadsförare att få direkt feedback från 

konsumenter och kunder. Keller, Apéria och Georgson (2013, 271) beskriver att ”det 

faktiskt är så att direkt marknadsföring ofta ses som en nyckelkomponent inom 
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relationsmarknadsföring.” Larsson (2002, 121) menar på att nätverksstrategier ”bygger i 

större utsträckning på interpersonell kommunikation och är baserade på tanken om 

organisk tillväxt för att frambringa förändringar i samhället samt bygga relationer med 

externa publiker.” Falkheimer och Heide (2011, 202) beskriver sociala medier som att 

utgöra en ”virtuell plattform som erbjuder dess användare – såväl organisationer som 

enskilda medborgare och kunder – möjlighet till interaktivitet och informationsutbyte.” 

Författarna menar att man i de sociala medierna diskuterar och definierar olika frågor 

genom dialog, samtidigt som användarna bygger sin personliga identitet genom 

självrepresentation. Falkheimer och Heide (2011, 203) skriver att kommunikatörer 

genom de sociala medierna kan använda de sociala medierna för att försöka 

kommunicera sina egna budskap och perspektiv genom så kallade nätverksstrategier. De 

menar också på att en alternativ metod som har kommit att influera fältet strategisk 

kommunikation allt mer är så kallade nätverksorienterade kampanjstrategier eller 

strategier för organisk tillväxt. Falkheimer och Heide (2011, 204) beskriver att sådana 

strategier handlar om att den strategiska kommunikatören försöker få gehör för sina 

budskap och perspektiv genom spridning i existerande eller nya nätverk burna av 

interpersonell kommunikation, snarare än via masskommunikation. 

 

I nätverksstrategier burna av sociala medier är det inte den tänkta slutanvändaren som 

står i fokus, utan här är alla tänkbara förmedlare av informationen i de sociala medierna 

minst lika viktiga. Falkheimer och Heide (2011, 204) syftar till att ”via de sociala 

medierna kan man utnyttja inte bara fördelarna med den interpersonella 

kommunikationen i sig, utan även mediets tekniska förmåga att understödja en 

omedelbar gemenskap”.  

2.3 Märken och meningsskapande 
Bengtsson & Östberg (2011:62) skriver att för att skapa förståelse för hur märkens 

meningsskapande för konsumenter går till behöver den meningsskapande processen 

förstås utifrån individens vanliga konsumtion. Författarna menar därför att eftersom 

konsumtionen är en kontinuerlig process betyder det att mening aldrig är bestämd utan 

under beständig utveckling.  
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Ligas & Cotte (1999:610) har tagit fram en modell som exemplifierar tre kontexter där 

konsumenter integrerar med märken och skapar mening runt dem. Som ett resultat av de 

olika kontexternas påverkan på varandra förhandlas en gemensam mening fram.  

De olika kontexterna är: marknadsföringskontexten, den individuella kontexten och den 

sociala kontexten. Ligas & Cotte (1999:610) menar på att ett märkes mening inte behöver 

vara samma i de olika kontexterna. En konsument kan utveckla en viss mening i en 

kontext men det betyder inte att den är likadan i en annan. Ibland beror 

meningsskapandet i de olika kontexterna på varandra och ibland gör de inte så. 

Meningsskapandet beror helt och hållet på individen, situationen och platsen.  

 

Figur 1: Kontexter för meningsskapande (Ligas & Cotte 1999)  

Ligas & Cotte (1999:612) beskriver att inom marknadsföringskontexten bidrar 

märkesinnehavaren med information för meningsskapandet. Genom marknadsföring av 

en produkt eller märke kan märkesinnehavaren påverka konsumenternas uppfattning om 

märket. De kan bidra med information om vad märket står för, vem användaren av 

märket är, och hur det ska användas. Denna kontext ger således individerna en grund att 

stå på tillsammans med den generella uppfattningen om märket i fråga. Genom reklam, 

PR och sponsring kan ett märke framställas på ett visst sätt som möjliggör för 

konsumenten att bilda sig en uppfattning om märket.  
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Ligas & Cotte (1999:610) skriver att i den sociala kontexten sammanförs individer och 

märkets mening förhandlas fram. Alla individer har en historia kring och uppfattning om 

ett märkes mening. I denna kontext talar individerna själva om hur de ser på, och vilken 

uppfattning de har om, märket. Genom den sociala interaktionen skapas en allmän bild 

av märkets innebörd. Ligas & Cotte (1999:610) beskriver vidare ”att individer i ett 

socialt sammanhang har en gemensam åsikt angående ett märkes mening är viktigt för 

avkodning av det budskap som individer vill förmedla genom att använda ett visst 

märke”.  

I den individuella kontexten handlar det om hur konsumenten uppfattar, tolkar och 

anpassar den information som märkesinnehavaren presenterat. (Ligas & Cotte, 1999:610) 

Meningsskapandet i den individuella kontexten påverkas ytterst av både 

marknadsföringskontexten och den sociala kontexten. Det är av hög vikt att veta hur 

andra uppfattar ett märke för att kunna använda märket för att framställa sig själv på rätt 

sätt. Ligas & Cotte (1999) benämner två olika processer i den individuella kontexten för 

skapande av mening. Den första processen berör idén om att individer använder sig av 

olika märken i olika sammanhang. Författarna menar att människor är kapabla till att 

skapa egna jag och anta olika jag. Beroende på vilket jag som används för tillfället kan 

märkesmedvetna konsumenter använda sig av olika märken i olika situationer (Ligas & 

Cotte, 1999:611). Den andra processen handlar om att konsumenter tolkar 

märkesinnehavarens information och skapar sedan en personlig mening genom att basera 

denna på sina erfarenheter, livshistoria och mål i kombination med den kontext de 

befinner sig i.  

2.4 Sociala medier 
Eriksson och Weibull (2014) menar att sociala medier kan beskrivas som mobil- och 

webb-baserad teknologi som används för att skapa hög interaktiva plattformar där både 

individer och grupper kan dela, diskutera, skapa, och modifiera användar-genererat 

innehåll. De nya sociala plattformarna har ändrat människors sätt att kommunicera, det 

har gått från envägskommunikation till tvåvägskommunikation. (Dong- Hun, 2010). 

Carlsson (2009) menar att företag genom sociala medier kan bygga relationer, öppna upp 

för dialoger och etablera en relation på helt nya plan med dess kunder. Sociala medier 

gör det även enklare att lyssna på kunder och att följa trender.  



Kommunikationsstrategier	  för	  personlig	  marknadsföring	  på	  Instagram	  
Stockholms	  Universitet,	  JMK,	  Vt-‐15	  
Vendela	  Mindelöf	  

11 

Sociala medier finns på flera olika plattformar med olika funktioner vilka alla kan 

användas både privat och jobbmässigt. Sociala medier kan delas i formen av bl.a. text, 

ljud, videos och bilder som sprids i nätverk så som Facebook, Twitter, YouTube och 

Instagram (Scott, 2013).  

 

Boreli, Chen och Kaafar (2013) menar att tillsammans med det ökande antalet av sociala 

medier användare, speciellt användare av mobiltelefoner, blir plats-baserade funktioner 

en allt viktigare del av socialt nätverkande. Boreli et al (2013) beskriver att i plats-

baserade tjänster i sociala medier kan användare checka in och visa sina vänner och 

kontakter var dem är via ett GPS system. Idag finns det således många organisationer, 

företag och celebriteter som driver sina egna kanaler inom sociala medier, däribland kan 

vi se några vanliga som ex. Facebook-, Twitter- och Instagramkonton. Colliander (2012) 

menar på att de sociala medierna i stort har skapat en ny social plattform där en mer 

effektiv interaktion kan ta plats med allt från följare och fans till intressenter och kunder. 

Någonting att ha i beaktning är dock att ytterst lite forskning har bedrivits kring märkta 

skillnader mellan publicitet i traditionella medier jämfört densamma i sociala medier. 

Däremot har de sociala medierna banat väg för flertalet nya kändisar som gjort sig stora 

genom exempelvis Instagram, en av just dessa är yoga_girl vars konto uppsatsen kommer 

behandla.  

 

I artikeln Advertising with User Generated Content: A Framework and Research Agenda 

av Krishnamurthy och Dou (2008) skrivs det att sociala medier i grunden handlar om att 

dela upplevelser, erfarenheter och att socialiseras. Detta styrker även Eriksson och 

Weibull (2014) som menar att fenomenet sociala medier för många på ett enkelt och 

smidigt sätt möjliggör kommunikation och interaktion. 
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2.4.1 Instagram 
Instagram är en gratis fotodelningsapplikation för mobiltelefoner där det är enkelt att dela 

bilder och korta videos med andra användare. Instagram lanserades i oktober 2010 och 

har över 150 miljoner användare varje månad med en ökning av 66 % av personer som 

laddar ner applikationen från varje år. (Smith, 2014). Instagram har just nu runt 55 

miljoner bilder som laddas upp varje dag (Ahmad, 2014). Instagram (Instagram.com) 

beskriver själva på sin hemsida att för att bilder ska bli mer intresseväckande kan man 

använda sig av flertalet olika filter, som exempelvis att göra bilden ljusare, mörkare, 

suddigare eller skarpare. Ursprungligen var tanken att bilder endast skulle delas med 

familj och vänner men allt eftersom Instagrams spridning har användningsområdena 

blivit fler och bredare. Idag använder allt från företag och ideella organisationer till 

kändisar och privatpersoner appen i sin dagliga kommunikation med kunder och 

intressenter. Instagram kan i marknadsföringssyfte användas för att ordna exempelvis 

tävlingar med mål att anhängarna ska dela och sprida information om den enskilda 

organisationen eller personen (Westander 2014). På Instagram finns möjlighet att söka 

och sprida information via så kallade hashtaggar (#) (Westander 2014). 

 

Instagram har flertalet funktioner för att förfina bilder, en av dessa är filterfunktionen 

som kan få ett foto som är knäppt med mobilen att se professionellt taget ut. Funktionen 

att dela foton som läggs upp kan man välja från gång till gång om bilden ska delas även 

på ex. Facebook och Twitter (Instagram, 2015). Chan (2011:108) beskriver Instagram 

som ”ett enkelt socialt nätverksverktyg innehållande uppdateringar i form av foton direkt 

postade av personer i ditt nätverk. Användare kan interagera genom att kommentera på 

bilder i hens nätverk och kan, i sann Facebook anda, gilla dem.” Chan (2011) anser att 

Instagrams växande popularitet beror på att det är enkelt att använda applikationen och 

även att dela bilder på andra sociala medier. Safko (2012) menar på att Instagrams 

viktigaste attribut bland fotodelande sociala nätverk är att Instagram är roligt och att dela 

bilder med andra är ett utmärkt sätt att också dela minnen.    
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2.4.2 Branding på Instagram 
Bilddelande sociala nätverk, så som Instagram, är ett utmärkt sätt för företag att 

marknadsföra sig själva i en miljö där det skall vara billigt men samtidigt av hög kvalitet. 

I denna sfär finns många konsumenter och den är starkt konkurrensfördelaktig (Safko, 

2012). Smith (2014) menar på att det är 65 procent av världens topp 100 märken som har, 

och använder, Instagramkonton där de lägger upp bilder eller videos minst en gång i 

veckan. Instagram skriver i sin handbok för varumärken (Instagram for business, 2014) 

att det som de mest framgångsrika varumärkena (eller företag, privatpersoner m.fl.) har 

gemensamt är att ”dessa konton lyfter fram sina unika identiteter och värderingar genom 

sina intresseväckande bilder samtidigt som de fokuserar på sina respektive 

gemensamheter” (Instagram for business, 2014: 3§)  

2.5 Personal branding 
Flertalet författare talar om att personal branding handlar om att identifiera utmärkande 

egenskaper som gör att en person sticker ut från massan. Sheperd (2010) menar på att 

personal branding handlar om att hitta sina speciella egenskaper och sedan marknadsföra 

dem på det mest slagkraftiga sättet som möjligt. Ett exempel skulle kunna vara på 

Instagram. Vitberg (2010) berättar att personligt varumärkeskapital byggs genom att en 

person definierar sina färdigheter och kunskaper samt berättar hur dessa i skiljer sig från 

mängden. Kaputa (2010) syftar, likt Vitbergs resonemang, till att personal branding 

handlar om att hitta en USP (unique selling point) vilket innebär att personen letar fram 

de kvaliteter som skiljer sig från konkurrenterna.  

 

Sammanhanget är A och O och när hen har hittat sin USP gäller det att visa upp denna i 

rätt sammanhang. Ett personligt varumärke liknar på många sätt utformningen av ett 

vanligt varumärke där ex. en produkt skall säljas (Kaputa, 2010; Sheperd, 2010) Det 

handlar i grunden om att ta reda på kundens behov. Sheperd (2005:59) menar att för att 

kunna utnyttja fördelarna med personal branding måste man uttryckligen förmedla vem 

man är och vad man står för till alla individer man interagerar med. Personal branding 

handlar således om att man genom utvalda strategier bygger sitt eget personliga 

varumärke, detta oftast för att nå ett karriärmässigt mål. 
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2.6 Äkthet 

Engdahl (2009:156) menar på att det i dagens samhälle har blivit viktigare, men 

samtidigt svårare än förut, att presentera sig själv. Den personliga identiteten är idag en 

komplex företeelse som har fått en större och viktigare betydelse idag, då vi har kontakt 

med flera olika personer och situationer, än förr. Palfrey & Gasser (2008) förklarar det 

paradoxala, i och med samhällets digitalisering, i att det idag å ena sidan är väldigt enkelt 

att ändra sin identitet eller skapa flera sådana men att människor å andra sidan är bundna 

mer än någonsin till endast en identitet. 

Man menar på att våra identiteter är mer exponerade i det digitaliserade samhället, där 

internet tillgängliggör information om privatpersoner för allmänheten. De sociala 

medierna bidrar i hög grad till detta fenomen då en person själv kan exponera sig och 

bidra till ökad insyn i sitt privatliv genom att vara aktiv på dessa plattformar.  

Goffman (2009) menar på att även om vi inte kan styra andras uppfattning, varken online 

eller offline, så finns det sätt att påverka denna uppfattning, detta omnämns som 

intryckssyrning. Begreppet syftar till att personer framställer sig själva genom att betona 

eller dölja egenskaper och aspekter för att uppfattas på ett visst sätt. Vidare menar 

Goffman (2009) att när en person presenterar sig själv finns det stor risk att hen kommer 

att idealisera sin person, således bara lyfta fram ”bra” egenskaper. Genom en idealisering 

ges intrycket av att personen i fråga är lite bättre än vad som faktiskt är fallet. 

Idealiseringen följer samhällets normer för vad som anses vara ett eftersträvat och 

godtagbart beteende (Goffman, 2009: 44). Problem som kan uppstå i och med fenomenet 

idealisering är att det, om det accepteras av mottagaren, kan uppfattas som överdrivet och 

oäkta. Goffman (2009:58) beskriver att oäktheten bygger på en bristande 

överrensstämmelse mellan de intryck hen sänder ut och verkligheten. För att det 

idealiserade och verkliga jaget skall överensstämma krävs det följaktligen en balans 

mellan parterna, om detta fungerar kan hen upprätthålla sin påhittade äkthet. Marwick & 

Boyd (2010:124) förklarar att eftersom människors självrepresentation ser olika ut 

beroende på publik och mottagare kan autentiteten ses som en relativ och föränderlig 

faktor.  
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2.7 Identitet 
Bengtsson & Östberg (2011:60) menar att identitet kan syfta på den enskilda individen 

eller en grupp, därav pratar man ofta om självidentitet respektive social identitet. Den 

stora frågan angående identitetsbegreppet är hur identitet blir till dvs. hur blir vi de vi är? 

Bengtsson & Östberg (2011) syftar till de teorier som förespråkar tankarna om att 

identitet, på både individ- och gruppnivå, formas av både sociala och kulturella faktorer.  

 

Bengtsson & Östberg (2011) beskriver att: 

”I takt med att konsumtionen har fått en allt mer central roll för människor har också 

märken i stigande omfattning blivit symboliska resurser i identitetsarbetet. Märken är en 

källa till såväl identifikation som distinktion.” 

 

Författarna menar på att relationer med märken kan frambringa identifikation med andra 

grupper av likstämmiga konsumenter med vilka individen gärna jämför sig (Bengtsson & 

Östberg, 2011:60).  Distinktionen som skapas genom konsumtion av ett visst märke som 

skapar åtskillnad gentemot de som inte konsumerar detta märke. På detta vis kan märket 

sticka ut från mängden. Bengtsson & Östberg (2011) syftar till att det för konsumenter 

handlar om att bygga relationer med de varumärken som baserar sina värderingar på det 

sätt man vill se sig själv. Identitetsarbetet understöds med hjälp av olika märken och om 

konsumenten upplever att omvärlden uppfattar och uppskattar detta identitetsspel 

förstärks sannolikt relationen med märket då det uppfattas som en pålitlig partner för 

identitetsbyggande. I detta fall skulle vi kunna se yoga_girl som ett varumärke som står 

för bilden av ett sunt och hälsosamt liv samt för träning och livsbejakande. En konsument 

använder i detta fall varumärket som en identifikations-, inspirations-, och möjligen 

motivationspelare i sitt identitetsbyggande.   
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3. METOD 
I detta metodkapitel klargörs de metodval som gjorts för uppsatsen. Denna studie utgår 

från ett kvalitativt tillvägagångssätt för att analysera fenomenet, i detta fall 

Instagramkontot yoga_girl. I studien kommer författaren att använda sig av en semiotisk 

analysmetod. Nedan redogörs för det vetenskapliga angreppsättet följt av en beskrivning 

av semiotiken samt förklaring av centrala begrepp. Sist kommer en diskussion kring 

uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Undersökningen är begränsad till att analysera ett Instagramkonto, yoga_girl som med 

närmare 1,4 miljoner följare är ett av de största kontona i Sverige. (expressen.se/halsoliv) 

Jag ämnar undersöka yoga_girls bilder för att ta reda på vilka kommunikationsstrategier 

hon använder sig av i sin bildpublicering och personliga marknadsföring på Instagram. 

Fokus ligger här på bilden tillsammans med antal likes och bildtexter. Kommentarer från 

följare är således uteslutna då dessa i denna uppsats inte är relevanta för frågeställningen. 

Då jag vill nå en djupare förståelse och för att besvara min frågeställning angående vilka 

kommunikationsstrategier man kan använda sig av för att driva en framgångsrik 

personlig marknadsföring på Instagram har jag valt att använda mig av dels en studie 

med kvantitativ innehållsanalytisk tappning samt en kvalitativ innehållsanalys med 

semiotisk inriktning som utgångspunkt. För att komplettera metoderna och göra 

uppsatsen mer samhällsrelevant kommer analysen i uppsatsen grundas i den teoretiska 

bakgrunden där personal branding, äkthet och märken och meningsskapande står som 

bas. 

 

I den kvantitativa studien har jag undersökt en mängd bilder för att se det generella 

materialet snarare än det specifika. (Backman, 2006:58) Genom denna metod och de 

variabler som jag nedan har satt upp kommer jag kunna utläsa likheter och skillnader i 

materialet och därigenom se vilken typ av bild som yoga_girl mest använder sig av samt 

vilken/vilka typer av bilder som får flest likes och blir mest uppmärksammade. I den 

kvantitativa analysen undersöks alltså utvalt material där frågor ställs för att få djupare 

förståelse för bilderna.  
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Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka typer av kommunikationsstrategier 

man kan använda sig av i sin personliga marknadsföring på Instagram. Ett sätt att 

undersöka detta är således genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys av Instagramkonton, där jag i denna uppsats har valt att undersöka 

yoga_girls Instagramkonto. Patel och Davidson (2011) beskriver att kvalitativ och 

kvantitativ forskning avser hur en forskare väljer att bearbeta, framhäva och analysera 

den insamlade informationen.  

 

Patel & Davidson (2011) beskriver vidare att den kvalitativa inriktningen baseras på 

insamlad data från exempelvis intervjuer eller tolkningar. I denna uppsats kommer jag att 

använda mig av en semiotisk tolkning för att på bästa sätt besvara frågeställningen. Den 

semiotiska analysen valdes då detta angreppssätt möjliggör för analys på djupet vilket 

förhoppningsvis leder till att frågeställningen på ett insiktsfullt sätt kan besvaras. Valet 

av forskningsmetod beror på att det är bilder som skall tolkas för att undersöka 

kommunikationsstrategier inom mediet Instagram. Ekström & Larsson (2011) skriver att 

till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen fokuseras det i den kvalitativa 

innehållsanalysen på tolkning av mindre material, i detta fall Instagram bilder, vilket gör 

att kontexten till bilderna går att ta reda på.  

 

3.2 Kvantitativ analys 
Backman (2006:31) menar att den kvantitativa analysen är en metod som passar bra om 

man vill granska ett stort bildmaterial. I detta fall vill jag undersöka och ta reda på vilken 

typ av bilder som genererar flest likes för att kunna svara på vilka 

kommunikationsstrategier man kan använda sig av för att driva en framgångsrik 

onlinekommunikation och personlig marknadsföring, detta har undersökts under 

perioden 1:a januari – 1:a maj 2015. Jag vill också ta reda på om det finns någon speciell 

trend i yoga_girls publicerade bilder, detta för att på ett djupare plan kunna besvara 

frågeställningen och uppsatsens syfte.  

 

För att se vilka typer av bilder som genererar flest likes har jag formulerat olika variabler 

för att få fram en beskrivning av materialet som jag sedan kan använda för att utföra den 

kvalitativa innehållsanalysen. 
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3.2.1 Urval kvantitativ analys 
Urvalet för den kvalitativa analysen grundas i bilder som är publicerade på 

Instagramkontot yoga_girl under perioden 1:a januari 2015 – 1:a maj 2015. Jag valde 

denna period då syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier i 

onlinekommunikationen som driver framgångsrik personlig marknadsföring på 

Instagram. Vid denna tidpunkt har yoga_girl blivit så pass känd och resultatrik, däribland 

att Rachel Bråthén har skapat ett helt företag där hon arbetar med både föreläsningar, 

kurser och klasser tillsammans med att hon driver bloggar samt ett Twitter och 

Instagramkonto, att slutsatser för att besvara frågeställningen bör gå att dra från de 

utvalda 310 bilderna under perioden. Jag anser därför att denna period är den mest 

relevanta delen för mig att analysera djupare.  

 

De 310 bilder som publicerades under perioden (1:a januari - 1:a maj 2015) har samlats 

ihop och för att möjlig- och rimliggöra undersökningen beslutade jag mig för att göra ett 

till urval. Detta urval baserades på antal likes de 310 utvalda bilderna hade fått, jag 

bestämde mig för att närmare undersöka bilder som genererat över 30 tusen likes för att 

få en tydlig bild av, och förhoppningsvis se en trend i, det utvalda materialet. Dessa 

bilder kom att bli 114 stycken, vilka bilder jag tillslut har valt att analysera i en 

kvantitativ analys. Jag har valt att presentera de variabler som baserat på min 

frågeställning och syfte ger mig relevanta svar.  

 

3.2.2 Variabler 

1. Yogamiljö 
Denna variabel har valts ut då jag vill ta reda på var bilderna vanligtvis äger rum. Genom 

variabeln får jag fram information angående om det går att urskilja en trend i bildflödet åt 

ett visst håll. Jag kommer också kunna undersöka vilken effekt yoga_girls banbrytande 

bilder, med exempelvis yogaposer får och om det är dessa som gör att Instagramkontot är 

så populärt. Nilson (1998) menar att en huvudkomponent inom marknadsföring är att 

sticka ut och skapa uppmärksamhet vilket går att se i exempelvis de bilder där yoga_girl 

utför avancerade yogaposer på en surfingbräda. Variablerna kommer ge en bredare 

förståelse för vilken typ av bild som yoga_girl mest använder sig av.  
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Variabler: 

• Brygga 

• Ej yoga 

• I stadsmiljö 

• Strand 

• Surfingbräda 

• Yoga klass 

2. Omgivning 
Efter en snabb genombläddring av yoga_girls publicerade bilder kan man tydligt urskilja 

ett mönster i bildernas omgivning. Bakgrunden föreställer i många fall spektakulära 

miljöer i form av både tropiska solnedgångar, exotiska vita sandstränder, karibiskt hav 

och utsikter från takterrasser med stora pooler utöver städer som San Francisco och New 

York. Melin (1999) beskriver att en effektiv väg att gå inom marknadsföring är att 

försöka sälja in sitt varumärke som en eftertraktad livsstil. Arvidsson (2004) menar även 

på att denna strategi är mycket gynnsam då människor skapar tycke för känslan av att 

hitta mening och identifikation i livet.  

 

Variabler: 

• Stadsmiljö 

• Sandstrand 

• Solnedgång 

• Ingen specifik utsikt eller bakgrund 

3. Interaktion 
Vilka personer finns återkommande med på bilderna? Vilka interagerar Rachel Bråthén 

med i bilderna? Jag finner denna variabel intressant då den kan förklara vad som driver 

likes och inte. Genom denna variabel kan vi också få en djupare inblick i om äktheten 

styrks av interaktion i bilderna. Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning skulle här 

även kunna appliceras. Yoga_girl lyfter förutom sig själv fram andra individer som hon 

interagerar med t.ex. hennes man, hennes hund eller hennes vänner. Detta mänskliggör 

henne och visar på att hon lever ett liv som ”vem som helst” samtidigt som hon använder 

sig av begreppet intrycksstyrning som visar hennes liv från en bra sida där hon har ett 

lyckligt äktenskap och lever tillsammans med sin man och sin hund i den karibiska 

övärlden.  
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Variabler: 

• Man 

• Hund 

• Ingen interaktion 

• Vänner eller bekanta 

4. Kläder 
Denna variabel ger svar på om kläderna har betydelse för antal likes. Det kan också ge 

svar på om kläderna har betydelse för marknadskommunikationen om en viss trend kan 

urskiljas i vad följarna uppskattar och är mottagliga för. Denna variabel blir således 

intressant då den talar om vilken typ av kläder som spelar in i fråga för yoga_girls 

popularitet.  

 

Variabler: 

• Träningskläder 

• Bikini eller baddräkt 

• Vanliga kläder 

 

5. Marknadskommunikation 
Denna variabel är intressant för att undersöka i vilken utsträckning yoga_girl använder 

sig av Instagramkontot för sin personliga marknadsföring genom synlig och uppenbar 

kommunikation. Exempel på sådan skulle kunna vara i bildtexter som hänvisar till 

evenemang och yogaklasser med Rachel Bråthén, hänvisning till internetsidor där 

yoga_girl medverkat eller kanske TV-program eller andra intervjuer.   

 

Variabler: 

• Kommunikation angående texter kring samhällsfrågor 

• Kommunikation angående yoga_girls marknadsföring 
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3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

3.3.1 Semiotik 

Sturken & Cartwright (2009:12) menar att genom ord beskriver, förstår och definierar 

vi världen som vi ser den, och på samma sätt använder vi bilder. De menar på att vi 

använder flera olika verktyg för att tolka bilder och skapa mening hos dem, oavsett om 

det är medvetet eller ej. Det är sociala konventioner som konstruerar en bild, detta 

betyder att vi måste lära oss dess koder för att förstå bildens innebörd (Sturken & 

Cartwright, 2009:26). I dagens samhälle kan en bild sitta inne på olika avsedda effekter, 

bilden kan ha olika funktioner och syften som ger skilda meningar hos olika grupper, 

människor och publiker (Sturken & Cartwright, 2009:9). Ekström & Moberg (2008:17) 

menar att allt som kommuniceras kan studeras av semiotiken och metoden kan 

appliceras på ex. reklambilder, mode eller texter. Fogde (2010: 182) syftar till att allt 

som går att tolka ses inom semiotiken som tecken där alla tecken bär på en betydelse. 

Detta innebär att allting vi uppfattar är kommunikation och denna kommunikation 

uppfattas olika och ger olika betydelser av olika människor. Samma sak gäller således 

de meddelanden (i form av ex. bilder, videos eller texter) som vi dagligen tar emot och 

nås av via bl.a. sociala medier. Ekström & Moberg (2008:27) beskriver att semiotiken 

som analysmetod emellanåt kritiseras för att vara subjektiv, kritiker menar att den 

semiotiska forskaren exempelvis inte tar; produktionsprocesser, betraktarens tolkningar 

eller sociala, ekonomiska eller kulturella kontexter i beaktning.  

3.3.2 Paradigm och syntagm 

Fiske (2011) upplyser om att grundaren till semiotiken oftast förklaras vara Ferdinand 

de Saussure som bidrog till utvecklingen av det semiotiska fältet genom sin teckenlära. 

Saussure menade på att det finns två sätt att organisera tecken till koder. Det första 

sättet benämndes som begreppet paradigm som innebär en uppsättning av tecken från 

vilken man kan välja ett tecken. Alla tecken i ett paradigm måste ha någonting 

gemensamt samtidigt som de skall kunna skiljas från varandra. Ett enkelt exempel på ett 

paradigm skulle kunna vara alfabetet. Fiske (2011:54) beskriver vidare att Saussures 

andra sätt benämns som syntagm. Ett syntagm är valt ur ett paradigm och beskriver de 

utvalda tecknens sammansättning.  
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När ett tecken har valts ut från ett paradigm kombineras det vanligtvis med andra 

tecken, kombinationen av dessa tecken är alltså ett syntagm. Om paradigmet 

exempelvis är alfabetet kan syntagmet vara ett ord eller en mening.  

Chandler (2007:84) menar på att syntagmatiska relationer intertextuellt refererar till 

andra signifikanter som samspelar i en text, medan paradigmatiska relationer 

intertextuellt refererar till signifikanter som är frånvarande i texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 ovan visar på vad Chandler menar med referenserna inom de olika relationerna. 

De syntagmatiska relationerna refererar till andra signifikanter i samma text, här således 

”En kvinna yogar” medan de paradigmatiska relationerna refererar till de signifikanter 

som är frånvarande texten. Om signifikanterna i den paradigmatiska relationsaxeln byts 

ut ändras således även de syntagmatiska relationernas innebörd. En annan text (i detta 

fall mening) skulle i sådant fall uppstå och innebörden av denna skulle förmodligen vara 

en helt annan. Baserat på detta anser jag därför metoden som högst relevant i fråga om 

analys av yoga_girls Instagramkonto och jag borde genom metoden kunna besvara både 

uppsatsens syfte och frågeställning.  

Figur 1. Syntagmatiska och paradigmatiska axlarna 
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3.3.3 Semiotiskt analysschema  
Sonesson (1992: 195) menar att Barthes skapade ett system och tillvägagångssätt för 

analysering av bilder och deras betydelse genom beteckningarna denotation och 

konnotation. Barthes (1977) menar att denotation avser förhållandet mellan tecknet och 

dess referent i verkligheten, det vill säga tecknets uppenbara mening. 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 bilden har fotats i. Det är av stor vikt att även analysera och ta hänsyn till 

personer som finns i bilden – hur dem gestaltas så som kläder, rörelser och uttryck. Vid 

analys av en bild är det även viktigt att ha andra möjliga objekt i beaktning, som ex. 

byggnader och fordon. Denotation ger således den uppenbara betydelsen av något. Det 

gäller exempelvis layout, färger och typsnitt. Konnotation syftar till interaktionen mellan 

tecknet och användarens kunskap, känslor och kulturella värderingar. Tecknet ligger i 

denna beteckning nära en subjektiv betydelse men också en intersubjektivitet då 

individer från samma kultur ofta delar konnotativa teckentolkningar. Fiske (2011:80) 

menar att konnotationer i stor utsträckning är arbiträra och specifika för en viss kultur.  

 

Ekström och Moberg (2008:24) menar att syftet med en konnotativ analys är att visa 

vilka underliggande meningar och kulturella föreställningar bilden ger uttryck för. Det 

handlar dock inte om subjektiva tolkningar utan om gemensamma kulturella 

uppfattningar.  

 

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

analys därför skall kunna nå validitet krävs det att metoden undersöker vad den är avsedd 

at undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Reliabilitet står för tillförlitlighet. För att 

en analys och undersökning skall kunna nå hög reliabilitet skall dess resultat kunna 

reproduceras i ett annat sammanhang med andra forskare.  

 

Merriam (1994:177) menar på att validitet kan delas in i två olika delar, dessa kallas den 

interna respektive den externa validiteten. Den interna validiteten handlar om verklighet 

och om det nådda resultatet överensstämmer med denna.  
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Østbye (2004) menar att forskaren i processen om den interna validiteten bör ställa 

frågan om undersökningen verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka? Om så 

är fallet höjs följaktligen validiteten. Merriam (1994) beskriver att den externa validiteten 

handlar om en undersöknings resultat och huruvida detta är applicerbart i andra 

situationer och kontexter än just den specifikt undersökta. I denna process bör resultatet 

följaktligen vara generaliserbart för att nå hög validitet. Jag anser att undersökningen av 

Instagramkontot yoga_girl kan appliceras på andra fall och undersökningar. Dessa skulle 

således kunna handla om offentliga eller privatpersoner som på olika sätt framställer sig 

genom kommunikationsstrategier i sociala medier. För att nå högre extern validitet hade 

jag exempelvis kunnat undersöka ett bredare material som skulle gett undersökningen 

mer djup och mer tillförlitlighet samt då också ett bredare och mer tillämpningsbart 

resultat. Merriam (1994:180) menar att en relevant fråga i avseende för reliabiliteten är 

om det nådda resultatet skulle kunna upprepas likväl som om samma resultat skulle 

kunna komma att återkomma vid en likadan undersökning. Vidare förklarar Merriam 

(1994) att begreppet reliabilitet emellanåt kan vara problematiskt då människor är 

föränderliga och tidvis ändrar sina beteenden. Att anta inom reliabel forskning är därför 

att verkligheten är konstant.  

 

I fallstudien i denna undersökning skulle jag vilja se reliabiliteten som hög då resultatet 

förmodligen hade blivit näst intill detsamma om överensstämmande undersökning hade 

gjorts igen. Variablerna är tydliga och kan enkelt följas. I den kvalitativa 

innehållsanalysen är det dock inte säkert att samma nådda resultat skulle nås då denna del 

främst berör en semiotisk analys. Beroende på vem som utför denna analysdel kommer 

dennes konnotationer att spela stor roll för analysens resultat då vi alla har olika 

bakgrund och livsupplevelser som spelar stor roll i konnotationsarbetet. Som Merriam 

(1994) syftar till så kan detta vara en problematisk del inom reliabilitetsbegreppet – 

människor är föränderliga och tolkar intryck och upplevelser olika. Kvale & Brinkmann 

(2009:263) menar dock att en viktig del att tänka på i en semiotisk analys är att inte 

fokusera för mycket på reliabiliteten då detta kan störa det kreativa arbetet och dess 

variationsrikedom. Den denotativa analysen i denna uppsats, där forskaren analyserar 

materialet objektivt, skulle däremot kunna upprepas vilket således gör denna del av 

analysen högst reliabel.  
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4. ANALYS 
I följande stycken presenteras först undersökningen och sedan resultaten av den 

kvantitativa analysen följt av den kvalitativa innehållsanalysen. Den kvantitativa 

analysen presenteras i form av tabeller med kortare förklarande text samt reflektioner och 

den kvalitativa innehållsanalysen i resonerande textform med Barthes (1977) teorier 

kring denotation, konnotation samt Saussures begrepp paradigm och syntagm. I de 

konnotativa analyserna kommer jag att utgå från den västerländska kulturens synsätt då 

detta är den bakgrund jag som författare står på och kan analysera utifrån, för som Fiske 

(2011:80) menar på är konnotationer i stor utsträckning specifika för en viss kultur. 

4.1 Kvantitativ analys 
Tabell A - Vilka personer eller djur interagerar yoga_girl med i sina publicerade 

Instagrambilder?  

 

 
(n=114) 

 

Tabellen visar på att yoga_girl oftast är ensam på sina publicerade bilder, det är således 

oftast hon som står i huvudfokus. Av de 114 analyserade bilderna är yoga_girl ensam på 

60 % av dem. På kvarstående bilder innefattas yoga_girls man 12 %, hennes hund 11 %, 

hennes vänner och bekanta 10 % slutligen finns det några publicerade bilder som endast 

visar ex. miljö eller mat dessa innefattas i de sista 7 % i tabellen.  

7%	  
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Det är således påtagligt att det är Rachel Bråthén (yoga_girl) som är varumärket. Som 

Ligas & Cotte (1999:612) tidigare nämnt kan märkesinnehavaren bidra med information 

om vad märket står för vilket yoga_girl exemplifierar genom sina bilder där vi kan tolka 

in exempelvis inre styrka, sinnesro och att ge kärlek vilket yoga_girl menar på att man 

genom yoga kan uppnå.  

 

Tabell B – Var utför yoga_girl i sina publicerade Instagrambilder yoga?  

(n=114) 

 

Denna figur visar på vart yoga_girl oftast utför sina yogaposer. Vi kan här se att 26 % av 

bilderna visar yoga när Rachel Bråthén befinner sig på en sandstrand, 14 % när yoga 

utförs på en brygga, 7 % i stadsmiljö, 6 % när yoga_girl håller i en yogaklass, på 4 % av 

de publicerade bilderna befinner sig yoga_girl i en pose på en surfingbräda och slutligen 

visar 3 % av bilderna yoga i inomhusmiljö. Vi kan också genom tabellen se att 40 % av 

de publicerade bilder som har fått över 30 tusen likes faktiskt inte behandlar yoga direkt 

utan är bilder där yoga_girl publicerar annat material, exempel på sådana bilder kan vara 

bilder när Rachel Bråthén är med sin man, hund eller bilder på olika miljöer eller 

utsikter. Från tabellen kan vi således utläsa att yoga_girl oftast väljer att publicera 

yogabilder från när hon befinner sig på en strand. Som nämnts tidigare menar Gummeson 

(2008) att den effektivaste formen av marknadsföring är när denna genomsyrar hela 

varumärket där det hela tiden handlar om att förstå kundens behov och kunna skapa 

mervärde.  
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Detta är som jag ser det precis vad yoga_girl gör när hon använder sig av exotiska platser 

som karibiska sandstränder som bakgrund till sina yogabilder. Gemene man kopplar 

förmodligen platser som sådana till semester och avkoppling vilket gör att ett mervärde 

för mottagaren/kunden skapas i att följa yoga_girl på Instagram och uppleva dessa platser 

genom hennes bilder.  

 

Tabell C – Vilka miljöer använder sig yoga_girl av i sin bildpublicering på 

Instagram?  

 
(n=114)  

 

I denna tabell kan vi tydligt se att yoga_girl publicerar flest bilder med en sandstrand 

som motiv eller bakgrundsmotiv (48 %) samtidigt som vi även kan avläsa att de bilder 

som föreställer en solnedgång publiceras minst (9 %). Melin (1999) menar på att märken 

som visar på en eftertraktad livsstil erbjuder en form av eskapism för dess kunder, vilket 

jag tror är precis vad som händer med yoga_girls paradisbakgrunder och drömmande 

miljöbilder. Vem vill inte leva på en karibisk ö och yoga på vita sandstränder? 
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Tabell D – Vad använder sig yoga_girl mest av för kläder i sin bildpublicering på 

Instagram?  

 

(n=114) 

 

I denna figur kan vi påtagligt se att de bilder där yoga_girl har på sig bikini eller baddräkt 

är de bilder som är mest förekommande och får många likes. Bilder där Rachel Bråthén 

bär vanliga kläder ligger på 27 % jämfört med badklädernas 48 %. Nilson (1998) menar 

att en strategisk marknadsföringsstrategi är att bygga en profil som sticker ut från 

mängden. Falkheimer och Heide (2011) menar även på att användare genom sociala 

medier (så som Instagram i detta fall) kan bygga sin identitet genom den 

självrepresentation som drivs i mediet. I yoga_girls fall kan vi se profilen av att sticka ut 

i form av Rachel Bråthéns extraordinära yogaposer i kombination med bärandet av 

vackra bikinis och baddräkter. Identitetsbyggandet förs i bilderna fram genom 

kombinationen av de speciella bilderna tillsammans med bildtexterna som behandlar allt 

från kärleksförklaringar till Rachel Bråthéns man till att ta upp och stödja samhällsfrågor 

eller bara enkla # (hashtags) eller emoji ikoner (små miniatyrbilder som finns för ex. 

smartphones). En mer ingående analys ang. denna strategi finns att se i nästföljande 

tabell. 
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Tabell E – På hur många procent av de publicerade Instagrambilderna använder 

sig yoga_girl av öppen och uppenbar marknadskommunikation?  

(n=114) 

 

Figuren visar på att av de bilder som har valts ut med över 30tusen likes är det endast 11 

% som öppet visar att kommunikationen i bildtexten rör sig om marknadskommunikation 

för exempelvis en yogaklass eller ett event som yoga_girl har/kommer att hålla i. Av 

bilderna är det också 4 % som berör pågående samhällsfrågor i vilka Rachel Bråthén 

visar sitt stöd, dessa kan exempelvis vara attentatet mot Charlie Hebdo 

(www.expressen.se) där yoga_girl stödjer via #JeSuisCharlie eller vid 

jordbävningskatastrofen i Nepal (www.krisinformation.se) som yoga_girl också väljer att 

supporta via #PeaceForNepal.  
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys  
I följande avsnitt introduceras de nio bilder som tagits fram i den kvantitativa analysen 

och som i detta avsnitt utgör grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa bilder 

kommer här analyseras ur ett semiotiskt perspektiv tillsammans med Barthes teorier 

kring denotation och konnotation samt Saussures begrepp paradigm och syntagm. 

Utgångspunkten för analyserna ligger i Barthes och Saussures begrepp vilka kommer att 

användas på ett relevant sätt för fallstudien. Den teoretiska basen för analysen bygger 

som tidigare nämnt på teorierna personal branding, äkthet, identitet, märken och 

meningsskapande. 

 

Strukturen för analysen ser ut som följande: Bild 1- 5 är yoga bilder med endast Rachel 

Bråthén närvarande, bild 6 - 7 utövar Rachel Bråthén yoga tillsammans med sin man 

eller sin hund och slutligen bild 8 visar Rachel Bråthén som firar att hennes bok är en 

bestseller. Utifrån den kvantitativa analysen kom jag fram till att yoga_girl först och 

främst publicerar yogabilder och de bilder som får flest likes är när Rachel Bråthén 

utövar yoga tillsammans med sin man eller sin hund.  
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Bild 1 – Yoga på stranden 

Denotation 

I bildens förgrund syns en sandstrand och tre 

stenar som uppenbaras precis i vattenbrynet. 

Centrerat i bilden syns en person som vid 

vattnets början utför någon form av pose med 

det bakre benet vikt upp bakåt sittandes på det 

andra benet. Bilden är tagen snett från sidan. 

Kroppen är lätt framåtlutad. Personen ler stort 

med vita tänder mot solen som fokuserar på 

personens ansikte. Personens hår är vått och lite trassligt utsläppt och har lagts över ena 

axeln där det faller det fritt ner över bröstet på personen. Den ena armen håller i benet 

vars vad sträcks uppåt samtidigt som den andra armen sträcks upp mot himlen med 

fingrarna spretandes men där tummen och pekfingret sammansluts till en cirkel. Samma 

cirkel skapas även av den andra handen som håller i det bakre benet. Personen bär en 

mörk baddräkt som visar sidorna av magen på personen. På bägge armarna bär denne 

flera olika armband som faller fritt ned på armen som sträcks upp mot skyn. En eller två 

ringar på fingrarna kan också skymtas. En mindre tatuering på den bakre foten går också 

att urskilja. Vattnet på bilden är i förgrunden turkost där det verkar som att solen når. I 

bakgrunden är vattnet mörkare och moln i mörkare dov färg syns på himlen i 

bakgrunden, himlen under molnen är dock ljus. Som en horisont i bakgrunden finns 

också gröna träd eller en skog som vad det ser ut som ligger på vattnet. Det är svårt att 

urskilja om bilden utspelar sig i en soluppgång eller solnedgång, skuggan bakom 

personen strävar från denne och förmodligen pekar det på att bilden utspelar sig i en 

solnedgång. Vattnet är lugnt och stilla samtidigt som bakomliggande möka moln tornar 

upp sig på himlen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 © Rachel Brathen - 36.6k likes  
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Konnotation 
Bilden utspelar sig på en sandstrand i tropiskt klimat. En solnedgång tar plats och lyser 

upp den vältränade unga kvinnans kropp. Kvinnan utstrålar glädje, lycka och harmoni. 

Som Sturken & Cartwright (2009:9) menar på så kan en bild innehålla olika avsedda 

effekter som ger olika meningar beroende på bildens betraktare. I detta fall skulle vi nog 

se till att de flesta av de européer som följer yoga_girl ser bilden som en paradisbild där 

man tillbringar semester på sin lediga tid. Den kopplar därför an till harmoniska känslor 

och lugn och exotism.  Bilden känns heller inte speciellt förfinad eller tillfixad, dvs. inget 

tydligt filter eller inramning har används för att manipulera bilden. Fiske (2011:80) 

menar att konnotationer i stor utsträckning är arbiträra och specifika för en viss kultur. 

För den västerländska kulturen speglar den unga flickan på bilden (yoga_girl) en 

vältränad och således välmående person som är väldigt vacker. Detta är någonting som 

gemene man i dagens samhälle ser upp till och strävar efter vilket kan ge en förklaring 

till varför yoga_girls Instagramkonto är så populärt.  

 

Bild 2 – Yoga på surfingbräda 

Denotation 

Bilden visar en person som bär vad som till 

synes är en bikini. Bikinin är röd i botten med 

gröna inslag. På handlederna bär personen 

armband av olika slag. Personen i fråga är slank 

och bär håret halvt uppsatt med nedre delen 

utsläppt över ena axeln. Personen befinner sig 

ute på havet ovanpå en surfingbräda. Hon har 

det främre benet framåtlutat samtidigt som det 

bakre ligger nedåtvänt vilandes på surfingbrädan. 

En hand nuddar surfingbrädan med armen rak medan den andra armen sträcks upp mot 

himlen. Personens silhuett nås av solljuset från baksidan av kroppen. Havet är turkost 

och en bris av vågor strömmar in som till vitt skum. Surfingbrädan är även den vit och 

turkos. Himlen är blå med vita moln. 

 

 

Bild 2 © Rachel Brathen - 31.7k likes  
	  



Kommunikationsstrategier	  för	  personlig	  marknadsföring	  på	  Instagram	  
Stockholms	  Universitet,	  JMK,	  Vt-‐15	  
Vendela	  Mindelöf	  

33 

Konnotation 
På bilden syns en ung kvinna som gör en yogapose på en surfingbräda på ett turkost 

karibiskt hav. Hon utför en väldigt uppseendeväckande pose som ser ut att kräva mycket 

kunskap och precision i och med att hon även står ute på en surfingbräda. Ekström och 

Moberg (2008:24) menar på att syftet med en konnotativ analys är att visa vilka 

underliggande meningar och kulturella föreställningar bilden ger uttryck för. I denna bild 

skulle jag vilja tolka det som att syftet är att få betraktaren att häpnas över den 

spektakulära posen som utförs i och med förståelsen av att det är väldigt svårt att 

balansera på en surfingbräda. Yoga_girl innehar här därför kunskap för hur detta skall 

utföras och även kontrollen över sin kropp att göra detta. Återigen speglas harmoni och 

inre ro i bilden genom yogan. Även i denna bild kan vi tolka in semester och rekreation. 

Bilden är dock retuscherad till viss del genom ett pålagt filter, i detta fall skulle jag vilja 

se det som att det bidrar till bildens aktualitet då den gör den mer spännande och 

intresseväckande. I den tidigare kvantitativa undersökningen gick att utläsa att 

majoriteten av yoga_girls bilder är publicerade just med stranden eller havet som 

bakgrund. Hon väljer också ofta att använda sig av bilder där hon bär bikini eller 

baddräkt vilket gör betraktaren vittne om att hon har en sund och vältränad kropp. En 

generell trend bland yoga_girls bilder är att hon varierar bildernas bakgrunder och 

miljöer för att förnya, förändra och stimulera följarna. Sturken & Cartwright (2009:12) 

menar på att det är sociala konventioner som konstruerar en bild och för att förstå en bild 

måste man lära sig dess koder. I detta fall skulle jag vilja tolka koderna som att yoga_girl 

vill visa upp och anspela på välmående och lugn genom yoga även om denna sker på en 

spektakulär eller svårbemästrad plats. Att våga och vara stark. Dessa underliggande 

koder är enligt mig en bidragande faktor till yoga_girls höga popularitet. Det finns 

således en underliggande empowerment i bilderna.	   
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Bild 3 – Yoga i Buddha pose 

Denotation 
Bilden föreställer en ung kvinna som står 

bredbent i en halvsittande position. Fötterna är 

riktade från kroppen åt båda sidor. Bakgrunden 

går i beigea färger och ser ut att vara en trappa i 

sten. Runt om ges skymt av gröna inslag genom 

trädblad. Ljuset i bilden kommer in bakifrån och 

gör så att kvinnans ansikte och kropp är mörkare 

än benen som nås av solljuset. Kvinnan bär en 

kortare brun topp som visar hennes mage nertill 

bär hon en form av kjol i brunt och orange. Hon har armarna uppåt ovanför huvudet som 

med hjälp av händernas handflator knyts samman. På armarna dinglar olika armband och 

runt halsen bär hon ett halsband som slutar på mitten av bröstet.  

 

Konnotation 
Barthes (1977) menar att konnotation avser förhållandet mellan ett tecken och dess dolda 

betydelse. I denna bild skulle jag tolka in den underförstådda meningen att yoga_girl 

poserar i form av Buddha. Posen och kläderna gör att kopplingar går till Buddismen och 

dess sinnesro. Genom de naturliga färgerna i bilden ger även de känslorna av ett tempel. 

Texten till bilden är här också att analysera in för dess betydelse, yoga_girl har här 

använt sig av olika # för att förmedla sitt budskap som lyder ”Be a warrior. Not a 

worrier. #life #strength #yoga #inspiration”. Genom yogaposen förmedlar yoga_girl 

sinnesro och styrka och tillsammans med orden Be a warrior not a worrier kan vi som 

betraktare till fullo insupa hennes budskap. Hashtaggsen (#) spelar också vidare på 

samma budskap och understryker yoga_girls livsmotton och generella budskap. 
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Bild 4 – Yoga på brygga 

Denotation 
I den här bilden syns en kvinna som står på 

händer med håret som faller rakt ner och täcker 

ansiktet. Håret är blont och långt. Bilden är tagen 

från sidan vilket gör att vi får ta del av personen i 

profil. Benen sträcks åt varsitt håll vilket gör att 

posen blir mer extravagant. Kvinnan är brunbränd och 

solen lyser från ena sidan så att hennes kropp lyses 

upp. Personen bär en vit bikini som har lite högre 

midja. Bilden utspelar sig på en brygga och med 

en bakgrund av turkost vatten som avslutas med öar där grön skog växer. Vattnet är så 

klart at det går att se botten som är ljus. Himlen är blå med inslag av vita moln.  

 

Konnotation 
Bilden konnoterar till en exotisk plats där det råder lugn och harmoni. Saussure 

(1983:123) refererar till ”mental association” och inkluderade i detta uppfattade likheter. 

Bilden associerar till Karibien och dess härliga vatten med blomstrande växtlighet och 

natur. Yoga_girl på bilden står här på händer i ännu en spektakulär yogapose. Här är hon 

brunbränd och bär en vit bikini vilket gör att hon ser ännu brunare, slank och vältränad 

ut. Bilden skapar en känsla av att vilja identifiera sig med och kanske till viss del vilja 

leva som yoga_girl. Att bo på en karibisk ö och gå omkring i bikini hade nog inte många 

tyckt att det skulle vara helt fel. Genom denna bild sticker yoga_girl, som Nilson (1998) 

menar på, ut från mängden av de vanliga yogabilder vi kan se florera på Instagram.  
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Bild 5 – Yoga vid vattenfall 

Denotation 
Bilden visar en smal men muskulös och 

vältränad kvinna som utför en form av pose med 

armarna över huvudet som sammanförs med 

handflatorna mot varandra. Bilden är tagen 

bakifrån och betraktaren får därför endast ta del 

av personens brunbrända ryggtavla. Håret är 

ljust och utsläppt och vänt bort från ryggen, 

kvinnan bär en mörk baddräkt som knyts i ryggen. I bakgrunden, framför personen, 

tornar berg upp sig och i mitten porlar ett vattenfall. Vattnet som ser ut att fungera som 

en insjö eller pool är blågrönt och färgas av den gröna växtligheten runtomkring, ett fåtal 

löv och kvistar går att också skymta i vattnet. Berget har en gråbrun nyans och är på vissa 

ställen mörkare där det har nåtts av vatten.  

 

Konnotation 
Bilden konnoterar till en hemlig plats ute i djungeln. Där det råder lugn och tystnad, en 

plats för att tänka och meditera. Yoga_girls ryggtavla visar upp hennes muskulösa kropp 

och ger tillsammans med hashtaggen i bilden (#PeaceForNepal) en känsla av inre styrka 

och kontroll. För att här se till figur 1 och Chandlers (2007) teori kring de syntagmatiska 

och paradigmatiska axlarna skulle innebörden om något paradigm byttes ut bli en helt 

annan. Om yoga_girl exempelvis istället skulle ha sprungit i bilden istället för att sitta 

och meditera/utföra yoga hade innebörden och budskapet genom texten inte blivit 

detsamma. Den konnotativa nivån i denna bild samspelar därför i hög grad med 

bildtexten och skapar känslan av samhällsomtanke från yoga_girls sida.  
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Bild 6 – Yoga med hund 

Denotation 
Bilden visar i förgrunden en ljusbrun hund som 

sträcker på sig med tassarna framför huvudet. 

Golvet som hunden står på är i olika orangea 

och röda färger med mönster. Bakom hunden 

och centrerad i bilden är en ung kvinna som 

sitter i en pose med benen ut åt båda sidor och 

armarna vilandes mellan benen. Personen är 

framåtlutad och vilar armarna på ett par böcker, 

handflatorna hålls mot varandra medan fingrarna spretar. Kvinnan har långt ljust utsläppt 

hår som faller ner över axlarna. Hon skrattar stort och med öppen mun så att de vita 

tänderna syns. Runt halsen bär hon ett halsband med något som ser ut att vara en amulett 

på. På handlederna bär kvinnan många olika armband. Bakgrunden i bilden är ljusblå och 

det kommer från vänster in ett ljus som gör att den delen av bilden är nästan vit. Ljuset i 

bilden träffar därför objekten från vänster och lyser upp dem från sidan. Dock så kommer 

det även ljus framifrån vilket gör att bilden ser ut att vara tagen i en studio eller av en 

fotograf som har använt sig av ljussättning.  

 

Konnotation 
Genom Chandlers teori (2007) om de syntagmatiska och paradigmatiska axlarna kan vi 

här se att de intertextuella referenserna i de syntagmatiska och paradigmatiska 

relationerna samspelar på en bra nivå vilket gör att meningen och bildens budskap nog 

skulle bli förvånansvärt likartat. Det kan vi se då även om vi bytte ut exempelvis 

yoga_girl till en leende man eller om hon istället skulle dansa på en strand med hunden 

skulle bildens innebörd fortfarande vara likartad. Konnotationerna i bilden går direkt till 

kärlek, glädje och lycka. Att tillbringa tid med dem man tycker om även om det är 

exempelvis ett husdjur. Detta visar yoga_girl upp i bilden samtidigt som hon inkluderar 

sin favoritsysselsättning, yoga.  
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Bild 7 – Yoga tillsammans 

Denotation 
Bilden visar två personer som står tillsammans i 

en form av pose. En person som ser ut att vara 

en man står med både ben och armar mot 

marken, benen är sträckta med fotsulorna i 

marken. Överkroppen är sträckt rakt ner mot 

marken med handflatorna vilandes mot den. 

Positionen formar en form av en pyramid. 

Personen bär kortare blåa byxor tillsammans med 

en kortärmad tröja i grönt. Den andra personen i bilden ser ut att vara en kvinna. Hennes 

fötter vilar ovanpå mannens rumpa med händerna och handflatorna mot marken framför 

mannens händer. Hennes pose skapar en form av en nittio graders vinkel. Kvinnan bär 

långa tajta byxor tillsammans med en blå kortärmad tröja. Personernas huvuden är 

riktade mot varandra och de ger varandra en puss i posen. Ljuset i bilden kommer 

bakifrån och förmodligen utspelar sig bilden i en soluppgång. Ljuset träffar personerna 

från sidan och skapar skuggor mot bildens förgrund. I förgrunden kan vi se stora 

stenplattor i grå färg. Bakgrunden utgörs av först vatten i ljus färg som lyses upp av solen 

och fortsätter vidare med en bergstopp och skog. Skogen och växtligheten i bakgrunden 

har en ljus grön färg.  

 

Konnotation 
Bilden på personerna som tillsammans gör en yogapose är väldigt intim. Den utstrålar 

kärlek och harmoni. Även om bilden blir väldigt personlig med Rachel Bråthén och 

hennes man som posar lyckas den ändå inkludera yoga och referera till yoga_girl som 

fenomen. Koderna i bilden tyder på samspel, kommunikation och tillit. För att se till 

Chandlers (2007) teori kring de paradigmatiska och syntagmatiska axlarna skulle här 

innebörden bli annorlunda om någon av signifikanterna i det paradigmatiska ledet skulle 

bytas ut. Om paret på bilden istället skulle ha utövat boxning tillsammans skulle 

innebörden och koderna inte blivit desamma och kanske bytts ut till exempelvis hetta, 

livslust och styrka. I denna bild kommuniceras istället samspelet mellan paret och 

konnotationerna ljussättningen i bilden ger om lycka och en ljus framtid driver på 

harmonin som bilden utstrålar. 
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Bild 8 – Firar med champagne 

Denotation 
I bildens förgrund yttrar sig en ung kvinna som 

ser ut att skratta. Hon bär blåa byxor tillsammans 

med en löst sittande vit trekvarts-ärmad tröja med 

ett vitt och svart linne undertill. Kvinnan har blont 

långt hår som är utsläppt och faller fram ner över 

ena axeln. Kvinnan har armarna utsträckta och 

håller i händerna en sprutande glasflaska. Vätskan 

som kommer ur flaskan ser ut att spruta ut i 

bubblor. Bilden utspelar sig på vad som ser ut som att vara en gata. Ljuset i bilden träffar 

den bakre delen av kvinnan och hennes bakhuvud lyses upp och ger håret en ännu ljusare 

nyans. I bakgrunden av bilden ser vi två bilar, en röd till vänster och en gul till höger. 

Ovanför dessa utspelar sig först en grå mur och ovan denna tar grön natur plats i form av 

buskage.  

 

Konnotation 
Bilden konnoterar till stadsliv och citypuls. Yoga_girl bär på bilden vanliga kläder och 

har precis öppnat en champagneflaska som sprutar bubblor i bilden. Ekström och Moberg 

(2008:24) menar att syftet med en konnotativ analys är att visa vilka underliggande 

meningar och kulturella föreställningar bilden ger uttryck för. Den kulturella 

föreställningen i bilden blir firande av framgång. Genom att öppna en champagne flaska 

visar yoga_girl på att hon är glad för att, i detta fall hennes bok, har gjort succé. Genom 

firandet så som gemene man gör blir yoga_girl mer äkta för betraktaren som kan 

identifiera sig med gesten. Bilden är den mest likade bilden på yoga_girls konto med 

60.2 tusen like där hon genom bildtexten och hashtaggsen #celebrate 

#newyorktimesbestseller #yogagirlbook #thehappinesstour bygger konnotationer för 

framgång som enligt yoga_girl själv uppnås genom lycka. För att se till Chandlers (2007) 

paradigmatiska och syntagmatiska teorier skulle de kulturella konnotationerna försvinna 

om champagneflaskan skulle bytas ut mot exempelvis en kopp kaffe. Paradigmet betyder 

här stor roll för syntagmets mening.  

Bild 8 © Rachel Brathen – 60.2k likes  
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Om vi däremot hade bytt ut miljön i bilden mot en strand men att huvudfokus fortfarande 

låg på yoga_girl och champagnen skulle innebörden bli densamma och betraktaren skulle 

på så vis fortfarande tolka bilden på likartat sätt som innan.  

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer resultatet av de ovan utförda kvantitativa- och kvalitativa-

analyserna presenteras och materialet kommer att analyseras utifrån den tidigare 

angivna teoretiska ramen.  

 

5.1 Yogagirl som meningsskapande varumärke 
Som Ligas & Cotte (1999:612) pratar om så bidrar yoga_girl, i sin 

marknadsföringskontext, med information för kundens meningsskapande. Vi kan i den 

kvantitativa analysen i kombination av den kvalitativa analysen se att även om yoga_girl 

inte publicerar så många procent (11 %) uppenbar marknadsföring så använder hon sig 

av olika strategier för att marknadsföra sitt varumärke. Genom exempelvis att skriva 

bildtexter som knyter an till exempelvis samhällsproblem eller händelser som nyligen 

skett ger yoga_girl sina följare bilden av att vara mycket samhällsmedveten och 

omtänksam. Genom sina bilder där hon poserar i ovanliga yogaposer med exotiska 

bakgrunder på sandstränder skapas en uppfattning om paradisliv och inspiration väcks 

hos följarna. Då yoga_girl publicerar bilder på sin man förmedlas bilden av ett 

kärleksfullt liv där lycka och harmoni tillsammans står i fokus. Dessa analyserade 

komponenter skapar gemensamt uppfattningen av varumärket yoga_girl som någonting 

att sträva efter då kontot erbjuder en stark och åtråvärd identifikationspelare.  

 

Yoga_girl har, genom sina yogabilder, lyckats skapa sig ett signum som hon kombinerar 

med olika miljöer och ex. sin man och hund. Ligas & Cotte (1999) menar att i den 

sociala kontexten sammanförs individer och märkets mening förhandlas fram. Meningen 

skapas i yoga_girls fall där varumärket möter kunden, således när hon håller i klasser 

eller då följare interagerar på Instagram, exempelvis genom att gilla en bild. Genom att 

gilla en bild kan följare visa att de samtycker med bildens innehåll och en form av 

interaktion skapas följare sinsemellan.  
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Ligas & Cotte (1999:611) beskriver även att konsumenten i den individuella kontexten 

baserat på sina personliga erfarenheter och mål skapar en egen mening för varumärket i 

den kontext de befinner sig i. Man menar även på att konsumenter använder sig av olika 

märken vid olika tillfällen och konsumenten får då möjlighet att anta olika jag. Yoga_girl 

behandlar i sin bildpublicering en mängd olika miljöer, objekt och fenomen på sitt 

Instagramkonto. Variationen är förhållandevis bred där miljöerna skiftas och där en redan 

publicerad bild ytterst sällan återanvänds. Detta gör att konsumenten, i detta fall följaren, 

genom att endast följa yoga_girls Instagram får en bredd i sammanhangen där olika jag 

kan antas i samma konto. 

5.2 Personal branding på Instagram 
Kaputa (2010) menar att personal branding handlar om att hitta en USP vilket yoga_girl 

verkligen har gjort baserat på ovanstående analyser, hon sticker ut ur massan och har 

förstått vad följarna vill se. Hon använder sig av spektakulära bilder med exotiska 

bakgrunder i kombination av samhällsmedvetna texter och ibland identifikation och 

beundran i att inkludera hennes man eller hund ibland. Hon driver därför sin personal 

branding på ett mycket snyggt sätt och bejakar strategin om att framhäva egenskaper som 

sticker ut ur massan. Yoga_girl har som Sheperd (2010) beskrivit hittat sina speciella 

egenskaper via självrannsakan och marknadsför nu dessa på slagkraftiga sätt. Genom 

bildernas strukturer och miljöer inspirerar dem både mottagaren till att fortsätta följa 

henne och kanske drömma sig bort samtidigt som hon skapar en motivation till att leva 

ett hälsosammare liv och genom yoga_girls Instagramkonto få motivation till detta. 

Yoga_girl definierar, som Vitberg (2010) beskriver angående att bygga personligt 

varumärkeskapital, sina kunskaper och färdigheter i sina bilder och visar sedan hur hon 

skiljer sig från mängden i sina ovanliga poser. Som Instagram for business (2014) skriver 

så lyfter de mest framgångsrika Instagramkontona fram sina unika identiteter och 

värderingar genom spännande och intresseväckande bilder samtidigt som de postar dem 

”för” sina communities – vilket är precis det yoga_girl gör i sin bildpublicering. Hon 

använder sig av exotiska (oftast sandstränder) miljöer som inspirerar följarna samtidigt 

som hon låter dem se den ”riktiga” Rachel Bråthén då hon inkluderar sin man och hund i 

många bilder. Detta gör att även om hon agerar professionellt som yoga_girl får hennes 

följare en mer personlig relation till varumärket då de får ta del av Rachel Bråthéns 

vardag och liv.  
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5.3 Äkthet i kommunikationen 

Yoga_girl använder sig också av vad Goffman (2009) kallar intrycksstyrning i sin 

onlinekommunikation. Detta kan vi nu se efter de analyser som gjort där vi kan se att 

yoga_girl framställer sig på ett sätt för att publiken skall uppfatta henne som sådan. 

Exempel på detta kan vara när yoga_girl lägger upp bilder med texter som rör 

samhällsfrågor, hon vill framstå som samhällsmedveten och omtänksam, eller då hon 

lägger upp bilder som visar henne och hennes man, för att framställa sig som kärleksfull 

och lycklig. Här kan vi även applicera Goffmans (2009) teori kring idealisering där 

främst ”bra” egenskaper lyfts fram. Poserna som yoga_girl utför i sina bilder tyder på att 

yoga_girl tränar och utövar yoga mycket då det är förhållandevis svåra poser som hon 

verkar klara med lätthet. Idealiseringen sker här i form av betoning på positiviteten i och 

med yogan, där yoga_girl menar på att yoga skapar harmoni och lycka. Som Goffman 

(2009) menar på uppfylls samhällsnormer som menar på att yoga är livsbejakande och 

gör att man mår bra. Genom idealiseringen som drivs i bilderna av tanken på en hälsosam 

yoga tjej som accepteras bilden av kontots följare och ses som någonting att eftersträva. 

Kompletteringen av att de flesta bilder inte verkar vara manipulerad med något av 

Instagrams filter bidrar också till bildens äkthet. Äktheten drivs där av tanken på en 

”vanlig” tjej som gör yoga, som vem som helst.  

5.4 Identifikation 
Bengtsson & Östberg (2011) pratar om att det för konsumenten handlar om att bygga 

relationer med varumärken som grundar sina värderingar på så vis som man gärna vill se 

sig själv. Yoga_girl blir här ett bra exempel då hon genom sina bilder till oss i den 

västerländska kulturen förmedlar exotiska platser och miljöer, hälsosam mat, att leva ett 

lyckligt liv och att vara i harmoni. Yoga_girl blir därför i denna identitetsbyggande 

process en pålitlig partner att hålla fast vid. I dagens samhälle är det högst populärt att 

leva sunt och att måna om sin hälsa. Att följa yoga_girl på Instagram förstärker därför 

detta identitetsspel och relationen till yoga_girl som märke understöds av omvärlden som 

ser Instagramkontot som rätt i tid och relevant. Yoga_girl förmedlar via sina bilder 

värderingar om att leva ett sunt och hälsosamt liv samt vurmande för träning och 

livsbejakande. Konsumenten kan här se yoga_girl som en identifikations-, inspirations- 

och motivationspelare i sitt identitetsbyggande.   
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5.5 Kommunikationsstrategier på Instagram 
Yoga_girl använder sig av Instagram, som Falkheimer och Heide (2011, 202) menar, 

som en plattform för att definierar olika frågor samtidigt som hon bygger sin identitet 

genom självrepresentation. Detta kan vi se i både den kvantitativa och den kvalitativa 

analysen. Självrepresentationen kan tydas i exempelvis den kvantitativa analysen i tabell 

A som handlar om interaktion och visar på att yoga_girl allt som oftast är själv i sina 

publicerade bilder. Vi kan även återfinna denna självrepresentation i den kvalitativa 

delen där yoga_girl genom extraordinära poser bygger sin identitet som yogaexpert.  Vi 

kan också se att yoga_girl använder sig av vad Falkheimer och Heide (2011, 203) 

beskriver som nätverksorienterade kampanjstrategier. I denna kategori använder sig 

yoga_girl av sitt nätverk på Instagram när hon exempelvis skall hålla i en yogaklass eller 

föreläsning för att sprida information om eventet. Falkheimer och Heide (2011, 204) 

menar på att strategier som denna bygger på interpersonell kommunikation vilket är 

precis det yoga_girl använder sig av. Hon kommunicerar genom sina bilder hennes egna 

tankar och livsvärden för hennes följare att ta del av.  Baserat på de analyser som gjorts 

kan vi nu se att den kommunikationen som yoga_girl driver mest behandlar livsstil och 

hälsa, hon driver således en form av hälsokommunikation som kopplas samman med 

hennes personliga varumärke. Yoga_girl använder också som Falkheimer och Heide 

(2011, 204) syftar till att man genom sociala medier kan ”utnyttja mediets tekniska 

förmåga att skapa en omedelbar gemenskap” på så vis att hon uppmanar följare att 

kommentera och agera vilket skapar en samhörighet bland de som följer hennes 

Instagramkonto.  
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6. SLUTSATSER 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de slutsatser jag har kommit fram till som 

besvarar frågeställningen. Slutligen presenteras förslag till framtida forskning inom 

området.  

6.1 Svaret på frågeställningen 

 - Vilka kommunikationsstrategier kan man använda sig av för att driva en 

framgångsrik personlig marknadsföring på Instagram? 

I denna uppsats har således Instagramkontot yoga_girl analyserats för att se vilka 

kommunikationsstrategier som kan användas för att framgångsrikt bedriva personlig 

marknadsföring på Instagram. Genom att fungera som ett meningsskapande varumärke 

där samhällsproblem och liknande fenomen tas upp i bilderna anspelar yoga_girl på sin 

samhällsmedvetenhet och framstår som omtänksam. Yoga_girl använder sig också av 

bilder där extraordinära yogaposer agerar motiv tillsammans med exotiska bakgrunder 

och fantastiska miljöer vilket för Instagramföljare väcker intresse och skapar inspiration. 

Komponenterna skapar eftersträvansvärde vilket gör att kontot fungerar som en 

identifikationspelare som fungerar som en kommunikationsstrategi. Vidare använder 

yoga_girl sig av sin speciella USP, i form av sina spektakulära yogaposer och påvisande 

av bred kunskap, som en annan strategi. Hon använder således här en strategi om att 

sticka ut ur massan och på så sätt driva sin personliga marknadsföring och attrahera båda 

gamla och nya följare att följa hennes Instagram. En annan strategi som används är 

idealisering där yoga_girls ”bra” egenskaper lyfts fram och vurmas för. De egenskaper 

som syns mest är hennes kärleksfullhet och fokus på hälsa genom den 

hälsokommunikation som konstant drivs och finns med i de publicerade bilderna. 

Idealiseringen drivs följaktligen genom den betonade positiva inställningen till yogans 

kraft och funktion där yoga_girl menar på att yogan skapar harmoni och lycka. På detta 

sätt driver yoga_girl sin hälsokommunikation och ger kontots följare någonting att 

eftersträva.  
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Yoga_girl använder sig även av identitetsbyggande som kommunikationsstrategi. Hon 

kommunicerar via sina bilder värderingar om att leva ett hälsosamt liv med fokus på 

träning och att må bra. Detta är i dagens samhälle en stark och åtråvärd egenskap vilket 

skapar strävan om att bygga sin egen identitet därefter. Konsumenten kan fördenskull se 

yoga_girl som en identifikations-, inspirations- och motivationspelare i sitt 

identitetsbyggande.     

 

Slutligen kan alltså sägas att den kommunikation som yoga_girl driver främst handlar om 

livsstil och hälsa, hon driver således en form av hälsokommunikation som kopplas 

samman med hennes personliga varumärke. Hälsokommunikationen och den personliga 

marknadsföringen är grundpelarna i yoga_girls marknadskommunikation. Strategierna 

hon använder sig av, som uppsatsens teoretiska ramverk behandlar med teorier som 

personlig marknadsföring, meningsskapande varumärke, äkthet och identitet är det som, 

tillsammans med Rachel Bråthéns expertis inom yogaområdet, bygger upp och driver 

framgången för Instagramkontot yoga_girl.  

	  

6.2 Förslag för framtida forskning 
För framtida forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka hur personer, kända 

eller mindre kända, driver sin personliga marknadsföring i andra sociala medier än just 

Instagram. Ett förslag kan vara att undersöka vilka kommunikationsstrategier som 

personer som driver stora YouTube-konton använder sig av. Det skulle också kunna vara 

av samhälleligt intresse att undersöka olika celebriteter/personligheter för att se vilka 

kommunikationsstrategier som fungerar bäst mot specifika mottagare eller målgrupper. 

Slutligen vill jag framföra de viktigaste lärdomarna för den personliga marknadsföringen 

på Instagram som jag har vunnit genom arbetet på uppsatsen. Dessa är att för att få så 

många likes och följare som möjligt bör du variera miljöer och personer du interagerar 

med exempelvis är djur och din respektive uppskattad rekvisita. Framförallt handlar det 

om att använda sig av en tydlig USP tillsammans med en passande paketering av dina 

bilder för att det skall tilltala följarna. Sist men inte minst är det av hög vikt att den äkthet 

och det jag som du vill kommunicera ut genomsyrar hela kontot, detta för att du på bästa 

sätt ska behålla och locka nya följare där du fungerar som en ständig inspirations- och 

motivations pelare. 
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