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ABSTRACT 
This paper is about our collective fascination for the social medium Instag-
ram, and our lively discussions about why certain images may be more so-
called "Liked" than others and why some individuals becomes more suc-
cessfull on Instagram than others. Thanks to our own daily use of Instagram, 
the idea was born to study and look at how some individuals build their brand 
through this social medium. With social media new ways to construct and 
communicate images have appeared. Artists, celebrities and companies use 
media as a channel for communication and marketing. In our study, we focus 
on the use of Instagram for marketing purposes by Rachel Brathen, one of the 
worlds most well-known yogainstructors. We apply semiotic analyses to 
study the pictures uploaded to her Instagram account. Erving Goffmans 
(1959) theory of framing as well as theoretical perspectives on branding, 
social media and communications provide the theoretical framework of our 
study. The study shows that framing is used by Rachel Brathen in her instag-
ram account which is visible in the way she chooses the enviroment, decor 
and props that are aimed to generate inspiration excitement and anticipation. 
We also see that Rachel use storytelling as a key component in her images. 
As the constantly growing amount of her followers and likes shows this 
strategy stimulates the audience.  

Key words: Instagram, Storytelling, Social media, Marketing, Marketing 
communication, Branding, Rachel Brathen, Inramning 
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SAMMANFATTNING 
Vår uppsats handlar om vår gemensamma fascination för Instagram, och våra 
livliga diskussioner om varför vissa bilder får mer så kallade ”Likes” än 
andra och varför vissa individer slår igenom på sociala medier och varför 
vissa inte gör det. Tack vare vårt eget dagliga användande av Instagram 
föddes idén om att studera och att titta på vilka strategier vissa individer 
använder i sin marknadsföring via Instagram. Med hjälp av sociala medier 
har det uppkommit nya sätt att konstruera och kommunicera sin image på 
vilket vi också märker i vårt eget användande. Artister, kändisar och företag 
använder mediet i sin marknadsföring samt för att ytterligare ha en kanal att 
kommunicera i. För att avgränsa undersökningen tittar vi på en av världens 
största yogainstruktörer på Instagram, nämligen Rachel Brathen, alias Yoga-
girl. I vårt arbete vill vi undersöka bildmaterial från hennes instagramkonto 
och därifrån göra en semiotisk analys som kommer besvara vår frågeställ-
ning. Den teori vi kommer använda är både forskningslitteratur från Erving 
Goffman (1959) och vetenskapliga artiklar om varumärkesbyggande, sociala 
medier och kommunikation. Resultatet visar att en generell trend bland 
Rachels bilder som hon publicerar är att hon väljer inramning med omsorg, 
det vill säga hon väljer miljö, dekor och rekvisita som genererar inspiration, 
spänning och förväntan. Detta verkar stimulera publiken och locka allt fler 
följare. Rachel har också en grund som yogalärare och undervisar och ger sin 
publik kunskap via Instagram, vilket kan vara nyckeln till framgången bakom 
Yogagirl. 

 

Nyckelord: Instagram, Storytelling, Sociala medier, Marknadsföring, Mark-
nadskommunikation, Rachel Brathen, , Framing, Varumärke 
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1 INLEDNING 

Sociala medier är idag ett begrepp som både är välkänt och välanvänt. Det är 
vanligt att människor använder mediet Instagram i sin kommunikation. Ofta 
används detta sociala medium som tidsfördriv eller endast nöjen, men det blir 
allt vanligare att människor, företag och organisationer använder Instagram 
för att marknadsföra sina tjänster eller produkter, istället för att marknadsföra 
sig via traditionell media. Vi vill ta reda på hur man genom endast en medie-
kanal kan marknadsföra sig själv, och undersöka vilka strategier som kan 
användas för att lyckas med detta. (Dennis et al., 2008, s. 575ff) menar att det 
är mest effektivt att använda sig av fler olika medier i sin marknadsföring och 
att man på så vis lyckas bäst. Det saknas forskning på hur effektivt det är att 
endast använda ett medium i sin marknadsföring och med den här uppsatsen 
vill vi fylla den luckan. Detta är samhällsrelevant eftersom de flesta idag, 
människor som företag, använder sig av sociala medier och även flera medier 
samtidigt, kanske mycket för att de tror att de måste. Möjligheten att använda 
sig av rätt strategier i ett enda medium kan finnas, något vi ska ta reda på 
genom den här uppsatsen. Vi tar hjälp av en fallstudie för att ge ett exempel 
på vilka strategier en person använder sig av i sin marknadsföring i ett enda 
medium, i detta fall Instagram.  
 

Rachel Brathen, eller Yogagirl, har på bara ett par år lyckats bli en celebritet 
tack vare mediet Instagram. Varje dag publicerar hon bilder på olika yogapo-
ser med vita sandstränder och solsken i bakgrunden, tillsammans med livsbe-
jakande texter om kärlek, yoga och om att uppfylla sina drömmar.  

1.1 Studiens utgångspunkter 

Den här uppsatsen innehåller ett antal begrepp som inte är helt självklara i sin 
betydelse, därför presenterar och förklarar vi dessa olika begrepp nedan, allt 
för att du som läsare ska förstå vårt uppsatsämne så bra som möjligt.  

Sociala medier är enligt Eriksson och Weibull (2014) olika kanaler där 
användarna kommunicerar med varandra och själva producerar innehållet. 
Det kan bland annat handla om ljud, text och bild. I traditionella medier tas 
materialet fram av en organisation med profession i området, medan det i 
sociala medier är möjligt för mottagarna att kommunicera på samma villkor 
som för sändarna av budskap i traditionella medier, vilket också har förändrat 
vårt sätt att kommunicera.  

Instagram är ett socialt medium som går ut på att man publicerar bilder man 
tagit med sin mobilkamera eller surfplatta i sitt egna fotoalbum på Instagram. 
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För att göra bilderna mer intressanta kan ett antal olika filter appliceras. Detta 
kan göras för att bilden ska förskönas eller för att skapa en annan stämning, 
till exempel genom att göra bilden svartvit. Applikationen är gratis och enkel 
att ladda ner, både till sin smartphone och surfplatta. Från början var tanken 
att bilderna endast skulle delas med sin familj och vänner, men med åren har 
användningsområdena blivit bredare och fler företag och kända personer 
använder Instagram i sin kommunikation med kunder och intressenter. 
(Instagram.com/about/faq) 

Yoga är enligt Haglund (2014) en metod för tränande av koncentration och 
meditation. Det gäller att stärka kroppen med denna träningsform som till 
stor del även handlar om andningsteknik. Målet med yogan är enligt Haglund 
(2014) att ens egen självbehärskning skall växa ikapp med lugn och sans.  

Rachel Brathen är född 1988 i Uppsala och uppväxt i Stockholm. Det var på 
grund av skolios och ryggsmärtor som hon först sökte sig till yogan men det 
var inte förrän hon flyttade till Costa Rica, efter gymnasiet som hon införli-
vade yogan i sin vardag. Kort därefter började hon att undervisa i yoga. I 
början av 2010 flyttade hon till den karibiska ön Aruba, där hon började 
undervisa yoga på ett hotell (rachelbrathen.com, 2014). 2012 startade hon ett 
eget instagramkonto där hon ville dela med sig av sina upplevelser av yoga. I 
en intervju i Dagens Nyheter (se Pascalidou, 2014) säger Rachel att hon i 
början uppdaterade Instagram fem till sex gånger dagligen och att hon efter 
ett par månader hade 50.000 följare. När hon var i Miami skrev hon och 
frågade om någon ville ta en klass med henne i en yogastudio där och det 
kom massor av folk. Det hela har utvecklats sig till att hon idag leder works-
hops och retreater över hela världen och 2013 reste hon runt som yogain-
struktör till 36 städer på den amerikanska västkusten för att undervisa och 
leda workshops. Idag har Rachel Brathen fem assistenter och agenter i två 
länder och hennes instagramkonto har i dags dato cirka 1.3 miljoner följare. 
Hon har också skrivit en inspirationsbok om yoga och om hennes livsresa. 
(Pascalidou, 2014) Rachel Brathen är ett tydligt exempel på en person som 
med hjälp av Instagram lyckats marknadsföra sig själv och de tjänster hon 
erbjuder mycket effektivt.  

 

1.2 Syfte och Forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i teorier om marknadsföring i sociala medier är syftet med 
denna uppsats att belysa hur man med framgång kan marknadsföra sig via ett 
enda socialt medium, och i detta fall Instagram samt vilka strategier som kan 
användas i framgångsrik marknadsföring. Nya medier och web 2.0 där 
användarna själva kan producera innehållet, är rent prismässigt mer överkom-
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ligt än traditionell marknadsföring, speciellt för mindre företag eller individer 
som vill skapa ett varumärke. Detta är möjligt så länge rätt marknadsförings-
strategier används på sociala medier som än så länge inte kostar något. Vi vill 
med den här uppsatsen påvisa att man kan bygga ett starkt varumärke och få 
tusentals följare om man använder sig av vissa strategier via sociala medier, 
och i detta fall Instagram.  

 
Utifrån detta syfte har en forskningsfråga utformats, vilka ska leda oss genom 
undersökningen om hur man kan gå till väga i sin marknadsföring i ett socialt 
medium. 
 

- Vilken typ av marknadsföringsstrategier kan man använda sig av i sin 
onlinekommunikation på Instagram? 

För att ta reda på detta använder vi, som nämnts tidigare, oss av en fallstudie. 
Inom fältet marknadsföring kommer vi titta närmare på vilka strategier 
Rachel Brathen använder sig av i sin marknadsföring på Instagram. Metoden 
fallstudie är den mest intressanta vägen att gå eftersom ett verkligt fall 
kommer ge oss bäst svar på vår frågeställning. Vi kommer undersöka Rachels 
bilder med hjälp av en semiotisk analys och tydligt utgå ifrån uppsatsens 
huvudfrågor.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen består, utöver denna del, av ett kapitel vid namn Teoretiskt ram-
verk. Här presenteras forskning och teorier som knyter an till ämnet vi 
undersöker. Därefter finns kapitlet Metod som till en början består av förkla-
ringar av metodval, tillvägagångssätt, variabler och analysmetoder. I efterföl-
jande kapitel Resultat och analys presenteras resultatet av undersökningarna 
och de konnotationer som gjorts. Detta kapitel avslutas med en sammanfatt-
ning av resultaten. Analys och slutsatser kommer näst. Där kopplas resultatet 
till det teoretiska ramverket för att sedan analyseras. Avslutningsvis lägger vi 
fram förslag på vidare forskning i området. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I denna del presenteras olika teorier som vi menar är relevanta för vår upp-
sats. För att få en bra översikt över forskningsläget har vi delat upp kapitlet i 
tre delar. Den första delen, sociala medier och Web 2.0, har vi skrivit för att 
läsaren skall förstå vad det är vi talar om i kommande delar. Den andra delen 
handlar om marknadsföring och marknadskommunikation och där är varu-
märke och storytelling centrala begrepp. I den tredje delen presenteras Erving 
Goffmans (1959) teorier kring framträdande, fasaden och inramning. Dessa 
teorier ligger till grund för analysen av Rachel Brathens bildmaterial där vi 
använt oss av Barthes (1977) semiotiska analysschema för att se vilka mark-
nadsföringsstrategier hon använder via det sociala mediet Instagram.  

2.1 Sociala medier och Web 2.0 

I början av 2000-talet förändrades internet. Från att bara ett fåtal människor 
kontrollerade innehållet i vad som publicerades började nu alla möjliga 
aktörer styra vad som visades på webben. En person som skrivit en artikel om 
innehållet är Tim O'Reilly (2005) som ansåg att den nya tekniken gjorde att 
en mer dynamisk webb skapades och där användaren styrde innehållet 
(O'Reilly, 2005). Det som betecknar Web 2.0 är att användaren är i fokus och 
även webbsidor som har användarprofiler och användargenererat innehåll. 
Användaren är alltså i fokus. En annan sak som är typiskt för Web 2.0 är att 
man kan bygga nätverk och kopplingar mellan användare genom exempelvis 
följare (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Eftersom Web 2.0 är optimalt för 
interaktion, deltagande och användargenererad kunskap har nya typer av 
varumärkesbyggande samt marknadsföringsstrategier uppkommit och mer 
om detta kommer längre fram i uppsatsen.  

Nedan ges tre exempel på vad som enligt Cormode & Krishnamurthy (2008) 
kännetecknar Web 2.0: 

• Hemsidan eller webbplatsen är centraliserad kring användaren.  
• Man kan bygga nätverk genom att ha vänrelationer eller följare. 
• Man kan dela innehåll som till exempel videos eller bilder. 

 

Colliander (2012, s.13ff) beskriver de sociala medierna som snabbt växande, 
med hundratals miljoner användare världen över. Från att inte ha använts av 
fler än ett fåtal människor till att ha fått denna spridning tog cirka åtta år. 
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Många företag, organisationer och kändisar har följt trenden och skapat egna 
kanaler i de sociala medierna, då bland annat egna Facebook-, Twitter- och 
instagramkonton, och Colliander (2012) berättar att det finns lite forskning på 
om det finns skillnader mellan publicitet i mer traditionella medier jämfört 
med publicitet i de sociala medierna. Överhuvudtaget har sociala medier gjort 
att individer, företag och organisationer fått en ny social plattform för en mer 
effektiv interaktion med följare, fans, intressenter och kunder, vilket i sin tur 
har gjort att också nya celebriteter har uppkommit och där har vi Rachel 
Brathen som ett bra exempel.  

Krishnamurthy och Dou (2008) skriver i sin artikel Advertising with User-
Generated Content: A Framework and Research Agenda, att det i grunden 
handlar om att dela erfarenheter, upplevelser och att socialiseras, och att man 
via Internet kan ta ställning i olika frågor och hitta olika forum där man kan 
uttrycka sig vilket är precis det Cormode och Krishnamurthy (2008) skriver i 
sin beskrivning av Web.2.0.  

Te`eni (2001) menar i sin artikel A cognitive-affective model of organization-
al communication for designing IT, att människor har olika kommunikat-
ionsmål och att vi väljer olika typer av medier för olika typer av mål, samt 
olika former av meddelanden, vilket vi också kan se i vårt användande av 
sociala medier. Teknologin sägs inte bara påverka hur vi kommunicerar med 
varandra utan även vad vi kommunicerar. (Te èni, 2001 s. 251). Enligt 
Eriksson och Weibull (2014) har fenomenet sociala medier prisats eftersom 
de gör det möjligt för många att kommunicera sina budskap på ett enkelt och 
smidigt sätt. De menar även att de sociala medierna tack vare detta har stärkt 
demokratin. Marshall (2010) utvecklar Te ènis (2001) resonemang om valet 
av olika medier och hur vi använder de sociala medierna för olika ändamål. 
Twitter används exempelvis för att skriva korta meddelanden och för att dela 
länkar, artiklar och information, Youtube används för videor, LinkedIn för 
professionellt nätverkande och Flickr samt Instagram främst för bilder 
(Marshall, 2010 s. 39). Borgatti, Labianca, Alavi och Kane (2014) beskriver 
det som en form av informationsteknologi som handlar om interaktion och 
kommunikation via internetbaserade plattformar. Exempel på olika plattfor-
mar är Facebook, Youtube, LinkedIn och Twitter (Borgatti et al., 2014, 
s.275). Eriksson och Weibull (2014) beskriver att det är användarna som 
skapar nätsajternas innehåll medan olika företag äger de digitala internetsaj-
terna.  Det vi beskrivit ovan är exempel på hur Webb 2.0 ser ut. Detta nya 
sätt att kommunicera har föranlett nya marknadsföringsstrategier. Nedan 
beskriver vi vad marknadsföring är och hur man kan använda marknads-
kommunikation.  
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2.2 Marknadsföring och marknadskommunikation 

Enligt Tufvesson (2014) är marknadsföring något som företag, personer eller 
organisationer satsar på för att andra människor, företag eller organisationer 
skall satsa pengar eller tjänster i företaget. Gummesson (2008) menar att 
marknadsföring är som mest effektiv när den genomsyrar hela organisationen 
eller företaget och att det handlar om att skapa förståelse för kundens behov 
och att hela tiden leverera ett mervärde (Gummesson, 2008). Fill (2006) 
beskriver i sin bok, Simply marketing communications att den traditionella 
marknadsföringen går att konvertera till webben och att marknadsföring via 
webben mer är kundorienterad och uppmuntrar besökare, vänner och följare 
till engagemang och aktivitet och där spelar sociala medier en viktig roll. Han 
menar också att marknadsföring via webbsidor är en tvåvägskommunikation 
som ger möjlighet till en dialog (Fill, 2006). Genom marknadsföringsstrate-
gier via sociala medier eller webben kan den som vill sälja en tjänst eller en 
produkt lyssna och iaktta och bygga en mer långsiktig relation med sina fans, 
kunder eller köpare och det ger också en kunskap om vad de vill ha eller 
behöver vilket på sikt kan ge större marknadsföringseffekt. Det är också ett 
väldigt effektivt sätt att se hur budskapet går fram eftersom sociala medier 
oftast ger snabb återkoppling (Kerpen, 2011, s.13-16).  

 2.2.1 Varumärke 

Vi människor har alltid haft ett behov av att veta vad saker och ting kommer 
ifrån och var uppkomsten för olika saker är. Historien bakom våra allra första 
varumärken har uppkommit på grund av vår vilja att veta vem skaparen till 
föremålet eller tjänsten var. Varumärken betyder väldigt mycket idag för 
olika organisationer, företag och personer och i vissa fall är det kanske 
varumärket som är värt mest (Melin, 1999, s. 19-20). Varumärke betyder 
kännetecken och kan vara ett namn, en symbol eller en färg som vi associerar 
med en en tjänst, produkt eller i detta fall en person. Varumärket är en viktig 
komponent för den som förfogar över det men också andra intressenter 
(Melin, 1999, s. 39).  

I denna uppsats har vi valt att titta på Rachel Brathen som blivit känd som 
”Yogagirl” som många associerar med yoga och som byggt upp sitt kändis-
skap och sitt varumärke med hjälp av Instagram. Ett starkt varumärke kan bli 
ett företags, i detta fall en persons, viktigaste konkurrensfördel och är bättre 
än till exempel produkter och materialla ting vars popularitet kanske avtar 
med tiden (Melin, 1999, s. 38-39). Melin (1999, s. 40-41) menar också att 
kunderna, i detta fall följarna, lättare återkommer till varumärket eftersom det 
på något sätt uppfyller ett behov som de har. Förr handlade det om att sälja en 
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produkt, medan det idag handlar mer om att sälja en livsstil. De produkter 
och tjänster som idag blir en försäljningssuccé är de som paketeras med ett 
meningsfullt koncept. Det som säljs skall vara en livsstil och en upplevelse 
och ge någon slags mening till kunder, följare och fans. (Klein, 2001, s.23)  

 2.2.2 Varumärke och kommunikation 

För att ett varumärke skall kunna nå ut är kommunikationen väldigt viktig 
och där handlar det om att både skapa uppmärksamhet samt bygga en profil 
kring företaget, organisationen eller personen. Om kommunikationen är 
tillräckligt bra blir varumärket mer tilltalande och kunder, fans eller följare 
köper tjänsten eller produkten. (Nilson, 1998, s.163ff) 

Hur kan vi då definiera denna typ av kommunikation? Personen, organisat-
ionen eller företaget som kommunicerar kallas för sändare och ett budskap 
sänds ut genom en kommunikationskanal. Detta kan vara exempelvis Instag-
ram. (Duncan, 2002, s.125ff). Duncan (2002) påvisar också att kommunikat-
ionsprocessen försvåras om budskapet inte är konsekvent eller tydligt. Yttre 
faktorer kan också bidra till friktioner och störningar i kommunikationspro-
cessen vilket gör att budskapet inte når fram och att mottagarna inte uppfattar 
vad varumärket vill kommunicera (Duncan, 2002, s.125ff). 

 
Modell 1: Duncans kommunikationsmodell (Duncan, 2002, s.127) 

 2.2.3 Kommunikationskanaler 

Idag används en rad olika kommunikationskanaler och sociala medier har 
blivit en viktig del i marknadskommunikationen. En kommunikationskanal 
betyder alltså det medium man väljer för att sända ut sitt budskap. Detta kan 
vara Youtube, Facebook eller Instagram och olika aktörer använder sig av 
olika kanaler. Vissa använder sig av en kanal och andra av flera, i vår fallstu-
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die använder sig Rachel Brathen av kommunikationskanalen Instagram som 
nämnt tidigare.  

Dennis et al. (2008) menar att kommunikationsprocessen blir bättre om en 
individ eller ett företag använder flera olika medier än bara ett enda. Enligt 
Dennis et al. (2008) handlar modellen Media synchronicity theory (MST) i 
det stora hela om hur effektiva olika kommunikationsmedel är. Poängen är att 
kommunikationen effektiviseras när sändaren använder en mängd olika 
medier istället för bara ett medium. Vidare beskriver Dennis et al. (2008) att 
inget medium är bättre än något annat och att olika kommunikationsprocesser 
behöver olika mediefunktioner, och att kommunikationen förbättras när olika 
medier används vid olika tidpunkter (Dennis et al., 2008, s. 575ff). Detta 
håller vi inte med om. Något som tydligt kommer påvisas i vår undersökning 
som kommer senare i uppsatsen.  

 2.2.4 Storytelling 

Storytelling är ett begrepp som används inom marknadskommunikation idag 
och det har blivit en strategi och ett verktyg för organisationer, företag och 
personer att paketera och presentera sig själva på. Själva grundtanken är att 
företaget, organisationen eller personen berättar en story kring sig själva som 
kan handla om hur utvecklingen av företaget går eller något annat som 
företaget vill lyfta fram. Det handlar också om att bygga berättelser som 
anställda, följare eller fans kan berätta vidare. (Mossberg och Johansen 2006, 
s.11).  

Arvidsson (2004) lyfter i sin artikel Reality Branding. MedieKultur: Journal 
of Media and Communication Research, fram begreppet storytelling och dess 
betydelse i dagens marknadsföring. Det handlar om att exempelvis reklam 
ska inneha ett narrativt innehåll och att konsumenterna och mottagarna blir 
en del av själva marknadsföringen. Detta styrker också Kleins (2001) teorier 
om att det idag handlar om att sälja en livsstil, och att produkter och tjänster 
måste laddas med ett meningsfullt koncept. Lundby (2008) skriver i sin 
artikel Digital, mediatized stories: self-representations in new media, att 
varumärkens innehåll ska skapas tillsammans med konsumenterna. I och med 
att Internet växt sig större så har även storytelling utvecklats och förändrat 
hur historier skapas, delas och sprids, och detta utan att användarna behöver 
skolas in. (Lundby, 2008). Storytelling är ännu ett exempel på hur Web 2.0 
förändrat varumärkesbyggande och även vilka marknadsföringsstrategier som 
används.  

Som beskrivits tidigare menar Arvidsson (2004) att mottagarna numera vill 
bli bemötta mer personligt. Utifrån den vetskapen fungerar storytelling bra då 
känslor är begreppets grundpelare och utgångspunkt. Två exempel på varför 
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Storytelling blivit stort är dels på grund av våra mänskliga behov som måste 
bli tillgodosedda och dels den sociologiska förklaringen om att människor 
inte ser en mening med sina liv men att de genom marknadsföring som 
innehåller storytelling, finner en mening och identifikation (Arvidsson, 
2004).  

Ett känt exempel på när storytelling använts effektivt är Ica-reklamen som 
sänds på TV, med den berömda Ica-Stig i spetsen (Wikipedia, 2015). Detta är 
ett bra exempel på storytelling som marknadsföringsstrategi. Dels använder 
de sig av narrativitet i form av berättandet av en historia varje vecka, med 
samma karaktärer en längre period, och dels låter de sina kunder som ser 
reklamfilmerna komma in bakom kulisserna och se hur det går till där, om än 
i en fiktiv miljö. Genom att titta närmare på storytelling kommer vi närmare 
vårt syfte om hur man med framgång kan marknadsföra sig via ett enda 
socialt medium, i detta fall Instagram, samt vilka strategier som kan användas 
i framgångsrik marknadsföring.  

Hur vi går till väga i användandet av dessa sociala medier och på vilket sätt 
vi presenterar oss själva där kan spela roll för vilken strategi vi använder i 
marknadsföringssyfte. Nedan presenteras teorier om fasader och inramning, 
olika strategier vi anser vara relevanta ur ett marknadsföringssyfte. 

2.3 Framträdandet, fasaden, inramning 
Under våra framträdanden, när vi pratar, interagerar och visar upp oss inför 
andra människor, använder vi oss enligt Goffman (1959, s. 28) av olika 
fasader. Ett exempel på detta kan vara vilka typer av bilder vi väljer att lägga 
upp på Instagram eller på Facebook. Dessa fasader är det som finns stabilt 
under de framträdanden vi gör. Man kan kalla fasaden för det som bestämmer 
och påvisar kontexten. Goffman menar att vi precis som skådespelare, antar 
olika roller och fasader och använder oss av det som kallas för intrycksstyr-
ning (Goffman, 1959, s.182) Nedan förklaras kort några av Goffmans (1959, 
s. 29ff) olika typer av fasader.  

Inramning handlar om det som finns runt omkring själva framträdandet så 
som inredning, bakgrunder och annan eventuell rekvisita. Inramningen är 
beroende av plats, och därför måste den agerande individen vara på en och 
samma, eller annan lämplig och liknande, plats för att kunna genomföra sitt 
framträdande.  

Dramatiskt förverkligande handlar om att individen måste uttrycka sig och 
agera så att det hen gör blir meningsfullt.   
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Den personliga fasaden består av bland annat klädesplagg, sätt att tala, 
kroppsspråk, ålder och utseende. Dessa är exempel på bärare av diverse 
tecken, både rörliga och mer varaktiga; ansiktsuttryck som kan skifta från en 
sekund till en annan är ett typiskt exempel på ett rörligt tecken i detta om-
råde.  

Uppträdande och manér handlar också om uppträdandet som informerar oss 
om den agerandes status och situation rent socialt, och om hen är involverad i 
någon formell social aktivitet. Manér kan i sin tur referera till den roll som 
den agerande tänker spela i den stundande situationen. Dessa två kan enligt 
Goffman råka i strid med varandra, bland annat när den agerande uppträder 
på ett sätt, med andra manér, som från publikens håll inte var väntade. Fram-
trädanden ser vi som det som visas upp i exempelvis instagrambilder, medan 
fasader är det som sker mer i bilden än det som är uppenbart och tydligt, som 
bakgrund, möbler och så vidare. (Goffman, 1959, s. 20ff) 

Sociala medier är i allra högsta grad en plattform där aktörer gör framträdan-
den och inte minst i mediet Instagram. Man kan likställa Goffmans (1959) 
teorier om framträdanden med storytelling där olika inramningar, manèr och 
uppträdande väljs ut innan det publiceras för följare och fans. Ju bättre 
berättelse och tydligare budskap som kablas ut i den valda kommunikations-
kanalen desto mer stärks varumärket (Nilson, 1998, s.163ff). Det är detta vi 
är intresserade av att undersöka utifrån Rachel Brathens bildmaterial på 
Instagram.   

2.4 Summering av de teoretiska utgångspunkterna 

Den lucka i forskningen som vi genom den här uppsatsen kommer fylla är det 
hur man genom ett enda medium kan marknadsföra sig. Till skillnad 
från Dennis et al. (2008) teorier om att flera medier är det mest effektiva 
tänker vi undersöka hur Rachel Brathen lyckats via endast ett medium, i detta 
fall Instagram. Denna undersökning kommer visa hur detta är möjligt och 
påvisa vilka marknadsföringsstrategier som kan användas för att bli fram-
gångsrik via ett socialt medium. Hur vi kombinerar Erving Goffmans (1959) 
teori om inramning och fasader med det teoretiska perspektivet om digital 
storytelling presenterar vi i metodkapitlet.   
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3 METOD OCH MATERIAL 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att titta på en celebritet, Rachel 
Brathen, vars instagramkonto är ett av de största i Sverige, och vi har valt att 
enbart fokusera på hennes instagramkonto och vad hon använder sig av för 
marknadsföringsstrategier i sitt bildpublicering. Fokus kommer att ligga på 
Rachel Brathens bilder och antal likes och utesluta bildtexter och kommenta-
rer som följarna skriver under bilderna. Eftersom vi vill få en djupare förstå-
else, och för att besvara vår frågeställning om vilka strategier man kan 
använda sig av i sin onlinekommunikation på Instagram har vi valt att an-
vända oss av en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ innehållsanalys 
med semiotisk analys som utgångspunkt och med Goffmans (1959) teorier 
om vårt rollspelande samt marknadskommunikation, varumärkesteori och 
storytelling som teoretisk grund.  

I den kvantitativa innehållsanalysen tittar vi på ett stort antal bilder, för att se 
det generella i materialet, snarare än det specifika. Med hjälp av denna metod 
och de variabler som satts upp nedan kommer vi framför allt att kunna uttala 
oss om likheter och skillnader i vårt material och se vilken typ av bilder 
Rachel använder sig av mest.  

Kritik som riktats mot kvantitativ innehållsanalys är att det inte går att ta reda 
på hur kontexten till bilderna ser ut, något som man snarare kan göra i den 
kvalitativa innehållsanalysen, där man tittar på ett mindre material, i vårt fall 
bilder. (Ekström & Larsson, 2011). Just dessa metoder ger oss en djupare 
förståelse för hur vi människor tolkar bilder och vad bilder har för betydelse 
för oss. Vi har valt semiotik därför att vi genom den metoden kommer kunna 
analysera bilderna på djupet, vilket är bra eftersom det är de svar vi får från 
den analysen som ger ett svar på vår frågeställning. Genom semiotiken kan 
man identifiera vad bilden föreställer genom denotation som beskriver exakt 
vad bilden visar (Ekström & Larsson, 2011).  

Vilken metod som är mest lämplig att använda för att få svar på vår fråge-
ställning är en fråga som är viktig att ta i beaktning. Eftersom vår frågeställ-
ning lyder ”Vilken typ av marknadsföringsstrategier kan man använda sig av 
i sin onlinekommunikation på Instagram?”, är det användbara metoderna 
både en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ innehållsanalys. I den 
kvantitativa innehållsanalysen undersöks ett visst material som vi ställer 
frågor till. Genom att titta på de utvalda bilderna och applicera semiotisk 
analysmetod så får vi svaret på vår frågeställning. Genom att använda oss av 
den kvalitativa innehållsanalysen i vår undersökning om hur man kan an-
vända Instagram för att bli en celebritet kommer vi få svar på den huvudfrå-
gan vi har ställt i den här uppsatsen.  
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I den kvalitativa innehållsanalysen går man på djupet och tittar bland annat 
på i vilken kontext bilderna är publicerade. I denna metod kommer vi även 
använda oss av olika typer av analytiska verktyg som semiotisk analys. I den 
semiotiska analysen tittar vi på tecken, denotationer och konnotationer, 
begrepp som syftar till det uppenbara man ser i bild respektive det som kan 
tolkas in i bilden. 

Vi anser att en innehållsanalys är den metod som är mest lämpade för att ge 
oss svar på frågan om vilka strategier man kan använda sig av i sin online-
kommuikation på Instagram. När det gäller enkätundersökningar hade pro-
blemet varit vilka vi skulle ha ställt frågorna till, likaså intervjuer. Eftersom 
vi inte vill ta reda på hur mottagarna upplever celebriteters användande av 
Instagram är dessa metoder inte aktuella för oss. En idé hade varit att inter-
vjua Rachel Brathen direkt, något som inte gick eftersom hon befann sig på 
andra sidan jordklotet. Som beskrivits ovan är det ett bildmaterial som skall 
undersökas, och för att se likheter och skillnader har vi därför valt att an-
vända den kvalitativa innehållsanalysen som metod för att svara på våra 
frågeställningar. Vi vill gå djupare in i ett befintligt material eftersom det är 
den mest effektiva metoden för att besvara vår frågeställning. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen är en metod som passar bra om man vill 
undersöka ett stort bildmaterial. I det här fallet ville vi ta reda på vilken typ 
av bilder som Rachel Brathen publicerade det första året, och se om det fanns 
en generell trend i hennes bildmaterial. Upplägget är formaliserat och handlar 
om att få fram en siffermässig beskrivning av materialet och för att se vilken 
typ av bilder som Rachel Brathen publicerade under 2012. Rent praktiskt 
innebär en kvantitativ innehållsanalys att man utför följande moment: 

1. Definiera forskningsproblemet  

2. Definiera urvalet 

3. Definiera variabler 

4. Konstruera ett kodschema 

5. Testa kodschemat 

6. Databehandling och analys 

 (Østbye, 2004, s. 212).  
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 3.1.1 Urval – kvantitativ innehållsanalys 

I den Kvantitativa innehållsanalysen har bilder från Rachel Brathens första år 
på Instagram studerats, nämligen 2012. Vi valde det första året på grund av 
frågeställningen och vårt syfte som hänvisar till att ta reda på vilka strategier 
som kan användas i onlinekommunikationen i ett enda medium. Sedan 2012 
har Rachel via Instagram utvecklat ett helt företag där hon arbetar med både 
bloggar, Twitter och Instagram. Därför är hennes första aktiva år på det mest 
intressanta och det som är mest relevant för oss att titta närmare på.  
  
De 1500 bilderna som publicerades under 2012 samlades ihop, och för att 
göra undersökningen mer rimlig och genomförbar bestämde vi oss för att 
utföra ännu ett urval. Vi ansåg att 500 bilder skulle räcka för att få en tydlig 
bild av, och se en trend i, materialet. För att undvika periodicitet använde vi 
oss av ett slumpmässigt urval, likt ett lotteri. Slumpartat valde vi ut de 500 
bilder som vi till slut analyserade i en kvantitativ innehållsanalys. Denna 
process gick till så att vi scrollade igenom Rachels bildmaterial och stannade 
var femte sekund för att sedan välja ut den rad av fem bilder som visades på 
skärmen, för att till slut komma upp i antalet 500 bilder.  
 
Vi arbetade på var sin dator för att undvika periodicitet, att komma runt 
risken att en viss typ av bilder publicerades samtidigt under en period hon till 
exempel befann sig i Sverige. Vi uteslöt också läsarkommentarer eftersom 
dessa faller utom ramen för vår studie men vi har valt att ta med likes ef-
tersom det visar vilka typer av bilder som blivit mest populära på Rachels 
Instagramkonto. Vi har valt att presentera de variabler som ger oss relevanta 
svar utifrån frågeställning och syfte.  
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 3.1.2 Variabler 

1.Var utförs yogan? 
Denna variabel valde vi för att ta reda på var yogan vanligtvis utförs. Vi får 
information om det finns en trend som går åt något håll. Genom att ta reda på 
detta och tillsammans med variabeln ”Likes” kommer vi få en bild och hint 
av vad som är mest uppskattat hos Rachels följare. Genom den här variabeln 
får vi även reda på om Rachel bryter några trender. För gemene man är det 
inte vanligt att utföra yoga på gatan, men hur gör Rachel när det kommer det 
till den frågan? Svaret får vi ut av den här variabeln. Detta kommer vi kunna 
koppla till det Nilsson (1998) beskriver som en vanlig marknadsföringsstra-
tegi, att sticka ut ur mängden. Detta är något Rachel genom att till exempel 
utföra yoga på gatan. Även Goffmans (1959) teorier om manér som företeel-
ser där man framträder på ett annat sätt än det väntade. Variabelvärdena 
nedan hjälper oss att förstå vilken typ av bilder Rachel till största del publice-
rar, som vi i den kvalitativa innehållsanalysen sedan analyserar med hjälp av 
bland andra Barthes (1977) och hans semiotiska analysschema. 
 
Variabelvärden: 
Stranden (1)  
På surfingbräda (2)  
I lägenheten (3)  
På gatan (4)  
Undervisning (5)  
Ingen Yoga (6)  
  
2. Interaktion med familj och vänner 
Med vilka interagerar Rachel på sina bilder, om hon gör det överhuvudtaget? 
Detta är intressant och relevant på grund av att se hur Rachels storytelling ser 
ut i de publicerade instagrambilderna. Arvidsson (2004) beskriver att männi-
skor tack vare storytelling i reklam och marknadsföring finner mening i sina 
liv och på såt vis attraheras av marknadsföringen. Att Rachel lyfter fram 
andra förutom sig själv är tecken på att även hon är mänsklig och har ett 
privatliv med sociala kontakter, så som till exempel pojkvän. Detta finner 
människor enligt Arvidsson (2004) intressant och tilldragande när det an-
vänds som marknadsföringsstrategi. Variabelvärdena nedan presenterar 
vilken sorts interaktion som sker och om exempelvis pojkvännen ofta dyker 
upp är det ett tecken på att Rachel vill släppa in sina följare in i det allra mest 
privata, hennes närmaste familj. 
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Variabelvärden: 
Pojkvän (1) 
Vänner (2) 
Hunden (3) 
Ingen interaktion (4) 
 
3. Selfie 
Melin (1999) beskriver att det i sin marknadsföring är effektivt att sälja en 
livsstil och att marknadsföringen ska ge mening och vara en upplevelse. 
Selfie-bilder kan vara en väldigt intim bild och ge sken av att följaren får 
komma nära Rachel, vilket då ger följarna en närmare relation till Rachel och 
låter dem känna att de får vara henne så nära det bara går i vardagen. Detta är 
vad Melin (1999) beskriver som en upplevelse genom marknadsföring. En 
selfie är en bild tagen i stunden utan utstickande filter eller tillgjorda poser 
och utan att flera människor tydligt är inblandade i fotografiets tillkomst. 
Nilsson (1998)  beskriver att det i marknadsföring är viktigt att skapa upp-
märksamhet och sticka ut, vilket Rachel genom sina selfies gör. Oftast när 
Rachel publicerar bilder på sig själv sker det i en yogapose, vilket gör att det 
är mer ovanligt att en selfie publiceras. 
 
Variabelvärden: 
Ja (1) 
Nej (2) 
  
4. Reklam 
Genom den här variabeln får vi reda på om Rachel använder Instagram för att 
marknadsföra sig själv utan att göra det genom mer dolda strategier. Exempel 
på vad som skulle kunna räknas som reklam är tidningsurklipp, information 
om evenemang och undervisningsklasser, hänvisning till internetsidor med 
intervjuer och upplysning podcast eller TV-program som hon själv medver-
kar i. Även detta är i Rachels fall något som sticker ut i bildpubliceringen, 
något som Nilsson (1998) anser vara effektivt som marknadsföringsstrategi. 
Det är vanligare med vackra vyer med Rachel i en yogapose än att hon 
publicerar en bild på en tidning eller en text med information om kommande 
evenemang. 
 
Variabelvärden: 
Ja (1) 
Nej (2) 
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5. Kläder 
Vilken typ av kläder Rachel använder kan ha betydelse för hennes populari-
tet. Att lättklädda bilder kan attrahera eller skrämma iväg följare är intressant 
att ta reda på i en korstabulering tillsammans med variabeln ”Var utförts 
yogan?”. Använder Rachel några kläder som inte brukar användas på ett visst 
ställe är ett exempel på vad vi får ut genom denna korstabulering. Enligt 
Nilsson (1998) ska man för att vara så effektiv som möjligt i sin marknadsfö-
ring sticka ut ur mängden, något Rachel gör om hon till exempel använder 
bikini när hon yogar på gatan eller är fullt påklädd på surfingbrädan. Arvids-
son (2004) menar att människor vill känna mening med tillvaron och att de 
genom marknadsföring på olika sätt känner detta. Enligt Arvidsson (2004) 
känner publiken, i detta fall Rachels följare, mening med sina egna liv genom 
att titta på bilderna och att de blir inspirerade att följa sina egna drömmar. 
Melin (1999) beskriver att effektiv marknadsföring handlar om att sälja en 
livsstil, vilket Rachel gör genom att publicera bilder på sig själv med mer 
eller mindre kläder. 
 
Variabelvärden: 
Bikini (1) 
Påklädd (2) 
Träningskläder (3) 
Inte hon på bilden (4) 
  
6.Landskap 
Efter en snabb överblick över Rachels bildmaterial på Instagram är det tydligt 
att det ofta förekommer bilder föreställande landskap och utsikter av olika 
slag. Dessa presenteras nedan med hjälp av de olika variabelvärdena. Dessa 
vyer kan knytas till olika känslor så som att det finns en värld utanför, och att 
det är möjligt att nå till den världen. Arvidsson (2004) beskriver detta som en 
marknadsföringsstrategi som är effektiv, eftersom människor fängslas av 
känslan av att finna mening och identifikation i livet. Melin (1999) menar att 
det genom att sälja en livsstil innehållande något människor vill ha är en 
effektiv väg att gå i sin marknadsföring. I detta fall handlar det om vackra 
vyer, att världen utanför vår egen faktiskt finns och att det är en livsstil som 
lockar många.  
 
Variabelvärden: 
Strand (1) 
Solnedgång (2) 
Stad (3) 
Ingen vy (4) 
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Svaret på dessa variabler hjälper oss att utföra den kvalitativa innehållsana-
lysen vars tillvägagångssätt presenteras nedan. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är den metod som är mest lämplig för vår under-
sökning eftersom den gör det möjligt för oss att gå på djupet med vårt materi-
al. I vårt fall Rachel Brathens instagrambilder. För att vi ska kunna dra 
slutsatser utifrån detta material måste vi gå på djupet, något som den här 
metoden låter oss göra.  

 3.2.1 Semiotik 

Semiotik handlar om de tecken vi ser och i boken Effektiv visuell kommuni-
kation skriver Bergström (2009) att tecken kan delas in i tre kategorier och 
dessa är ikon, index och symbol. Ikon betyder likhet och att det avbildar 
någonting så likt som möjligt. Index är det vi associerar med någonting och 
det kan exempelvis vara att vi förknippar rök md eld. Symbol är tecken som 
står för någonting, exempelvis bokstäver eller illustrationer (Bergström, 
2009, s. 208). I den semiotiska analysen kommer vi också att titta närmare på 
denotationer och konnotationer. Denotation handlar om vad vi ser och dess 
grundbetydelse, vilket betyder att det vi ser på bilden ser också de flesta 
andra. Det kan exempelvis vara ett träd eller en bok. Konnotation är dubbel-
bottnat och där kan en bild ha flera betydelser beroende på vem betraktaren 
är. Här kan man tala om en bibetydelse som kan se olika ut för olika personer 
beroende på vem personen är, personens bakgrund, etnicitet, kön, kunskaper 
och erfarenheter (Bergström, 2009, s. 208). Till exempel kan ett land, exem-
pelvis Brasilien, ge olika konnotationer för olika personer och det kan vara 
fotboll för en, samba för en annan och regnskog för en tredje.  

 3.2.2 Barthes semiotiska analyschema 

Barthes (1977) systematiserade ett sätt för hur man kan gå till väga i analyse-
randet av bilder och för att förstå dess djupare betydelser. Dessa begrepp är 
denotation och konnotation. 

När vi tittar på bilderna ur en denotativ synvinkel undersöker vi en rad olika 
element och företeelser. Det handlar om vilken bakgrund respektive förgrund 
som finns i bilden, vilken miljö och vilken ljus samt kameravinklar. Men det 
är även viktigt att ta hänsyn till vilka personer som finns med i bilderna, hur 
dessa är klädda, deras ansiktsuttryck och rörelser. Om det finns andra objekt i 
bilderna är även de viktiga att ta i beaktning, så som bilar, båtar och byggna-
der. Detta kopplar vi till Goffmans (1959) teorier om inramning. Hur själva 
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inramningen i bilden ser ut kan ha betydelse i sökandet efter svaret på fråge-
ställning och syfte om vilka strategier som framgångsrikt kan användas i ett 
enda medium, i detta fall Instagram. 

När vi tittar på bildens konnotationer ställer vi frågor kring vilka association-
er som kläder, position, miljö, kroppsspråk och övriga objekt ger. Vi tittar 
även här på Goffmans (1959) teorier kring inramning. Storytelling är även 
det något som vi i den här analysdelen tar hänsyn till. Om det finns något 
som tyder på att Rachel använder sig av en narrativitet i sitt publicerande av 
bilder på Instagram? Dyker samma typ av inramning upp flera gånger och 
vad symboliserar exempelvis de blå haven som ofta är Rachels inramning. 
Detta är något vi kan se tecken på utan att behöva titta på bilderna i tidsföljd, 
då det även i en enda bild kan förekomma storytelling. Det kan då handla om 
att skapa en historia i en bild, till exempel att spår i sanden kan tyda på att 
någon gått där tidigare, att en narrativitet betyder att Rachel vill visa upp en 
viss sida av sig själv inför sina följare, något som för oss är intressant då det 
är marknadsföringsstrategier vi undersöker.  

Barthes (1977) benämner denotation som den första i ordningen och konno-
tation som den andra i ordningen. För att kunna analysera bilder utifrån ett 
konnotativt perspektiv krävs en struktur. Detta är något som Barthes (1977) 
har satt upp och som kan kallas föreskrifter eller instruktioner för hur en 
konnotativ analys kan gå till. Dessa olika kategorier som man kan utgå ifrån 
är trick effects, pose, objects, photogenia, aestheticism och syntax. (Barthes, 
1977) Trick effects handlar om att bilden på något sätt är manipulerad för att 
få åskådaren att tro på bildens innehåll, pose fokuserar på kroppspråk och på 
vilket sätt det förekommer i bilden, objects är mer likt denotation och förkla-
rar vad som finns i bilden rent konkret men som ändå finns med av en anled-
ning. Det kan till exempel handla om en tingest som symboliserar något 
annat, så som en bok påvisar kunskap. Photogenia handlar om vilket ljus som 
finns i bilden, hur den är komponerad och om det finns skuggor som faller på 
ett visst sätt. Aestheticism ser till om bilden har en artistisk och estetisk 
grund, om den exempelvis hänvisar till något konstnärligt. Den sistnämnda 
kategorin, närmare bestämt syntax, syftar till att se om flera bilder tillsam-
mans kan skapa något som är intressant eller uppseendeväckande.  

Vi har härmed valt att genomföra en semiotisk analys av Rachels bilder för 
att få en djupare bild av vad de föreställer och vad de egentligen säger på en 
detaljerad nivå. Som hjälp och grund kommer vi utgå ifrån Barthes (1977) 
olika konnotationstekniker. Vi kommer inte slaviskt följa dessa begrepp i vår 
analysprocess utan även utgå ifrån de teorier vi nämnt i teorikapitlet, så som 
att titta på i vilken utsträckning storytelling och Goffmans (1959) teorier om 
inramning och fasader finns med i bilderna.  
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Analysmodell 2 

Modellen ovan förklarar hur vi analyserar bilderna. Först har vi studerat 
bildens denotation för att sedan studera bildens konnotation. Sedan har vi 
slagit samman bildelementen och gjort en tolkning och en analys av detta. Vi 
skapade en egen analysmodell till vår denotation- och konnotationsdel. 
Resultatet består av en tolkning av bildmaterialet i relation till tidigare studier 
inom vårt teorifält. 

 3.2.3 Urval – kvalitativ innehållsanalys 

Urvalet i den kvalitativa innehållsanalysen bygger på det material som vi fick 
ut när vi gjorde den kvantitativa innehållsanalysen. De bilder vi till slut valde 
att analysera representerar det resultat vi fick i vår undersökning. Av de 500 
bilder vi undersökte så var materialet relativt likartat. Till att börja med 
begränsade vi oss till främst yogabilder. Vi exkluderade alltså bilder när 
Rachel publicerat mat, böcker och exempelvis utsikt. Precis som i den kvanti-
tativa undersökningen så ville vi begränsa oss till Rachels tidigaste publice-
ringar, alltså de 500 bilder hon publicerade 2012, och innan hon blev riktigt 
känd. Vi valde dessa åtta bilder efter att ha studerat alla bilder flera gånger 
om och eftersom materialet var relativt likriktat anser vi att de åtta bilder vi 
till slut valde är fullgoda. De bilder vi valde att analysera är yogabilder på 
gatan, på stranden och på surfingbrädan samt en bild där yoga inte utfördes. 
Vi tog även hänsyn till vilka bilder som fått flest likes, vilket var de när 
Rachel utför yoga på stranden.  

3.3 Validitet och Reliabilitet 
Hög respektive låg validitet innebär att man mätt eller inte mätt det man 
avsåg att mäta, och om frågorna var ställda på ett sådant sätt att man fått svar 
på dem. (Østbye, 2004, s. 40). Om så hade varit fallet hade vår undersökning 
haft en högre validitet. Men trots allt är de variabler vi valde i den kvantita-
tiva innehållsanalysen relevanta. Efter några genomgångar av Rachels bild-
material såg vi snabbt en trend i hennes bilder och valde variablerna utifrån 
dessa teman. 
  

DenotaIon	   KonnotaIon	   Analys	  
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Validiteten kan delas in i två delar, dels den interna validiteten och dels den 
externa validiteten. Den förstnämnda handlar om verkligheten och om resul-
tatet stämmer överens med den. (Mirriam, 1994, s. 177). Man kan här, precis 
som Østbye (2004) skriver, ställa sig frågan om man verkligen mäter det man 
avsett att mäta. Om så är fallet kan validitetens anses höjas. Eftersom alla 
forskare tolkar olika måste validiteten värderas utifrån forskarens tidigare 
erfarenheter och upplevelser snarare än den verklighet som egentligen inte 
finns. Extern validitet handlar om en undersöknings resultat och hur det är 
applicerbart i andra situationer än den undersökta. Resultaten bör alltså kunna 
generaliseras för att de ska vara värda att diskutera. (Merriam, 1994). 
  
Vår undersökning av Rachels Brathens bildmaterial kan absolut appliceras på 
andra fall. Det kan i så fall handla om personer som på olika sätt framställer 
sig själv på ett visst sätt i sociala medier. För att göra den mer applicerbart 
hade vi kunnat utveckla våra frågor till bilderna. Även att undersöka ett ännu 
större material hade gett oss en än mer tillförlitlig undersökning och ett 
bredare och mer tillämpningsbart resultat. 
  
Hög och låg reliabilitet betyder att undersökningen är tillförlitlig och pålitlig 
om den är hög, och opålitlig om reliabiliteten är låg. (Østbye, 2004). Inom 
reliabiliteten kan man enligt Merriam (1994, s. 180) ställa sig frågan om 
resultatet man fått fram skulle kunna upprepas och om samma resultat skulle 
kunna återkomma igen vid ytterligare en likadan undersökning. Merriam 
(1994) förklarar att begreppet reliabilitet stundom kan anses vara problema-
tiskt eftersom människor är föränderliga varelser, som ändrar sina beteenden 
med tiden. Därför antar man att det finns en konstant verklighet i reliabla 
forskningsprojekt, menar Merriam (1994). 
  
I undersökningen av Rachel Brathens instagrambilder är reliabiliteten hög i 
den kvantitativa innehållsanalysen. Om undersökningen skulle utföras igen 
hade samma eller näst intill samma resultat kunnat påvisas igen. Våra variab-
ler var tydliga och enkla att följa som en punktlista att pricka av. I den kvali-
tativa innehållsanalysen däremot är det inte säkert att samma resultat skulle 
komma fram. När det gäller semiotik så kan konnotationer till bilder se olika 
ut beroende på vem som utför analysen. Precis som Merriam (1994) beskri-
ver är detta en del av problematiken med begreppet reliabilitet. Människor är 
föränderliga och tolkar olika. Denotationerna däremot, där vi objektivt tittat 
på bilderna, skulle kunna återupprepas igen. Både av oss och av andra fors-
kare.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa inne-
hållsanalysen. Först visar vi resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen 
i form av tabeller med kortare förklarande text samt reflektioner. För att 
sedan i det kvalitativa resultatet presentera den kvalitativa innehållsanalysen 
med Barthes (1977) analysschema med denotation och konnotation. Detta 
analysshema använder vi enbart i den kvalitativa resultatet och analysen. Det 
här resultatet är en fingervisning på vilka bilder som kommer undersökas 
längre ner.  

4.1 Kvantitativt resultat 
Tabell 1. Påverkar platsen klädvalet? Korstabulering 

Här påvisas tydligt att platsen påverkar klädvalet. 55 bilder innehåller bikini 
på stranden, på 19 bilder är hon påklädd på stranden, på 23 bilder har hon 
träningskläder på sig. På 22 bilder har hon bikini på surfingbrädan, på åtta 
bilder har hon träningskläder. Dessa siffror visar att det är helt uppenbart att 
Rachel väljer att ha bikini på sig på stranden. Goffman (1959) olika fasader 
spelar in här. Dels inramning, var yogan utförs, och dels den personliga 
fasaden, det vill säga kläder i detta fall.  

Tabell 2. Påverkar kläderna hur många likes Rachel får? 

 

Här kan vi tydligt se att de bilder där Rachel har bikini på sig har fått flest 
likes. När vi tittade igenom hela Rachels bildflöde kunde vi också se att de 
bilder där hon visade mer hud genererade mer likes. Nilsson (1998) säger att 
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som marknadsföringsstrategi är det effektivt att bygga en profil kring varu-
märket och sticka ut. I Rachels fall handlar det om uppseendeväckande 
yogaposer där hon har bikini på sig. Detta sticker definitivt ut och väcker 
uppmärksamhet samt gör sig bra i den inramning som finns 

Tabell 3. Påverkar platsen där yogan utförs hur många likes Rachel får? 

 

Här kan vi tydligt se att Rachel får flest likes på de bilder där hon är på 
stranden och minst likes när hon har undervisning. Även här blir det tydligt 
att Goffmans (1959) inramning, det vill säga vad som finns runt om bilden, 
spelar stor roll för vad som är populärt. Människor vill ha verklighetsflykt 
och enligt Melin (1999) återkommer människor till ett varumärke som visar 
upp en önskvärd livsstil. Vi kan tänka oss att människor drömmer om att 
själva få utföra yoga på stranden.  

Förklaring av materialet: Följande analyser grundar sig på 500 slumpmässigt 
valda bilder publicerade under 2012.  

Tabell 4 – Interagerar Rachel Brathen med någon på sina instagrambil-
der? I så fall hur och med vem.  

 

(n=500) 

3%	  

10%	  

5%	  

82%	  

Pojkvän	  

Vänner	  

Hunden	  

Ensam	  på	  bilden	  
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Det här diagrammet visar att det allra vanligaste är att Rachel Brathen är 
ensam på de bilder hon väljer att publicera på Instagram. Av totalt 500 bilder 
är hon ensam på 82 procent av bildmaterialet. Resterande bilder inkluderas av 
pojkvännen (3 procent), hunden (5 procent) och vännerna (10 procent). Det är 
tydligt att det är Rachel som är varumärket och inget annat.  Klein (2001) 
beskriver att storytelling är effektivt genom att ladda budskap med mening 
och något som människor vill ha. Vi tolkar in att budskapet att ”ensam är 
stark” genom bilderna eftersom Rachel ofta väljer att agera solo på bilderna.  

Förklaring av materialet: Följande analyser grundar sig på 500 slumpmässigt 
valda bilder publicerade under 2012.  

Tabell 5 – Var utför Rachel Brathen yoga?  

 

(n=500) 

Denna tabell visar var Rachel utför yogan någonstans. 19 procent utförs på 
stranden, sex procent på surfingbrädan, åtta procent inomhus, tretton procent 
på gatan. Två procent av bilderna visar när hon undervisar i yoga på olika 
konvent, kongresser och har yogaklasser, fyra procent är när hon gör yoga på 
en brygga och 48 procent av bilderna, det vill säga nästan hälften, är när hon 
inte utgör yoga alls utan publicerar annat material. Här ser vi att Rachel allra 
mest väljer stranden när hon skall utföra yoga. Exempel på bilder som inte är 
yoga är vyer, interaktion med till exempel pojkvännen samt hunden. Klein 
(2001) menar att det är viktigt att ladda sin marknadsföring med något som 
människor vill ha. Vem vill inte ha en solnedgång, en strand med ljusblått 
hav och en palm som svajar i vinden? Dessa ting skulle kunna symbolisera 
för väldigt många människor semester. Rachels storytelling handlar om det 
som människor vill ha och att många människor vill förändra sin livsstil 
precis som Melin (1999) beskriver.  
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Förklaring av materialet: Följande analyser grundar sig på 500 slumpmässigt 
valda bilder publicerade under 2012.  

Tabell 6 – På hur många bilder har Rachel publicerat en selfie? 

 

(N=500) 

På 90 procent av bilderna har Rachel inga selfies, medan hon på 10 procent 
av bilderna har publicerat en bild av sig själv tagen med den egna mobilen. I 
de flesta av fallen verkar det som att Rachel har en annan fotograf som tar 
bilderna på henne när hon utför yoga. Med tanke på att de flesta bilderna inte 
är selfies utgår vi från att Rachel vill använda sig av andra marknadsförings-
strategier via Instagram. Goffman (1959) beskriver manèr och att man 
handlar på ett sätt som av publiken inte var väntat. Det sporadiska publice-
randet av selfies kanske ändå överraskar men däremot inte om hon gjort det 
varje dag. Det handlar om precis som Nilsson (1998) beskriver om att sticka 
ut och att väcka uppmärksamhet i sin marknadsföring.  
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4.2 Kvalitativt resultat 
Nedan presenteras åtta bilder som skall analyseras ur ett semiotiskt perspek-
tiv och med sex av Barthes konnotationstekniker, trickeffekter, pose, objekt, 
fotogenia, esteticism och syntax. Precis som vi nämnde tidigare följer vi inte 
Barthes konnotationstekniker rätt av utan vi har också valt att komplettera 
med Goffmans (1959) teorier kring inramningen och fasaden i vår tolkning 
när vi tittat på bilderna. Barthes konnotationstekniker är en utgångspunkt för 
vår analys men vi kommer använda dem på ett sätt som är relevant för vår 
fallstudie och ha konnotationsteknikerna mer som en grund. I vår analys har 
vi också vår teoretiska bas i marknadsföring och marknadskommunikation 
samt varumärke och storytelling. 

Upplägget ser ut så här: Figur 1–7 är bilder där Rachel Brathen utför yoga i 
olika positioner och miljöer. Utifrån den kvantitativa innehållsanalysen kom 
vi fram till att Rachel mest publicerar yogabilder och att dessa genererade 
flest likes. Därför väljer vi att till största del titta närmare på dessa bilder och 
att placera dem först i analysen. Varje bild är av Rachel själv godkänd att av 
oss användas, efter mailkontakt med hennes team. 
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 4.2.1 Figur 1 - Rachel gör yoga på surfingbrädan 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

 

Denotation  

Denna bild visar en kvinna som till synes har bikini på sig. Hon är smal och 
har en håret i en tofs i nacken. Hon har händer och armar på surfbrädan och 
balanserar upp kroppen. Kvinnans siluett är mörk eftersom det är motljus. 
Havet är turkost på vissa ställen men också vitt eftersom ljuset reflekteras i 
vattnet. Surfingbrädan är vit och turkos. Vid horisonten finns det tre båtar. En 
mindre båt till vänster, en större båt med en mast i mitten och en liten båt till 
höger. Himlen är molnig men också blå på vissa ställen.  

Konnotation och analys 

Bilden visar när Rachel gör en yogaposition på en surfingbräda ute på ett 
turkost hav. Om vi börjar med Barthes (1977) konnotationsteknik trickeffek-
ter så finns det inget i denna bild som får oss att tro att Rachel skulle vara 
manipulerad på något sätt även om posen hon gör är extraodinär. Däremot är 
ljuset inte helt naturligt och här kommer fotogenia in. Bilden filtrerad och 
retuscherad vilket förstärker färgen som finns i det blå havet och det gör 
också kroppen ännu mörkare och vi ser att ett filter är pålagt i denna bild. 
Detta kan vi också kalla för trickeffekt. Om vi tittar på posen så är kropp-
språket tydligt. Rachel demonstrerar en avancerad yogapose på en surfing-
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bräda som är något ostadig. Här kan vi också se hur Goffmans (1959) teorier 
om inramningen manifesteras genom att Rachel väljer surfingbrädan och det 
turkosa havet som för många av oss betyder semester, ledighet och rekreat-
ion. I vår undersökning såg vi att tusentals av Rachels bildflöde var just på 
stranden eller med havet i bakgrunden. Precis som Goffman (1959) skrev så 
är inramning beroende av plats och den agerande bör vara på en och samma 
för att kunna genomföra sitt framträdande. Väldigt ofta väljer alltså Rachel 
att ha just strand och hav som inramning. När det kommer till objekt så är 
mycket av det vi skrev i denotationsdelen det som är objektet men objekt kan 
också stå för något annat. Det kan vara en symbol också. Rachels kropp kan 
säkerligen symbolisera olika saker för olika människor. Denna bild kan 
säkerligen ge associationer till värme, hälsa och en sund livsstil men också 
sexuella associationer eftersom bilden blottar en hel del hy samt en vältränad 
kvinnokropp i en speciell position. Här kan vi dra en parallell till det Goff-
man (1959) skriver om uppträdandet, det informerar oss om den agerandes 
status och situation rent socialt, och om hen är involverad i någon formell 
social aktivitet. Rachel uppvisar yoga som en formell, social aktivitet och hon 
går in i rollen som yogainstruktör på många av sina bilder. Hon är smal och 
även om bilden är tagen en bit ifrån så visar hon upp en smal och sund kropp. 
Detta uppträdande och manèr har att göra med den personliga fasaden 
(Goffman, 1959, s.20ff) precis som vi nämnde ovan. Esteticismen är tydlig. 
Rachel väljer att utföra yogan i bikini med ett semesterparadis som fond. 
Syntaxen kan vi se när vi sett tusentals yogabilder i en följd. En generell 
trend bland Rachels yogabilder är att hon varierar bilderna skickligt för att 
förnya, förändra och stimulera följarna.  
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 4.2.2 Figur 2 – Rachel gör yoga på stranden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

 
Denotation 
 
På bilden ovan syns en person och två hundar. Personen är en kvinna som 
befinner sig i förgrunden medan hundarna finns bakom kvinnan, längre in i 
bilden. Kvinnan står på händerna i en yogapose klädd i både bikiniöverdel 
och underdel. Bikinin är flerfärgad i blått, rosa, vitt och gult. På grund av 
kroppsställningen syns inte ansiktets uttryck, inte heller hårets längd. Kvin-
nan har smal kroppsbyggnad i en brun ton, hon ser ut att vara i trettioårsål-
dern.  Det ena benet pekar rakt upp mot himlen medan det andra är i ett 
horisontellt läge mot det andra benets lår. Individerna på bilden befinner sig 
på en sandstrand i vad som ser ut att vara ett annat land än Sverige. Kvinnan 
står på händer i sanden och spår av händer syns bredvid henne, något som 
visar att hon även stått där, tidigare. I bakgrunden syns ett klarblått vatten 
med vågor som slår in mot strandens kant. Horisonten i bildens mitt är 
obruten. Till både höger och vänster ute i vattnet finns stora stenblock som 
ramar in bilden, de liknar mindre berg. Hundarna som finns ser ut att springa 
vid vattnets kant har liknande storlek, men färgerna skiljer. Den ena är 
svartvit, medan den andra är helsvart och bär ett rött halsband. 
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Konnotation och analys 
 
Trickeffekten i denna bild skulle kunna vara förstärkningen av alla färger. 
Bilden är alltså troligtvis manipulerad med något filter i Instagram. Här kan 
vi också titta på konnotationstekniken fotogenia, det vill säga ljussättning, 
och denna bild verkar vara tagen mitt på dagen. Ljuset är klart och skarpt. 
Precis som på den förra bilden så har Rachel valt det turkosa havet i bak-
grunden och som nämnts tidigare spelar Goffmans (1959) teori om inramning 
in också här, det vill säga att den agerande bör vara på en och samma plats 
för att kunna genomföra sitt framträdande. Det finns ändå inslag av variation. 
Till skillnad från den förra bilden där Rachel yogade på surfingbräda ute på 
vattnet så är denna tagen på dagen på en sandstrand. Här är havet mer vilt, det 
finns vågor i vattnet och hundar som springer runt Rachels kropp. Om vi 
tittar på Barthes (1977) konnotationsteknik pose så ser vi att kroppen expone-
ras mer på den bild än den förra, samtidigt som hon utövar sin profession, 
yoga, i en semesterliknande miljö. Bilden är tagen mycket närmare och hon 
exponerar mer av sin kropp. Detta är ett tema som Rachel använder bland 
sina bilder och som publiken verkar uppskatta. Genom att hon publicerar 
sådana här typer av bilder får hon också följare som annars kanske inte hade 
intresserat sig för yoga. Med sina bilder får hon följare som kanske mer är 
intresserade av Aruba, exotiska resmål och lättklädda damer. Esteticismen är 
tydlig. Kompositionen av färger är behaglig och hundarna, havet, kvinna med 
bikini, strand och berg ger en känsla av att vara ett med naturen och en 
väldigt hälsosam livsstil. Vi nämnde Bergströms (2001) teorier tidigare kring 
vad som gör interaktiva medier effektiva. Det är tydligt att Rachel har en 
målsättning med de bilder hon publicerar samt ett innehåll och ett klart 
budskap. Rachel ger inte bara sin publik en livsstilsblogg utan hon lär ut en 
livsfilosofi som handlar om att ta hand om sin kropp, äta hälsosamt och tro på 
kärleken samt vistas i paradisliknande miljöer tillsammans med djur och 
människor som hon älskar. Just dessa komponenter har Rachel med när hon 
publicerar sina bilder på Instagram. Syntaxen är ännu en gång den variation 
av yoga som vi ser. Denna bild har många likheter med den förra yogabilden 
men också många olikheter. Tillsammans bildar de en ström av bilder med ett 
och samma tema och de sänder ut ett och samma budskap: Rachel Brathen – 
Yogagirl.  

 
 
 

 



Yogainstruktör 2.0, Angelica Hellgren, Erik Jespersen 

Karlstad universitet 

30 

 

 4.2.3 Figur 3 – Rachel gör yoga hemma 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

Denotation 

I den här bilden står en kvinna upp och ner på sina båda underarmar.  Posen 
är spektakulär och inget gemene man skulle klara av att utföra. Det syns att 
kvinnan i fråga är Rachel Brathen. Rachel är placerad på en lila matta/filt 
som sträcker sig från bildens nederkant, in i bilden för att sedan avslutas i 
andra sidan av rummet. Hon bär en röd sportbysthållare och ett par knälånga 
svarta träningsbyxor. På den arm som syns i bilden bär hon flera armband. 
Håret är uppsatt i en knut i nacken med en röd/orange snodd. Rachel befinner 
sig inomhus i vad som ser ut att vara ett vanligt rum. På den vita dörren som 
finns i bakgrunden hänger ett antal väskor i olika modeller. En brun rödbrun 
shoppingväska, en brun mindre axelväska och en svart väska med fransar. 
Bredvid dessa väskor hänger även några scarfs i mörka färger. På golvet 
bakom Rachel står en Ipad påslagen som visar en pågående yogaklass. På 
vägen ovanför Ipaden hänger en drömfångare och en skylt med texten ”Save 
water, shower with a friend”. Framför Ipaden på golvet ligger något rosa som 
det inte är möjligt att se vad det är. Precis bakom Rachel hänger en spegel 
vilket man förstår då man ser hennes ben dubbelt. Bilden är tagen från golvet 
och fångar Rachel i profil. 
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Konnotation och analys 

Den här bilden känns lite som en instruktionsbild. Rachel lär ut yoga och 
visar prov på stor skicklighet inom sitt område. Trickeffekten i den här bilden 
är otydlig och fotogenia ser vi inte heller riktigt. Däremot är det lättare med 
konnotationstekniken pose. Här presenterar Rachels sin profession som 
yogainstruktör och ger följarna visuella instruktioner och delar med sig av 
något hon är proffs på. Till skillnad från de två andra bilderna är Rachel här 
påklädd och inomhus vilket gör att man mer tänker på vilken typ av yogapo-
sition hon visar. Det finns inget annat i bilden som väcker något eventuellt 
annat intresse. Ingen palm, hund eller bar kropp. Bara kläder, interiör och en 
Ipad. Alltså ingen semesterliknande bakgrund, utan denna bild ger ett fokus 
på yogainstruktören Rachel och är avskalad från allt annat. Vi kunde inte 
heller se något som direkt konnoterade till esteticism i bilden.  Till skillnad 
från många andra som har livsstil som ämne på Instagram så har Rachel ett 
yrke och ett ämne som en grund för allt hon publicerar. Det är tydligt att 
Rachel har en uppgift till sin publik. Att lära ut yoga. Hon hjälper alltså sina 
följare med någonting och bistår med att ge sin publik instruktioner till att bli 
skickligare yogautövare, och i det här fallet ger hon en visuell undervisning 
av en populär träningsform via Instagram. Med sitt instagramkonto ger hon 
alltså sin publik kunskap och inspiration. T`eni (2001) skriver att människor 
har olika kommunikationsmål och att vi väljer olika typer av medier för olika 
typer av mål, vilket vi också kan se i Rachels användande av sociala medier. 
Här har hon valt Instagram för att få ut sitt budskap. Teknologin sägs inte 
bara påverka hur vi kommunicerar med varandra utan även vad vi kommuni-
cerar, (Te èni, 2001 s. 251) vilket Rachels användande av Instagram visar. 
Hon har valt denna kommunikationskanal för där kan hon paketera in sitt 
budskap på allra bästa sätt. Tidigare behandlade vi Te`eni`s (2001) modell av 
organisationskommunikation samt Dennis, Fuller och Valacich (2008) media 
synchronicity theory, också kallad MST, som menar att kommunikationspro-
cessen blir bättre om en individ använder flera olika medier än bara ett enda 
(Dennis et al., 2008). Enligt Dennis et al. (2008) handlar MST i det stora hela 
om hur effektiva olika kommunikationsmedel är. Rachel bloggar, använder 
Twitter, har en egen youtube-kanal, ett fanpage på Facebook samt Snapchat. 
Men det är på Instagram hon har sin allra största publik vilket visar att 
Instagram är den mest effektiva kanalen för Rachels kommunikationsmål.  
Syntaxen i denna bild handlar, som nämnt tidigare, om variationen kring 
yoga som fysisk aktivitet. Likheterna med de förra bilderna är att det fortfa-
rande är Rachel som gör yoga på bilderna. Olikheten är att hon på denna bild 
utför yogan inomhus, påklädd och utan hav eller strand i bakgrunden som på 
de förra.  
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 4.2.4 Figur 4 – Rachel gör yoga på stranden 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

Denotation 

Den här bilden innehåller en kvinna, Rachel Brathen, en svart hund och en 
man. Samt några människor i bakgrunden som badar i havet. Vilka dessa är 
och vilket kön de har är omöjligt att ta reda på på grund av avståndet. I 
förgrunden står Rachel en yogapose som ser ut som följer. Ena benet upp-
sträckt bakåt medan händerna sträcks framåt och flätas samman med 
varandra. Hon står i profil och bilden är tagen framifrån. Hon tittar ner i 
sanden, eller på sina båda händer. Rachel bär ett par tighta långbyxor, en rosa 
sportbysthållare och ett transparant linne ovanpå. På båda handlederna sitter 
ett antal armband i olika färger, i håret en slarvigt uppsatt knut med en rosa 
hårsnodd. På den ena ankeln sitter även där en eller flera fotlänkar av samma 
art som de på handlederna. Till höger i bilden och lite längre in, och dit 
Rachel sträcker sina händer, finns den svarta hunden. Den rör på sig, vilket 
syns då hunden är oskarp. Med ryggen vänd mot kameran och ännu längre in 
i bilden står, eller går, en man iklädd endast badbyxor. Badbyxorna är vita, 
svarta och röda. Han blickar rakt ut mot havet. Bildens innehåll utspelar sig 
på en strand och längre in i bilden finns havet med obruten horisont. I vattnet, 
som är ljusblått, finns vad ser ut som fyra människor som badar. Mannen är 
på väg ner till vattnet medan Rachel står kvar i sin yogapose. Även himlen är 
blå, med vita slöjmoln. I sanden syns spår av att människor har gått där, 
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förslagsvis Rachel, hunden, mannen och de personer som redan finns i 
vattnet. Bilden i stort upplevs något suddig och oskarp, som om den var 
spontant tagen med en mobiltelefon modell äldre. 
 
Konnotation och analys 

Barthes (1977) trickeffekter i den här bilden är suddigheten och att bilden är 
tagen med ganska otydlig skärpa. Den verkar vara tagen hastigt och i stunden 
utan så mycket förberedelse. Fotogenia handlar här om kontraster. I motsats 
till tidigare bilder med klarblå himmel, turkost hav och starka färger så är den 
här bilden mer dämpad och kompositionen är annorlunda. Tidigare bilder 
visar solnedgångar och mer klara färger men denna bild ger en något gråare 
känsla. De mörka molnen över horisonten får oss att undra om det kommer 
ett skyfall snart? Det enda som lyser upp bilden är Rachels kläder. Hennes 
ärtiga sportbehå under ett transparent linne till ett par mönstrade tights. Här 
kommunicerar kläderna mer än vad de brukar göra och de är det vi konnote-
rar med esteticism på denna bild eftersom de andra elementen i bilden är 
relativt grå. Om vi tittar på posen i den här bilden så är den också yogarelate-
rad, men det ser ut som att Rachel också har någon slags social samvaro med 
de andra personerna på bilden. De är på något sätt länkade till varandra. Vi 
funderar på om det är hennes hund och pojkvän som vi ser i bakgrunden, och 
om de personer som badar också känner Rachel. Om vi utgår från det så tar 
Rachel verkligen alla chanser att göra yogapositioner i vilken situation hon 
än är i, även när hon umgås med nära och kära. Syntaxen i denna bild hand-
lar, som nämnt tidigare, om variationen i bilderna som Rachel lyckas skapa 
och som ger en förväntan om vad nästa bild skall ha för motiv och var hon 
kommer utföra yogan nästa gång. Precis som tidigare finns det en mening 
också i denna bild. Klein (2001) skriver mycket om paketeringen kring 
produkter och tjänster. I Rachels fall handlar det om en livsstil och en upple-
velse som hon ger till sina följare. Hon fyller varje bild med en story som 
säger någonting om hennes liv. Precis som vi skrivit tidigare är också Rachel 
Brathens instagramkonto ett typiskt exempel för Web 2.0 eftersom hennes 
konto är tydligt centraliserad kring henne själv, att hon bygger nätverk genom 
att ha följare och att hon från sin sida delar ett innehåll med både videos eller 
bilder (Cormode & Krishnamurthy, 2008).  
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 4.2.5 Figur 5 – Rachel gör yoga på bryggan 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

Denotation 

I den här bilden syns en kvinna som står på sina båda händer med håret som 
faller rakt ner och täcker ansiktet. Kvinnan som troligen är Rachel, något som 
kan förstås tack vare de armband som är med även i denna bild, precis som i 
de föregående bilderna när det varit tydligt att det varit Rachel som utfört en 
pose. Rachel är på den bilden klädd i en långarmad tröja och långbyxor. 
Håret är inte uppsatt utan hänger fritt ner mot marken. Det ser även ut som att 
hon bär ett par stövlar på fötterna då skaften hänger längs med vaderna. 
Fötterna syns inte alls då de är bortklippta. Bilden är taget rakt framifrån, 
men Rachel står på händer i profil. Rachel står här på händerna på en brygga i 
något som ser ut som ett kyligare klimat än hon är van vid, med tanke på 
kläderna. Vid bryggans kant, till vänster i bilden, ligger en båt förtöjd med ett 
rep. Det är endast båtens för som syns i bilden. Vattnet är ljust, nästintill vitt, 
vilket skulle kunna vara is, men eftersom båten ligger kvar kan detta uteslu-
tas. Längs med bryggans kant tar längre bak ett staket vid för att sedan 
försvinna ur bild. I bakgrunden ser vi ett antal hus i olika storlekar. Det ser ut 
att vara bostadshus i form av lägenheter. Längs med kajen framför dessa hus 
ligger ytterligare två båtar. Bildens känsla är krispig och kylig, mycket 
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beroende på den ljusa nästan vita himlen. Solen speglar sig i vattnet, men den 
till trots är känslan höst eller vår, inte högsommar.  
 
Konnotation och analys 

Rachel tar ännu ett tillfälle i akt att manifestera kroppsövningar. På denna 
bild befinner hon sig på en brygga i kvällssolen där hon fick en oemotstånd-
lig impuls att göra en av sina övningar, nämligen att stå på händerna. Vi kan 
inte låta bli att fundera över huruvida Rachel skulle ha utövat sin yoga så 
frenetiskt och kompromisslöst, överallt, hela tiden, om hon inte hade haft 
möjligheten att skylta med den via sociala medier. Den här bilden hade 
kanske inte kommit till om det inte har att göra med marknadsföringsstrate-
gier. Det Klein (2001) beskriver om att med hjälp av storytelling säljer sig 
med hjälp av sin livsstil passar in i den här bilden. Rachels följare ska få en 
känsla av att allt är möjligt och att det finns en mening i livet alla. Den här 
bilden förmedlar samma budskap som hennes övriga bilder, att yogagirl är 
hurtig, hälsosam, och räds inte att utföra sina yogaövningar varhelst det faller 
henne in. På bryggan fick hon ett av sina yogainfall – ”jag måste göra en 
yogaövning!”, tänkte hon kanske – varpå hon gjorde en yogaövning. Hon vill 
överraska att och påvisa att det är möjligt att utföra yoga var som helst, när 
helst andan faller på. Denna teori stärker Goffman (1959) när han beskriver 
att en effektiv marknadsföringsstratgi är att överraska och göra det oväntade. 
Kroppspråket, eller pose som Barthes (1977) kallar det, spelar här in som 
viktigt. Att stå på händer är vanligt, men inte med denna inramning. Just 
denna bild känns nästan forcerad och vi kan inte låta bli att fundera över hur 
det gick till när bilden togs. Rachel har troligtvis tänkt igenom sin outfit inför 
sin kvällspromenad, eftersom syftet med promenaden var att ta en bild till 
sociala medier. Vi tittar här på den, som Goffman (1959) kallar, personliga 
fasaden. Det handlar till exempel om vilka kläder hon bär och hur hon rör sig. 
Trots att hon verkar ha använt dessa strategier känns det som att bilden är 
tagen spontant. I takt med att Rachel har blivit allt mer populär har profess-
ionella fotografer anlitats och assistenter tillsats. Just denna bild känns inte 
professionell även om det kanske var ett försök till att få till en bra och 
inspirerande bild. Barthes (1977) beskriver att ljus och skuggor i bilder kan 
påverka hur de uppfattas av mottagarna, alltså det han kallar för fotogenia. 
Denna bild är tagen i vad som ser ut att vara en solnedgången på hösten eller 
tidig vår, då ljuset är kallt. Bilden får därmed en kylig känsla och skapar en 
distans till följarna. Känsla Rachel vill åt skulle kunna vara åt det konstnär-
liga hållet, en kylig distans som kontrast till det annars varma och ljusa Aruba 
i Karibien. Här kommer Barthes (1977) konnotationsteknik esteticism in.  
Nilson (1998) menar precis som Goffman (1959) att detta är en strategi inom 
marknadsföring som är effektiv. Att man skapar uppmärksamhet och sticker 
ut, vilket denna bild gör på grund av kontrasten till andra varma bilder.  
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 4.2.6 Figur 6 – Rachel gör yoga på gatan 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

Denotation 

I den här bilden syns tre personer till. Dels Rachel i en yogapose och med 
flera armband på handlederna, dels en äldre kvinna som promenerar på gatan 
med ryggen vänd mot kameran och dels en man som står lutad mot väggen 
längre bak och ser ut att tittat på Rachel som finns i förgrunden. Rachel står 
här i en avancerad pose på sina två händer medan underkroppen och benen är 
riktade åt vänster i bilden. Det ena benet är riktat rakt åt sidan medan det 
andra korsar den ena vid låret, i lodrät riktning. Bilden är tagen på Rachels 
nivå, vilken i den här bilden är ganska nära marken. De kläder som Rachel 
bär i den här bilden är ett svart linne och ett par knähöga svarta tränings-
tights. Som beskrivits tidigare har hon ett antal flerfärgade armband runt 
handlederna, vilket verkar vara ett av hennes kännetecken. Runt halsen 
hänger en rund amulett. Rachels ansikte syns inte men är riktat åt vänster i 
bilden, så vart hennes blick finns fäst är omöjligt att sia om. Kvinnan och 
mannen i bakgrunden syns i oskärpa, men man kan ändå se att kvinnan 
verkar oberörd av vad Rachel utför för pose där på gatan medan mannen ser 
mer nyfiken ut och står lutad mot väggen för att ta del av yogan som plötsligt 
började ta form framför hans ögon där på gatan. Ovanför de båda oskarpa 
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människorna i bakgrunden hänger flera avlånga lampor som gör bilden ljus, 
trots att det ser ut att vara kväll, eller åtminstone mörkt, i övrigt. 
 
Konnotation och analys 
 
Rachel gör det igen – tar varje chans och varje risk för att utföra sina yo-
gaövningar. Om någon hade utfört en yogaövning mitt på gatan hade vi 
förmodligen tänkt att ”den här personen är inte helt normal”. Men när vi ser 
en bild på Rachel som utför en yogaövning mitt på gatan, tänker vi ”tänk, att 
hon vågar”. Barhes (1977) semiotiska kategori pose spelar här in och påvisar 
att kroppsspråket är viktigt för hur en bild uppfattas. Just denna position 
känns närmast akrobatisk och visar prov på en hög svårighetsgrad inom yoga 
och visar Rachels prov på hög kroppskontroll, koordination, smidighet och 
balans. Att positionen dessutom utförs på en gata adderar ett spänningsele-
ment och ger bilden en kontrast. Detta är något som Goffman (1959) beskri-
ver som manér. Att under sina framträdanden i livet så använder man ibland 
manér för att övertyga och överraska sina följare om vad som komma skall. 
Att publicera något oväntat och på såt vis väcka uppmärksamhet är något 
även Nilson (1998) håller med är effektivt som marknadsföringsstrategi. Att 
utföra yoga på gatan med människor går förbi och shoppar sticker ut och den 
här bilden påvisar just att Nilson (1998) och Goffman (1959) har rätt i sina 
teorier om att utstickande marknadsföring är effektivt. 
 
Som nämnt tidigare lyfter Arvidsson (2004) fram begreppet storytelling och 
dess betydelse i dagens marknadsföring. Storytelling betyder att man i 
marknadsföring använder historier för att övertyga. Den storytelling som 
Rachel använder sig av här är kontraster. Det är inte helt väntat att göra en 
yogaposition på en gata. Asfalt, betong och smuts och möter renhet, färg och 
hälsosam livsstil. Här spelar esteticismen en viktig roll. Denna bild känns 
nästan lite artistisk i och med att kontrasten blir extra stark när vi ser en något 
överviktig kvinna som är på väg bort samt en man som står lutad mot väggen 
och som tittar på Rachel. De bär kläder som är neutrala och gråa. Rachels 
rosa träningsbyxor sticker ut och ger liv och färg åt bilden. Detta är något 
som Goffman (1959) beskriver som inramning, en av de olika fasader vi 
använder oss av i livet. Inramning handlar om det som finns runt om i en bild 
och detta kan spela stor roll för hur en bild upplevs. Om personerna i bak-
grunden inte hade funnits och att Rachel utfört sin yoga där ensam hade 
bilden inte stuckit ut nämnvärt, något som även Klein (2001) anser vara 
viktigt som marknadsföringsstrategi. 
  
Ingenting stoppar Rachels yogaövningar. Inte ens en smutsig gata i vad som 
ser ut att vara en kall stad. Den här bilden visar också att även om Rachel 
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vanligtvis befinner sig på semesterön Aruba i Karibien och gör yogaövningar 
så kan hon också göra det på kallare platser och det känns som en uppmaning 
till följarna från hennes sida. ”Låt inte dåligt väder eller plats styra. Yoga kan 
göras när som helst, var som helst och hur som helst och inte bara där det är 
varmt och härligt”. Det handlar här om att utföra något som inte var väntat av 
följarna. Att utföra yoga på gatan är inte det vanligaste och Goffman (1959) 
menar att det är effektivt för att väcka uppmärksamhet att göra det oväntade. 
Även om Rachel har suttit i den här positionen på andra bilder tidigare, i sin 
hemmiljö på Aruba, är känslan här inte den samma eftersom det Goffman 
(1959) kallar inramning ser annorlunda ut i den här bilden. Denna bild andas 
också stor ambition. De flesta av Rachels bilder känns ambitiösa och att hon 
arbetar hårt för resultatet, det vill säga för att få instagrambilderna så perfekta 
som möjligt. Detta är ett tecken på att hon i sin storytelling om att allt är 
möjligt gör som Arvidsson (2004) menar är effektivt som marknadsförings-
strategi och skapar en vilja hos sina följare att ändra eller ta till en ny livsstil. 
Detta gör hon i så fall att presentera att det är möjligt att få en liknande 
livsstil och att ingenting är omöjligt. Precis som i många bilder bär Rachel de 
olikfärgade armbanden om handlederna och detta kopplar vi till Barthes 
(1977) semiotiska kategori kallas objects. Dessa armband symboliserar något 
varmt och igenkännande eftersom de återkommer med jämna mellanrum i 
hennes publicerade bilder.  
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 4.2.7 Figur 7 – Rachel gör yoga på ett övergångställe 

 

Denotation 

Den här bilden är utstickande. Rachel sitter i posen spagat i en grå storstads-
miljö. Akademibokhandelns logotyp syns i bakgrunden. Hon sitter i profil 
och blicken är fäst i något som inte syns i bilden, men som finns till vänster i 
bilden. Ett leende skymtar. Rachel bär ett bar neongröna träningstights och 
ett svart linne. Runt ena ankeln sitter en fotlänk. Håret är snyggt uppsatt i en 
svans med en orange hårsnodd. Till råga på allt utför Rachel denna pose mitt 
på en gata, emellan två övergångställen. Alltså på refugen i mitten av gatan. 
Gatan är våt, vilket är ett tecken eller ett så kallat index för regn. I bakgrun-
den syns den av en stor grå byggnad Akademibokhandelns logotype. Till 
vänster om byggnaden går en gata uppåt där det promenerar vad det ser ut 
som två mörkklädda människor, varav en av dem bär på ett paraply. Rachel 
sticker därmed tydligt ut med sina färgglada tights i den annars mörka och 
gråa miljön. I övrigt är miljön lugn och Rachel verkar utan problem kunna 
sitta kvar i sin position på gatans refug utan att varken bli störd eller påkörd.  
 
 
 
 
 



Yogainstruktör 2.0, Angelica Hellgren, Erik Jespersen 

Karlstad universitet 

40 

 

Konnotation och analys 
 
Det vi associerar den här bilden med är att det är något utöver det vanliga. 
Yogaposen i sig är inte särskilt utstickande, inte heller Rachels kläder. Utan 
här är det miljön, själva inramningen, som får tala och sticka ut och att denna 
pose sker i just den miljön. Goffman (1959) beskriver inramning som det 
som finns runt omkring i en bild. Den miljö som det hela utspelar sig i. Och 
för att få den rätta känslan i en bild och den rätta stämningen till en bild krävs 
att framförandet sker i samma inramning. Detta är något som Rachel omed-
vetet eller medvetet gjort i den här bilden. Som beskrivits ovan är det valet av 
platsen som sticker ut i den här bilden, som gör den intressant. Det är inte 
vanligt att yoga utförs på ett regnigt övergångsställe mitt i en svensk stad. 
Nilson (1998) menar att man för att bli ett starkt varumärke måste man sticka 
ut ur mängden för att bli uppmärksammad. Detta är något som Rachel genom 
den här bilden gör, tack vare den inramning som hon använder sig av. 
  
När vi tittar på den här bilden utifrån Barthes (1977) konnotationskategori 
Photogenia, alltså vilket ljus och vilka skuggor som finns i bilden, är det 
tydligt att ljuset i bilden väldigt starkt. Det tyder i det här fallet på att bilden 
är arrangerad. Rachel sitter där på gata med vad som troligen är en starkt 
lysande strålkastare som kastar ljus mot henne i den annars gråa och relativt 
mörka miljön. Å ena sidan kan denna bild se ut att vara en bild som skall se 
ut att vara tagen i stunden och på så vis väcka uppmärksamhet och påvisa hur 
speciell, unik och otraditionell Rachel är, men det som talar emot det är just 
avsaknaden av människor på övergångsstället och ljuset. Det starka ljuset 
som tydligt kommer från en strålkastare och inte från en bil eller en mobilte-
lefon. Dessa faktorer talar för att Rachel har arrangerat denna bild, och inte 
kämpat särskilt mycket för att den ska se spontan ut, då den är relativt lätt att 
genomskåda. Utöver faktum att utförande av yoga på ett övergångställe är 
ovanligt känner vi även att klädvalet är speciellt. Typiska yogakläder i en vad 
det ser ut som blöt och kall svensk stad, förmodligen Stockholm, är ovanligt. 
Likaså att hon sitter där på gatan i positionen kallad spagat barfota. Det är 
också ett tecken på att framträdandet inte är spontant. Detta får vi även 
bevisat för oss när vi tittar på människorna till vänster i bilden. De är till 
skillnad från Rachel påklädda och bär på ett paraply, och på så vis sticker hon 
ut ännu mer. Detta är vad Goffman (1959) beskriver som den personliga 
fasaden, alltså vilka kläder och vilket kroppsspråk personen i bilden använder 
sig av. 
  
Summa summarum är att den storytelling som Rachel använder i den här 
bilden visar att hon är ute efter att vara något ut över det vanliga, att vara 
något mer än gemene man. Hon ger sina följare vad Arvidsson (2004) be-
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skriver som mening med hjälp av en bild som denna. Människor vill finna 
mening i sina liv och genom att Rachel berättar historien om sig själv som en 
kvinna som kan göra precis vad hon känner för med viljan och styrka känner 
människor att även de har den styrkan och möjligheten att lyckas. Ingen ska 
ifrågasätta en, inte ens när man sätter sig en spagatpose på fuktig asfalt i 
mitten av en trafikerad gata i en storstad. Hon sticker ut, precis som Nilson 
(1998) menar är viktigt för att lyckas i sin marknadsföring. Det vi anser att 
Rachel vill påvisa med den här bilden är att människor kan göra det de vill 
utan att behöva skämmas, och att de precis som Arvidsson (2004) beskriver 
att storytelling handlar om, att hjälpa människor finna mening i sina liv. 
Melin (1999) menar precis som Kelin (2001) att det även kan handla om att 
följare och intressenter vill följa någons livsstil, i detta fall Rachels, och det 
ser vi skulle vara det mest intressanta som lockar människor till hennes 
instagramkonto.  
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 4.2.8 Figur 8 – Rachel med sin pojkvän och hund 

 

© Rachel Brathen Källa: http://instagram.com/yoga_girl 2014-12-08 

Denotation 
 
I den här bilden ser vi två personer och en hund. Personerna i fråga är en man 
och en kvinna som sitter avslappnat i en soffa. Det är endast ett av mannens 
ben som syns i bilden, och dess fot ser ut att befinna sig på golvet. Kvinnan, 
vilken vi tydligt ser är Rachel Brathen sitter med benen ihopkrupna i soffan. 
Rachel tittar sneglande mot mannen som sitter till höger ur hennes perspek-
tiv. Mannen tittar på hunden som sitter mittemellan de både människorna. 
Hunden är svart och bär ett rött halsband. Den ser lekfull ut med tungan ute. 
Tittar snett till höger, på något som inte syns i bilden. Både Rachel och 
mannen ler med hela ansiktet. Munnen ler, likaså ögon och kinder. Rachel 
bär flera armband i olika färger på vänsterarmen och även på högerarmen 
vars hand har ett stadigt grepp om hunden. Ett litet örhänge skymtar i Rachels 
ena öra och på ett av handens fem fingrar finns en silverring. Den soffa som 
Rachel och mannen sitter i ser inte ut att stå i deras hem. På väggen bakom 
dem hänger ett antal skateboard-brädor på en lång rad. I taket lyser två starka 
strålkastare. Bildens kvalité är grynig och gul i tonen.  
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Konnotation 
Den här bilden är kärleksfull och intim. Mannen håller om Rachel som har en 
hund i famnen. Det finns en harmoni i deras blickar och bilden är väldigt 
fysisk. Här har Rachel inkluderat andra än bara sig själv i bilden. Antagligen 
sin pojkvän och sin hund och eftersom Rachel och pojkvännen ser glada och 
kära ut så ger det associationer till ett harmoniskt par. Här har Yogagirl klivit 
åt sidan. Nu är det Rachel vi ser och som kommunicerar med sin publik. 
Som beskrivits tidigare menar Arvidsson (2004) att mottagarna numera vill 
bli bemötta mer personligt. Utifrån den vetskapen fungerar storytelling bra då 
känslor är begreppets grundpelare och utgångspunkt. Detta är kärlek och 
harmoni. Rachel bjuder in oss till de närmaste hon har via Instagram. Rachel 
skapar en relation med sina följare och presenterar inte bara sig själv utan 
också sina närmaste, något som skapar både en intimt och en privat känsla. 
Genom att varva yogabilder med bilder som känns mer privata skapas en 
rytm och en narrativitet kring bildpubliceringen. Detta gör att det inte blir 
tråkigt att följa Rachel utan det skapas snarare en förväntan kring vad hon 
skall lägga upp nästa gång. Goffman (1959) menar här att de manér man 
använder i livet och under sina framträdanden handlar om att göra något som 
inte var väntat, utan något som publiken, i detta fall följarna, inte var beredda 
på. Detta är en taktik som inte bara Rachel använder sig utav utan många 
andra celebriteter också via exempelvis Twitter som nämnts ovan. Genom 
denna bild känner vi oss utvalda och delaktiga i Rachels liv och vi får fler 
personer att förhålla oss till i Rachels liv och det mer spännande. 
Barthes (1977) konnotationsschema med kategorin pose kan man tydligt 
hänvisa till i den här bilden. Bilden är som nämnts ovan intim och man 
känner att det finns en kärlek i luften trots att man inte är där. Pose handlar 
enligt Barthes (1977) om kroppsspråk och hur det visar sig i bilder. Och att 
de sitter ihop- och uppkrupna i soffan bevisar att de känner varandra väl och 
det handlar om en avslappnad situation. Likaså beskriver Barthes (1977) 
kategorin objects som även den i det här fallet visar att det handlar om en bild 
tagen för att släppa in följarna in i hennes liv på ett djupare plan. Objects 
hänvisar till de ting som finns med i bilden som på något vis hänvisar eller 
betyder något mer än sig självt. De mjuka byxorna Rachel bär kan liknas vid 
fritid, ledighet, mys och personligt. De armband som Rachel bär på handle-
derna är även de en form av object som symboliserar en narrativitet, att de 
återkommer i flera bilder och det stärker Rachels varumärke. 
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4.3 Sammanfattning av resultaten 
Det hela började med en fråga om hur man som person kan bygga ett Instag-
ramkonto som blir så pass stort så att personen ifråga blir en celebritet. Det vi 
kan se av den här analysen är att Rachel Brathen publicerade hälften yogabil-
der och hälften bilder på annat under det första året. Redan från starten har 
det varit fokus på yoga med den exotiska ön Aruba som fond– en plats som 
vi kanske förknippar med semester, drömmar och det ljuva livet. Vi kan 
också se att det mest vanliga temat bilder på Rachel som utför olika yogapo-
ser i varierande miljöer och att det också är på yogabilderna som hon får flest 
likes. På en majoritet av bilderna är det bara Rachel som syns, endast ett fåtal 
av de 500 bilderna inkluderas av pojkvännen (3 procent), hunden (5 procent) 
och vännerna (10 procent). På de flesta av bilderna har hon antingen trä-
ningskläder eller bikini på sig, ungefär hälften vardera.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

Den semiotiska analysens resultat ser ut som följer. Tack vare Barthes (1977) 
begrepp denotation och konnotation har vi med hjälp hans semiotiska analys-
schema samt teorier från en rad forskare, nämnda både tidigare och nedan, 
ställt frågor till materialet och kommit fram till dessa slutsatser som besvarar 
vår frågeställning.  
 

5.1 Svaret på vår frågeställning 
 

- Vilken typ av marknadsföringsstrategier kan man använda sig av i sin 
onlinekommunikation på Instagram? 

 

 5.1.1 Storytelling 

Melin (1999) beskriver handlar det om en livsstil som presenteras och männi-
skor vill kanske genom att titta på dessa bilder ändra sina egna liv. Det 
handlar alltså till stor del om inspiration och önskningar om en annan livsstil. 
I Rachel Brathens Instagram ser vi någon som skapar en känsla av våga och 
ta för sig mer av livet. Det är inte alla som lämnar Sverige och flyttar till 
Aruba för att bli yogainstruktörer. Det handlar också om kontraster och att ge 
människor en mening med sina liv och att de uppfyller mänskliga behov av 
exempelvis tillhörighet, något som Arvidsson (2004) tar upp i diskussion om 
storytelling.  
 
En annan slutsats vi har kommit fram till är att Rachel har ett yrke och ett 
ämne som en grund för allt hon publicerar och det är tydligt att hon hjälper 
sina följare med någonting, det vill säga att ge sin publik instruktioner till att 
bli skickligare yogautövare, och i det här fallet ger hon en visuell undervis-
ning av en populär träningsform via Instagram. Det som stärker vår teori om 
detta är Kleins (2001) beskrivningar om hur man på bästa sätt marknadsför 
sig via storytelling. Det handlar om att man ska ladda sin marknadsföring 
med mening så att budskapet blir tydligt och att kunderna får ut något av det 
hela. Rachel laddar sin marknadsföring med expertis inom ett område, i 
hennes fall yoga. Rachels följare får ut något av att följa henne på Instagram 
och därför passar just detta sociala medium henne så bra.  
Nu är det Rachel vi ser och som kommunicerar med sin publik.  
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Som beskrivits tidigare menar Arvidsson (2004) att mottagarna numera vill 
bli bemötta mer personligt. Utifrån den vetskapen fungerar storytelling också 
väldigt bra då känslor är begreppets grundpelare och utgångsläge. Rachel 
bjuder in oss till sina närmaste vänner och familj via Instagram. Rachel 
skapar en relation med sina följare och presenterar inte bara sig själv utan 
också sina närmaste och det blir intimt och familjärt. Melins (1999) tankar 
om att locka med en livsstil i marknadsföringen spelar här in. Att både kunna 
ha en kärleksrelation till sin pojkvän och äga en hund samtidigt som man 
lever i en drömvärld, som Aruba faktiskt är, är nästan för bra för att vara sant. 
Detta är en strategi inom marknadsföring som är effektiv, att göra publiken 
nyfiken på en ny livsstil.  
 
Det vi även kommit fram till är att Rachels framgång kan bero på att hon i 
sina bilder till stor del kommunicerar med sina följare och att hon har något 
vettigt att komma med. Utan att ha tittat på hennes bildtexter kan vi genom 
bilderna se en tydlig trend i kommunikationen. Rachel vill visa på att det är 
genomförbart att göra precis vad du vill, att möjligheten finns att sätta sig på 
gatan i yogaposition, plaska ut i vattnet på en surfingbräda och ställa sig på 
huvudet på den eller att bara nyttja sitt sovrum som yogasal. Känslan som 
uppkommer efter att ha granskat Rachels bilder på Instagram är att allting är 
möjligt och att ingenting kan stoppa en.  
 
Rachel har ett tydligt budskap att komma med. Hon är, precis som vi beskri-
vit i konnotationerna, mer än bara en livsstilspersonlighet som i allmänhet 
beskriver vad de gör på dagarna och så vidare. Rachel har en grund som 
yogalärare och undervisar regelbundet i denna balanserande träningsform. 
Med sitt instagramkonto ger hon sin publik kunskap och inspiration vilket 
kan vara nyckeln till framgången bakom Yogagirl. Detta är något som Melin 
(1999) menar är en slagkraftig strategi i marknadsföring. Han menar att 
publiken, i detta fall Rachels följare, återkommer till ett varumärke som 
marknadsför sig på ett sådant sätt att det uppfyller behov hos människor och 
precis som Arvidsson (2004) skriver är människor i behov att finna mening 
med sina liv, något de i så fall gör genom att titta på Rachels bilder och 
drömmer sig bort till fjärran stränder och till en plats där man kan göra precis 
som man vill, utan att lägga vikt i vad omgivningen tycker och tänker om ens 
beslut av val i livet.  

 5.1.2 Inramning, fasaden och manèr  

En annan trend bland Rachels bilder som hon publicerar är att hon väljer det 
Goffman (1959) kallar för inramning med omsorg, det vill säga hon väljer 
miljö, dekor och rekvisita som genererar inspiration, spänning och förväntan. 
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Detta verkar stimulera publiken och locka allt fler följare. I Rachels fall får 
följarna alltså mer än bara yogapositioner på bilderna. Med den inramning 
hon väljer att ha på många av sina bilder får hon följare som kanske mer är 
intresserade av Aruba, exotiska resmål och lättklädda damer. Rachel publice-
rar ofta bilder där hon poserar lättklädd på en strand detta framgick tydligt 
efter utförandet. Att bilder där Rachel har minimalt med kläder på sig fått 
flest likes tyder på att det Goffman (1959) beskriver som den personliga 
fasaden, så som kläder och kroppsspråk, faktiskt spelar en viktig roll i bilder. 
Vilken typ av personlig fasad man visar upp spelar roll för hur populär man 
blir. Att bilder där Rachel var mer påklädd inte fick lika många likes tyder på 
att den typen av personlig fasad inte är den mest effektiva strategin i mark-
nadsföringen.  
 
Rachel publicerar till stor del bilder för att ta sina följare till en annan plats, 
till en drömmarnas värld. Där det finns semester hela tiden. Detta är något 
som Melin (1999) menar är en resultatrik marknadsföringsstrategi, att visa 
sina potentiella kunder, och i detta fall följare, en intresseväckande livsstil, 
som fyller behov hos människor om att få något annat än det de redan har. 
Även om Rachel arbetar hårt med sitt varumärke är det inget man som följare 
får se i de publicerade bilderna. Här handlar det till stor del om yta, i alla fall 
vid en första och andra anblick. Ett exempel på detta är bilden när Rachel 
ligger med benen åt varsitt håll mitt på ett övergångsställe. Det ska verka 
spontant och som att det hände i stunden att hon satte sig där, men efter en 
närmare undersökning ser vi olika delar som inte alls är särskilt spontana. Det 
handlade i detta fall om att hon var barfota en regnig dag och att ljuset var 
väldigt starkt, troligen tack vare en för Rachels skull uppmonterad strålkas-
tare. Detta är något som Goffman (1959) beskriver som Manér, att utföra 
något som av publiken inte var väntat sedan tidigare.  
 
Rachel sticker ut ur mängden på en rad olika bilder och det är även något 
som Nilsson (1998) anser vara en viktig aspekt i marknadsföringen - att 
sticka ut och skapa uppmärksamhet. Detta är något Rachel är mycket bra på 
och hon skyr sällan en chans att visa upp sin kropp och sina olika poser. 
Genom att varva yogabilder med bilder som känns mer privata så skapas en 
narrativitet i publiceringen av bilder, en så kallad storytelling. Detta gör att 
det inte blir tråkigt att följa Rachel utan det skapas snarare en förväntan kring 
vad hon kommer publicera här näst. Goffman (1959) menar här att manér 
spelar roll för hur människor uppfattar en situation. Uppträder man inte som 
förväntat skapas en förväntan och ett intresse hos publiken om vad som 
komma skall. 
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 5.1.3 Ett enda medium 

Via Twitter hade det inte alls varit lika enkelt att guida och visa publiken 
olika poser, utan det krävs nästan bilder för att lyckas med detta. Te`enis 
(2001) artikel om människors olika kommunikationsmål stärker det faktum 
att vi väljer olika typer av medier för olika typer av mål, samt olika former av 
meddelanden, vilket vi också kan se i Rachels användande av Instagram. 
Precis som tidigare stärker Marshall (2010) Te ènis (2001) resonemang om 
valet av olika medier och hur vi använder de sociala medierna för olika 
ändamål. Alla ovan nämna strategier som har sin grund i tidigare forskning 
säger ingenting om att det skulle vara effektivt att använda dessa strategier i 
endast ett medium. Tvärt om menar Dennis et al. (2008) som beskriver att det 
är mest effektivt att kommunicera genom flera olika kanaler och medium 
samtidigt. Det vi genom den här uppsatsen har bidragit med är tankar och 
idèer om att det eventuellt bara behövs ett medium i sin marknadsföring och 
att det kan vara tillräckligt för att skapa ett starkt varumärke och många fans 
och följare om man använder effektiva strategier. Och inte bara det, utan 
även få flera hundra likes på varje bild under sitt första år som användare av 
detta sociala medium. Dennis et al. (2008) beskriver som nämnts ovan att 
man genom flera medier är mest effektiv med sin kommunikation, men vi 
kan genom våra undersökningar hävda att det kan vara möjligt att bli en 
celebritet genom endast ett medium, i detta fall Instagram, med hjälp av de 
strategier som presenterats i den här uppsatsens olika delar.  
 
Hade Rachel blivit lika stor och känd om hon utfört yogan endast i Sverige 
eller i en dyster träningslokal, och utelämnat de vita stränderna, det turkosa 
vattnet och det värmande solskenet, är en fråga man kan ställa sig. Svaret är 
troligen nej, men kombinationen med Rachels inramning och den kompetens 
som hon besitter i området yoga är mest troligt det hemliga konceptet för 
Rachels lyckade instagramkonto. 
 

5.2 Vidare forskning 
För framtida forskning skulle det vara aktuellt att undersöka andra medier 
och om det är lika effektivt att bli känd via exempelvis Facebook eller ett 
klassiskt medium som TV som enda kanal att synas i. Youtube är också något 
som är intressant att titta på närmare på och titta på hur man kan gå till väga 
för att få många så kallade ”Views”. Det behöver däremot inte bara handla 
om att undersöka andra mediekanaler, utan det kan även vara intressant att 
titta på andra typer av celebriteter. Kanske musiker, konstnärer eller personer 
som är kända endast för att vara kända utan att ha någon profession de 
utövar.  Avslutningsvis vill vi föra fram de viktigaste lärdomarna vi fått av 
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användandet av Instagram. Genom den här uppsatsen har vi lärt oss vilka 
strategier man kan använda på Instagram för att få så stor respons som 
möjligt av sina följare, och kanske även locka nya. Framförallt handlar det 
om att bestämma sig för vad man vill kommunicera ut och sedan paketera på 
ett estetiskt tilltalande sätt det med hjälp av storytelling och det Goffman 
(1959) kallar för inramning.  
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