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Sammanfattning 
Den sociala mediekanalen Instagram är en aktuell plattform för såväl företagare som icke- företagare 

och har stort inflytande i samhället. Utöver att Instagram kan vara ett nöje har det blivit en plattform 

som ger möjlighet till att driva affärer, marknadsföra varumärken och ge företag möjlighet att öka sin 

kundkrets och därmed växa. Syftet med studien är att undersöka hur några små företag inom området 

konst och design arbetar med varumärkesstrategier på Instagram. För att uppnå detta syfte arbetar jag 

mot frågeställningen:  

 

Hur kommuniceras ett varumärke inom konst och design för att marknadsföras via den sociala mediekanalen 

Instagram? 

 

Uppsatsen utforskas med stöd i teorier och tidigare forskning om bland annat smak, livsstilar, 

varumärkesbyggandet, varumärkesstrategier och deltagarstyrd kultur. Detta görs genom en kvalitativ 

metod, specifikt en bild- och textanalys med inriktning på semiotisk analys.  

 

I resultatet av undersökningen identifieras ett flertal faktorer bland instagramkontona av samtliga 

företagare för att utveckla och genomföra marknadsföring. Studien visar bland annat att alla olika typer 

av bilder med dess koder och associationer tillsammans bildar en sammantagen uppfattning av 

varumärket. Vilket betyder att bilder på produkten inte enbart är viktiga. En essentiell faktor i 

varumärkesbyggandet är förhållandet mellan ord och bild, så kallad reläfunktion. Ytterligare en 

betydelsefull faktor i marknadsföringen är kommentarsfältet, där såväl mottagare emellan som 

mottagare och designers skapar interaktion. Bland alla varumärken finns olika livsstilar och värderingar 

som identifierats via tecken och koder. Detta gör att en mottagare kan identifiera sig med varumärket. 

Ett resonemang är att desto mer specifik livsstil och värderingar hos ett varumärke, som inkluderar 

position i det sociala rummet, individers habitus och smak, desto större engagemang hos mottagaren. För 

desto tydligare varumärke, desto enklare blir det för kund att avgöra om personen vill ha och 

förknippas med varumärket.  

 

Nyckelord: Instagram, varumärke, marknadsföring, designers/ konstnärer  
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Abstract 
The social media channel Instagram is an interesting platform for both entrepreneurs and non-entrepreneurs and 

has great influence in society. In addition to that Instagram ca be a pleasure, it has become a platform that 

provides the opportunity to fuel a business, promote brands and enable companies to increase their customer-

base and thus grow. The purpose of the study is to investigate how a couple of small companies within art and 

design use branding strategies on Instagram. To accomplish the purpose I will work with the research question:  

How is a brand in art and design communicated to be marketed via the social media channel Instagram? 

The thesis is explored with support in theories and previous research related to among taste, lifestyles, 

brand building, branding strategies and participant-driven culture. This is doing through a qualitative 

method, specifically an image- and text-analysis with focus on semiotic analysis.  

In the result of the survey, several factors are identified among the Instagram accounts by all 

entrepreneurs in order to develop and implement marketing. Among other things the study shows that 

all the different types of images with their codes and associations as a total create the overall perception 

of the brand. Which means that images of the product are not only important. An essential factor in the 

brand building is the relationship between word and image, the so-called relay function. Another 

important factor in marketing is the area of comments, where recipients between each other as well as 

recipients and designers create interaction. Among all brands, there are different lifestyles and values 

that are identified through signs and codes. This allows recipients to identify themselves with the brand. 

One argumentation is that the more specific lifestyle and values of a brand, that includes a position in 

the social space, individual habitus and taste, the bigger involvement of the recipient. The more clear the 

brand is, the easier it becomes for the customer to determine whether the person wants it and want to 

be associated with the brand.  

Keywords: Instagram, brand, marketing, designers / artists 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund med problembeskrivning, samt syfte och frågeställning. 

 

1:1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vad är det som gör att du väljer att handla av ett specifikt varumärke? Och hur upptäckte du det? Vi 

lever i ett samhälle där konkurrensen mellan företag är hårdare än någonsin på en numera global 

marknad som etablerat sig i samband med digitaliseringens utveckling. Oavsett storlek på företag finns 

samma behov av att nå ut till kunder för att fler ska få kännedom om varumärkets existens. En 

förutsättning som krävs för att mottagare ska uppmärksamma varumärken i bruset vi befinner oss i är 

marknadsföringen av det, vilket kan definieras som ett sätt att utveckla kundrelationer på (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2017, s. 9). Det är påtagligt att företagare är medvetna om hur avgörande 

marknadsföring är för att bygga starka varumärken. Enligt Keller (2001, s. 3) uppstår ofta frågor kring 

processen av varumärkesbyggandet såsom; vad är det som gör ett varumärke starkt? Samt, hur bygger 

man ett starkt varumärke? En problematik som kan uppstå för att kunna skapa ett starkt varumärke 

(som uppenbart behöver marknadsföras) är finansieringen av det. Stora framgångsrika företag med 

stort kapital har möjlighet att synas på många ställen i olika former. Det resulterar i att stora etablerade 

företag tar mycket plats på marknaden och det är därmed ofta dem som beaktas mest. Mindre företag 

med litet kapital har oftast begränsade möjligheter att marknadsföra sig, vilket innebär att små företag 

behöver finna kreativa tillvägagångssätt att marknadsföra sig som innefattar låga kostnader (Weinrauch, 

Mann, Robinson & Pharr, 1991, s. 44).   

 

Ett lämpligt alternativ för marknadsföring är den sociala mediekanalen Instagram som är gratis. 

Forumet är en kostnadsfri plattform där användare kan dela bilder och videos till andra användare 

(Instagram, 2019). Det är vanligt förkommande att företag använder Instagram, över 25 miljoner 

företag i världen har en profil på Instagram (Instagram, 2019). Många svenskar nyttjar tjänsten, nästan 

två tredjedelar av den svenska befolkningen använder Instagram. Faktum är att det är en av de sociala 

kanaler som växer fortast i Sverige (Svenskar och internet 2018, 2019). Utöver att Instagram kan ses 

som nöje har det blivit en plattform som ger möjlighet till att driva affärer ifrån, som ger företag chans 

att växa (Instagram, 2019). Det kan göras via att skapa ett gratis Business Account, vilket innebär att 

kontot visas som ett företagskonto för andra användare med information om verksamheten. Samt att 

som administratör får man tillgång till statistik över antal visningar av sina ”händelser”, antal gilla-

markeringar på inlägg och dess räckvidd, samt hur många personer som börjar följa respektive avfölja 

kontot, av dem så kallade följarna. Det är också möjligt att följa upp hur användare interagerar med 

innehållet.  
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För designers är Instagram en plattform som ger möjlighet att visa ens verk i form av vad som kan 

kallas Instagram portfolio (Greenfield refererar till i Scolere, 2019, s. 11). Portfolion visar upp 

kreatörens kompetenser. Enligt Scolere (2019, s. 2) fyller det en central roll för eget främjande och 

portfoliobyggandet är avgörande för att bibehålla ens jobbkarriär. Numera har det blivit vanligt att 

portfolier är digitala och befinner sig på olika sociala kanaler. Instagram är precis ett exempel på en 

sådan digital mediaplattform som fyller denna funktion för designers. I Scoleres (2019, s. 8) studie 

uttalar sig designer Mark under en intervju enligt följande, “It makes so much more sense to go to a 

place like, Dribbble or Bēhance or Instagram than try and hunt down individual designers (via personal 

websites).”  

 

Genom att digitaliseringen ständigt utvecklas påverkar det således företags tillvägagångsätt att 

marknadsföra sig på. Samt att specifikt mindre företagare måste hitta kreativa sätt att marknadsföra sig 

på. En grupp som möjligen kan och/eller bör anpassa sin marknadsföring för att nå ut till kunder är 

designers och konstnärer, alltså olika sorters kreatörer. Som nämnt i stycket ovan finns möjligheten att 

digitalisera sin portfolio. Därför finner jag det intressant att utforska hur just denna arbetsgrupp kan 

nyttiggöra Instagram. Således, hur dem kan kommunicera deras verk mer än enbart via fysiska 

portfolion och platser.  

 

Instagram utgör fler funktioner än enbart en plattform där administratören kan visa upp sina verk. En 

central funktion med sociala medier, i detta fall Instagram, är att få återkoppling av andra användare. 

Genom att posta inlägg får man respons i form av gilla-markeringar, delningar, kommentarer och antal 

följare, vilket fungerar som en utvärdering av inläggen och dess innehåll (Kalsnes refererar till i Scolere, 

2019, s. 11). I kommentarsfältet kan det därmed finnas kritik mot varumärket. Om designers väljer att 

lyssna på kritiken blir användarna en del av arbetet, vilket går under termer som deltagarstyrd kultur 

(Jenkins, 2006) och co-design (Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012). 

 

1:2 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några små företag inom området konst och design arbetar 

med varumärkesstrategier på Instagram. För att uppnå detta syfte behöver jag besvara följande 

frågeställning:  

 

Hur kommuniceras ett varumärke inom konst och design för att marknadsföras via den sociala mediekanalen 

Instagram? 
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1:3 Avgränsningar 
Studien är avgränsat till små företag med begränsat kapital som marknadsför sig via Instagram som är 

gratis och fritt tillgängligt för alla. Under studien avgränsas materialet till att omfatta fem 

instagramkonton. De fem valda kontona är små företag inom området design och konst, gemensamt 

för alla är att de har valt att marknadsföra konstnärliga ting via Instagram, samt att dem är just små 

företagare. En närmare beskrivning av instagramkontona finns i metodkapitlet.  

 

1:4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad i olika delar. Första delen inkluderar presentation av problemområdet som 

leder till syfte och frågeställning. Därefter följer redogörelse av teori och tidigare forskning. Vidare 

presenteras val av metod och tillvägagångssätt, samt ett avsnitt om validitet och reliabilitet. I andra 

delen av uppsatsen presenteras analys av materialet. Efter det förs en slutdiskussion och redogörelse av 

studien med behovet av framtida forskning. Uppsatsen avslutas med implikationer för samhället och 

yrkeslivet.   
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2. Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras teorier och tidigare forskning som är relevant att applicera i min studie.  

 

2:1 Presentation av teoretiskt ramverk  
För att undersöka och analysera hur små företag inom området konst och design arbetar med digitala 

varumärkesstrategier på Instagram används ett teoretiskt ramverk bestående av (1) Pierre Bourdieus 

(1993) teorier kring vad smaken hos individer grundar sig i, (2) David Aakers (2014) teorier om hur 

företag bygger starka varumärken och bibehåller ett fungerande varumärkesbyggande, (3) Laura 

Oswalds (2012) teorier om varumärkesstrategier kopplat med semiotik, samt (4) Henry Jenkins (2006) 

teorier om deltagarstyrd kultur med konsumenten som en del av varumärkesbyggandet, som leder in på 

begreppen participatory design och co-design (Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012; Moser, Müller & 

Piller, 2006). Hur jag använder det teoretiska ramverket beskrivs i Sammanfattning av teori och tidigare 

forskning, samt i Metodkapitlet.  

 

2:2 Livsstilar, smak och konstintresse  
När konsumenterna gör en bedömning av en produkt baseras det delvis på personens smak. De 

personer som börjar följa kontona på Instagram som marknadsför konst och design befinner sig i en 

målgrupp som värderar det som något meningsfullt. Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1993) har 

tagit fram teorier som tar fasta på konstintresset utifrån begrepp som det sociala rummet, livsstilar, habitus, 

och smak.   

Samhället består av hierarkisk social struktur, vilket menas att samhället är systematiskt uppdelat i 

klasskillnader eller social stratifiering grundat på ekonomiska och sociala förutsättningar. Bourdieu 

redogör för att klassindelningen skapar konsekvenser för individens handlingar och tycke (Gripsrud, 

2011, s. 95-100).  

Samhällets hierarkiska sociala struktur består delvis av vad som kallas det sociala rummet (Bourdieu, 1993, 

s. 247-296). Vilken positionering individer intar i det sociala rummet, alltså vilken position i hierarki 

individen har, beror på mängden ekonomiskt kapital respektive kulturellt kapital. Desto högre 

totalkapital, desto högre hierarki intar man i samhället (sociala rummet). Kulturellt kapital är mängden 

av socialt erkända och värdefulla kunskaper samt färdigheter en person har i kulturellt vikt. Det kan 

vara intresse för exempelvis tv-serier, foto, film, litteratur eller konst. Varpå tv-serier kännetecknar 

positionering av lägre rang jämfört med konst som förknippas med en högre social positionering. Det 

finns flera kapital än ekonomiskt respektive kulturellt. Ett exempel på ytterligare kapital, är det sociala 

kapitalet (Gripsrud, 2011, s. 104-105). Det är betydelsefullt i den meningen att det är viktigt att kunna 

nätverka samt ha goda kontakter av olika slag för att inta en hög position i samhället. Bourdieu (1993, s. 
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247-296) tydliggör det sociala rummet med en ”karta” som visar positioner baserat på mängden av olika 

kapital. Den motsvarar i stora drag fyra olika delar. Där högst upp i kartan är hög kapitalvolym och 

längst ner är lågkapitalvolym. På den vänstra delen är det lågt ekonomiskt kapital och högt kulturellt 

kapital. På den högra delen är det högt ekonomiskt kapital och lågt kulturellt kapital. Ytterligare en 

faktor som är avgörande för var i samhällets hierarkiska struktur personer hamnar i är ens livsstil 

(Bourdieu, 1993, s. 247-310). Det finns vissa grundelement som skapar olika livsstilar, vilket bland 

annat är utbildning, yrke och social bakgrund. Vissa livsstilar anses mer attraktiva än andra då de 

inkluderar större värde. En faktor som präglar livsstilar är individers habitus (som presenteras i stycket 

nedan) och således individers smak. Det sociala rummet är uppdelat i sociala fält (samhällsområden), där 

en enighet finns om att det som personerna gör inom fältet är viktigt. Samt att personerna delar samma 

värderingar och attityder som skapar sunt förnuft, detta kallar Bourdieu doxa (Gripsrud, 2011, s. 101-

103). Vilket skapar en gemenskap och håller samman personerna som finns inom samma fält. Inom de 

olika fälten pågår det hela tiden en kamp om status mellan aktörerna.  

 

Ännu en faktor som är avgörande för individens position i samhället beror på personens habitus 

(Bourdieu, 1993, s. 271-286, 297-306). Det är en central faktor i det sociala rummet. Alla personer har 

ett eget habitus lagrat i kroppen som utgör ett system av dispositioner och handlingar som individen 

intar i samhället. Ens habitus måste inte nödvändigtvis sätta gränser för vad personer kan göra, men 

den bestämmer vad hen anser är möjligt samt ens inställning till saker och ting. Vilket genomsyrar 

individens sätt att tänka, handla och vilka val som görs. Detta grundar sig i individens sociala bakgrund, 

vilket är den klass personen befinner sig på i det sociala rummet och därmed vilken social krets 

individen intar. De olika klasserna skapar olika typer av habitus och det är bland annat så man kan finna 

klasskillnader i samhället (Bourdieu, 1993, s. 300). Detta utgör hur klasser uppfattas, vissa habitus 

kopplas med vissa handlingar, och är naturliga grundat på habitus. Således är habitus konsekvent 

grundat på vad klasserna förväntas åstadkomma. Familjen är en väsentlig social bakgrund som påverkar 

individens habitus och präglar som oftast exempelvis val av intressen samt yrkesval (Bourdieu, 1993, s. 

304). Personens habitus är något pågående och blir aldrig färdigt under ens livstid då individen ständigt 

utvecklas med ny kunskap (Bourdieu, 1993, s. 264).   

En central del av habitus är smaken (Bourdieu, 1993, s. 302-308). Personers smak speglar därmed 

individens livsstil. Detta genom förmågan att välja objekt, sättet att tänka samt vilka praktiker som görs. 

Beroende på vilken smak individen har bestäms positioneringen i den hierarkiska sociala strukturen. 

Smaken kan dels synas via tecken som skapar särskiljning på objekt. Detta kan exempelvis uppvisas 

beroende på val av möbler, boende, böcker, bilar, kläder eller tavlor. Smak är alltså kopplat till 

konstintresset. Bourdieu menar (1993, s. 302-306) att det görs per systematik i individers lagrade 
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habitus. Samt att smaken för samman personer genom att dem känner en gemenskap av att man tycker 

om samma ting, alltså att man har samma smak som ens bekanta, vänner och familj.  

Bourdieu (1993, s. 306-309) delar in smak i vad forskaren kallar vulgär smak respektive utmärkt eller 

särskiljande smak. Med vulgär smak menas “folklig” smak, alltså hur lågutbildade ställer sig till konst. 

Den anses vanlig och är oftast lättköpt. Medan de högutbildade har en utmärkt eller särskiljande smak. 

För högutbildade är det viktigt att ha en särskiljande och egen smak som de kan motivera grundat på 

deras intresse för smak. Det finns även en tredje smak, pretentiös smak, som betyder att personen 

försöker ha en utmärkt smak, men att möjligheterna inte finns för att uppnå det (Bourdieu, 1993, s. 

307).  

I studien finns det inte en fin- respektive fulkultur på Instagram, då mediet snarare är populärkultur. De 

små företagarna kan marknadsföra sig gratis via plattformen, därför rör det sig mer om en folklig smak 

på Instagram. Dock kan vardera smak ha olika nivåer, därför beskriver jag ”vanlig” eller ”utmärkt” 

smak inom den ”folkliga smaken”.  

 

2:3 Varumärkesbyggande: Brand Equity och varumärkesidentitet  
David Aaker (2014) redogör kring varumärkesbyggande för hur företag skapar och underhåller 

varumärken samt genererar strategier för varumärkesbyggande. Aaker (2014, s. 3, 7-14) menar att 

varumärket är en tillgång som driver strategi, skapar företags framgångar, samt bringar värde för 

företag. Varumärkesbyggande handlar om att kommunicera varumärket och dess vision (Aaker, 2014, s. 

93).  

 

Aaker (2014, s.10-11) belyser att en betydelsefull del inom varumärkesbyggande är att bygga, förbättra 

eller nyttja Brand Equity, vilket grundar sig i konsumentens uppfattning om varumärket som Aaker 

beskriver i de tre dimensionerna kännedom, associationer och kundlojalitet. Kännedom knyts till vikten av 

kundens bekantskap med varumärket. Associationer är något som knyter varumärket till kund, således 

olika typer av egenskaper och värden som kopplas till varumärket. Kundlojalitet byggs upp av 

förtroendet hos kund till varumärket. Genom att använda Brand Equity systemet kan de olika 

dimensionerna mätas och visa på ett resultat kring hur väl varumärkesbyggandet fungerar för företaget.   

En annan del inom varumärkesbyggande som Aaker (2014, s. 25-34) beskriver som centralt, är att ett 

varumärke måste ha en varumärkesvision, som han även kallar varumärkesidentitet, vilket är hur 

verksamheten vill att mottagaren ser på och upplever varumärket. Det är en av de viktigaste 

byggstenarna i varumärkesstrategin. Med en varumärkesidentitet kan man inspirera, positionera 

varumärket, samt visa hur det skiljer sig ifrån och är bättre än andra varumärken. Varumärkesidentiteten 
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ska finnas och uttryckas i all dess kontext i företaget. Genom att ha en varumärkesidentitet skapar man 

löften till konsumenten som förväntas uppfyllas, samt skapar engagemang inom verksamheten. 

Aaker (2014, s. 25-34) beskriver en modell som kan följas för att utveckla en varumärkesidentitet. För 

att utveckla en varumärkesidentitet ska företaget först analysera verksamhetens kontext och strategi, 

exempelvis utforska konkurrenter, trender på marknaden, varumärkets styrkor respektive svagheter. 

Beroende på vad företaget håller på med bör man anpassa det till modellen, det vill säga att man inte 

alltid kan följa den till punkt och pricka. Till en början bör dock företaget utse mellan två till fem 

kärnelement som identifierar företaget, vad de står för, dess värde och det som ska leda 

varumärkesbyggandet framåt. Dessa kärnelement är viktigast för varumärkesidentiteten. Resterande 

identitetselement kallas förlängda element. Dock är de också viktiga och utgör ytterligare en dimension 

utöver kärnvärdena. Värdena påverkar beslut och bedömningar som företaget ska göra i dess strategier. 

Således utgör värdena vad som ska associeras till varumärket. Vilka element som associeras är olika 

värden som stärker kundrelationen och ökar kundlojaliteten. En tydligare förklaring kring olika värden 

följer i stycket nedan. Associationerna bör särskilja varumärket och göra det unikt gentemot 

konkurrenter. Ett annat sätt att driva företaget framåt är att identifiera essensen i varumärket, vilket är 

ett värde som reflekterar kärnvärdet av varumärkesidentiteten. Det sätter en strävan för vad varumärket 

ska göra utifrån ett huvudsakligt tema. En viktig del i modellen är positioneringen av varumärket, vilket 

kan beskrivas som en kommunikationsguide. Det vill säga vad varumärket ska kommunicera med dess 

tillhörande associationer, till vilken målgrupp och på vilket vis. Jag redogör för positioneringen av 

varumärken i avsnittet 2:4.  

Några värden som Aaker (2014, s. 35-60) beskriver viktiga för varumärkesidentiteten är 

varumärkespersonlighet, organisationsassociationer, känslomässiga- och sociala- och självuttryckliga fördelar. En viktig 

aspekt av varumärkets Brand Equity, således den delen som inkluderar associationer, är 

varumärkespersonlighet. En möjlig definition av varumärkespersonlighet är de mänskliga egenskaper som 

associeras med varumärket (Aaker, 2014, s. 35-43). Varumärkets personlighet väljs ut i samband med 

val av varumärkesidentitet. Om ett varumärke har en personlighet står varumärket ut i massan och blir 

något eget på ett positivt vis. Varumärkespersonligheten kan dels vägleda varumärkesbyggandet, 

kommunicera erbjudandets egenskaper, bygga kundrelationer samt användas för att skapa insikt om 

konsumentens behov, beteende och attityder. Organisationsassociationer bidrar till särskiljning bestående av 

innovation av varumärket, kvalitet samt kunders relation till organisationen och dess medarbetare 

(Aaker, 2014, s. 44-53). Organisationens värde för kunden fungerar på så vis att kunden tror på 

företagets värden och löften. Organisationen sprider trovärdighet genom att vara en garant för 

erbjudandets kvalitet. Samt att företaget har ett så kallat högre syfte, vilket betyder att verksamheten gör 

något bra för samhället, som gör att kunden vill stötta och vara en del av “det goda”. Ytterligare värden 

som är viktiga för varumärkesidentiteten är känslomässiga- och sociala- och självuttryckliga fördelar (Aaker, 
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2014, s. 54-60). Att skapa en känsla hos ett varumärke som smittar av sig till kunden är fördelaktigt, vad 

som kallas känslomässiga fördelar. Om ett varumärke både fyller en funktion och skapar en känsla är det 

som starkast. Ett varumärke kan fylla funktioner och skapa associationer som får än att känna sig på ett 

visst sätt, detta kallas självuttryckliga fördelar. En konsument kan uppleva sociala fördelar via varumärkets 

association. Det är om kund identifiera sig med varumärket, som skapar en tillhörighet, kopplat till en 

grupp och/eller livsstil med dess värderingar som det inkluderar. 

Aaker (2014, s. 108-110, 93) belyser att företag kan involvera kunden som ett tillvägagångssätt i 

varumärkesbyggandet, detta genom att interagera med mottagaren via exempelvis sociala medier. Då 

använder verksamheten medvetet mottagaren som en aktiv partner med dennes tycke och intresse för 

varumärket. Genom interaktionen som kan uppstå på sociala medier kan kunderna känna gemenskap 

med varumärket för konsumenten, vilket kan bygga kundrelationer. Mer om detta nedan i avsnittet 

Deltagarstyrd kultur och co-design. 

 

2:4 Varumärkesstrategi och semiotik   
Laura Oswald (2012) redogör för hur varumärkesstrategier kan byggas via semiotik, det vill säga vad 

varumärket sänder ut för budskap via tecken och hur de tolkas av konsumenter. En beskrivning av 

semiotik finns i avsnittet Semiotik.  

 

Oswald (2012) belyser att semiotik kan appliceras i planeringsprocessen, i stadierna av researchen, 

analysen och kommunikationen utåt hos företaget. Om varumärket upprätthåller semiotiken genom alla 

dessa steg skapar det ett system av koder som kommuniceras och genomsyras överallt, vilket leder till 

att varumärket har ett eget “språk” som andas varumärket (Oswald, 2012, s. 46-47). Varumärkets 

teckensystem bidrar med lönsamhet genom att urskilja sig från konkurrenter (Oswald, 2012, s. 44). 

Forskaren menar att valet av en produkt baseras på varumärket med dess betydelse för kunden, vad 

som kan kallas brand value, värdet av ett varumärke. Värdet av ett varumärke kopplas med vad 

mottagaren associerar med varumärket, som inkluderar symboliskt förhållande, inställning om kvalitet, 

upplevelser samt om man känner någon identitet med varumärket. Om en kund kan identifierar sig 

med varan leder det till att mottagaren gärna väljer det varumärket. Det kan även skapa en känsla av en 

identitet inom ramen av en viss social krets och en viss livsstil. Genom att identifiera sig med varan 

skapar det ett personligt band med produkten, till varumärkets fördel (Oswald, 2012).   

 

Detta beskriver även Aaker (2014), således betydelsen av associationer mellan konsumenter och 

varumärket liksom hur konsumenten kan identifiera sig med ett varumärke via associationerna. Både 

Aaker (2014) och Oswald (2012) beskriver att strategin för ett varumärke är en viktig process för 
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varumärkesbyggandet. Forskarnas teorier kring varumärkesbyggande kompletterar varandra. Oswald 

(2012) beskriver mer hur semiotik kan användas angående varumärkesstrategier.   

 

Tidigare har företag begränsat användningen av semiotik för varumärkesbyggandet, då det traditionellt 

sätt är vanligt att applicera teckensystemet till exempelvis produktens design eller varumärkets logotyp. 

Dock kan semiotik även användas för att utveckla varumärkesstrategier. Oswald (2012, s. 4, 44, 46-47) 

beskriver metoden som hon kallar Marketing Semiotics, en strategiskt “verktygslåda” som inkluderar läran 

om tecken och dess betydelse för varumärken på marknaden. Denna metod kan appliceras på företag 

för att identifiera och positionera varumärken som en del i processen av varumärkesstrategin. Processen 

för att identifiera samt positionera varumärken delas upp i fem steg och går tillväga på följande vis 

(Oswald, 2012, s. 44-69).  

 

1. Först granskar företaget vilka koder som finns inom konsumentkulturen på målgruppens marknad 

(target market). Alltså vilka koder finns och hur ser de ut? Därmed bestäms det vilka som är de mest 

framträdande koderna. 

2. I nästa steg identifieras de framtagna koderna som bildar en graf med nyckelbegrepp/koder. 

Grafen målas upp längs två axlar med fyra motsatta poler utifrån de nyckelbegrepp/koder som 

valts ut. Detta görs för att användas som en plattform för att finna den positioneringen som 

varumärket bör ha (utifrån koderna).  

3. Sedan placeras varumärket ut i grafen beroende på vilka koder de vill sända ut och vilken position 

det vill inta i mediamarknaden med dess konsumentkultur.   

4. I steg fyra belyses de kulturella koderna och trenderna på marknaden framför det specifika 

varumärket. Alltså vad varumärket signalerar, vad det står för och hur det uppfattas. (Steg tre och 

fyra flyter in i varandra, därför att, när varumärket placeras i grafen har företaget i åtanke vad de vill 

sända ut för signaler och hur de vill positionera sig på marknaden.)  

5. Positioneringen (som bestäms beroende på vilka koder varumärket vill förmedla och identifieras 

med) ger riktlinjer om hur varumärket bör kommuniceras samt formas visuellt. Varumärket bör 

alltid följa dess koder genomgående för att tala dennes unika “språk”.   
 

Oswald (2012, s. 50-55) konstaterar att varumärket inte enbart bildar mening baserat på en semiotisk 

analys som ett system av koder. Utan att det även påverkas av mottagarens personliga, sociala och 

kulturella behov samt förväntningar. Varumärken är alltså multidimensionella teckensystem som kan 

analyseras utifrån flertal dimensioner. En förutsättning för analys av varumärket utgår givetvis ifrån 

dess material, vilket kan ses som dens fysiska uttryck, alltså allt som varumärkets inkluderar och står för 

på marknaden, exempelvis logotyp eller färgval på typsnitt. Det finns ytterligare tre dimensioner, vilket 
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är konventionella, kontextuella och utförande strukturer. Den konventionella dimensionen innebär att 

teckensystemet avkodas av kulturella konventioner, alltså sociala regler, eller gemensamma koder som 

finns på målgruppens marknad. Det kan därmed anses som ett socialt fenomen. Med kontextuella 

dimensioner menas teckensystem som bildar sociala diskurser vars betydelse förändras av 

kommunikationens kontext, vilket betyder att sammanhanget är viktigt. Den sista dimensionen, 

utförande, konstaterar att teckensystemet är fungerande i kommunikationen som sker eftersom det 

inkluderar två eller flera komponenter, exempelvis personen som marknadsför och kunden. Alla dessa 

fyra dimensioner medverkar till en varumärkesdiskurs som resulterar i känslomässiga associationer, 

varumärkesigenkänning, kulturell betydelse samt förhållandet till kunderna.  

 

2:5 Deltagarstyrd kultur och co-design 
En central funktion med sociala medier är att få återkoppling av andra användare där 

designern/administratören får möjlighet att lyssna på kritiken och inkludera användarna som en del i 

arbetet. Några begrepp som belyser detta är deltagarstyrd kultur (Jenkins, 2006) och co-design (Moser, 

Müller & Piller, 2006).  

 

Media är en dynamisk industri som ständigt ändras. Den har utvecklats från att enbart vara en 

massproducerad mediakommunikation där median styr vad som står på agendan till ett medielandskap 

där konsumenterna är med och formar medierna. Jenkins (2006) redogör för hur konsumenterna 

sammanlöper med medierna. Jenkins (2006, s. 2-4) beskriver detta fenomen baserat kring de tre 

begreppen mediakonvergens, deltagande kultur och kollektiv intelligens. För att förstå innebörden av 

dessa begrepp bör man veta vad som menas med konvergens, således olika former av sammanslagning 

och likriktning. Jenkins (2006) beskriver konvergens som en pågående process och/eller interaktion 

mellan olika medier, att innehåll finns på flera medieplattformar, samt sökandet efter nya strukturer för 

finansiering av medier. Forskaren belyser att det är en aktivitet som individer aktivt söker sig till för att 

vara delaktiga, då det värderas högt av användarna. Dessa förändringar i media finns överallt i vårt 

samhälle, såväl inom industriella, tekniska, sociala som kulturella perspektiv. Betydelsen av 

mediakonvergens är att samma medieinnehåll, från medier som samarbetar med varandra, återfinns på 

flertalet medier. Dessa mediaförändringar i vår kultur sker med hjälp av konsumenters delaktighet. 

Deltagande kultur betyder att individer deltar i uppsättningen av nya regler som diskuteras tillsammans. 

Via dessa konversationer sprids relevant information som medieindustrin kan nyttja. Vilket leder oss in 

på kollektiv intelligens som fyller funktionen som en variant av källa till medieindustrin. Pierre Lévys 

beskriver (refererad till i Jenkins, 2006, s. 4) att kollektiv intelligens innebär att alla inte kan veta allt men 

att vi tillsammans kan få ihop en helhet av informationen.  
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Genom att konsumenterna sammanlöper med medierna förändrar det medieindustrin i dess 

tillvägagångssätt och utformning, samt hur individer förhåller sig till media (Jenkins, 2006, s. 242-248). 

Enligt Jenkins (2006) ställer sig medieindustrin positivt till förändringen. En huvudsaklig faktor är att 

det kan sänka företags kostnader samt att det är ett nytt och kul arbetssätt (Jenkins, 2006, s. 246). Men 

dels också för att det skapar flera tillvägagångssätt att sälja innehåll till kunder, samt för att få respons 

för kundens smak och intresse av produkten eller tjänsten (Jenkins, 2006, s. 242-248). Företagare har en 

stor möjlighet att ge konsumenterna möjlighet att påverka innehåll. Konvergens kulturen har utvecklat 

nya former av delaktighet (s. 245-249). En av de största förändringarna i medielandskapet kan vara 

övergången från individualiserad och personifierad mediaförbrukning till konsumtion som en 

nätverkspraxis. Den digitala revolutionen slog igenom i början av 1990-talet som gick från att 

massmedier bestämde utbudet till att individer kunde bestämma vad de ville titta på beroende på eget 

tycke och intresse. Nu sker förändringen från att medier enbart är personaliserad till att det fylla 

funktionen av en gemensam knytpunkt. Media som produceras på detta vis är med och förändrar den 

pågående kulturen i medieindustrin. 

 

Deltagarstyrd kultur finns i olika skepnader och har inneburit möjligheter för konsumenter att vara 

delaktiga i medieindustrin. Ett begrepp som används för att skapa innovation hos företagare är 

participatory design (Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012). Det är en metod som innebär att man vill 

uppnå engagemang i designprocessen hos alla intressenter för att säkerställa att resultatet uppfyller 

konsumenters behov. Adidas är ett företag som tillämpar denna metod genom att använda 

konsumenter som co-designers (Moser, Müller & Piller, 2006). Dessa två begrepp går under samma tak, 

men har olika namn. Adidas har sedan början av 2000-talet applicerat metoden på delar av deras 

skoproduktion och kallar det my individual adidas, förkortat miadidas. Det innebär att kunden får vara 

en del av designprocessen där de får designa sina egna skor, vilket gör att skon är anpassad efter 

kundens exakta behov och blir alldeles unik med ens personliga design (Moser, Müller & Piller, 2006, s. 

463, 468-469). Denna marknadsstrategi gav god utdelning från start, i mitten av år 2004 hade 15 

Adidasbutiker öppnats som erbjuder denna tjänst. Arbetsformen bidrar till ett konkurrensmedel 

gentemot andra skoföretag med den unika upplevelsen. Det är en användbar strategi som en del av 

varumärkesbyggandet för att få variation på produkternas utformning samtidigt som det tillmötesgår 

kundernas önskemål, vilket resulterar i en stärkt kundrelation (Moser, Müller & Piller, 2006, s. 468-474). 

Genom att låta kunden interagera med försäljare i butik får de reda på vad kunden vill ha och inte vad 

den möjligen vill ha. Kunden blir delaktig och ges möjlighet att påverka designprocessen, vilket bidrar 

till att minimera missnöje från mottagaren (Moser, Müller & Piller, 2006).  
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2:6 Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 
Jag summerar delen Teori och tidigare forskning genom att sammanställa det centrala från studiens 

teoretiska ramverk. Samt beskriver hur detta teoretiska ramverk används i analysen av studien. Mitt 

empiriska material utforskas via metoden text- och bildanalys med inriktning semiotik, mer om det i 

metodkapitlet.  

 

Bourdieu (1993) menar att samhället har en social hierarkis struktur där varje individ intar en position i 

vad han kallar det sociala rummet. Detta speglar individers livsstilar. En faktor som präglar livsstilar är 

individers habitus och smak. Det finns lagrat i kroppen som ett system av personens dispositioner och 

handlingar, vilket genomsyrar individens sätt att tänka, handla och välja. Givets tydliggör Bourdieus 

(1993) teorier således grunden för vad personers smak grundar sig i och hur det är relevant till 

konstprodukterna på instagramkontona. Utöver det kan jag vidare i analysen koppla Bourdieus (1993) 

teorier med hur de olika användarna agerar. Samt hur administratören/designers/konstnären själv 

agerar och hur deras uttryck kan kopplas med Bourdieus (1993) teorier. Aaker (2014) anser att det är 

viktigt för varumärket att ha en tydlig varumärkesidentitet, vilket är hur verksamheten vill att 

mottagaren ser på och upplever varumärket. På så vis kan kunden identifiera sig med varan och finna 

associationer till produkten. Konsumenter uppfattar ett varumärke ur vad Aaker (2014) kallar Brand 

Equity, som består av de tre dimensionerna kännedom, associationer och kundlojalitet. Vidare i 

analysen kan jag utforska olika associationer som Aaker (2014) beskriver för varumärkesidentiteten 

kopplat till designers/konstnärens varumärke. För att således ta fram de värden jag tror att varumärket 

vill kopplas med. Oswald (2012) belyser hur semiotik kan appliceras för att utveckla 

varumärkesstrategier, vilket forskaren kallar Marketing Semiotics. Den här metoden kan appliceras på 

företag för att identifiera och positionera varumärken som en del i processen av varumärkesstrategin. I 

min analys används Oswalds (2012) metod för att via semiotiken identifiera uttrycken hos varumärkena. 

Samt använda forskarens modell för att kunna positionera de olika varumärkena. Jenkins (2006) 

redogör att det finns en deltagarstyrd kultur inom medieindustrin. Det innebär att medier sammanlöper 

med konsumenterna. Begrepp som har fötts ur detta är participatory design även kallat co-design, vilket 

kan beskrivas som att konsumenten är delaktig i designprocessen (Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012; 

Moser, Müller & Piller, 2006). I min studie kan dessa teorier motsvaras av att Instagram är ett fenomen 

som befinner sig i den deltagarstyrda kulturen eftersom vem som helst kan skapa ett eget 

instagramkonto. Det är alla användare på Instagram som bildar mediet och bestämmer vilket innehåll 

som ska finnas på den sociala mediekanalen. I min studies fall kan vissa användare ses som co-

designers, vilket är de följare som får vara med och påverka de olika formgivarnas produkter. Detta 

sker via interaktion mellan administratör av kontot och användare.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens val av metod, genomförandet av metoden, kritik mot metod samt 

etiska överväganden.   

 

3:1 Val av metod  
Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka hur några små företag inom området konst och 

design arbetar med varumärkesstrategier på Instagram, var en kvalitativ metod väl lämpad, i och med 

att jag ville få en djup förståelse av innehållet (Ekström & Larsson, 2010, s. 17). För att komma fram till 

vilken kvalitativ metod som borde användas ställde jag några kontrollfrågor. Följande frågor citerade 

från boken Handbok i kvalitativa metoder (referens Ahrne & Svensson, 2015, s. 20) är:  

 

• “Vilken är min forskningsfråga?” 

• “Vilket eller vilka fenomen i världen handlar forskningsfrågan om?”  

• “Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen?” 

• “Vilken eller vilka metoder kan ge mig (eller producera) dessa data?” 

 

På första frågan löd följande svar “Hur kommuniceras ett varumärke inom konst och design för att 

marknadsföras via den sociala mediekanalen Instagram?”. På andra frågan om fenomen, var svaret 

Instagram. Typen av data som kan fånga detta är företag som marknadsför sig via Instagram. Jag har 

således nyttiggjort dokument som redan är producerade, vilket är ett av tre sätt att samla in empiriska 

data på (Ahrne & Svensson, 2015, s. 8; Ekström & Larsson, 2010, s. 20-21). Med denna kunskap kom 

jag fram till att göra fallstudier. Det var väl lämpat eftersom metoden bland annat koncentrerar sig på 

särskilda organisationer och texter, vilket är i överensstämmande med att undersöka data som redan är 

producerat av företag. Liksom att fokus var på att undersöka några enstaka företag, således ett fåtal fall 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 19). Analysmetod med semiotisk analys var rimligt eftersom det anses 

vara en tillförlitlig metod för text- och bildanalys för de valda fallstudierna. Samt att Oswald (2012) 

kopplar semiotik med varumärkesbyggandet och varumärkesstrategier. Metoderna presenteras i 

styckena nedan med motivering till varför de är rimliga val av metoder.  

 

3:2 Text- och bildanalys  
Text- och bildanalys var passande metodval därför att den data jag undersökt består av olika texter i 

form av ord och bild från utvalda konton på Instagram. En textanalys utgår ifrån texten, vilka delar 

som finns och beståndsdelarnas betydelse (Ledin & Moberg, 2010, s. 153-177). All text som kan läsas 

kommunicerar ett budskap (Boréus, 2015, s. 158-159). Enligt Boréus (2014, s. 158-159) har texter olika 

textgenres som följer konventioner om hur texten är skriven och vad som förväntas av innehållet. Det 
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var essentiellt för mig som studerar texterna att ha kännedom om genren för att förstå dess funktion 

samt som hjälpmedel när jag tolkade dem. I min mening är Instagram en egen genre med ett eget sätt 

att skriva på, då strukturen särskiljer sig med en dess utformning. Jag studerade således texter som är 

inom Instagrams ramar. Boréus (2015, s. 157-175) belyser att i en textanalys kan man ställa frågor till 

texten som ett tillvägagångssätt i analysen. I mina val av frågor utgick jag från de aspekter studien har i 

intresse att undersöka.  

 

På Instagram är bilden i fokus på det sociala mediet. En bildanalys var väl lämpat för metoden kan 

göras på olika typer av texter i visuell kommunikation, för att den består precis som ord, av tecken som 

kan tolkas och skapa mening (Fodge, 2010, s. 179-191). En bild är inkluderad i en social kontext. När 

man tolkar en bild skapar man en förståelse av dess sociala roll och på vilket sätt bilden skapar social 

interaktion (Sverrisson, 2015, s. 191-205). Detta var av intresse för mig som utforskade bilder 

publicerade på Instagram, att förstå dess sociala sammanhang och hur bildanvändningen använts på 

plattformen. Den igår således i genren Instagram. Jag undersökte bilden genom att ställa frågor till den 

för att skapa en förståelse av bilden (Fogde, 2010, s.179-191). Likaså baserat som de frågorna avseende 

textanalysen.  

 

3:3 Semiotik  
Ordet semiotik härstammar från det grekiska ordet semeion vilket betyder tecken. Semiotiken är således 

teorin om teckenläran (Gripsrud, 2011, s. 144). Valet av en semiotisk inriktning för metod var befogat 

för att semiotik studerar allt som kommuniceras och en semiotisk analys kan appliceras på alla texter av 

olika slag (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). Samt att en semiotik kan kombineras med både text- och 

bildanalys (Ledin & Moberg, 2010, s. 153-177). Alla texter består av diverse tecken och allt som vi 

människor tolkar är tecken. Detta passar väl in på Instagram som består av olika texter som 

kommunicerar både i tappningen av såväl ord som bild. Semiotik handlar om meningsskapande då olika 

typer av tecken frambringar mening (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). Detta var intressant för mig som 

ville utforska hur företag kommunicerar för att nå ut med sina budskap. Teorin har flera ingångar då 

flertal forskare har tagit fasta på semiotiken på olika vis.   

 

I min metod har jag tillämpat begrepp som forskaren Roland Barthes (1977) redogör för, bland annat i 

sin textanalys utifrån en reklambild producerad av varumärket Panzani. Jag använde således dessa 

begrepp som verktyg som en del av min metod och tillvägagångsätt. Barthes (1977) menar på att bilder 

sänder ut meddelanden till mottagaren utifrån olika tecken. Särskilt reklambilder som är måna om att 

skapa en viss mening med bilden och nå ut med vissa specifika budskap (Barthes, 1977, s. 152-153). 

Forskaren identifierar bland annat två olika sorters meddelanden i bilden som han delar in i denotation 

och konnotation. Begreppet denotation fyller meddelandet av det som vi direkt ser i bilden, exempelvis 
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tomaten är en tomat (Barthes, 1977, s. 154-55). Det är inte kodat utan det är vad individen vet att det 

är, av vad vi är införstådda och inlärda med sedan barnsben. Dessa okodade tecken skapar en mening 

som symboliserar något, vilket är ett system av konnotationer (Barthes, 1977, s. 155). Det menas att man 

tolkar bilden utifrån de denoterade teckna. Detta gör man med den förförståelse man har med sig 

utifrån kulturens gemensamma föreställningar (Barthes, 1977, s. 154). Exempel, för att återgå till 

tomaten, så utöver att den är en tomat, kan den exempelvis kopplas med Italienskt, alltså vad tomater 

konnoterar. Utöver meddelandena som finns i bilden, belyser Barthes (1977, s. 155-157) också 

begreppen förankring och relä. Detta skapas utifrån bildens och ordens förhållande till varandra. Relä är 

när bild och ord avlöser samt kompletterar varandra med samma budskap, alltså att dem varandra med 

samma meddelande. Förankring innebär att ord stärker en sak i bilden och resterande budskap som 

eventuellt finns utesluts. Följaktligen kan orden avgränsa bildens mångtydighet. Ord och bild fyller 

därmed antingen funktionen i egenskap av relä eller förankring.  

 

3:4 Metodkritik 
Semiotiska analyser kritiseras ibland för att vara osystematiska grundat på att de framförs som objektiva 

istället subjektiva tolkningar (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). Forskning inom området media- och 

kommunikationsvetenskap är influerat av kvalitativ forskning och därmed tolkningar. Som forskare går 

det inte att utesluta förförståelse för tolkningar utan det är nödvändigt för att förstå och tolka material 

(Ekström & Larsson 2010, s. 15-17). Genom att följa ett analysschema skapar det struktur med frågor 

som sker konsekvent. Samt att frågorna kopplas med teori och tidigare forskning. Frågorna fungerar 

därmed som ett stöd för att bryta ner helhet till delar i syfte att ifrågasätta det självklara (Ledin & 

Moberg, 2010, s. 160-161). Detta har gjort att jag minimerar risken för subjektiva tolkningar och 

uttalanden om innehållet av empirin. Mer om analysschemat i avsnittet 3:8.  

 

3:5 Urval 
Det urval jag gjort av empirin grundar sig i forskningsfrågan hur kommuniceras ett varumärke inom 

konst och design för att marknadsföras via den sociala mediekanalen Instagram? (Nilsson, 2010, s. 129-

132). Det innebär att materialet jag behövde för att undersöka detta är konst- och designkonton på 

Instagram. Specifikt har valen av konton grundats i små företag som skapar konstnärliga ting inom 

området design och konst. Med små företagare menade jag att designer/konstnären själv är 

administratören för instagramkontot där det framgår att dem själva styr kontot (och att det inte är andra 

medarbetare inblandade i utförandet). Samt att det inte är några gigantiska företag med stort kapital, 

exempelvis varumärken som Gucci, Loui Vuitton eller liknande. Studiens empiri avgränsades till att 

undersöka fem konton. Instagramkontona heter betuttadkruka, peytil, astridwilson, efredriksson.art och 

megangalante. Dem har alla gemensamt att dem är små företag som själva skapar konstnärliga ting och att 
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dem är administratörer av kontona. En närmare presentation av instagramkontona och därmed 

personen som är designern/konstnären finns i analysen. Materialet som undersöktes på kontona 

avgränsades till profilbild, biografi, sparade händelser och inlägg. Detta beskrivs i detalj i avsnittet 

Analysschema. Jag avgränsade mig till tre inlägg per instagramkontona. De tre olika inläggen valdes 

baserat på den typen av bild som ofta upprepas i instagramflödet och är typiska just för det kontot och 

därmed det varumärkets uttryck/utseende. Genom att ha studerat de fem olika kontona via en text- 

och bildanalys med inriktningen semiotisk analys har jag kunnat analysera och resonera vilka element 

kontot som utgör och hur administratörerna går tillväga för marknadsföring. I kapitlet Analys 

presenteras de fem olika kontona närmare.  

 

3:6 Insamling av empiri  
Datainsamling har skett genom att jag har undersökt företag som marknadsför sig via Instagram. Jag 

har sökt efter konton där små företag skapar konstnärliga ting inom området design och konst. Ett 

direkt sätt att se att kontot har spridning och nått ut till konsumenter kan avläsas via antal följare som 

kontot har, samt om den har många gilla-markeringar, delningar och kommentarer, vilket fungerar som 

en utvärdering av inläggen och dess innehåll (Kalsnes refererar till i Scolere, 2019, s. 11). Hur det 

bearbetas beskrivs i avsnittet Analysschemat nedan.  

 

3:7 Avgränsnings- och urvalsproblematik 
Instagram är en plattform som ständigt ändras och uppdateras. Det har gjort att min analys av mitt 

empiriska material endast gills från när jag samlade in materialet begränsat till en tidsperiod. Det kan 

även riktas kritik mot vad som räknas som småföretagare. När jag valt konton har jag gjort en egen 

bedömning av vilka designers och konstnärer som ingår i småföretagare. Vad jag gjort mina 

bedömningar på beskrivs i avsnittet Urval.  

 

3:8 Analysschema  
Vid analys av kvalitativa data finns det sällan bestämda tillvägagångssätt, utan forskaren får själv 

konstruera egna analysverktyg och strategier (Arne & Svensson, 2015, s. 8). Genom att ha arbetat 

igenom materialet med analysschemat har jag kunnat definiera vilka element som är viktiga vid 

marknadsföring via Instagram. Analysschemat har hjälpt till att besvara frågeställningen i uppsatsen. 

Med semiotisk analys tillämpades begrepp som Barthes (1977) redogör för, vilket är denotation, 

konnotation, förankring och relä. Dessa begrepp har utgjort strukturen av mitt tillvägagångssätt av 

analysen. Medan jag använde detta tillvägagångssätt ställde jag frågor till texten (ord och bild) utifrån 

mitt ramverk av teorier samt tidigare forskning. Varje företags instagramkonto har analyserats separat. 

Dock krävdes det av modellen avseende identifiering samt positionering av varumärket, av Oswald 
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(2012), att dem ingick i samma modell, vilket betyder att dem studerades tillsammans. Det är sista delen 

i analysschemat.  
 

Semiotiken, alltså tecken som finns i texten, har hjälpt mig att koppla till teorierna, och därmed besvara 

frågorna som ställs till texten. Så, via att jag har funnit de denoterade tecknen i bilden, tolkades dem 

utifrån vad de konnoterar. Då varumärkena sänder ut vad de står för (hur de vill framstå, men även hur 

mottagaren uppfattar dem) via deras associationer, vilket är vad Barthes (1977) beskriver som 

konnotationer. Det är så jag har identifierat vad varumärkena "står för”. Begreppen förankring samt 

relä har bidragit till att utforska förhållandet mellan ord och bild på instagramkontona. Detta för att få 

en förståelse om vad orden har för betydelse för varumärkesstrategierna som inkluderar 

tillvägagångssättet av företagens marknadsföring. Samt för att ha funnit hur budskapen sänds ut via ord.  

 

Analys av materialet har gått tillväga på så vis att först har innehållet på instagramkontot delats upp i två 

huvuddelar enligt följande:  

 

1. Startsida: profilbild, biografi och sparade händelser  

2. Flödet: inlägg   
 

Först analyserades den först delen, det jag valde att kalla startsidan. Den delades upp i profilbild, biografi 

(ord skrivna av administratör) och sparade händelser som inkluderar stillbilder och/eller rörlig bild. I de 

sparade händelserna identifierades teman, alltså vad texten handlar om (Östby, Knapskog, Helland & 

Larsson 2004, s. 77-79). Jag började med att studera profilbilden för att komma fram till vad den 

denoterar och konnoterar (Barthes, 1977, s. 154-155). Därefter undersöktes vad administratören skriver 

i biografin och om hen använder emojis ihop med orden. Emojin studerades som en bild, alltså vilka 

tecken den består av och dess tolkning (Fogde, 2010, s.179-191). Jag undersökte om orden och emojis 

har någon koppling med varandra. Därefter studerade jag sparade händelser om det fanns någon/några. 

Bild/rörlig bild studerades på en denotativ respektive konnotativ nivå (Barthes 1977, s. 154-155). Om 

det fanns, undersökte jag ord och emojis. Efter att samtliga delar studerats (profilbild, biografi och 

eventuellt sparade händelser) från startsidan, utforskade jag förhållandet mellan dem genom begreppen 

relä och förankring (Barthes, 1977, s. 155-157).  

  

I del två av kontot har jag gjort en överblick av flödet på instagramkontot för att identifiera teman 

(Östby m.fl., 2004, s. 77-79). I flödet upprepas vissa typer av inlägg vilket utgör olika teman, dessa 

varierade lite olika beroende på innehållet i de olika instagramkontona. Varje inlägg bestod av 

kategorierna bild, personer och handlingar. Vardera inlägg delades upp i de huvudsakliga beståndsdelar 
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som: bild, administratörens kommentar (ord och emojis) och kommentarsfältet (mottagare och 

administratörs kommentarer). För varje inlägg har jag börjat med att undersöka bilden på en denotativ 

nivå och en konnotativ nivå (Barthes 1977, s. 154-155). Därefter utforskade jag vad administratören 

skriver i samband med bilden, såväl ord som emojis. Jag undersökte om orden och emojis har någon 

koppling med varandra som stärker budskapet (Barthes 1977). Sedan studerades förhållandet mellan 

bild och ord genom användningen av begreppen relä och förankring (Barthes 1977, s. 155-157).  

Därefter gick jag vidare till mottagarens handlingar som sker via deras kommentarer. Jag studerade vilka 

aktörer som är aktiva respektive passiva. Aktören är aktiv om den visar engagemang genom att utföra en 

handling som kan vara frågor, svar eller taggar av annan aktör, vilket kan leda till interaktion, alltså 

samspel mellan aktörer. Interaktionen som sker i handlingarna är en viktig del av analysen, då jag var 

intresserad av samspelet mellan de olika aktörerna, vilket kan avläsas tydligast i form av text (Ledin & 

Moberg, 2010, s. 157-158). Interaktion kan leda till en stärkt kundrelation och/eller marknadsföring för 

verksamheten. Det kan leda till en stärkt kundrelation om kunden har goda organisationsassociationer 

till verksamheten, exempel om konsument och administratör har en tillmötesgående dialog. 

Marknadsföringen kan uppstå om kunder talar gott om varumärket och taggar någon annan användare 

på Instagram, vilket leder till spridning av varumärket till annan potentiell kund (Aaker, 2014, s. 44-53; 

Kotler, Armstrong & Parment, 2017, s. 9). Det finns vissa aktörer som vill interagera men inte får 

någon respons och det blir således inget samspel, dem tilldelas rollen som aktiv. Att vara aktivt kan 

också anges om hen visar “extra intresse”. Om aktören enbart kommenterar något som inte utgör 

någon slags interaktion eller “extra intresse” är hen passiv. Om någon kommentar är obegriplig går de 

under oklarhet. 
 

När jag har studerat både del ett och två i kontot, har jag undersökt om de stärker varandra. Det har jag 

gjort genom att utforska, vad jag kallat startsida och flöde gentemot varandra. Jag undersökte om de 

sänder samma budskap som avlöser och kompletterar varandra med dess tecken, således om dem fyller 

någon reläfunktion eller inte (Barthes, 1977, s. 155-157). Därefter bedömde jag vilka associationer 

(kärnelement och förlängda element) som företagen vill att mottagaren ska uppleva att varumärket har i 

sin varumärkesidentitet (Aaker, 2014). Genom att ta fram de viktigaste koderna på “target market” har 

jag kunnat göra en graf med varumärkenas koder, alltså hur dem vill identifieras. Samt för att ha kunnat 

undersöka hur företagen positionerar sig på marknaden (Oswald, 2012).  

 

3:9 Validitet och reliabilitet  
För att säkerställa att det som skrivits i studien är korrekt har jag försökt att hålla en hög reliabilitet 

genom att jag varit transparent i mitt genomförande i metod av analysschemat och har förklarat hur jag 

kopplat det med teori och tidigare forskning. På så vis har jag kunnat visa att det jag gjort håller hög 

tillförlitlighet. Jag har försökt att hålla en hög validitet genom att ha tydligt syfte och frågeställning som 
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motiverar val av metod, teorier, samt som kopplas ihop i analys och resultat för att kunna besvara 

frågeställningen. Därmed har jag kunnat argumentera för och motiverat det som jag sagt ska göras 

(Arne & Svensson, 2015, s. 25-28; Ekström & Larsson, 2010, s. 14-15). 

 

3:10 Etiska aspekter 
Området media- och kommunikation ingår inom samhällsforskning som behandlar många olika 

fenomen, bland annat kulturer, nätverk, grupper och organisationer ingår, precis områden jag behandlar 

i studien (Ahrne & Svensson, 2015, s. 8-10, 28-29). Jag som forskar tillhör samhället, vilket betyder att 

jag är en del inom det jag forskar. I min studie har jag varit medveten om att jag har vissa medförda 

värderingar och åsikter med mig från det samhälle jag lever i. Jag har tagit mitt ansvar i denna studie 

genom att medvetet ta avstånd från personligt tyckande och är så objektiv som möjligt. Utöver mig 

själv som person i samhället, är en etisk grundaspekt att ingen person ska ta skada av min studie. I 

denna studie hade jag ingen direktkontakt med personer då jag nyttjat dokument som redan är 

producerat i insamlingen av empiri. Däremot hade jag en indirekt kontakt som skett via texterna. 

Materialet som samlats in och undersökts i min studie var taget från nätet, specifikt Instagram. Överlag 

kan man utgå från att material som finns på offentliga arkiv är tillgängligt för forskning (Sverrisson, 

2015, s.193-196). Därför har det inte behövts samtycke från administratör av konton. Det är annars 

vanligt förekommande att få medgivande av personen/personerna som presenteras i forskningen 

(Ahrne & Svensson, 2015, s.8-10, 28-29). Ahrne & Svensson (2015, s. 28-29) belyser att ur forskningen 

kan det komma goda konsekvenser.  
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4. Analys  
I detta kapitel presenteras analysen av mitt empiriska material. I min analys presenterar jag det 

väsentliga från kontona relaterat till syfte samt frågeställning. Bilder och figurer förekommer i löpnade 

text. För att se allt empiriskt material och i detalj hänvisar jag till bilagorna.  

 

4:1 Instagramkonto 1 - betuttadkruka  
En av de fem små företag som jag valt att undersöka som driver ett eget instagramkonto för ett eget 

varumärke är kontot betuttadkruka. Det sköts av Sofia Fredricks Sprung som har varumärket kallat 

Betuttad. Hon tillverkar krukor och vaser i form av kvinnors byst bestående av material som hon 

samlar på sig ifrån secondhand och loppisar. På Instagram har hon 13’400 följare.  

 

4:1:1 Startsida 
Betuttadkrukas profilbild (se figur 1) är en bild på hennes egentillverkade vaser föreställande olika 

kvinnors byst i olika färger, allt ifrån vita till mörkbruna. Vaserna är fyllda med vita, gula och rosa 

blommor, samt gröna blad. Bakgrunden är olivgrön och vaserna står på ett vitt underlag. Överst är 

Betuttads logotyp i vitt, som är just varumärkets namn, skriven i en skrivstilsliknande stil. U:et i 

Betuttad är format till två byst. Profilbilden konnoterar grönska samt natur med växterna och den 

olivgröna bakgrundsbilden. Färgerna upplevs “lätta” med de ljusa nyanserna. Vaserna konnoterar 

kvinnlighet, samt mångfald med de olika färgerna på vaserna, så som olika hudfärger. Vaserna upplevs 

“mjuka”, såsom logotypen med dess runda skrivstil. U:et i logotypen föreställt en kvinnas byst som 

konnoterar kvinnligt. Logotypen ger en antydan vad varumärket behandlar och knyter samman med 

produkterna.   

 

I biografin (se figur 1) står varumärkets namn överst samt en grön recycle-emoji, vilket konnoterar 

miljövänligt, återvinning och värderingar om ett hållbart samhälle. Emojin bidrar med varumärkets 

värderingar och budskap. Under det står det “Post and vases made out of reuse, size and shape vary 

from each x, just like (.)(.)”. Det ger en kort förklaring om vad företaget sysslar med. Samt att det visar 

på värderingar om samtycke för mångfald. De sista symbolerna i meningen föreställer byst. Därefter 

följer “HOW 2 BUY PLS REED the saved story: Q & A”, avslutat med en emoji-hand som pekar med 

fingret neråt. Emojin förtydligar. Både ord och emoji hänvisar till de sparade händelserna för mer 

information om köp av varorna.  

 

Betuttadkruka har en sparad händelse (se figur 2) som heter “Q&As”. För att se den hänvisar jag till 

bilagorna. Händelsen ger information om varumärket och försäljningen av verken. All text på alla sidor 

är vita. Bakgrundsfärgen på sidorna varieras mellan orange, brunt, lila och grönblått. Summeringen av 
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informationen är presentation av henne själv och verksamheten, allmän information om försäljning och 

hur det sker. Samt information om betalning, skötsel av produkterna, ansvaret över fotografering och 

bilder till kontot. Sista sidan står på engelska som hänvisar till en webbsida vid försäljning utanför 

Sveriges gränser. Profilbild, biografin och sparade händelser sänder samma budskap, följaktligen skapar 

bild och ord relä. Det ger ett samlat intryck och hänger ihop väl.  

 

 
Figur 1: Profilbild och biografi (med sparad händelse)  

 

4:1:2 Flöde 
Genom att göra en överblick av instagramkontot identifieras de teman som jag anser är vanligt 

förekommande i flödet, vilket är produkt, miljö (inkluderat produkter) och person (porträttbild på Sofia).   

 

En produktbild är publicerat den 27:e februari 2019, med 701 gilla-markeringar (se figur 3). Krukan är i 

fokus med högst skärpa och är placerad liggandes på ett bord. Den är hudfärgad med formen av två 

bröst applicerat på krukan. Bredvid krukan ligger två penslar med målarfärg på. I bakgrunden finns ett 

flertal runda färgburkar i olika bruna nyanser som går i samma ton som krukan. I bilden finns också en 

turkos handduk med brunaktiga färger på. De olika föremålen är placerade på en blå bordskiva med 

diverse målarfärger på. Krukan konnoterar med dess färg och form naket, naturellt och kvinnligt. 

Målarfärgerna i bakgrunden ser välanvända ut med färgen som är omrörda. Likaså gör handduken, 

penslarna och bordsskivan det intrycket, vilket konnoterar till en konstnär som är i produktion. De 

bruna färgerna som går i samma skala är jordnära. De runda formerna som finns i bild ger ett “mjukt” 

och “snällt” intryck. Den blå färgen konnoterar hav och himmel, vilket förknippas med natur.  
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Figur 3: Produktbild 

 

I samband med publicering av bilden skriver hon “Jag ska måla alla tuttar lilla mamma”. “Måla alla 

tuttar” kopplas med henne som konstnär, hennes produkter och varumärket. Meningen är en parafras, 

som bygger på en annan sång. Texten avslutas med två emojis. Varav första emojin föreställer en 

kvinnlig konstnär och den andra emojin noter. Emojin som är en kvinnlig konstnär stärker henne som 

konstnär, produkterna och varumärket Betuttad. Notemojiserna kopplas ihop med texten som är tagen 

från en sång, vilket tydliggör för mottagaren att meningen har kommit till med den specifika sången. I 

detta inlägg stärker bild och text varandra, då både text och bild sänder budskapet som verksamheten 

kommunicerar, vilket innebär att text och ord skapar relä.  

 

I detta inlägg är betuttadkruka och diamantfamiljen.se aktiva aktörer. Betuttadkruka är aktiv för att Sofia är 

“artisten” som skapar ting. Diamantfamiljen.se är aktiv med sin entusiastiska kommentar “coolaste jag 

sett”, med en smile-emoji som ler stort, vilket konnoterar positivitet. Aktören uttrycker sig som att hen 

har sett många skapelser, i och med att hen inte enbart skriver “coolt” utan “det coolaste”. Samt skriver 

“hur kan jag missat dessa???”, följt med en emoji med hjärtformade ögon, vilket konnoterar att aktören 

gillar produkten. Därefter taggar hen en annan användare för att uppmana till att gå till kontot genom 

att skriva “kolla” och emoji-händer som “ramar in något sevärt”. Utifrån diamantfamiljen.se kommentar 

om produkten, kan jag enligt Bourdieu (1993) förmoda att aktören har en hög hierarkisk position med 

ett högt kulturellt kapital inom segmentet inom design- och konstområdet, då hen agerar som en 

expert/smakdomare/rådgivare. Varpå den andra aktören som är taggad svarar tillbaka “wow!”. Denna 

process skapar interaktion mellan aktörerna. Detta förlopp skapar marknadsföring genom att 
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diamantafamiljen.se med glädje taggar mammatill3.nu och sprider vetskapen om att varumärket existerar. 

Detta leder till en ökad kundkrets och skapar kundrelationer (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). 

Sådana här interaktioner blir betydelsefulla därför att mottagare hjälper Sofia att vägleda andra till 

hennes varumärke. Resterande är passiva aktörer för att de varken visar något “extra intresse” utöver 

det vanliga eller interagerar. Dock ger dem goda omdömen och kommentarsfältet är fyllt med positiva 

kommentarer. Jag tror att andra mottagare som ser inlägget påverkas av många komplimanger, fler 

“föder” fler. Individer vill känna delaktighet och samhörighet, vilket gynnar varumärket (Aaker, 2014). 

Denna gemenskap kan upplevas genom att delat i kommentarsfältet.  

 

En miljöbild är publicerad 19:e februari 2019 (se figur 4). Inlägget har 685 gilla-markeringar. Bilden 

består av en vas från Betuttad med vita och rosa blommor. Vasen står på ett avlastningsbord som är 

gjord av bambu i stommen och en rund glasskiva. Bakom pallen står en stor kupformad turkos glasvas. 

Föremålen står på ett brunt trägolv. Bakom syns en vit vägg och vitt kakel. Miljöbilden konnoterar 

vintage på grund av det bruna slitna trägolvet och det vita kaklet i bakgrunden som ser ut att vara en 

gammal kakelugn. Samt att pallen ger en gammeldags känsla med dess design. De runda formerna på 

vaserna och pallen konnoterar “snällt”, “mjukt” och “välkomnande”. De brunaktiga färgerna ger ett 

jordnära intryck, likaså blommorna som konnoterar grönska och natur. 

 

 
Figur 4: Produktbild  

 

I detta inlägg informerar betuttadkruka om en framtida försäljning. Hon hänvisar till den sparade 

händelsen “Q&As” för mer information, vilket är en tydlig koppling mellan hur startsida och flöde 
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synkas. I anslutning till texten finns det en grön emoji i form av recycle, gröna hjärtan, rosa blommor 

och grönt checktecken. Recycle-emojin konnoterar hållbarhet, vilket Betuttad stöttar. Hjärt-emojisarna 

symboliserar kärlek, och den gröna färgen kopplas till natur, de rosa blommorna likaså. Den gröna 

check-symbolen kan uppfattas som att man bockat av all information. Det finns ett samspel mellan bild 

och ord i inlägget som stärker varandra och förmedlar samma budskap, vilket utgör en reläfunktion. 

Eftersom att bilden visar upp en produkt av vad som kan tänkas vara till salu. Utan texten vet inte 

följarna om försäljningen som kommer att ske, vilket innebär att texten fyller en viktig funktion i 

relation till bilden. Bilden kan locka till köp med produkten i dess miljö.  

 

Betuttadkruka är en aktiv aktör som informerar om något hon kommer att göra, alltså vassläppet. I 

resterande kommentarsfält är hon aktiv genom att svara och tagga mottagarna på deras frågor, vilket 

stärker kundrelationen med direktkontakten. Detta bygger fördelaktigt goda organisationsassociationer 

som kund har till varumärket (Aaker, 2014). Det här inlägget skapar mest interaktion av de tre inläggen 

jag studerar. Det kan bero på att inlägget inkluderar mottagarna till att vara delaktiga om de vill göra ett 

köp. Följare som är aktiva, varav vissa kommentarer leder till interaktion, är bland annat lenarutger som 

“letar” efter var produkterna kommer att säljas och frågar vart man “hittar" informationen, vilket visar 

på aktiv handling och engagemang. Varpå Sofia svarar och taggar lenarutger, i slutet av meningen gör 

hon ett grönt hjärta och en grön recycle-emoji, vilket förmedlar Betuttads värderingar. Längre ner i 

kommentarsfältet frågar lenarutger betuttadkruka igen, men får ingen respons, vilket kan leda till en 

försämring i kundrelation, alltså att organisationsassociationerna minskar som kund har till varumärket 

(Aaker, 2014). En annan aktiv aktör är halsojunkie. Hen marknadsför Betuttad genom att tagga och 

skapa interaktion med användaren snortroll för att visa produkten, vilket ökar kännedomen av 

varumärket (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). Halsojunkie använder sig av ordet “cool” som hen 

tycker produkten uttrycker. Aktörer tar på sig rollen som smakdomare/ rådgivare/ expert, som 

Bourdieu (1993) skulle kunna uttrycka det, då hen uttalar sig som att ha kunskap om konst och tipsar 

annan användare. Snortroll är aktiv för hen svarar vilket leder till interaktion dem emellan. Hildarofors 

visar aktivt intresse genom att fråga om produkterna visas före vassläppet som det gjorts tidigare, vilket 

visar att hon varit med förr då hon refererar till tidigare vassläpp. Detta kan kopplas till en hög 

kundlojalitet, således att kunden är nöjd och därmed trogen varumärket (Aaker, 2014). Det skapas 

interaktion då betuttadkruka aktivt taggar och svarar tillbaka. Resterande kommentarer är passiva, dock 

ger de fina komplimanger via såväl ord som emojis, vilket visar på uppskattning och medkänsla. 

 

En personbild är publicerad den 6:e mars 2019 (se figur 5). Inlägget har 829 gilla-markeringar. Sofia har 

håret halvt uppsatt, bär ett stort rött örhänge gjort av pärlor med formen av ett öga. I klädväg har hon 

en röd-, gul- och blåmönstrad skjorta. Bakgrunden går i blått, gult och lite röda nyanser. Hon uppfattas 

naturlig då hon är lite blek, lätt sminkad och har håret lite halvt fixat, vilket går i linje med varumärket, 
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det naturliga. De röda färgerna konnoterar värme och kärlek. Resterande färger är starka och “glada”. 

Både örhänget och skjortan upplevs unika med dess design, eventuellt lite alternativt. 

 

 
Figur 5: Personbild  

 

Texten i anslutning till inlägget ger en förklaring av skjortan med fokus på att den är begagnad och att 

hon älskar den. Sofias kommentar till bilden gör att mottagaren vet att skjortan är secondhand, vilket 

blir betydelsefullt då det går i linje med varumärket. I texten skriver hon hur glamorös hon känner sig 

iklädd skjortan. Hon gör en jämförelse med skådespelerskan Michelle Pfeiffer genom att skriva “känner 

jag mig lika lyxig som michelle pfeiffer i scarfen”. Hon menar på att trots att skjortan var billig och köpt 

på secondhand känner hon sig lyxig ändå. Det kopplas med vilka värderingar hon står för, vilket speglas 

på varumärket. Sofias ord stärker bilden som sänder samma budskap om vad som skrivs. Därmed 

skapar ord och bild en reläfunktion. 

 
Betuttadkruka är den enda aktiva aktören i detta inlägg. Hon uttrycker sig med ordet ”älskar”, vilket 

antyder på hennes passion för secondhandkläder. Resterande är positiva men passiva aktörer. Mitt 

resonemang kring detta är att det kan bero på att det inte är ett inlägg där mottagarna aktivt kan 

engagera sig i något. Inlägget har många gilla-markeringar och kommentarsfältet upplevs positivt med 

flertal komplimanger. Men det leder nödvändigtvis inte fram till aktivitet i kommentarsfältet. Jag tror att 

människor inte enbart följer kontot på grund av produkterna, utan även för att hon framstår som en 

influenser. Människor inspireras av henne som person, hennes livsstil och värderingar. Det kan antas 
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troligt att flertalet av mottagarna ingår i samma segment i det sociala rummet med liknande livsstil samt 

delade värderingar om mångfald och ett hållbart samhälle. De har liknande habitus som finns hos varje 

individ utifrån deras kulturella kapital avseende områden som hållbarhet och miljöfrågor, därmed 

liknande smak (Bourdieu, 1993). Genom att Sofia sprider sina värderingar bidrar det till ett engagemang 

i dessa samhällsfrågor. Det vill användarna stötta då de tycker att det dem gör inom det “sociala fältet” 

är viktigt och betydelsefullt. Genom att Sofia ingår i samma livsstil som hennes mottagare kan det skapa 

en känsla av en gemensam identitet för konsument inom ramen av en viss social krets och livsstil. 

Genom att identifiera sig med varan skapar det ett personligt band med produkten, vilket gynnar 

varumärket (Aaker, 2014; Oswald, 2012). Jag tänker att varumärket Betuttad attraherar såväl med 

produkterna som Sofia själv då hennes värderingar uttrycks via hennes design. Både hon och hennes 

produkter kompletterar och avlöser varandra med budskapet som varumärket sänder, vilket ytterligare 

en dimension av en reläfunktion (Barthes, 1977). 

  

4:1:3 Summering av budskap och koder  
Efter att analyserat betuttadkrukas startsida och flöde bedömer jag att dessa två delar skapar en 

reläfunktion. Eftersom alla dessa olika element sänder samma budskap om hållbarhet, mångfald, 

miljövänligt och kvinnligt, som avlöser och stärker varandra. Det görs såväl via profilbild, biografin, 

sparade händelser samt via de olika inläggen i flödet. Instagramkontot skapar därmed en samlad 

helhetsupplevelse av varumärket Betuttad.   

 

Efter att studerat Betuttads instagramkonto anser jag att följande kärnelement är: 

• Kvinnlighet  
• Mångfald 
• Hållbarhet  
 

Jag uppfattar de förlängda element som följande: 

• Naturlighet 
• Natur, jordnära 
• Ärlighet  
• Vintage 
• Stark kvinna  
• Lättsamhet, glädje   
 

Utifrån de koder som jag tagit fram ska jag vidare strukturera dem i en graf för att utforska vilken 

position varumärket har på marknaden, med inkludering av samtliga konton som studerats. Se avsnitt 

4:6. 
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4:2 Instagramkonto 2 - peytil 
Det andra instagramkontot som granskats är Peytil, där administratören är designer Eitil Thorén Due. 

Han gör posters genom traditionell målning och via digitala designprogram. På Instagram har han 

28’800 följare.  

 

4:2:1 Startsida 

Peytils profilbild (se figur 6) är svartvit. Det är Eitil själv på bild som skrattar. Han bär en svart t-shirt, 

har lätt skäggväxt och håret bakåt. I bakgrunden syns en målning på en vägg. På målarduken är det 

målat en abstrakt människa i en och samma linje. Väggen är grå. Profilbilden konnoterar med det 

svartvita, enkelhet och stilrenhet. Eitil konnoterar glädje med skrattet. Hans bakåtkammade hår upplevs 

ordentligt och stilrent. T-shirten konnoterar en enkelhet. Målningen i bakgrunden konnoterar 

konstnärskap. Kombinationen av målningen och Peytil bildar en känsla av vad varumärket är och består 

av.  

 

I peytils biografi (se figur 6) står varumärkets namn, Peytil. därunder följer hans fulla namn. På den sista 

raden finns en länk till hans hemsida. Han använder inga emojis. Biografin upplevs mycket enkel och 

skapar en tydlighet. Länken marknadsför hans webbshop och leder följare till hans hemsida för 

eventuella köp.  

Peytil har fem sparade händelser. För att se dem hänvisar jag till figur 7 i bilagan. Händelserna heter 

“Studio”, “Work”, “Polyptych”, “Air” och “Archive”. Jag väljer att fokusera på “Studio”, då den 

händelsen påminner mycket om dem andra händelserna som visar när han målar, vilket fyller samma 

“funktion” (tema). Händelsen “Work” skiljer sig från övriga händelser eftersom Peytil visar upp färdiga 

verk här (och inte när han målar). Utöver händelsen “Studio” har valt ut första bilden på vardera 

händelsen som får företräda respektive tema. Från händelsen “Studio” beskrivs vad som framkommer 

tydligast och bedöms som mest väsentligt. Händelsen består av rörlig bild som visar när Eitil är i 

produktion och målar, därmed är temat “produktion”. I figur 7 får man taga se sekvenser som visas i 

stillbild. Händelsen består av flertal olika förlopp med olika verk som han målar. Han befinner sig i sin 

studio. Den består av stenliknande väggar och ett robust träbord med målartuber på. De flesta 

sekvenser är svartvita. Några få visas i färg. Till störst del så målar han kroppar med få penseldrag som 

är “simpla”. Några är mer utförliga och inte fullt så abstrakta. Ett sådant exempel är målning på en 

kvinna som bär Chanel-solglasögon. Utöver att man får följa processen av det som skapas, får man 

även se det slutliga resultatet. Genom de olika sekvenserna får man se såväl närbilder som helhetsbilder. 

I förloppet av händelsen syns uppredande gånger när han gör sin signatur på verken. Den avskalade 

miljön i studion med stenväggarna och det robusta bordet konnoterar industri. Vilket är trendigt i 

inredning, alltså industrikänslan. Därmed konnoterar även studion modern och “rätt i tiden”. 
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Målarfärgen som finns i rummet skapar en känsla av en konstnär som är i produktion. Det svartvita 

bilderna konnoterar simpelt och avskalat. Målningen med kvinnan som bär Chanel-solglasögon 

“poppar” då märket Chanel är ett varumärke som syns på en exklusiv marknad, det konnoterar således 

lyx och glamour. Att ha händelser som visar processen av hans produktion kan bringa inspiration. Samt 

att det ger ytterligare ett omfång av hans produkter. Det skapar en känsla av närhet när man får insyn i 

skapandet, vilket kan leda till ett starkare band mellan mottagare och varumärket. Detta kallas 

känslomässiga fördelar (Aaker, 2014). När han signerar bilderna, skapar det en känsla av det unika som 

bara han kan skapa, således särskiljning av produkt, vilket gynnar varumärket (Aaker, 2014). Från 

händelsen “Work, som följer temat “färdiga verk”, visas ett ansikte. Målningen följer en och samma 

linje med färgen blått. Målningen konnoterar avskalat och enkelt. Händelsen “Polyptych” visar när Eitil 

är i produktion. Han befinner sig i sin studio. Bilden är svartvit. Målningen har några få linjer med 

påbörjas av ett ansikte. Bilden konnoterar kreativitet och målningen avskalat. Från händelsen “Air” 

visas när han målar i en miljö utomhus. Händelsen är svartvit. Bilden konnoterar natur med miljön och 

skapade av processen, det svartvita upplevs simpelt. Händelsen “Archive” visar när Eitil målar. Bilden 

är svartvit. Den konnoterar skapande och avskalat. Profilbild, biografi och sparade händelser fyller en 

reläfunktion. Elementen bibehåller samma enkla, okomplicerade och avskalade känsla, alltså att de talar 

samma “språk” (Oswald, 2012).  

 

Figur 6: Profilbild och biografi (med sparad händelse) 

4:2:2 Flöde 
Jag identifierar framförallt tre huvudteman i flödet. Det är produkt, miljö (inkluderat produkter som säljs) 

och person (Eitil med produkt).  

 

Inlägget är publicerat den 30:e mars 2019 och är en produktbild (se figur 8). Inlägget har 583 gilla-

markeringar. På bilden syns en beige bakgrund, på den ligger fyra olika affischer som överlappar 
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varandra. Den ena målningen är puderrosa. Den andra är svart och mellanblå. De två andra är svartvita 

målningar med abstrakta ansikten. Bilden konnoterar “dämpat” med de få färgvalen, som ej är 

färgstarka, näst intill lugna. Det finns en enkelhet.  

 

 
Figur 8: Produktbild  

 

Till bilden ber peytil om hjälp att namnge ena målningen, samt att mottagaren ska tagga en vän i 

samband med namnförslaget. Genom att be mottagarna om hjälp gör det dem till co-designers när de 

får vara delaktiga i processen och bestämma en produkts utformning (Moser, Müller & Piller, 2006). 

Det kan leda till ökat intresse och sympati för varumärket. Samt att mottagaren ofta tycker att det är kul 

att de får vara en del av varumärket (Jenkins, 2006). Därefter skriver peytil att den användare som 

kommer på det bästa namnet, ger han bort en affisch till personen som taggats, vilket kan ses som “en 

morot” för mottagaren att vara delaktig. I en mening skriver han “Feel free to come up with more than 

one name”. Denna mening avslutas med en emoji som blinkar och pussar ett hjärta. Emojin konnoterar 

flirtighet och kärlek. Peytil avslutar texten med hashtagsen “peytil”, “art", “print” och “competition”. 

Genom att skriva ut hashtags kan det skapa spridning, därmed marknadsföring. Jag förmodar att orden 

är strategiskt utvalda eftersom det är ord som kopplas till varumärket. Bild och ord skapar relä då det 

beskrivs i texten att affischen ska namnges, och för det krävs en bild på den. Både bild och ord visar 

vad varumärket Peytil “är”. Bild och ord avlöses och kompletterar var för sig för att nå ut med samma 

budskap.  
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Peytil är aktiv då han är “artisten” bakom skapandet och han publicerar inlägget på Instagram, vilket är 

hans handling i alla inlägg. Det är många aktiva användare bland kommentarerna, för att nämna några 

som skapar interaktion, är det tricia_68_idn som ger namnförslag och taggar meanzmurray. Varpå 

tricia_68_idn taggar tillbaka på meanzmurray. Amberleigh26 ger namnförslag och taggar april_bydesign. 

April_bydesign taggar tillbaka amberleigh26 med ett namnförslag. Molu_designs ger två separata namnförslag 

och taggar georgina_ggnl i båda. Georgina_ggnl svarar molu_designs. Wanfei ger namnförslag och taggar 

lammylex_. Lammylex_ taggar tillbaka på wanfei med ett namnförslag. Inlägget resulterar i stort 

engagemang hos aktörerna. Jag uppfattar att det finns två faktorer som bidrar till det. Dels får en 

person möjligheten att ge bort en affisch, vilket kan anses önskvärt. Dels för att aktörerna får vara 

delaktiga i namnvalet, att de får vara med och bestämma omkring en produkt. Det är ett sätt att 

tillmötesgå kunden som stärker kundrelationen (Moser, Müller & Piller, 2006). Jenkins (2006) beskriver 

att denna process uppskattas, vilket blir tydligt i detta inlägg. Det är strategiskt smart av Eitil för att det 

breddar spridningen av marknadsföringen och når ut till många kunder via taggarna som de olika 

aktörerna skapar.  

 

Ett inlägg som är publicerat den 14:e november 2018 och är en miljöbild som inkluderar Peytils 

produkt (se figur 9). Inlägget har 860 gilla-markeringar. I bild ser man målningen, som är produkten, 

uppsatt på en grå vägg. Den är abstrakt målad, med enbart svart färg och enkla linjer. Den föreställer en 

kvinna. Golvet som är en heltäckningsmatta går ton i ton med väggfärgen. Under tavlan finns en 

puderrosa sittpuff i sammet samt en vit soffa. I den syns en rosa respektive champagnefärgad kudde, 

varav en är i sammet. Framför står ett soffbord med en svart glasskiva med guldben. På bordet ligger 

några böcker. Varav den översta är en bok från varumärket Chanel. På den står en liten vas, i placerat 

en vit blomma. Tavlan konnoterar avskalat och renhet med dess färg och få linjer. De få färgerna i 

rummet skapar ett lugn. Det upplevs medvetet då det är välmatchat. Allt i bild ser perfekt ut. Det 

upplevs genomtänkt utifrån kombinationerna av de olika tingen. Inredningen som består av sammet 

konnoterar lyx och status. Likaså heltäckningsmattan och den champagnefärgade kudden. Varumärket 

Chanel konnoterar lyx och hög status. Detta kan attrahera personer som befinner sig i ett segment i det 

sociala rummet med en hög hierarki i samhället som både har ekonomiskt kapital till inköp samt 

kulturellt kapital med insikten av varumärkets status (Bourdieu, 1993). 
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Figur 9: Miljöbild   

 
Till bilden öppnar peytil upp med en fråga som lyder “How do you feel about this one?”, vilket 

uppmuntrar till interaktion. Därefter beskriver han varför han döpt bilden till Portofino, med 

motiveringen att hon påminner om en “classic riviera icon” så som Ava Gardner eller Rita Hayworth. 

Här måste mottagaren ha en förförståelse om Portofino, “classic riviera icon” samt personerna han 

nämner. Portofino är en italiensk kustidyll, därför anknytningen till Rivieran, vilket konnoterar lyx. Ikon 

kan ha betydelsen av en helig bild av någon. De mottagare som förstår motiveringen, har ett visst 

kulturellt kapital inom områdena som beskrivs, så som exempel den Italienska rivieran Portofino 

(Bourdieu, 1993). Detta visar på kunskap ifrån Eitil inom det området. Det kan avspegla hans livsstil 

och relation till varumärket, därmed till mottagare som har likvärdigt kulturellt kapital och livsstil. Det 

kan därmed skapas en identifiering hos mottagare i varumärket (Aaker 2014; Oswald 2012). Sedan 

skriver han att målningen är en premiumutgåva, vilket konnoterar något “extra” och exklusivt som inte 

alla kan köpa och bli något “vanligt köp” (Bourdieu, 1993). Peytil avrundar med “Big hug!”, vilket ger 

ett vänligt intryck. I detta inlägg skapas en reläfunktion därför att ord och bild sänder samma exklusiva 

budskap som avlöses och kompletteras.  

 

Peytil är aktiv som “namngav” målningen samt att han “frågar” om namnvalet. Aktören bittece visar 

“extra intresse” då hen knyter an till Rita Hayworth. Det visar på att hen läst texten samt att aktören vet 

vem personen är, vilket kan tyda på ett gemensamt kulturellt kapital inom kändisskap (Bourdieu, 1993). 
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Marion.pascale är aktiv som taggar aylinsasko och skriver “#inspo! haha”. Till följd av hashtagen kan det 

ge spridning. Genom att tagga marknadsförs varumärket via spridning till annan mottagare. Interaktion 

uppstår när aylinsasko svarar och taggar tillbaka. Aktörerna louisadickins och Jendstuart är aktiva som 

taggar andra aktörer, vilket är bra då det skapar bredd på spridning av varumärket. Rosebud11.11 är aktiv 

som ställer en fråga, men får dessvärre inget svar, vilket kan ge ett dåligt intryck till kund av 

varumärkets organisationsassociation (Aaker, 2014). Resterande kommentarer är positiva men passiva.  

 

Inlägget som är publicerat den 28:e oktober 2018 är en personbild av Eitil inkluderat hans målningar (se 

figur 10). Inlägget har 718 gilla-markeringar. Bilden är retuscherad till svartvitt. I bild står Eitil och tittar 

ner på ett bord med målarredskap. Han är mörkklädd, enbart en logotyp på tjocktröjan finns i vitt. På 

bordet står diverse målarburkar, penslar samt papperstallrikar med målarfärg på. I bakgrunden syns 

påbörjade målningar på kvinnor. Väggen har bitvis målarfärg som rinner ner längs den. En svartvit bild 

konnoterar enkelhet och avskalat. Etilis klädsel upplevs enhetlig och enkel. Hans ansiktsuttryck ger ett 

fokuserat intryck med koncentration på sin målning. Dessutom är verktygen på rullbordet nedkladdade 

med målarfärg som ytterligare ett tecken på att han är i produktion. Väggen i bakgrunden med den 

rinnande färgen konnoterar kreativitet och någon som skapat förut. Målningarna i bild konnoterar 

avskalat med de få och enfärgade linjerna.  

 

 
Figur 10: Personbild  

 

I samband med publisering av bild skriver Eitil “This is me in the studio doing my I’m not posing 

pose”. Detta kan tolkas som ironi, då han menar att han försöker se ut som han inte poserar framför 

kameran men att han är medveten om hur han vill ha det till Instagram. Ironin kan skapa ett band med 
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mottagare för den som gillar humorn. Att han skriver “in the studio” tydliggör att han är i sin verkstad, 

och det knyter an till honom som konstnär. Bilden och ord skapar relä.   

 

I kommentarsfältet är det passiva aktörer, men positiva kommentarer. Det uppstår dock interaktion 

mellan peytil och deborasperati, då han taggar och svarar på aktörens komplimang med “thanks” avslutat 

med en emoji med hjärtögon, vilket konnoterar gilla eller älska. Det är enbart peytil som är aktiv. Men 

bilden har många gilla-markeringar, vilket visar på uppskattning. Förmodligen både av honom som 

person och givetvis hans konst. Med inlägg som dessa i flödet speglas Etilis personlighet på varumärket 

Peytil, vilket skapar en personlighet och särskiljning till varumärket. Målningarna blir mer än bara 

målningar, de får ytterligare en betydelse, vilket adderar värde till varumärket. Det kan skapa 

associationer hos mottagare som identifierar sig med Eitil som person, vilket gör att konsumenten 

skapar ett personligt band till varumärkets vinning (Oswald, 2012).  

 

4:2:3 Summering av budskap och koder 

Profilbild, biografin, sparade händelser och de olika inläggen i flödet uttrycker samma associationer 

som stärks av varandra. Jag uppfattar att Peytils startsida och flöde bildar relä då delarna förmedlar 

samma avskalade, exklusiva och medvetna budskap var för sig och tillsammans som varumärket har. 

 

Efter att ha studerat Peytils instagramkontot anser jag att följande kärnelement är: 

• Stilrent, avskalat, behärskat 
• Exklusivt, lyxigt 

 

Jag uppfattar de förlängda element som följande:  

• Tidlöst 

• Struktur, ordning, kontroll 
• Medvetet 

• Självsäkert 
 

Fortsättning av analys på kontot följer i avsnitt 4:6.  

 

4:3 Instagramkonto 3 - astridwilson 
Det tredje instagramkontot jag har i intresse att undersöka är astridwilson. Kontot och varumärket drivs 

av Astrid Wilson som skapar affischer av sina målningar. På Instagram har hon 3’650 följare.  
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4:3:1 Startsida 
Hennes profilbild (se figur 11) är en rosa färg. Det konnoterar tjejigt, glatt och färgstarkt. I kontots 

biografi (se figur 11) står hennes namn, Astrid Wilson, vilket är varumärkets namn. Under finner man 

hennes mailadress. Rader nedanför inleds med en röd emoji-ros, vilket konnoterar både kärlek, passion 

och natur. Efter står det “Shop my prints at”, följt med länk till webbshoppen. Detta instagramkonto 

har inga sparade händelser. Bild och biografi skapar relä, trots att profilbilden enbart består av en färg, 

men färgen konnoterar tjejigt, glatt och poppigt, vilket är en del av varumärkets budskap.  

 

 
Figur 11: Profilbild och biografi   

 

4:3:2 Flöde 
Jag identifierar tre huvudteman i flödet som följande: produkt, miljö (inkluderat produkt) och person/outfit 

(bild på Astrid). 

 

Inlägget som är publicerat 16:e mars 2019 och är en produktbild på en affisch (se figur 12). Inlägget har 

565 gilla-markeringar. Målningen är på en mörk kvinna iklädd en blommönstrad baddräkt. Den är vit, 

blå, röd och grön. Hon bär armband, halsband, ett par svarta solglasögon och en rosa-blå sjal runt 

huvudet. Hon sitter bland en massa rosa rosor. Bakgrunden går i samma rosa ton som rosorna. Alla 

blommorna i bild konnoterar natur, rosa rosor konnoterar kärlek samt kvinnlighet. Solglasögonen 

konnoterar coolhet och mystik. Likaså konnoterar sjalen det. Smyckena visar på medvetenhet kring och 

önskan av att känna sig fin. Bakgrunden skapar ett kvinnligt intryck. Bilden i sin helhet skapar en känsla 

av en cool “power woman” eller kallat en “queen”, vilket kopplas till feminism. Människor som delar 

dessa värderingar rör sig inom ett gemensamt segment inom det sociala rummet (Bourdieu,1993). Detta 

kan spegla Astrid själv och hennes värderingar om kvinnan i samhället. Det är därför sannolikt 

mottagare som följer astridwilson har liknande värderingar och kan tänkas hänga upp en affisch som 

representerar dessa värderingar. Samt att de kan identifiera sig själv med det (Aaker 2014; Oswald 

2012).  
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Figur 12: Produktbild  

 

Astridwilson använder enbart emojis som kommentar. Det är röda rosor, vilket konnoterar kärlek, 

passion och natur. Sista emojin är en tjej med en krona, vilket kopplas med “queen-känslan”. Bild och 

ord går i relä för att elementen sänder samma budskap var för sig och tillsammans.  

 

Astrid är aktiv genom att svara och tagga mottagarna på deras kommentarer samt komplimanger som 

leder till interaktion. Astrid varierar med tack i såväl ord som emojis som konnoterar “kärlek”. Några av 

aktörerna som får svar är sophieahlen, claramorberg, idarislow och stinakoskijev, vilket enbart är några av alla. 

Det visar på engagemang från Astrid och att hon är mån om att visa tacksamhet. Shaunamoran_ taggar 

henriettarix vilket ger spridning av varumärket. Det uppstår interaktion då aktören svarar och tackar. 

Shaunamoran_ kan ses som en “rådgivare” som tipsar om konst (Bourdieu, 1993). Michanaug är aktiv som 

frågar angående köp av affischen, men det uppstår ingen interaktion då hen inte får respons, vilket kan 

vara negativt för organisationsassociationen till varumärket (Aaker, 2014). Resterande kommentarer är 

passiva, dock positiva.  

 

En miljöbild som finns i flödet är ifrån den 13:e mars 2019 och inkludera produkter från Astrid (se 

figur 13). Inlägget har 435 gilla-markeringar. I bild finns en fåtölj i trä eller bambu med en kudde med 

palmer på. På väggen hänger en rund guldspegel. Bredvid den hänger en affisch av Astrid Wilson. Den 
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förställer en naken kvinna som simmar. Under den finns två målningar. Den ena målningen består av 

röda, blå och gula blommor med en grönaktig bakgrundsfärg. Den andra föreställer en persons överdel 

i blå kostym, istället för ett huvud har människan en trädliknande figur. Bakgrunden är mintgrön. Två 

av tavlorna har guldram, en har en svart ram. Fåtöljen konnoterar natur med dess material. Likaså 

kudden på grund av palmerna, samt tropiskt. Guldramarna och guldspegel konnoterar “glamoröst”. 

Målningen på väggen konnoterar frihet med den nakna kroppen i vattnet. De två andra målningarna 

konnoterar glädje med dess färger, samt natur med blommorna och “trädet”. Men även lite mystik då 

huvudet är ersatt av den trädliknande figuren.  

 

 
Figur 13: Miljöbild  

 

Astridwilson skriver “Tar alltid med mina små”, en bebis-emoji, “(print tillgängliga på hemsidan)”. Det 

tolkas som att hon menar “små bebisar” med hennes affischer. Vilket visar att de betyder väldigt 

mycket för henne. Sedan hänvisar hon till köp genom att vägleda till hennes shop. Detta skapar en 

reläfunktion då hennes kommentar fyller en viktig funktion i relation till bilden. Bilden kan locka till 

köp med produkten i dess miljö. Det finns ett samspel mellan bild och ord som förmedlar samma 

budskap.   

 

Astridwilson svarar och taggar andra aktörer. Dels då hon taggar jimmyloutfi, annacarinhellqvist och 

majsanmyse som svar på deras komplimanger. Likaså med emelie.wikstrom. Följt med en kommentar “snart 

hemma då ska det mysas”, emelie.wikstrom svarar, vilket skapar interaktion. Detta visar att Astrid har 
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personlig kontakt med vissa av hennes följare. Aktören krakan1 är aktiv som frågar vem som gjort 

målningen på väggen. Astridwilson skapar iteration genom att svara, där hon hänvisar till sin shop, vilket 

marknadsför den. Swembo är aktiv som skriver “precis beställt” samt ställer frågor, men får inget svar, 

vilket kan vara negativt för kundrelationen. 

 

En person-/outfitbild på Astrid är publicerad 6:e april 2019 (se figur 14). Jag inkluderar det som en 

outfitbild då hon har många liknande bilder som visar hennes klädstil. Inlägget har 435 gilla-

markeringar. Hon är iklädd en lila-, turkos-, gul- långklänning med mönstret av stora blommor. På 

fötterna har hon lila strumpor och ett par blå låga klackskor med silvrig dekoration på tån. Astrid har 

håret utsläppt, naturlig sminkning och guldiga örhängen. Framför sig håller hon en bukett med 

blommor i färgerna ljusrosa, aprikos, vitt samt gröna blad. Långklänning och klackar konnoterar 

festligt. De starka färgerna konnoterar poppigt och glädje. Likaså buketten, som även kopplas med 

natur. Hennes kläder speglar en färgstark person, som även syns i hennes konst. Detta skapar ytterligare 

en reläfunktion mellan hon som person och konstverken (Barthes, 1977).  

 

 
Figur 14: Person- outfitbild  

 

Till detta inlägg kommenterar hon med bukett-emojis. Det kopplas med att hon håller i en blombukett 

och även att hon har mycket blommor i sin konst. Detta skapar en reläfunktion som sänder samma 

färgglada uttryck.  
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De flesta aktörerna är passiva med sina kommentarer, dock positiva. Idaeriksson är aktiv då hon 

kommenterar “Vilken gudinna”, vilket visar på “extra intresse”. Gudinna är ett kraftfullt ord som höjer 

Astrid som om hon vore något heligt och gudomligt. Annelie.svensson skriver “Finaste 

blomsterdrottningen”, som också ger uttryck för “extra intresse”, då ordet drottning “höjer” henne. 

Ytterligare aktörer som visar “extra intresse” är nathalieekman som skriver “Men VA??? Missat denna. 

Finaste jag sett”, som ger uttryck i stil med “tappar hakan”. Så även hon höjer Astrid med sin 

kommentar. Orden gudinna och drottning är ord som är otroligt fint och bra. Jag resonerar kring att 

användarna på Instagram säkerligen attraheras av Astrids coola och särskiljande stil. För vissa kan hon 

vara en inspirationskälla.  

 

4:3:3 Summering av budskap och koder 

Det finns en röd tråd mellan startsida och flödet. Bland annat då den rosa färgen i profilbilden 

återkommer i flödet, samt att den röda rosen upprepas i form av olika blom-emojis. Likaså 

hänvisningen till hennes webbshop. De två delarna sänder ett färgsprakande och glatt budskap, vilket 

skapar relä.  

 

Efter att ha studerat Astrids instagramkonto anser jag att följande kärnelement är:  

• Girl power 
• Lekfullhet  

• Optimism, livsglädje 
 

Jag uppfattar de förlängda element som följande: 

• Färgglatt, färgstarkt 

• Öppenhet, inbjudande  
• Mångfald  
• Natur, naturlighet  
 

Fortsättning av analys på kontot följer i avsnitt 4:6. 

 

4:4 Konto 4 - efredriksson.art 
Det fjärde instagramkontot jag studerar är efredriksson.art, där administratören är designern Elisabeth 

Fredriksson. Hennes målningar resulterar i allt ifrån affischer till mönster till möbel eller telefonskal.  

På Instagram har hon 6’259 följare.  
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4:4:1 Startsida 
Profilbilden (se figur 15) är en närbild av Elisabeth Fredriksson själv. Hon tittar rakt in i bild. Elisabeth 

är osminkad, har lockat hår. Hon bär runda genomskinliga glasögon, en mörkblå t-shirt och en grå 

kofta. Den raka blicken upplevs ärlig och man får en känsla av en närhet till henne. De perfekta 

lockarna konnoterar flickigt och piffigt. Glasögonen konnoterar intelligens. Klädseln upplevs vardaglig 

och det osminkade ansiktet konnoterar naturligt och äkta.   
 

I biografin (se figur 15) står det "Elisabeth Fredriksson Graphics”. På raden under står det “Color 

addicted artist”, följt med en katt-emoji, därefter “Sweden”. I raden under ger hon ut kontaktuppgifter 

och skriver “No DM please”, följt med ett svart hjärta. Sista raden länkar till hennes webbsida med 

shop. Biografin tydliggör att hon designar och det är en central del av henne. Det är oklart vad katt-

emoji betyder i detta sammanhang. Med länken bedriver hon marknadsföring för sin shop. Hjärtat 

konnoterar kärlek/tycka om. Profilbild och biografi skapar relä med om som “artisten” i både bild och 

ord.  

 

 
Figur 15: Profilbild och biografi  

 

4:4:2 Flöde 

Jag identifierar framförallt tre huvudteman i flödet som är återkommande, vilket är produkt, 

produktmönster och miljö (inkluderat produkter).  

 

En produktbild är publicerat 13:e juli 2018 och har 252 gilla-markeringar (figur 16). Bilden består av tre 

olika affischer som är upphängda på en grå vägg. Alla tre är inramade med en guldram. Vardera 

målningen går i olika nyanser av blått, som flyter in i varandra och bildar olika mönster. De utgör inget 

speciellt motiv, utan det är fri tolkning. Men färgerna i målningarna konnoterar hav och himmel, 

därmed natur. Guldramarna konnoteras med elegans. 
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Figur 16: Produktbild   

 

Till bilden skriver efredriksson.art att målningarna skulle vara till något annat men att hon gillar dem så 

mycket som de är så de fick bli affischer. Hon taggar society6 med hänvisning för köp till hennes shop. 

Genom att tagga företaget kan hon synas bland deras “taggade inlägg”, vilket skapar marknadsföring. 

Därefter beskriver hon att skapandet hjälper henne att hantera stress och ångest. Vilket gör inlägget 

personligt, öppet och ärligt. Det skapar en känsla av att man får komma närmare Elisabeth som person, 

inte enbart som “designern Elisabeth”. Vissa mottagare kanske känner igenkänning, således att de 

identifierar sig med henne, vilket kan vara fördelaktigt för varumärket (Aaker, 2014; Oswald 2012). Sist 

i texten använder hon olika hashtag, några nämnda är society6, homedecore, artprints och watercolor. 

Vilket kan leda till spridning och därmed marknadsföring. Bild och ord skapar relä med budskapet i 

hennes konst, orden vägleder till köp.  

 

I kommentarsfältet är efredriksson.art aktiv som svarar på komplimanger från använadre i form av text 

och emojis. Genom att svara dem uppstår det interaktion, vilket stärker kundrelationen (Aaker, 2014). 

Elisabeth svarar bland annat purelifephotoss och caroline_rose_82. Användaren rubypricex taggar ellday1 med 

följande “follow this page x”, vilket är tips ifrån henne. Det kan uppfattas som rubypricex är en expert 

som kommer från ett segment i det socila rummet med ett visst kulturellt kapital inom konst och design 

(Bourdieu, 1993). Aktören hjälper till att marknadsföra efredriksson.art. Resterande kommentar är 

positiva men passiva.  
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Typ av inlägg som upprepas är produktmönster-bilder på utformningen av mönster i designen. Ett 

sådant inlägg är publicerat från 29:e januari 2019, som har 215 gilla-markeringar (se figur 17). Detta är 

en målning som går i färgerna guld, grått och vitt. Färgerna flyter in och överlappar varandra. Färgen är 

inte platt, utan är jobbad lager på lager. De utgör inget speciellt motiv, utan det finns rum för fri 

tolkning. Bilden väcker en känsla av mystik.  

 

 
Figur 17: Produktmönster-bild 

 

Till inlägget skriver Elisabeth “I have not created as much as I've been wanting to this year but that's 

ok. I will not stress”, följt med en emoji som blundar. Det kopplas till henne som designer som skapar 

ting. Återigen är hon personlig och öppnar upp sig. Detta skapar en närhet och ärlighet, vilket kan 

knyta an till mottagare med dessa känslor som kan identifieras hos personen (Aaker, 2014). Emojin 

konnoterar ett lugn och snällhet. Därefter använder hon hashtags, exempelvis “artprint”, “walldecor” 

och “print”. De kopplas med henne som designer och varumärkets område. Hashtagsen leder till 

spridning av varumärket. Ord skapar relä till bild, särskilt ordet “created” som kopplas med med hon 

målningen som är skapa av hon.  

 

Utöver efredriksson.art som är den aktiva “artisten” är aktörerna arti.id.art och franziskazrd aktiva då de 

visar “extra intresse” genom att återkoppla till Elisabeths kommentar om stress. Detta visar på 

medömkan på ett personligt plan och en fin relation med eventuella kunder.  



 48  
 

Det tredje inlägget jag utforskar är en miljöbild (se figur 18). Inlägget är publicerat den 20:e april 2018 

och har 288 gilla-markeringar. På bild finns sju olika designs av mönster på kuddar. Tre stycken går i 

blåa nyanser, två i rosa och två i guld. De flesta mönster följer linjer som bildar olika former, 

exempelvis kuber. Vissa är spräckliga. Flera kuddar har guld i sig. De är placerade vid en vit soffa med 

gulddetaljer. Framför soffan ligger en vit matta och på den står det sidobord bestående av stenskiva 

med guldben. Bakom soffan står en lampa med guldben och en vit kula. Golvet är fiskbensparkett. 

Väggen är beige och har stuckatur. Kuddarna konnoterar med dess design, med blått och rosa, killigt 

eller tjejigt. Produkterna upplevs moderna och vardagliga. Rummet som har fiskbensparkett och 

stuckatur konnoterar lyx. Dock kan det göra att Elisabeths produkter möjligen når fler målgrupper som 

kan identifiera sig med varumärket (Aaker, 2014).  

 

 
Figur 18: Miljöbild 

 

Efredriksson.art kommentar “I’ve got some new designs available on @denydesignes ^_^ Some of these 

are new, some of them are old favs. Link in bio.” Det kopplas till produkterna och hänvisar till köp. 

Tecknen efter taggen kan föreställa en person som blundar, men det är oklart. Ordet “favs” är ett ord 

som poängterar att det finns favoriter, något som många gillar, vilket kan skapa nyfikenhet för kund. 

Därefter följer flertalet hashtags, exempelvis “pillows”, “homedecor” och “linvingspace”. Det är ord 

som kopplas till hennes produkter och varumärke. Bild och ord skapar relä med samma budskap.  
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Elisabeth är den enda aktiva aktören. I kommentarsfältet finns enbart en kommentar, och den är passiv, 

dock positiv. Det är förvånande varför kommentarsfältet inte består av fler kommentarer. Det hon gör 

är omtyckt. Möjligen är orden till bilden tydlig som gör att det inte väcker några frågor, men det 

förklarar inte varför hon inte får komplimanger.  

 

4:4:3 Summering av budskap och koder 

Startsidan och flödet har ett samspel som skapar ett nära och stillsamt budskap om varumärket och om 

Elisabeth som person, således relä mellan ord och bild. Hon är personlig såväl i hennes kommentarer 

till inlägg, så som att hennes profilbild består att henne själv. Trots att hon knappt har någon bild på sig 

själv i flödet, upplevs det som man kommer henne nära. Samtidigt som hennes huvudbudskap är 

hennes design med mål att få affischerna sålda.  

 

Efter att ha studerat Elisabeths instagramkontot anser jag att följande kärnelement är: 

• Naturlig, äkta 

• Personligt, nära 

• Fridfull, lugn, stillsamhet 

 

Jag uppfattar de förlängda element som följande: 

• Natur, mystik  

• Känslig 

• Unisex  
 

Fortsättning av analys på kontot följer i avsnitt 4:6. 

 

4:5 Konto 5 - megangalante 
Det sista instagramkontot jag har intresse i att studera är megangalante. Administratören är designern 

Megan Galante. Hennes målningar resulterar i allt ifrån affischer till mobilskal. På Instagram har hon 

8’321 följare.  

 

4:5:1 Startsida 

Profilbilden (se figur 19) är en närbild på henne själv. Megan ler med öppen mun. Hon bär inget smink 

och är blek, har brunt utsläppt hår och bär svarta plagg med vit målarfärg på. Leendet konnoterar 

glädje. Hennes rufsiga hår, osminkade ansikte och blekhet konnoterar naturlighet. Målarfärgen på 

plagget konnoterar konstnären som hon är, att hon är kreativ och att hon är i produktion. 
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I biografin (se figur 19) står henens namn överst. Nedan står det “Contact for collabs”. I raden nedan 

står det “Prints available @society6”. Samt “Phone cases available @casetify Hudson Valley, NY”. På 

nedersta raden står det “megangalete.co”. Hennes biografi är tydlig och enkel. Den uppmuntrar till 

samarbeten och köp till hennes produkter, hon taggar de företag hon samarbetar med och som leder till 

produkterna. 
 

Megan har åtta sparade händelser som heter “MOOD”, “Casetify”, “Seedlings”, “Society6”, 

“The_Inside”, “WIP”, “Mexico City” och “Paris”. För att se händelserna hänvisar jag till figur 20 bland 

bilagorna. Alla händelser är i stillbild. Jag har valt ut första bilden på vardera händelsen som får 

företräda respektive tema för händelsen. Första händelsen är en salig blandning av bilder som inspirerar 

henne. Första bilden som visas är en del av en fräknig kropp. På armen ligger ett rött äpple. Detta 

konnoterar nakenhet och naturligt. De nästkommande fyra händelserna går i temat 

samarbetspartners/återförsäljare. Där visas produkter upp som hon gjorts i samarbete med företagen. 

En bild ifrån “Casetify” är en kvinnlig hand som håller upp en av hennes designer av ett mobilskal. 

Mobilskalet har en gepard, bakgrunden är aprikos. Geparden konnoterar natur och djungel. Bilden 

konnoterar kvinnlighet med handen som har rosa nagellack samt val av bakgrundsfärg. En bild ifrån 

“Seedlings” är med flertalet skrivblock. Motivet på blocken är olika blommor. De är i färgerna svart, 

rosa, gult, grönt och blått. Blockens mönster konnoterar natur och glatt. På bilden skriver hon och 

tackar Shop Seedlings. I samband med text används hjärt-emojis och blom-emojis, vilket kopplas med 

“gilla” och till hennes produkter. En bild ifrån “Society6” kommer ifrån hemsidan med en av hennes 

affischer. Affischen är beige, vit samt svart, och föreställer en kvinna. Den ger ett avskalat intryck. Till 

det har hon skrivit “she’s cool”, vilket hon kopplar med kvinnan på bilden. En bild ifrån “The_Inside” 

är tagen på en person som tittar på olika arbetsprover, vilket konnoterar kreativitet. I texten beskriver 

Megan att hon är glad för samarbetet samt taggar dem. Händelsen “WIP” är en blandning av olika 

bilder. Oklart vad det följer för tema. En av bilderna visar på olika figurer. De är i bland annat färgerna 

vitt, grått, blått, orange, brunt. Stort utrymme lämnas för tolkning vilket innebär svårigheter med 

konnotation av bilderna. De två sista händelserna är teman på destinationer från resor hon gjort, med 

blandade bilder från resmålen. Den första som kommer ifrån Mexico är en bild på ett svartvitt mönster 

på ett golv. Det finns text med som inte går att läsa. Samt en platsbeskrivning. Även denna bild lämnar 

stort utrymme för tolkning som gör skapar svårigheter till konnotation, utan det kan tolkas olika. Den 

andra är ifrån Paris, med platsbeskrivning från Musée Picasso Paris. Det är en tavla med svartvita 

ränder med ett ansikte som är uppdelat. Den konnoterar enkelhet och drama med ansiktet som inte är 

helt. De händelser som inte nödvändigtvis är relaterade direkt till hennes produkter ger ytterligare en 

dimension, då mer om henne som person. Detta kan skapa en känsla av ett “närmare band” då man får 

se delar av hennes liv, vilket i sin tur kan påverka varumärket fördelaktigt.  Jag uppfattar att händelserna 

är en blandning av företeelser, vissa direkt kopplat till varumärket, och vissa som är kopplat till henne 
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som person vilket visserligen är en del av varumärket. Detta syns i hennes uttryck i varumärket. 

Exempelvis så visar hon i händelsen ”Mexico” och ”Paris” att hon är berest. Detta kan ha givit henne 

inspiration till hennes målningar, exempelvis konnoterar gepard djungel och exotiskt, så som Mexico. 

Händelserna sänder samma budskap som profilbild och biografi. Delarna avlöser och kompletterar 

varandra med samma budskap om Megan och varumärket, vilket skapar relä.  

 

 
Figur 19: Profilbild och biografi (med sparade händelser) 

 

4:5:2 Flöde 

Jag identifierar tre huvudteman i flödet som är produkt, produktmönster och miljö (inkluderat produkter 

som säljs).   

 

Ett inlägg som motsvarar en produktbild är inlägget från den 27:e april 2019 (se figur 21). Inlägget har 

226 gilla-markeringar. På bild är en kvinnlig hand som håller upp en mobil med ett mobilskal, vilket är 

produkten. Designen föreställer geparder. De är utformade i färgerna gult, grönt, ljusblått, rosa, beige 

och orange. Runt handleden sitter en klocka som är designad med ett likadant mönster som 

mobilskalet. Bildens bakgrund är aprikosfärgad. Leoparderna konnoterar djungel, natur och lekfullt. 

Denna kombination ger intryck av ungdomligt. Bilden konnoterar kvinnligt, då handen är en kvinnas 

samt på grund av pastellfärgerna.  
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Figur 21: Produktbild 

 

I inlägget skriver megangalante “Do you want tiny sweet rainbow cheetahs in your life? I gotchyou. Also 

congrats to @designlovefest!! She’s getting hitched today! I’ve had a lot of great experiences 

collaborating with her and this @casetify collection was some real magic”, följt med en regnbåge och 

gepard. Första meningen knyter an till hennes produkter. “Magic” är ett värdeord som kopplas till 

positivt. Rengbåge-emojin stärker ordet “magic” då symbolen kan konnotera vackert och häftigt. Samt 

det färgglada i geparderna i produkten. Efter hennes första kommentar använder hon hashtags, några 

nämnda är iphonecasing, casetifycase, patterndesign och girlpower. Detta är hashtags som kopplas till 

produkterna och varumärket. Hashtagsen kan skapa spridning, således marknadsföring. Orden till 

bilden skapar relä med samma budskap som kompletterar och avlöser om vart annat.  

 

Megangalante är denna enda aktören. Det finns inga kommentarer, men många gillamarkeringar. Det är 

svårt att veta varför. Det är endast något som jag kan spekulera kring.  

 

Ett annat inlägg jag undersöker är en produktmönster-bild med fokus på mönstret av designen (se 

bilaga 5d). Inlägget är publicerat 1:e mars 2019 och har 632 gilla-markeringar. I mönstret finns en 

gepard, i samma utformning som i produktbilden (se figur 22). Det finns också en fågel. Resterande 

mönster är växter av olika slag. Målningen går i färger som grönt, blått, rosa, rött och vitt. Bakgrunden 

är aprikosrosa. Figurerna konnoterar djungel, natur, exotiskt, lekfullt och fantasifullt. Geparden ger en 

känsla av kraftfullt/mäktigt, då den kan ses som en ståtlig och unik varelse. Färgerna upplevs lättsamma 

och glada, möjligen mer kvinnligt med bakgrundsfärgen.  
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Figur 22: Produktmönster-bild 

 

I samband med bilden skriver megangalante “Feeling this candy pink palette”, sedan en rengbågs-emoji 

och en godis-emoji, sedan “Have a good weekend, lovely peoples:)”. Meningens början kopplas med 

produkterna. Emojisarna förstärker budskapet. Ordet “lovely” är ett värdeord gentemot hennes 

användare, som visar på tycke och uppskattning, vilket kan skapa glädje hos mottagare. Som en 

förlängning på detta skriver hon i en separat kommentar hashtags, exempel interiorinspo, bohodecor, 

modernhome och plantsmakespeoplehappy. Hashtagsen kan skapa spridning samt kopplas till 

varumärket. Orden skapa relä med bild, då det går hand i hand.  

 

Megangalante är aktiv då hon är “artisten”. Samt att hon taggar och svarar andra aktörer. Första 

kommentaren är en komplimang, varpå megangalante skapar interaktion då hon svarar 12past7designs med 

“thank you!”, samt en puss-muns emoji. Emoji stärker hennes tack med vad som konnoterar gilla och 

kärlek. Ytterligare två aktörer som megangalante skapar interaktion med är aktörerna allisoncosmos och 

barlena.art, då de skriver fina komplimanger och hon tackar. Några aktörer är passiva, dock är de 

positiva.  

 

Inlägget som är publicerat 8e maj 2019, har 215 gilla-markeringar, och är en miljöbild (se figur 23). 

Bilden består av ett vardagsrum eller liknande. Affischen som är produkten från Megan hänger på en 

vägg. Målningen består av olika figurer, varav geparden syns tydligast. Denna gång går målningen i 

beige-bruna toner. Miljön i övrigt går också i jordnära och dämpade nyanser. Några föremål som finns 

är en soffa, vardagsrumsbord med en öppen bok och kaffe-/tekopp, vas med vass och en öppen spis. 
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Materialet på väggarna är i trä samt tegel. Produkten konnoterar med sin färg och figurer, natur och 

djungel. Rummet i övrigt konnoterar avslappnat med de beige-bruna tonerna som är jordnära färger. 

Rummet ger överlag intrycket av ombonat rum.  

 

 
Figur 23: Miljöbild  

 

I samband med publisering av bilden skriver Megan “Desert Prey print!”, en gepard-emoji, sedan 

“thank you @arianna_danielson”. Vilket kopplas till affischen med sitt uttryck. Gepard-emojin stärker 

kopplingen till produkten som är en återkommande figur i designen. Genom att tagga en annan aktör 

kan det öppna upp till interaktion. Det är oklart vad hon tackar för. Möjligen att arianna_danielson köpt 

produkten och att det ser ut så i hennes hem, men det är spekulationer. Detta kan vara ett sätt att visa 

andra aktörer “titta så fint, så här kan det se ut i ert hem också”. Även i detta inlägg använder 

megangalante sig av hashtags som förlängning på hennes kommentar. Det är hashtags som exempelvis 

“interiorinspo", “walldecor”, “interiors4all”, “womenwhopaint”, “printdesign” och “desertduskpalette”.  

Ord skapa relä till “Desert Printet”.  

 

Utöver megangalante som är aktiv, är aktören ellewalish det som frågar “I want one! Where do I buy?”. 

Varpå megangalante skapar interaktion då hon taggar ellewalish och svarar. Hon avslutar med ett rött hjärta 

som konnoterar kärlek. Aktören beauty_by_nika_nyc är aktiv som gör hashtagen “picoftheday”, vilket 

skapar marknadsföring för varumärket. Övriga kommentarer är positiva med fina kommentarer.  
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4:5:3 Summering av budskap och koder 

Megangalantes startsida och flöde skapa relä med varandra. Därför att de två delarna sänder samma glada 

och tjejiga budskap som varumärket förmedlar. Det finns tydliga kopplingar med hennes 

återförsäljare/samarbetspartners, som ofta nämns i inläggen och som tydligt skrivs ut i biografin. 
 

Efter att ha studerat Megans instagramkonto anser jag att följande kärnelement är:   

• Lekfullhet, glädje, lättsamhet  

• Personligt, nära 

• Kvinnligt, tjejigt  

 

Jag uppfattar de förlängda element som följande: 

• Naturlig, natur, exotiskt   

 

Fortsättning av analys på kontot följer i avsnitt 4:6. 

 

4:6 Varumärkenas positionering på marknaden  
Utifrån de mest framträdande koderna som jag identifierat för samtliga varumärken placerar jag dem i 

en graf för att undersöka vilken position varumärket har (se figur 24). I studiens fall motsvarar det de 

små företagen inom konst och design. Grafen är för den framtagna ”target market” utifrån koder, alltså 

associationer som de fem varumärkena förmedlar avseende utseende/ uttryck, personlighet, 

känslomässiga-, sociala- och självuttryckliga fördelar (Aaker, 2014; Oswald, 2012). Jag tar fram två axlar 

(en vertikal och en horisontell) med fyra motsatta poler utifrån koderna jag valt. De fyra tydligast 

kontrasterande polerna jag funnit bland varumärkena är; mer utåtriktade, mer introverta, mer kring 

gemenskap och mer exkluderade. Baserat på koder som exempelvis lekfullt, färgstark, naturlig, lugn, 

lättsam, hållbarhet, stilrent och medvetet. Den vertikala axeln innehålla extroverta och energifyllda 

värden till mer introverta och försiktiga värden. Längs den horisontella axeln finns inkluderande och 

naturliga värden till mer exkluderande och individualistiska värden. Genom att placera ut varumärkena i 

grafen finner jag den positioneringen som varumärket bör ha utifrån koderna.  

 

Motivering till positionering av respektive varumärke lyder som följande. Betuttad positionerar sig på 

den vänstra sidan längs med den horisontella axeln eftersom varumärket är naturligt, visar på mångfald 

som är inkluderande, månar om ett hållbart samhälle och är ansvarstagande i sitt budskap. 

Kombinationen av lättsamma, glada uttryck uppåt och ärliga, jordnära uttryck återfinns nedåt på den 

vertikala axeln. Det ger uttryck av “den naturliga kvinnligheten”. Peytil positionerar sig på högersidan 

med sitt exklusiva och lyxiga budskap. Med en position nedåt i grafen har varumärket kombinationen 

av huvudsakligen stilrena och avskalade uttryck samt en viss lekfullhet. Det ger uttryck som “glamorös 
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kvinna”. Astrid Wilson positionerar sig uppåt på i grafen utifrån lekfulla, färgstarka och optimistiska 

uttryck. Varumärket har en position till vänster om mitten längs den horisontella axeln då det 

huvudsakligen är inbjudande och öppna uttryck men med en medvetenhet om att vara oberoende som 

dras åt höger.  Det ger uttrycket av “girl power”. Elisabeth Fredriksson positionerar sig nedåt i grafen 

utifrån det fridfulla och lugna uttrycket med en position till vänster om mitten längs den horisontella 

axeln. Då det huvudsakligen är naturliga och äkta uttryck men med en medvetenhet med dess stilrena 

uttryck som driver åt höger i kartan. Det ger uttryck som i “unisex”. Megan Galante positionerar sig på 

vänster sidan med sitt naturliga, personliga och nära uttryck. Samt uppåt grundat på det lekfulla, glada 

och lättsamma uttryck. Det ger uttryck av “tjejigt” och “kvinnligt”.   

 

 
Figur 24: Graf om positionering av varumärkena 

 

Med grafens resultat av varumärkenas positionering kan jag se kopplingar med Bourdieus (1993) teori 

om positioneringar i det sociala rummet beroende på olika mängder av olika kapital. Möjligen riktar sig 

de olika varumärkena till olika målgrupper med olika uppsättningar kapital som är kopplat till deras 

egna uppsättningar av kapital. Betuttads budskap om mångfald, hållbarhet och den naturliga kvinnan, 

driver vänster i såväl grafen ovan som i kartan av det sociala rummet. Hon riktar sig möjligen till 

personer med ett liknande kulturellt kapital som budskapet sänder. Peytil har ett exklusivt budskap, som 

driver åt höger både i kartan av det sociala rummet som i grafen ovan. Det gör att han möjligen riktar 
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sig till en målgrupp som har ett högt ekonomiskt kapital. Astrid har ett utåtriktat och färgstarkt 

budskap, och är placerad uppåt i grafen, vilket kan motsvara hög positionering. Hennes budskap riktar 

sig möjligen då till en målgrupp med ett högt totalkapital. Elisabeth Fredriksson har ett lugnt och 

försiktigt uttryck. Detta kan attrahera en målgrupp med en låg kapitalvolym med den lågmälda vanliga 

smaken. Megan Galante har det glada, naturliga och lättsamma uttrycket, vilket kan rikta sig till en 

målgrupp med ett liknande kulturellt kapital som delar samma kunskap och värderingar.  

 

I nästkommande kapitel diskuterar och summerar jag det väsentliga från analysen.   
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5. Slutdiskussion  
I kapitlet förs en slutdiskussion av det jag kommit fram till i studien, samt redogörelse för framtida 

forskning och implikationer för samhället och yrkeslivet.   

 

5:1 Summering av slutsats med diskussion  
Syftet med min uppsats var att undersöka hur några små företag inom området konst och design 

arbetar med varumärkesstrategier på Instagram. Det har jag gjort genom att arbeta mot frågeställningen: 

hur kommuniceras ett varumärke inom konst och design för att marknadsföras via den sociala 

mediekanalen Instagram? Jag har identifierat flertal faktorer som presenteras nedan.  

 

En gemensam faktor hos företagarna är att kategorin “bild” som är väsentligt för uppvisning av 

produkt. Men det är inte enbart produkten som är viktig för intrycket av varumärket, utan det är tydligt 

att hela bildens kontext samt vilka typer av bilder (teman) som finns i flödet. Helheten av bilderna är 

avgörande för vad varumärket signalerar med koderna och vad det associerar via konnotationerna 

(Barthes, 1977). En annan faktor som är påtagligt är att temana i flödena bland kontona är likvärdiga. 

Produktbilden och miljöbilden förekommer i alla konton. Personbild upprepas hos Betuttad, Peytil och 

Astrid Wilson. Produktmönster-bild visas hos Elisabeth Fredriksson och Megan Galante. Detta pekar 

på att det är fördelaktigt att vara konsekvent av bildval i flödet på instagramkontot, vilket är en del av 

varumärkesstrategin.   

 

En funktion som generellt används av företagarna är reläfunktionen (Barthes, 1977). Jag konstaterar att 

det är en faktor som fyller en essentiell del av varumärkesbyggandet och därmed varumärkesstrategin. 

Designers ord är viktigt ihop med bild eftersom både ord och bild hjälper till att förmedla budskapet. 

Orden kan också påverka kommentarsfältet, exempel uppmuntra till interaktion, vilket kan uppskattas 

av mottagare med känslan av en gemenskap och delaktighet (Aaker 2014; Jenkins 2006). Jag kan 

fastställa att hanteringen av ord är en nyckelfaktor till varumärkesstrategin. Samt att emojisar 

tillsammans med administratörens ord ofta hjälper att stärka budskap, exempelvis använder Betuttad en 

betydande emoji i hennes biografi som förmedlar varumärkets budskap, likaså Astrid Wilson. 

Reläfunktionen är inte enbart betydelsefull för inläggen. Det är tydligt att alla konton har en samverkan 

för startsidan och flödet på instagramkontona. 

 

Ett element som inte alla företag nyttjar är sparade händelser. I studien har tre av fem konton det. På de 

instagramkontona som det finns är det enbart nödvändigt för Betuttads del, då det förklarar hur 

försäljning gåt till, och hon hänvisar till sparade händelser i inläggen. För Peytils och Megan Galantes 

del används det som ytterligare ett element för att visa upp innehåll. Det påverkar givetvis intrycket av 
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varumärket, men används inte som en informationssida på liknades vis som Betuttad gör. Det jag kan 

konstatera är att både konton med respektive utan detta element marknadsför sig väl.  

 

En betydelsefull del av den deltagarstyrda kulturen som råder på Instagram (förutom själva mediet i sig) 

är kommentarsfältet. Konversationerna är en viktig faktor i varumärkesbyggandet och 

varumärkesstrategin. Det skapar dialog med såväl mottagare emellan som mottagare och designers. Det 

möjliggör spridning och marknadsföring via interaktionen av exempelvis taggar, vilket är 

återkommande hos kontona. Samt att det kan stärka kundrelationer och organisationsassociationer i 

aspekten av dialog med kund och designer (Aaker, 2014). Det kan upplevas som mer personligt och att 

mottagare känner att dem får direktkontakt med designern. Men det kan även försämras utfall designer 

inte är aktiv då det förutsätts att designern är tillmötesgående och aktiv på en social mediekanal. 

Kategorin “handling” varierar från instagramkontona. Vissa har högre aktivitet hos aktörerna medan 

andra har lägre aktivitet. Elisabeth Fredriksson har minst kommentarer, därefter kommer Megan 

Galante. Resonemang av det finns nedan. 

 

Allt innehåll sammantaget, elementen med uttrycket och värdena som sänds, påverkar positionering av 

varumärkena (Oswald, 2012). Jag konstaterar att via semiotiken, således koderna, bidrar det till 

identifiering och positionering. Detta framkommer tydligt hos alla varumärken. Genom att företaget 

vet hur det ska positionerar sig på marknaden, vet dem hur de ska arbeta med semiotiken kopplat till 

varumärkesbyggandet och därmed varumärkesstrategin. Ju tydligare positionering, desto tydligare 

varumärke. Därmed kan kund värdera om det är något som dem vill ha och bli identifierad med. Vissa 

varumärkespersonligheter är starkare bland varumärkena. Dock är alla designers personliga i deras 

uttryck, värden och kommunikation, vilket adderar varumärkespersonlighet hos varumärket, exempelvis 

att varumärket är glatt eller lugnt precis som mänskliga egenskaper (Aaker, 2014). Men desto starkare 

personlighet hos ett varumärke desto större särskiljning.   

 

Det framkommer olika livsstilar och värderingar bland kontona. Genom det kan mottagare identifiera 

sig i varumärkena, vilket är till varumärkenas fördel (Aaker 2014, Oswald 2012). Ett resonemang är att 

desto mer specifik livsstil och värderingar hos ett varumärke, som kopplas med det sociala rummet, 

habitus och smak (Bourdieu, 1993), desto större engagemang hos mottagaren. Exempelvis så har 

Elisabeth Fredriksson låg aktivitet i kommentarsfältet. Detta för att hon inte har en särskilt stark 

varumärkespersonlighet som ger särskiljning (Aaker, 2014), som kan motsvara en tydlig position i det 

sociala rummet och segmentets habitus (Bourdieu, 1993). Elisabeth som möjligen riktar sig till en 

målgrupp där totalkapitalen är relativ låg, tyder på att hon kanske inte besitter så mycket 

intresseväckande kunskap, vilket gör det att det inte finns så mycket att diskutera för dem. Ett lågt 

kapital kan bland annat spegla ett lågt socialt kapital, vilket kan tydas med Elisabeths positionering med 
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det introverta uttrycket. Detta visar på att det kan vara viktigt att ha en högt socialt kapital på 

varumärkesfältet för mindre företagare som ofta har direkt kontakt med sina kunder, eftersom det till 

tillåts på den sociala medieplattformen.  

 

Det finns ett mönster i kommunikationen bland instagramkontona med kopplingar till Bourdieu (1993) 

gällande hur de små företagarna speglar sin livsstil på varumärket. Genom att de är små företagare som 

driver såväl kontona själva och att det är dem som skapar verken, lyfts deras personligheter, vilket i sin 

tur attraherar en målgrupp som möjligen har samma sorts kapital som dem själva. Exempelvis som för 

Sofias del som driver varumärket Betuttad och har ett budskap om hållbarhet, riktar hon möjligen sin 

till en målgrupp med liknande kapital avseende hållbarhetsfrågan. Detta är således en väsentlig del av 

kommunikationen inom varumärkesfältet för mindre företag som marknadsför sig via den sociala 

plattformen Instagram.  

 

Det är troligt att de små företagarna som marknadsför sig via Instagram inte besitter kunskaper kring 

varumärkesbyggande och varumärkesstrategier. Min studie kan tillföra kunskap till designers som vill 

bygga ett starkt varumärke och varumärkesstrategi. Mer om detta i avsnittet implikationer för samhället- 

och yrkeslivet. Några designers har möjligen mer kännedom kring varumärkesbyggande och 

varumärkesstrategier än andra, exempelvis upplevs Peytil professionell med ett medvetet och fokuserad 

instagramkonto kring varumärket. Medan exempelvis, Megan Galante, visar delar av sitt personliga liv 

via sparade händelser, upplevs inte fullt så genomtänkt och seriöst. Dock kan det locka mottagare med 

kombinationen, så båda tillvägagångssätten kan vara ett vinnande koncept.  

 

Instagram en social mediekanal som ingår i den deltagarstyrda kulturen som är en välfungerande 

plattform att kommunicera sitt budskap för företag och marknadsföra sig på. För de små företag som 

undersökts i studien finns det en potential för dem att växa med hjälp av det digitala landskapet där 

spridningen kan expandera stort. En intressant tanke är om mediet tillför kunskap för små företag som 

troligen inte har professionell kunskap kring marknadsföring, att dem via mediet kan finna inspiration 

kring marknadsföring och därmed utveckla sin kommunikation. Således att det digitala medielandskapet 

som finns i den pågående deltagarstyrda kulturen möjligen hjälper till att bredda och utveckla 

marknadsföringen. Men även att ”amatörer” också blir en viktig del av hur kommunikationen utvecklas 

och dess riktlinjer för en fungerande marknadsföring.   

 

Utifrån analysen kan jag dock konstatera att mottagaren oftast inte är delaktig i processen av 

utformning av produkt, således att dem inte är co-designers (Moser, Müller, & Piller, 2006). Detta är 

något som förvånar mig eftersom teori och tidigare forskning belyst uppskattningen av en deltagarstyrd 

kultur (Jenkins, 2006). Min studie visar att designerna/konstnärerna inte fångat det då mottagaren oftast 
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inte är delaktig av skapandet. Enbart Peytil hade ett inlägg som inkluderade konsumenten i processen. 

Detta är något som möjligen kan förändras i framtiden. Mer om detta i Framtida forskning.  

 

5:2 Framtida forskning 
Media ändras ständigt, därmed Instagram som snabbt fångar upp och sprider pågående trender till det 

omgivande samhället. Det vore intressant att granska hur marknadsföring ändras i takt med förnyelser 

av mediet. Exempelvis om det påverkar upplägg av varumärkesstrategi. Möjligen kanske en funktion 

försvinner eller tillkommer. Hur påverkar det i sådana fall marknadsföringen? Utvecklas Instagram 

fördelaktigt eller negativt för företag? Ändras Instagrams upplägg som påverkar Business Account och 

därmed företagare på kanalen? Instagram är i utvecklingen av en deltagarstyrd kultur. Men fortsatt är 

processen i en utvecklingsfas. En aktuell forskningsfråga är att utvärdera om konsumenter har fått 

större delaktighet i utformning av produkter.  

 
5:3 Implikationer för samhället och yrkeslivet  
Denna studie är relevant för designers och konstnärer som vill marknadsföra sig på Instagram. Studien 

kan bidra till att tillföra kunskap för små företag inom branschen som vill bygga ett starkt varumärke 

och varumärkesstrategi. Delar av arbetet går även att applicera på varumärkesbyggandet utöver 

Instagram. Det är en plattform som påverkar både företagare och amatörer. Beroende på utvecklingen 

av kanalen kan det inverka på hur plattformen ser ut och därmed användningen av Instagram. De är ett 

media som ändras, inkluderat hur företag kan marknadsföra sig på kanalen, detta kan komma att 

påverka amatörers tycke och intresse för plattformen. Det finns en balansgång för Instagram mellan 

nyttjandet av det till affärer eller som nöje.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 62  
 

Referenser  
Aaker, D. (2014). Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success. New York: Morgan James 

Publishing.  

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (2 uppl.). Stockholm: Liber.   

 

Barthes, R. (1977). Rhetoric of the Image: Image – Music – Text (ss. 32–51). New York: Hill and Wang.  

 

Björgvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren P.A. (2012). Agonistic participatory design: working with 

marginalised social movements. CoDesign, 8(2-3), 127-144. doi: 15710882.2012.672577  

 

Boréus, K. (2015). Texter i vardag och samhälle. I B. Ahrne & Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa 

metoder (2 uppl., ss. 157-175). Stockholm: Liber.   

 

Bourdieu, P. (1993). Kultursociologiska texter (4 uppl.). Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

 

Ekström, M., & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap (2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Ekström, M., & Moberg, U. (2008). Semiotik. I B. Ekström (Red.), Mediernas språk (ss. 17-39). Malmö: 

Liber.  

 

Fogde, M. (2010). Bildanalys. I B. Ekström & Larsson (Red.), Metoder i kommunikationsvetenskap (2 uppl., 

ss. 179-190). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur - Mediesamhället (3 uppl.). Göteborg: Daidalos. 

 

Instagram. (2019). What is Instagram?. Hämtad 2019-04-02, från 

https://help.instagram.com/424737657584573  

 

Instagram. (2019). Stand out with Instagram. Hämtad 2019-04-02, från 

https://business.instagram.com/getting-started?ref=igb_carousel  

 

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York and London: New 

York University Press.  



 63  
 

 

Keller, K. L. (2001). Building Customer-Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands (IMS-

rapport 01-107). Massachusetts: Cambridge Marketing Science Institute.  

 

Kotler, P., Armstrong, G., & Parment, A. (2017). Marknadsföring: teori, strategi och praktik (2 uppl.). 

Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited.  

 

Ledin, J., & Moberg, U. (2010). Textanalytisk metod. I B. Ekström & Larsson (Red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2 uppl., ss.153-176). Lund: Studentlitteratur. 

 

Moser, K., Müller, M., & Piller, F.T. (2006). Transforming mass customisation from a marketing 

instrument to a sustainable business model at Adidas. Int. J. Mass Customisation, 1(4), s. 463–479.  

 

Nilsson, Å. (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I B. Ekström & Larsson (Red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2 uppl., ss. 119-147). Lund: Studentlitteratur. 

 

Oswald, L. R. (2012). Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value. United States: Oxford 

University Press.  

Scolere, L. (2019). Brand yourself, design your future: Portfolio-building in the social media age. New 

media & society. doi: 1461444819833066  

Svenskarna och internet 2018. (2019). Instagram fortsätter att växa. Hämtad 2019-04-02, från 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/sociala-medier/instagram-fortsatter-att-vaxa-snabbt/ 

 

Sverrisson, Á. (2015). Visuell metodik. I B. Ahrne & Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (2 

uppl., ss. 191-205). Stockholm: Liber.   

 

Weinrauch, J., Mann, O., Robinson, P. A., & Pharr, J. (1991). Dealing with Limited Financial 

Resources: A Marketing Challenge for Small Business. Journal of Small Business Management. 29(4), ss. 44-

54.  

 

Östby, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsson, L. G. (2004). Metodbok för medievetenskap. Malmö: 

Liber. 



 64  
 

Bilaga 1  
 
Konto 1 – betuttadkruka  
 

Figur 1: Profilbild och biografi (och sparad händelse)

 
 

Figur 2: Sparad händelse 

      
”Q&As” 
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Figur 3: Produktbild 
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Figur 4: Miljöbild 
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Figur 5: Personbild  
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Bilaga 2  
Konto 2 – peytil  
 

Bilaga 6: Profilbild, biografi (och sparad händelse)   

 
 

 
Figur 7: Sparad händelse  

 

  
”Studio” 
 



 71  
 

       
 
     
 

    
                                                      ”Work”                                        ”Polptych” 
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”Air”                                                ”Archive”  
 
 
Figur 8: Produktbild 
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Figur 9: Miljöbild 
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Figur 10: Personbild 
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Bilaga 3 
Konto 3 – astridwilson  
 
Figur 11: Profilbild och biografi  

 
 
 
Figur 12: Produktbild 

  
 



 79  
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80  
 

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81  
 

Figur 13: Miljöbild  
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Figur 14: Personbild  
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Bilaga 4 
Konto 4 - efredriksson.art  
 
Figur 15: Profilbild och biografi 

 
 
 
 
Figur 16: Produktbild 
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Figur 17: Produktmönster-bild 
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Figur 18: Miljöbild  
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Bilaga 5 
Konto 5 – megangalante 
 
Figur 19: Profilbild och biografi (sparade händelser)  

 
 
 
Figur 20: Sparade händelser 

    
”MOOD”                                                                                  ”Casetify”   
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”Seedings”                                   ”Society”                                  ”The inside” 
 
 

   
“WIP”                                            “Mexico City”                            “Paris”  
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Figur 21: Produktbild 
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Figur 22: Produktmönster-bild  
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Figur 23: Miljöbild  
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Bilaga 6 
 
Figur 24: Graf om positionering av varumärkena  
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