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Sammanfattning 
En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke. 
Varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, där 
kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden 
för varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att 
kommunicera detta. 
Föreliggande arbete utfördes som en fallstudie på elitryttaren Annelie 
Eriksson med syfte att ta reda på hur Annelie kan använda bildspråk för att 
kommunicera kärnvärdena i identiteten och stärka sitt varumärke. Som en 
del i detta analyserades även hur andra elitidrottare profilerar sig på 
sociala medier. 
Forskningsresultaten visar att stillbilder är den vanligaste typen av media 
och att idrottaren förekommer på majoriteten av bilderna. Vidare läggs 
också stort fokus på själva sporten. Personliga bilder förekom relativt 
sällan men visade sig ändå ha stor inverkan på den sammantagna 
uppfattningen av idrottaren.  
För att Annelie Eriksson ska stärka sin varumärkesidentitet bör hennes 
bilder kommunicera självsäkerhet, kvinnlighet, fart eller något av hennes 
andra kärnvärden. Annelie själv verkar vara det bästa sättet att 
kommunicera kvinnlighet och självsäkerhet, samtidigt som hästar i fart är 
vad som får henne som idrottare att uppfattas som fartfylld och tuff. Inslag 
av mer personliga bilder kan bidra till autenticiteten, vilket på sikt kan 
stärka det personliga varumärket. Vidare verkar motivet i bilderna vara av 
större vikt än hur bilderna är komponerade. Undantaget är att bilderna 
ändå bör hålla en hög kvalitet. 
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core identity represents the qualities and values that constitutes the 
foundation of the brand while the extended identity should help 
communicate the previous. 
This work was done as a case study on the professional rider Annelie 
Eriksson to figure out how she could use images to communicate her core 
values to strengthen the brand. An analysis was made as a part of this study 
to find out how other professional athletes use images for profiling on 
social media. 
The results of the present study show that stills are more common than 
video and that the athlete appears in the majority of the photos. There is 
also major focus on the sport. Personal pictures were relatively rare but 
turned out to have a big impact on the overall view of the athlete.  
To strengthen her brand identity, Annelie Eriksson should focus on images 
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core values. The athlete herself seems to be the best way to express 
femininity and self-confidence, while running horses makes her as an 
athlete perceived as fast and tough. An addition of personal images can 
contribute to authenticity, which in the long term can strengthen the 
personal brand. Furthermore, the subject in the picture seems to be of 
greater importance than how the images are composed, with the exception 
that the images should nevertheless maintain a high quality. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Den verksamhet som en elitidrottare bedriver kan på flera sätt jämföras med 
andra företag, men då en elitidrottares företag inte består av en vara eller en tjänst 
är det idrottaren själv som utgör sitt varumärke. Därför fokuserar föreliggande 
arbete på personliga varumärken, där idrottaren marknadsför sig själv och sin 
skicklighet. 
 
Detta arbete är en fallstudie på en elitryttare inom ridsportsgrenen distansritt. 
Begreppet ridsport syftar i denna rapport på de grenar som ingår i Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF). Grenarna som ingår i SvRF är hoppning, dressyr, 
fälttävlan, sportkörning, distansritt, voltige, reining, working equitation (WE), 
mounted games samt pararidning (SvRF, u.å.).  Av dessa är endast de tre 
förstnämnda OS-grenar (International Olympic Committee [IOC], u.å.). 
 
År 2016 skapade svensk hästnäring 31,3 miljarder kronor i direkt omsättning, men 
där 40% av omsättningen kom av spel på hästar via AB Trav & Galopp (ATG) som 
är en egen organisation och inte ingår i begreppet ridsport (Hästnäringens 
Internationella Stiftelse [HNS], 2018).  Av dessa 31,3 miljarder kronor stod 
Svenska Ridsportförbundet för knappt 44 miljoner (SvRF, 2018a). 
 
Enligt statistik från SvRF stod distansritt – tillsammans med körning, WE och 
paradressyr – för endast 1% av ridsportsutövandet i Sverige år 2016 (SvRF, 2017). 
Detta kan jämföras med att distansritt är den näst mest utövade ridsportsgrenen i 
världen (Cooke, 2013). 
 
Det internationella ridsportförbundet, FEI, beskriver distansritt som en 
uthållighetsprövning för både häst och ryttare, som kräver att ryttaren kan 
anpassa fart och ridning över flera mil för att genomföra loppet på kortast möjliga 
tid utan att bli utesluten i någon av veterinärkontrollerna (FEI, u.å.). 
Internationella tävlingar går vanligen över 16 mil, uppdelat i delsträckor som 
aldrig är längre än 4 mil (SvRF, 2018b). Mellan varje sträcka och även efter 
avslutad tävling besiktas hästen av en veterinär som bedömer om hästen är 
tillräckligt god form för att fortsätta springa, därför handlar det inte enbart om att 
komma först i mål utan även om att känna sin häst tillräckligt väl för att rida den 
säkert och effektivt under alla 16 mil (SvRF, 2018b). 
 
Inom distansritt används olika färger eller färgkombinationer för att markera 
lagtillhörigheten. Färgerna syns framförallt på hästarnas huvudlag, men även på 
övrig utrustning, på groomarnas kläder, och på allt annat som rör teamet, förklarar 
Annelie Eriksson (personlig kommunikation, 21 mars 2019). 
 
AE Endurance Riding är det företag som valts som exempel för det här arbetet. 
Företaget består av Annelie Eriksson, som tävlar i distansritt och driver ett eget 
stall beläget i Bjursås, Dalarna. Annelie är den första och hittills enda i Sverige som 
lever på distansritt, och håller omkring åtta hästar i träning (Endurance World, 
2017). Bjursås erbjuder många och långa skogsvägar i kombination med kuperad 
terräng, vilket kan anses näst intill optimalt för träning av distanshästar enligt 
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Annelie (personlig kommunikation, 15 mars 2019). Detta menar Annelie är en av 
de stora anledningarna till att hon inte vill flytta sitt stall trots att det skulle kunna 
gynna verksamheten sett till resor och avstånd till internationella tävlingar.  
 
Under 2017 togs beslutet att börja profilera sig som Annelie Eriksson istället för  
AE Endurance Riding och i samband med detta togs även en ny grafisk profil fram. 
Förutom att företaget fick en ny logotyp byttes även profilfärger från blått och gult 
till grått och rosa. Bil, släp, kläder och utrustning har uppdaterats enligt den nya 
profilen, dock saknas riktlinjer för bildspråk och hur man marknadsför sig i sociala 
medier trots att Instagram är företagets främsta plattform för marknadsföring 
(Annelie Eriksson, personlig kommunikation, 15mars 2019). Ett varumärkes 
fysiska attribut har visat sig vara en viktig del i varumärkesbyggandet (Inkbot 
Design, 2017). Därför antas bilder kunna vara ett möjligt verktyg för att tydligare 
kommunicera idrottarens varumärkesidentitet och i förlängningen bidra till ett 
ökat förtroende hos sponsorer och samarbetspartners. 
 
I föreliggande rapport kommer fortsättningsvis namnet Annelie Eriksson att 
användas och syftar då på varumärket kopplat till elitryttaren. 
 
För att definiera Annelie Erikssons kärnidentitet besvarades Aakers (1996) fyra 
frågor. Uttryckt av Annelie Eriksson: 

 
Själen i mitt varumärke är passionen. Det är inte bara en kärlek till hästar, det är en 
kärlek till hästar i arbete. Att se hästarna utvecklas och att försöka få dem att nå sin 
fulla potential som i slutändan leder till ett resultat. Även samarbetet, både mellan häst 
och ryttare och med serviceteamet, är något som driver mig. 
 
Jag vill att mitt företag ska vara ledande inom sporten i Sverige. Jag vill alltid ligga i 
framkant och aldrig sluta utvecklas. Däri ligger också en av mina största styrkor, drivet 
att alltid vilja framåt. Dessutom ser jag till att alltid titta på de bästa och ta lärdom av 
de som är bättre när det gäller träningsfysiologi och allt som rör hästarnas prestation. 
Det handlar inte bara om att vara en duktig ryttare, vill man komma riktigt långt så 
krävs det en genuin kunskap om hästen och allt runtomkring den. Allt går inte att 
studera sig till, mycket av kunskapen kommer av mångårig erfarenhet. Jag vann mitt 
första SM som tolvåring, det är snart 19 år sedan, men jag tror att det är farligt att nöja 
sig. Jag vill aldrig sluta utvecklas och går alltid in med 100% i allt jag gör.  (Annelie 
Eriksson, personlig kommunikation, 15 mars 2019) 

 
Vidare vill Annelie Eriksson framstå som både seriös, självsäker och kvinnlig, 
samtidigt som hon vill att sporten ska framstå som fartfylld och tuff (Annelie 
Eriksson, personlig kommunikation, 15mars 2019). Det är dessa kärnvärden som 
det fortsatta arbetet kommer att utgå ifrån. 
 
1.2 Syfte  
Detta arbete syftar till att undersöka hur en elitidrottare, i detta specifika fall inom 
ridsport, kan profilera sig med hjälp av bildspråk för att kommunicera 
kärnvärdena i sin varumärkesidentitet. Som en del i detta syftar arbetet även till 
att undersöka hur andra elitidrottare profilerar sig på Instagram. 
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1.3 Kunskapsläget  
1.3.1 Begreppsdefinition 
Genomgående i denna rapport används termen elitidrottare för att definiera någon 
som försörjer sig endast på sin idrott. 
 
Med varumärke avses i detta arbete ett varumärkes identitet. Image, eller det 
Kapferer kallar för picture of recipient, är också kopplat till varumärkesidentiteten 
(Inkbot Design, 2017) men kommer inte i sig att beröras i detta arbete. 
 
1.3.2 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet byggs enligt Wheeler (2009) bland annat av de element som 
påverkar hur ett företag ser ut, vilket kan innefatta färger, logotyper, typografi och 
formspråk. Vidare menar Wheeler att varumärkesidentiteten fyller samma 
funktion hos ett företag som en personlig identitet gör hos en individ – att utmärka 
sig. 
 
En tydlig varumärkesidentitet är ett av kriterierna för ett starkt varumärke 
(Wheeler, 2009). Ett sätt att definiera varumärkesidentitet är med Kapferers 
Identitetsprisma (figur 1), som illustrerar de delar av varumärket som tillsammans 
utgör dess identitet. De fysiska kvalitéerna innefattar bland annat hur varumärket 
ser ut (Inkbot Design, 2017) och därför ligger fokus i detta arbete på dessa 
kvalitéer. Det Kapferer beskriver som mottagarens bild kan liknas vid 
varumärkesimage, vilket är hur mottagaren uppfattar varumärket (Inkbot Design, 
2017). Varumärkets image hänger alltså ihop med dess identitet men i 
föreliggande studie används begreppet identitet då det är denna som direkt går att 
påverka med den grafiska profilen. 
 
Vidare kan varumärkesidentiteten delas in i kärnidentitet och utvidgad identitet, 
där kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden för 
varumärket medan den utvidgade identiteten ska hjälpa till att kommunicera detta 
(Aaker, 1996). Aaker förklarar även att den utvidgade identiteten kan förändras 
över tid och mellan olika marknader, medan kärnidentiteten bör vara konstant. 
Detta blir särskilt viktigt hos personliga varumärken som byggs av varje handling, 
klädval och yttrande som görs (Ekberg, u.å.). Om den utvidgade identiteten och 
kärnan, att jämföra med varumärket och den personliga livsstilen, inte stämmer 
överens blir det därför svårt att hålla sig konsekvent genom alla delar i 
varumärkesbyggandet (Chan, 2018). 
 
År 1996 illustrerade Jean-Noel Kapferer varumärket i ett sexkantigt prisma (figur 
1) där sidorna representerar olika perspektiv som tillsammans utgör 
varumärkesidentiteten (Kapferer, 1997). Enligt Melin (1999) ger prismat en väl 
sammanhållen helhetsbild av identiteten, och att det är mest logiskt att utgå från 
fysiska attribut och varumärkets personlighet då det är dessa parametrar som 
innehavaren kan kontrollera när det kommer till att bygga en varumärkesidentitet.  
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Fig. 1 Identitetsprismat enligt Kapferer (1997) 

Fysiska faktorer och personlighet ger bilden av sändaren. De fysiska kvaliteterna 
kallar Kapferer (1997) för varumärkets ryggrad. De fysiska faktorerna kan vara en 
kombination av exempelvis logotyp, färg, kvalitet, design och form. Syftet med den 
fysiska delen kan också ses som att visualisera varumärkets immateriella 
egenskaper (Inkbot Design, 2017). 
 
Personligheten byggs enligt Kapferer (1997) av kommunikation, eftersom 
kommunikationen av en produkt eller tjänst är vad som visar vilken personlighet 
den skulle haft om den vore ett levande ting. Vissa kallar personligheten för 
varumärkets själ.  
 
Övriga perspektiv handlar på olika sätt om relationer med konsumenten och styrs 
inte enbart av företaget bakom varumärket.  
 
Aaker (1996) delar in varumärkets identitet i kärnidentitet och utvidgad identitet, 
som tillsammans utgör den identitetsstruktur som illustreras i figur 2.  
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Fig. 2 Varumärkets identitetsstruktur enligt Aaker (1996)  

Kärnidentiteten består av de kvaliteter och värderingar som utgör grunden – 
kärnan – i varumärket och bör inte ändras över tid (Aaker, 1996). Ett företag som 
försöker förändra sin kärnidentitet riskerar att förstöra varumärkeslojaliteten hos 
befintliga kunder. För att få en tydligare bild av ett varumärkes kärnidentitet har 
Aaker (1996) fyra frågor som bör besvaras: 

• Vilken är varumärkets själ? 
• Vilka är varumärkets grundläggande värderingar, tankar och idéer? 
• Vilka kompetenser och särskilda styrkor finns inom företaget bakom 

varumärket? 
• Vad står företaget bakom varumärket för? 

 
Om kärnidentiteten jämförs med Kapferers identitetsprisma blir det tydligt att alla 
varumärkesidentitetens perspektiv inte ryms i kärnan. Därför har varumärket 
även en utvidgad identitet för att fylla ut varumärkesidentiteten med det som 
behövs för att det ska bli tydligt vad varumärket står för (Aaker, 1996). Till denna 
del kan Kapferers sex perspektiv räknas, som används för att kommunicera 
kärnidentiteten. 
 
1.3.3 Personliga varumärken 
Enligt Ekberg (u.å.) är ett personligt varumärke något som inte går att undkomma, 
då det byggs av varje handling, foto, klädval och konversation som kan påverka det 
intryck som förmedlas till omgivningen. Detta stämmer överens med flera av de 
faktorer Chan (2018) anser vara nyckeln till ett starkt personligt varumärke, vilka 
innefattar bland annat att en positiv attityd och ett positivt intryck gynnar 
varumärket på sikt. Chan (2018) menar även att varumärket bör stämma överens 
med livsstilen, vilket gör det lättare att hålla sig konsekvent genom alla delar i 
varumärkesbyggandet. Enligt Lake (2019) är det personliga varumärket också ett 
sätt att visa sin unicitet och framhålla sina egenskaper.  
 
Art directorn Linda Magdalena Jonsson (personlig kommunikation, 26 mars 2019) 
anser att autenticitet är det viktigaste när det gäller personliga varumärken. Linda 
förklarade att för att bygga en visuell identitet åt en idrottare räcker det inte att 
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göra något som ser bra ut, det måste också spegla idrottarens personlighet och 
kärnvärden. Att försöka kommunicera något som idrottaren inte är eller står för 
blir inte trovärdigt och kommer inte att gynna varumärket på sikt. Detta styrks 
även av Aaker (1996) som anser att det är av största vikt att kärnidentiteten och 
den utvidgade identiteten går i linje med varandra, även om den utvidgade 
identiteten förändras över tid. 
 
1.3.4 Bildspråk 
Ett bildspråk innefattar bland annat bildutsnitt, det vill säga hur bilden är 
beskuren och hur mycket av motivet som syns, kameravinklar och -rörelser 
(Skapande Skola, u.å.). Begreppet bildspråk syftar i föreliggande arbete på det som 
rör bildens komposition, samt till viss del dess retorik. 
 
Enligt Ohlsson (1997) finns det flera faktorer som påverkar hur vi uppfattar en 
bild, förutom själva innehållet. Ohlsson menar bland annat att mot- eller medljus i 
en bild kan få en människa att uppfattas som mer eller mindre aggressiv och att 
motivet framstår som mer kraftfullt om det tar upp en stor del av bilden, eller till 
och med låter bildramarna skära in i motivet. Vidare förklarar Ohlsson att 
horisontella linjer får en bild att verka mer stillsam och passiv än vertikala eller, 
framförallt, diagonala linjer gör. Detta går i linje med det Bergström (2016) skriver 
om bildorientering: en horisontellt orienterad bild uppfattas som lugn och 
harmonisk på grund av avsaknaden av rörelseenergi; en vertikal komposition 
upplevs något mer levande och dynamisk; en bild med diagonalorientering får fart 
och dynamik, detta för att det ordnade spelet mellan horisontellt och vertikalt, som 
det mänskliga ögat är van vid, sätts ur spel.  
 
Förutom utsnittet kan även kameravinklar påverka om miljöer eller människor i 
bilden uppfattas som mer eller mindre kraftfulla (Skapande Skola, u.å.). En bild 
tagen underifrån, i så kallat grodperspektiv, verkar exempelvis få personer att 
uppfattas som mäktiga och överlägsna medan bilder tagna ovanifrån i så kallat 
fågelperspektiv får dem att uppfattas som utsatta och sårbara (Skapande Skola, 
u.å.). 
 
Där motivet är i rörelse påverkar riktningen hur vi uppfattar bilden (Bergström, 
2016). Bergström förklarar att vi i västvärlden uppfattar riktning vänster som 
hemåt och till höger som bortåt, vilket innebär att rörelser åt vänster upplevs som 
trögare medan en rörelse åt höger går fort och lätt. 
 
1.3.5 Personlig marknadsföring i sociala medier 
De kanaler som används i marknadsföringen, inklusive sociala medier, kan ses som 
idrottarens personliga skyltfönster, vilket innebär att visst material kan behöva 
sållas bort för att säkerställa att det som visas upp kommunicerar det som önskas 
(Executives' Global Network, 2018). Det kan även vara en god idé att skaffa sig en 
bild av vilka konkurrenter som finns i sociala medier, exempelvis genom att söka 
på sitt eget namn och se vad som krävs för att särskilja sig från resten (Executives' 
Global Network, 2018). 
 
Jackie Kothbauer förklarar i en intervju (Metro Jobb, 2015) att en faktor för att 
framgångsrikt bygga ett personligt varumärke på nätet är att välja sina kanaler; att 
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använda samma innehåll i alla kanaler fungerar inte längre utan innehållet måste 
anpassas. Detta tar tid och därför är få men bra kanaler att föredra framför många. 
 
Enligt Crazyegg (2016) är Instagram ett särskilt bra verktyg för personlig 
marknadsföring eftersom det tillåter människor att se en mer personlig bild av 
idrottaren. Det är dessutom ett snabbare och effektivare sätt att kommunicera 
jämfört med exempelvis videobloggar på YouTube. Vidare menar Crazyegg (2016) 
att det kan vara en god idé att se till att alla inlägg håller sig till ett huvudsakligt 
tema, samt att bilderna håller en viss standard. Även autenticitet dyker ännu en 
gång upp som en av de viktigaste nycklarna till att lyckas med sitt personliga 
varumärke och syftar i detta fall på att inläggen som publiceras ska spegla 
personligheten som ligger bakom kontot (Crazyegg, 2016). 
 
Bo Johansson arbetar som agent åt flera professionella idrottare och enligt honom 
finns det några få idrottare som kan leva på sitt namn eller sina meriter för att 
sponsorer ska vilja synas i deras namn, men för de flesta är det av stor vikt vad de 
väljer att visa i sociala medier.  En sponsor eller samarbetspartner vill att 
idrottarens varumärke ska gå i linje med deras eget, därför krävs det också att 
bilderna, som en del i identiteten, kommunicerar det idrottarens varumärke står 
för (Bo Johansson, personlig kommunikation, 12 mars 2019). 
 
1.4 Problemformulering med frågeställningar  
År 2019 arrangeras 20 distanstävlingar i Sverige, varav endast fyra har 
internationell status (SvRF, 2019). Detta leder till många och långa resor i Europa 
och världen för den som vill delta i större tävlingar, därför krävs ett stort 
ekonomiskt stöd för att bedriva professionell verksamhet inom sporten menar 
Annelie Eriksson (personlig kommunikation, 15 mars 2019). Enligt Bo Johansson 
(personlig kommunikation, 19 mars 2019) väljer många sponsorer att samarbeta 
med de idrottare vars varumärkesidentitet går i linje med deras egen, vilket är en 
anledning till att identiteten tydligt behöver speglas i allt som uttrycks och visas på 
sociala medier.  
 
Eftersom den valda idrottaren bedriver sin verksamhet inom distansritt som står 
för mindre än 1% av ridsportsutövandet i Sverige kan det vara svårt att hitta 
samarbetspartners och sponsorer. Det är därför rimligt att tro att det krävs en 
stark varumärkesidentitet för att kunna upprätthålla och utveckla sitt varumärke. 
För att underlätta arbetet med att finna samarbetspartners och sponsorer krävs en 
tydligare idé för hur man som elitidrottare – och i detta fall elitryttare – kan 
profilera sig för att framstå som professionell inom sitt yrke. 
 
De två frågeställningarna blir därför: 

• Hur profilerar sig elitidrottare på Instagram? 
• Hur kan bildspråket för Annelie Eriksson utformas för att bättre spegla 

hennes identitet i sociala medier? 
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1.5 Avgränsningar  
Då den valda idrottaren främst marknadsför sig på sociala medier har föreliggande 
arbete avgränsats till de delar i den grafiska profilen som rör bildspråk. Vidare har 
de sociala medierna avgränsats till Instagram. 
 
Med varumärke avses i föreliggande arbete endast varumärkesidentiteten. Image, som 
också är starkt kopplat till varumärkesidentiteten, berörs ej i detta arbete. 
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2 Metod  
2.1 Tillvägagångssätt  
Arbetet gjordes utifrån en deduktiv forskningsansats och grundades på redan 
befintliga teorier kring varumärkesidentitet, personliga varumärken och bildspråk.  
 
En kvalitativ analysmetod valdes för detta arbete, som inleddes med 
litteratursökning kring personliga varumärken, bildspråk och marknadsföring i 
sociala medier. Enligt Hedin (1996) lämpar sig den kvalitativa metoden för att 
undersöka människors upplevelser av saker och kan användas för att beskriva, 
förklara och tolka något. Vidare menar Hedin (1996) att metoden gör det svårt att 
formulera relevanta enkätfrågor för att få kvalitativa svar, därför genomfördes 
även intervjuer med yrkesverksamma inom varumärkesbyggande och 
kommunikation. För att svara på den första frågeställningen gjordes en visuell 
innehållsanalys av andra elitidrottare och andra stora distansstall, med fokus på 
bilder i sociala medier.  
 
För att svara på den andra frågeställningen togs, utifrån resultaten från 
litteraturstudien och den visuella analysen, tre prototyper fram som skulle 
representera tre olika sätt på vilka Annelie Eriksson skulle kunna se ut när det 
gäller bildspråk i sociala medier. Detta arbete följde de fyra första stegen i Sless 
modell som illustreras i figur 3. Sless (2008) menar att denna systematiska process 
leder till en design som främjar offentlig kommunikation. Enligt Sless är 
benchmarking ett av de viktigaste stegen för att ta fram ett lyckat förslag och ju 
färre iterationer som görs av modellen, desto mer tids- och kostnadseffektivt blir 
arbetet. I detta arbete kan litteraturstudien ses som steg ett, medan den visuella 
innehållsanalysen stod för benchmarking som är modellens andra steg. Resultaten 
av innehållsanalysen var därför av betydande roll för hur de tre egna förslagen 
utformades. 
 

 
Fig. 3 Sless sjustegsmodell 

Prototyperna testades sedan i flera semistrukturerade intervjuer med 
målgruppen, utifrån de teorier som togs fram efter litteratursökningen och 
intervjuerna med yrkesverksamma, för att se hur förslagen uppfattades. 
Företagare av olika ålder och kön valdes som respondenter och var tänkta att 
representera potentiella sponsorer och samarbetspartners.  
 



14/45 

2.2 Databehandling 
2.2.1 Litteraturstudier 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en fördjupad förståelse för de 
delar som utgör en varumärkesidentitet, hur dessa händer ihop med personliga 
varumärken, samt hur bildspråk kan användas för att kommunicera dem.  
 
Böckerna som användes har lånats från Högskolan Dalarnas bibliotek. Mycket av 
informationen har inhämtats från elektroniska källor. Vid sökning på Internet 
användes i huvudsak sökmotorn Google Scholar, men även vanliga Google-
sökningar gjordes för att finna information om framförallt sociala medier som är 
ett relativt nytt område och i ständig förändring.  
 
Exempel på sökord som använts: varumärkesidentitet, fotografisk bild, brand 
identity, personal branding, visual communication, image analysis, social media 
marketing etc. 
 
2.2.2 Visuell innehållsanalys 
Den visuella innehållsanalysen genomfördes enligt Van Leeuwen & Jewitts (2001) 
metod, där innehållet avsåg endast det visuella och delades in i kategorier som 
kunde kvantifieras. 
 
Det totala antalet av 162 bilder togs från 18 Instagramkonton tillhörande 
elitidrottare eller professionella sportteam. I urvalskriterierna ingick krav på att 
teamet eller idrottaren skulle ha minst tiotusen följare och tävla i en utomhussport 
där åkdon eller tävlingsredskap används, detta för att resultatet skulle vara 
relevant även för elitryttaren. Tiotusen följare valdes som lägsta gräns då det för 
föreliggande arbete ansågs vara ett framgångsrikt konto, men begränsade inte 
urvalet i hög grad.  
 
På mobilskärm syns nio hela bilder samtidigt i ett flöde, därför valdes nio bilder 
från varje konto för analysen. De analyserade bilderna hittas i bilaga 6. De nio 
bilderna var publicerade i följd och skulle ge en representativ bild av hela flödets 
innehåll. Exempel på hur underlaget för analysen såg ut illustreras i figur 4. I de fall 
idrottaren publicerat rörligt material har endast stillbilden från flödet använts till 
analysen och därför används bild som begrepp i resultatet även för rörligt 
material. 
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Fig. 4 Exempel på nio sammanhängande bilder på ett Instagramkonto 

De analyserade bilderna tillhörde följande team eller idrottare: 
 

A. M7 Stables (distansritt) 
B. F3 Stables (distansritt) 

 
C. Filip Bengtsson (motocross) 
D. Fredrik Norén (motocross) 
E. PWR Racing team (STCC) 
F. Mikaela Kottulinsky (STCC) 
G. Marcus Ericsson (F1) 
H. Andreas Mikkelsen (rally) 

 
I. Loris Vergier (mountainbike) 
J. Tahnée Seagrave (mountainbike) 
K. Finn Iles (mountainbike) 
L. Myriam Nicole (mountainbike) 
M. Jenny Rissveds (mountainbike) 

 
N. Frida Hansdotter (skidor) 
O. Charlotte Kalla (skidor) 
P. Therese Johaug (skidor) 
Q. Jon Olsson (skidor) 
R. Anna Haag (skidor) 

 
Analysen genomfördes genom att räkna antalet förekomster av de valda 
kategorierna. Kategorierna valdes utifrån vad som skulle kunna tänkas vara 
applicerbart på och relevant för Annelie Eriksson, såsom miljö, sponsorer, tydligt 
dominerande färger och i vilka sammanhang bilderna var tagna. För att underlätta 
dataanalysen valdes kategorier som kunde besvaras med ja eller nej. 
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Kategorierna var: 
• Idrottaren  
• Tävling  
• Åkdon/tävlingsredskap  
• Personlig  
• Dominerande färg   
• Sponsorer  
• Övrigt  

 
Vidare analyserades om innehållet var: 

• Film  
• Foto  
• Rörelse  
• Statiskt  
• Isolerat objekt  
• Objekt i kontext  

 
Definitioner till samtliga kategorier finns i bilaga 1. 
 
Utifrån resultaten skapades en generisk mall för vad nio sammanhängande bilder 
på Instagram kan innehålla, vilket senare låg till grund för innehållet i bilderna i de 
egna förslagen. Bildspråk valdes utifrån teorierna i avsnitt 1.3.6. 
 
2.2.3 Intervjuer med yrkesverksamma 
Intervjuer genomfördes med två yrkesverksamma inom forskningsområdet för att 
få en djupare förståelse för forskningsämnet i praktiken och upptäcka eventuella 
faktorer som inte framkommit i litteratursökningarna. Dessa yrkesverksamma var 
Bo Johansson, agent för professionella idrottare, och Linda Magdalena Jonsson, art 
director som arbetat med profilering för flera idrottare. Den förstnämnda 
genomfördes som en semistrukturerad intervju medan den sistnämnda var 
ostrukturerad, där respondenten ombads förklara den kreativa processen och hur 
hon tänker kring de olika delarna i varumärket vid skapandet av en grafisk profil. 
Intervjuerna transkriberades och låg sedan till grund för en del av innehållet i 
kunskapsläget. 
 
En sammanfattad version av intervjun med Bo Johansson hittas i bilaga 2. 
 
2.2.4 Prototyping 
Då arbetet genomfördes enligt Sless modell (figur 3) grundade sig prototyperna på 
resultaten av den visuella analysen och litteraturstudierna av bildspråk. Utifrån 
detta skapades tre olika förslag som likt det analyserade materialet utgjordes av 
nio bilder vardera. Innehållet valdes utifrån resultaten av den visuella 
innehållsanalysen, medan bildspråk valdes utifrån tidigare kända teorier. De tre 
förslagen skulle representera tre olika sätt på vilka Annelie Eriksson skulle kunna 
se ut när det gäller bildspråk i sociala medier. 
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2.2.5 Intervjuer med målgruppen 
Prototyperna testades i semistrukturerade intervjuer för att se vilket eller vilka av 
förslagen som uppfattades enligt de kärnvärden Annelie Eriksson vill 
kommunicera. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att senare 
kunna jämföra svaren på de givna frågorna, samtidigt som metoden gav utrymme 
för respondenternas egna reflektioner. Då Annelie Erikssons marknadsföring 
delvis riktar sig till sponsorer och samarbetspartners valdes företagare i en 
beslutsfattande position som respondenter till intervjuerna. Av de fem 
respondenterna var tre män och två kvinnor, i åldrarna 40–47 år. Samtliga företag 
var registrerade i Dalarna. 
 
Individuella semistrukturerade intervjuer valdes som metod för testerna. Dels av 
bekvämlighetsskäl då det var lättare att få till möten med enskilda företagare än 
att exempelvis samla dem i en fokusgrupp. Dels då respondenterna valdes utifrån 
sina yrken och som potentiella samarbetspartners, ett sådant beslut hade fattats av 
den enskilde företagaren och inte diskuterats fram i en grupp med andra företag. 
 
Respondenterna fick se ett förslag åt gången. För varje förslag ombads de stryka 
under de givna ord som de tyckte stämde överens med det sammantagna intrycket 
de fick av de nio bilderna, de tilläts även skriva egna ord. I de fall respondenten 
valde fler än sex ord fick denne ringa in de tre som den ansåg stämde mest. De 
givna orden, totalt 25 stycken, var ord ur Annelie Erikssons kärnidentitet, 
motsatsord till dessa, samt några slumpmässigt valda uttryck som kunde beskriva 
bilderna.  
 
Därefter fick respondenten motivera sina svar, samt förklara vilket av de tre 
förslagen de – i egenskap av företagare – mest troligt skulle kunna samarbeta med 
och varför. Underlaget för intervjuerna med målgruppen hittas i bilaga 4. 
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3 Resultat  
I den visuella innehållsanalysen har totalt 162 bilder från 18 idrottares 
Instagramkonton analyserats, genom att räkna antalet förekomster av ett antal 
kategorier. Kategorierna rörde innehåll och till viss del utseende på bilderna, 
fullständig förklaring av kategorierna hittas i bilaga 1. 
 
Utifrån resultatet från litteraturstudierna och den visuella analysen togs tre olika 
förslag fram som likt det analyserade materialet utgjordes av nio bilder vardera. 
Dessa tre förslag testades sedan på målgruppen genom enskilda, 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gav svar på hur målgruppen 
uppfattade de olika bilderna och därmed även vilket förslag som bäst 
överensstämde med Annelie Erikssons varumärkesidentitet. 
 
3.1 Visuell innehållsanalys 
Från de 18 idrottarnas Instagramkonton analyserades nio bilder vardera. Här 
redovisas vad de analyserade bilderna innehöll sett till motiv och dominerande 
färger. Fullständig tabell hittas i bilaga 3. 
 
3.1.1 Typ av media 
Stillbilder var vanligast förekommande hos majoriteten av de analyserade 
kontona. I genomsnitt bestod de nio analyserade inläggen av åtta bilder och en 
film. Åtta av de 18 analyserade kontona bestod av enbart stillbilder. Distansstallet 
M7 och mountainbikecyklisten Tahnée Seagrave var därför avvikande genom att 
ha en större andel video än stillbilder. 
 
3.1.2 Innehåll 
Idrottaren syntes i genomsnitt på sju av nio bilder. På fem konton förekom 
idrottaren på samtliga av de analyserade bilderna. Majoriteten av de konton som 
hamnade under genomsnittet var aktiva inom racing. Det starkast avvikande 
konton tillhörde ett team. Diagrammet i figur 5 illustrerar antalet bilder där 
idrottaren porträtteras hos respektive konto. 
 

 
Fig. 5 Antal bilder där idrottarna A–R porträtteras 
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Bilder tagna i tävlingssammanhang var vanliga, framförallt hos de idrottare som 
fortfarande var aktiva. De förekom i genomsnitt på drygt hälften av de nio 
bilderna, men antalet varierade mellan de olika idrottarna, se figur 6. Särskilt 
utmärkande var skidåkarna Therese Johaug (P), Jon Olsson (Q) och Anna Haag (R). 
 

 
Fig. 6 Antal bilder tagna i tävlingssammanhang 

Åkdon eller tävlingsredskap syntes i genomsnitt på fem av nio bilder. Båda de 
analyserade distansstallen (A, B) låg över genomsnittet, i övrigt varierade 
resultatet mellan de olika idrotterna, se figur 7. 
 

 
Fig. 7 Antal bilder där åkdon eller tävlingsredskap syns 

Personliga bilder som ej var kopplade till sporten förekom sällan, i genomsnitt en 
bild av de nio. Hos fem av de analyserade idrottarna förekom de inte alls. 
Utmärkande var F1-föraren Marcus Ericsson där nästan hälften, fyra av nio bilder, 
inte gick att koppla till sporten. 
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I genomsnitt var det knappt hälften av bilderna som tydligt visade lag- eller 
teamfärger. Bland de som ägnade sig åt mountainbike eller någon form av racing 
låg dock samtliga över snittet, med undantag av Marcus Ericsson. Dominerande 
färger syntes mer sällan hos de som tävlade i landslagsfärgerna. 
 
Hos tio av de 18 kontona syntes inga sponsorer på de analyserade bilderna. 
Särskilt utmärkande var cyklisterna där endast ett konto innehöll en sponsorbild. 
De enda idrottarna som hade fler än en sponsorbild var STCC-föraren Mikaela 
Kottulinsky (två stycken) och skidåkaren Therese Johaug (fyra stycken). 
 
3.1.3 Kategorin övrigt 
Av de analyserade kontona var det endast fyra konton, totalt fem bilder, som 
innehöll bilder som inte kunde placeras i någon av de övriga kategorierna. Av 
dessa var samtliga miljö- och naturbilder. 
 
3.1.4 Hur motivet fångas 
I genomsnitt var det en jämn fördelning mellan bilder där motivet var stilla 
respektive i rörelse. Det fanns dock en hög standardavvikelse, vilket kan utläsas ur 
diagrammet i figur 8. Loris Vergier (I), mountainbikecyklist, avvek genom att 
nästan uteslutande visa upp motivet i rörelse. Detta till skillnad från skidåkarna 
Therese Johaug (P) och Anna Haag (R), där motivet i åtta fall av nio var statiskt. 
 
 

 
Fig. 8 Fördelningen mellan statiska och rörliga objekt i bilderna. Till höger 

exempel på ett statiskt objekt respektive ett objekt i rörelse. 
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Diagrammet i figur 9 visar att objekten i bilderna i de flesta fall var satta i en 
kontext, oavsett sport. Förutom den data som framgår i diagrammet noterades vid 
analysen att bilder med isolerade objekt ofta var sponsrade inlägg. 

  
Fig. 9 Fördelningen mellan kontextuella och isolerade objekt i bilderna. Till 

höger exempel på ett isolerat objekt respektive ett objekt i kontext. 

 
3.2 Prototyping 
Utifrån medelvärdet från den visuella analysen beslutades att samtliga tre 
prototyper skulle innehålla en personlig bild, en sponsorbild, minst fem bilder från 
tävling, minst fem bilder på häst, ca fyra bilder där profilfärg syns, och fem till sju 
bilder där idrottaren porträtteras. De två första förslagen skulle förmedla motsatta 
känslor, enligt teorier från litteraturstudien, medan det tredje förslaget gjordes 
som en blandning av de första två. Samtidigt valdes exempelvis somriga bilder och 
en familjär personlig bild i det förslag som skulle verka mest tufft och kraftfullt, för 
att testa om det var bildspråket eller innehållet i bilderna som påverkade 
mottagaren mest. 
 
Det första förslaget, som visas i figur 10, togs fram för att förmedla en känsla av 
fart och kraftfullhet. Hästen är oftast i rörelse, och denna rörelse har riktning åt 
höger i bilden. Flera bilder har en diagonal komposition och porträttet tar upp en 
stor del av bildytan, likt flera av de andra motiven. 



22/45 

 
Fig. 10 Förslag 1 

Bild två (figur 11) skulle istället förmedla en lugnare och mer passiv känsla, detta 
genom att majoriteten av bilderna är tagna med motivet stillastående, har en 
horisontell eller vertikal komposition och i de fall det finns en rörelse är denna 
riktad åt vänster.  
 

 
Fig. 11 Förslag 2 



23/45 

I figur 12 illustreras det tredje förslaget, vilket kan ses som en blandning av de två 
tidigare. Kompositionerna är både vertikala, horisontella och diagonala samtidigt 
som drygt hälften av motiven är i rörelse. Rörelser i bilderna är riktade både åt 
höger och vänster. 
 

 
Fig. 12 Förslag 3 

3.3 Intervjuer med målgruppen 
Det första förslaget (figur 10) uppfattades av respondenterna framförallt som ljust, 
trevligt, kvinnligt och sportigt. I detta förslag var det flera respondenter som 
kommenterade den personliga bilden, med barnet och midsommarkransen. En 
respondent menade att den fick förslaget att kännas mer som familjebilder än en 
elitidrottare, och skulle därför inte välja alternativ ett att samarbeta med. 
Samtidigt valde två andra respondenter att helst samarbeta med alternativ ett just 
på grund av nämnda bild, med motiveringen att de själva upplevde sig som 
familjära och att alternativ ett därför gick mest i linje med deras egen 
varumärkesidentitet. Fyra av fem respondenter kunde tänka sig att samarbeta med 
idrottaren som den framstod i detta förslag. 
 
Förslag två, som illustreras i figur 11, uppfattades av respondenterna som 
kvinnligt, sportigt och självsäkert. Detta förslag verkar alltså stämma bäst överens 
med Annelie Erikssons varumärkesidentitet. En respondent ansåg dock att 
bilderna i detta förslag kändes mer uppstyrda och konstlade, något respondenten 
såg som något negativt. Bilderna i de övriga förslagen upplevdes enligt denne mer 
naturliga och fångade i ögonblicket. En respondent ansåg att alternativ två inte 
upplevdes lika sportigt, medan en annan kommenterade att detta alternativ var 
det som kändes mest kopplat till idrotten. Ordet sportigt markerades av fyra av de 
fem respondenterna för detta förslag. Två av de intervjuade svarade att de kunde 
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tänka sig att samarbeta med idrottaren i detta förslag, varav den ena med 
motiveringen att de andra förslagen kändes mer som familjebilder medan detta 
alternativ var mer kopplat till sporten och därmed upplevdes mer seriöst. 
 
Även alternativ tre (figur 12) upplevdes som sportigt. Detta förslag var det enda 
där majoriteten av respondenterna markerade ordet fartfyllt, vilket en av 
respondenterna förklarade med att hästen såg ut att springa snabbare på bilderna 
här än på övriga förslag. En respondent menade även att detta förslag upplevdes 
mer seriöst och allvarligt än de andra två, men kunde inte sätta ord på varför. En 
annan respondent ansåg att bilderna i detta alternativ inte kändes lika 
sammanhängande och inte verkade ha samma tanke bakom dem, vilket gjorde att 
det sammantagna intrycket upplevdes som rörigt. Samma respondent påpekade 
även att det fanns konstiga beskärningar i flera av bilderna och att bildkvalitén 
överlag därför upplevdes sämre, vilket gjorde att denne inte skulle välja detta 
alternativ att samarbeta med. De två respondenter som kunde tänka sig ett 
samarbete med idrottaren i detta förslag kunde även tänka sig att samarbeta med 
något av de andra alternativen. 
 
Flera av respondenterna kommenterade att idrottaren och vad denne utstrålade 
ofta avgjorde vilken känsla de fick. Enligt samtliga som markerade ordet kvinnligt 
var det även där idrottaren som var anledningen till detta. En respondent 
påpekade även att en kvinna och en häst kan vara vem som helst, men att sådant 
som logotypen och den stripade bilen avslöjar att detta är någon som är 
professionell och seriös i sin satsning.  
 
Det bör noteras att ordet nischat återkom ofta under intervjuerna och sågs som 
något positivt då det direkt gav en tydlig bild av vad det är för typ av idrottare som 
porträtteras. 
 
Det fullständiga resultatet av intervjuerna hittas i bilaga 5. 
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4 Diskussion  
Resultaten av denna studie visar att bilderna på Instagram bör vara tydligt 
kopplade till sporten och att idrottaren i stor utsträckning bör finnas med på 
bilderna, samt att bilder från tävlingssammanhang ger ett sportigt intryck – 
oavsett bildspråk. Samtidigt gjorde de personliga bilderna stort intryck och var i 
vissa fall avgörande för hur idrottaren uppfattades. 
 
Ett förväntat resultat var att det skulle finnas stora variationer mellan 
elitidrottarna i den visuella innehållsanalysen. Olika sporter ger olika krav och 
möjligheter, dessutom handlar en stor del av personliga varumärken om att vara 
just personlig, varför det har varit svårt att komma fram till något generellt 
resultat för vad bilderna bör innehålla. Skillnaden mellan just olika sporter var 
dock inte signifikant, inte heller kön var av betydelse för resultatet. Det är därför 
rimligt att tro att innehållet kan variera kraftigt så länge det går i linje med 
idrottarens varumärkesidentitet. Detta resultat skulle i så fall styrka teorierna om 
att personliga varumärken är ett sätt att visa sin unicitet och att sociala medier bör 
spegla denna unika personlighet. 
 
Samtliga prototyper gav minst en respondent som kunde tänka sig att samarbeta 
med idrottaren men motiveringarna skilde sig mellan respondenterna. Dessa 
skillnader kan delvis förklaras genom respondenternas skilda personligheter. I 
intervjun med Bo Johansson menade han att många sponsorer vill att idrottarens 
varumärke går i linje med deras eget. Detta uttryckte även några av 
respondenterna under intervjuerna med målgruppen, i samband med att de 
svarade på frågan om samarbete. Någon föredrog alternativ ett för att det kändes 
familjärt – som respondenten själv, medan en annan inte skulle samarbeta med 
alternativ ett just för att det uppfattades mer som familjebilder. 
 
Alternativ två av prototyperna var det som stämde bäst överens med Annelie 
Erikssons varumärkesidentitet då detta uppfattades som tydligt kopplat till 
sporten samtidigt som det upplevdes seriöst, kvinnligt och självsäkert. Att det trots 
detta endast var två av respondenterna som ville samarbeta med idrottaren i detta 
förslag kan förklaras med att de övriga tre föredrog ett annat förslag utifrån att det 
gick mer i linje med deras eget varumärke.  
 
Ett intressant resultat var att endast en respondent markerade ordet kvinnligt på 
det tredje förslaget, trots att idrottaren syntes i lika många bilder i samtliga förslag. 
Detta kan antas bero på att idrottaren bar ridhjälm och glasögon på åtta av nio 
bilder och att ansiktet inte syntes i samma utsträckning. 
 
Resultatet från intervjuerna med målgruppen avviker från de teorier som 
prototyperna skapades utifrån. Enligt Ohlssons (1997) och Bergströms (2016) 
teorier skulle det första förslaget uppfattas som mest fartfyllt och självsäkert och 
det andra förslaget som lugnare och mer passivt. Istället svarade flest 
respondenter att förslag ett upplevdes som trevligt, en respondent markerade 
även ordet harmoniskt. Förslag två uppfattades istället som självsäkert, och fler 
respondenter svarade sportigt på alternativ två än på alternativ ett. Vidare var 
förslag tre det enda som fler än en uppfattade som fartfyllt, med fyra respondenter 
som markerade ordet. Att de två bilderna med mest rörelse var riktade åt vänster i 
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det förslaget verkade inte spela någon roll då en respondent förklarade att det var 
just farten på hästen som gjorde att förslaget kändes fartfyllt. Således verkar 
motivet i bilden vara mer avgörande än de teorier som finns om att rörelser åt 
vänster eller horisontella kompositioner upplevs som mindre fartfyllda. 
 
Flera av respondenterna påpekade att det var Annelies uttryck i bilderna som var 
avgörande för hur de uppfattades. Även detta tyder på att motivet är viktigare än 
bildspråkliga teorier, även om dessa också kan ha påverkat respondenterna 
omedvetet.  
 
Ett begränsat material, och i detta fall även testpersoner, kräver dock försiktighet 
eftersom resultaten inte säkert är generaliserbara till alla branscher. Resultaten 
ger dock en god fingervisning om hur företagare, även inom helt andra branscher, 
uppfattar en idrottare genom hur hen kommunicerar i bilder. 
 



27/45 

5 Metodreflektion 
Till den visuella analysen valdes 18 konton, vilket kan anses ett litet antal i relation 
till hur många elitidrottare som använder Instagram i sin marknadsföring. Vid ett 
annat tillfälle skulle även bilderna i Instagramflödet kunna ligga i en annan 
ordning än den som de analyserades i. En annan begränsning i denna studie är det 
låga antalet testpersoner. De fem respondenterna kan ha tydligt skilda åsikter och 
med så få respondenter blir det svårt att avgöra om det beror på dessa fem 
individer, eller om en större grupp hade kommit fram till liknande svar.  
 
Några av respondenterna visade sig även känna till Annelie Eriksson sedan 
tidigare. Intervjuerna med dessa respondenter togs ändå med i resultatet då det 
långsiktiga målet är att företagare i Dalarna ska känna till idrottaren och således 
var även deras åsikter av intresse. 
 
Den verkliga svårigheten uppkom vid försöket att skapa de tre olika prototyperna. 
De tre förslagen liknar, sett till stil, på flera sätt varandra. Ett förslag med endast 
motsvarande mobilbilder kunde exempelvis ha uppfattats annorlunda. Samtidigt 
kunde det då ha varit just skillnaden i stil som respondenterna upptäckte, istället 
för att lägga märke till de mindre uppenbara skillnaderna i bildspråket som ju var 
syftet. 
 
En annan svårighet när det kommer till testerna är att bildspråk inte är tänkt att 
vara något som betraktaren aktivt tänker på. Respondenterna kanske tror att de 
svarade av en anledning, trots att de i själva verket påverkades av bildspråket utan 
att vara medvetna om det. 
 
Detta arbete följde endast de fyra första stegen av Sless modell. Steg fyra och fem, 
testing och refining, är tänkta att upprepas i flera steg men den begränsade tiden 
för detta arbete i kombination med stort fokus på inledande litteratursökningar 
ledde till att någon omarbetning av de testade förslagen aldrig genomfördes. Detta 
skulle kunna påverka resultatet vid framtida implementering. 
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6 Slutsatser 
I denna uppsats har undersökts hur elitidrottare profilerar sig på sociala medier, 
mer specifikt Instagram. Forskningsresultaten visar att stillbilder är den vanligaste 
typen av media och att idrottaren förekommer på majoriteten av bilderna. Vidare 
läggs också stort fokus på sporten i fråga. I genomsnitt syntes en jämn fördelning 
mellan bilder där motivet var statiskt respektive i rörelse, men medan det 
varierade stort mellan de olika idrottarna kunde skillnaderna inte kopplas till 
någon särskild sport eller kön. Färg som markerade team- eller lagtillhörighet 
syntes i genomsnitt på fyra av nio bilder, och var särskilt ovanligt där idrottaren 
tävlade i landslagsfärger. Personliga bilder förekom sällan men visade sig ändå ha 
stor inverkan på den sammantagna uppfattningen av idrottaren.  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur Annelie Erikssons bildspråk kan 
utformas för att spegla hennes varumärkesidentitet i sociala medier. Ett resultat 
som bör tas i beaktande är att sponsorer verkar välja att samarbeta med idrottare 
vars varumärke går i linje med deras eget. Att anpassa sitt bildspråk utifrån detta 
är inte att rekommendera då litteraturstudien visade att autenticitet är en av de 
viktigaste faktorerna för att bygga ett långsiktigt personligt varumärke. Att istället 
kommunicera den egna identiteten så tydligt som möjligt bör innebära att andra 
företag känner sig trygga i att samarbeta med idrottaren.  
 
För att Annelie Eriksson ska stärka sin varumärkesidentitet bör hennes bilder 
kommunicera företagets kärnvärden: kvinnligt, självsäkert, fartfyllt, tufft och 
seriöst. Detta har visat sig effektivast genom att visa bilder som är starkt kopplade 
till sporten, gärna tagna i tävlingssammanhang, och hon bör själv synas på ungefär 
hälften av bilderna. Det verkar även fördelaktigt att publicera bilder på exempelvis 
sponsorer, stripad bil samt den egna logotypen då denna typ av element stärker 
bilden av att hon är seriös i sin satsning. Annelie själv verkar vara det bästa sättet 
att kommunicera kvinnlighet och självsäkerhet, samtidigt som hästar i fart är vad 
som får henne som idrottare att uppfattas som fartfylld och tuff. Inslag av 
personliga bilder kan bidra till autenticiteten, vilket på sikt kan stärka det 
personliga varumärket oavsett vilka värden det är tänkt att kommunicera. 
 
Det förslag som kan anses mest lyckat i detta arbete var förslag nummer två (figur 
11) som bäst verkade kommunicera Annelie Erikssons kärnvärden. Detta förslag 
uppfattades som kvinnligt, sportigt och självsäkert och att bilderna var starkt 
kopplade till sporten gjorde att det uppfattades som seriöst. Samtliga förslag 
kommunicerade något av kärnvärdena, men de andra förslagen kommunicerade 
även ytterligare värden som inte ingår i Annelie Erikssons varumärkesidentitet 
såsom familjärt och ogenomtänkt. 
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Fig. 11 Förslag 2 

Vidare verkar motivet i bilderna vara av större vikt än hur bilderna är 
komponerade. Undantaget är att bilderna ändå bör hålla en hög kvalitet, vilket en 
av respondenterna ur målgruppen såg som helt avgörande för om denne ville 
synas i idrottarens marknadsföring. En annan faktor som visade sig kunna minska 
förtroendet för idrottaren var om bilderna inte kändes planerade eller som att det 
fanns en tanke bakom dem. Även detta var dock mer kopplat till innehållet än till 
det faktiska utseendet. 
 
De två frågeställningarna för föreliggande arbete var: 

• Hur profilerar sig elitidrottare på Instagram?  
• Hur kan bildspråket för Annelie Eriksson utformas för att bättre spegla 

hennes identitet i sociala medier? 
 
Elitidrottare på Instagram marknadsför sig främst via stillbilder med stark 
koppling till sporten. Idrottaren syns ofta i bilderna. Motivet i bilderna är lika ofta 
statiskt som i rörelse, och bilderna är sällan personliga. 
 
För att spegla Annelie Erikssons identitet bör hennes bilder hålla en hög teknisk 
kvalitet, vara kopplade till sporten och gärna tagna i tävlingssammanhang. Vidare 
bör Annelie synas i ungefär hälften av bilderna, och det verkar vara fördelaktigt att 
visa bilder på sponsorer, den stripade bilen eller dylikt som visar att hon är 
professionell inom sin idrott. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Definition av kategorier 
 
Kategori Definition 

Idrottaren Porträtt eller annan typ av bild där idrottaren syns och kan 
identifieras 

Tävling Bilden är, eller ser ut att vara, tagen i tävlingssammanhang 

Åkdon/tävlingsredskap Bilden visar t.ex. häst, bil, skidor, cykel eller motsvarande 

Personlig Ej relaterat till sporten, t.ex. familjebilder eller bilder tagna 
i hemmet 

Dominerande färg Färg som markerar exempelvis lagtillhörighet syns tydligt i 
bilden 

Sponsorer En sponsor eller samarbetspartner syns i bilden 

Övrigt Ingen av ovanstående kategorier 

Film Rörlig media 

Foto Stillbilder, icke rörlig media 

Rörelse Motivet i bilden är i rörelse 

Statiskt Motivet i bilden är stilla 

Isolerat objekt Motivet i bilden har all fokus och är taget ur en kontext 

Objekt i kontext Motivet i bilden är satt i en kontext 
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Bilaga 2 – Intervju med Bo Johansson 
 
Du jobbar med flera olika idrottare? 
 
Ja, egentligen med alla möjliga idrotter också, men mest inom längdskidor och 
skidskytte. Just nu är det Sebastian Samuelsson som är hetast. Jag har även varit 
involverad i motorsporten de senaste tolv åren, sedan jag började med motorsport 
och racing. Bland annat jobbade jag med STCC AB, den svenska racingserien, som 
försäljningschef och har även varit med PWR Racing Team från och till under de 
senaste sju åren. Jag var med Daniel [grundaren av PWR] när teamet var relativt 
nystartat, då satt Daniel hemma och gjorde allting. Det var väl bra, men det finns ju 
en anledning till att det finns utbildade människor och reklambyråer. Jag tog med 
honom till en byrå i Falun och det blev ett väldigt lyft för teamet, med den grafiska 
profilen och allt som hör till. Han som då arbetade på byrån blev senare anställd av 
PWR, och sedan dess har dom kört på själva. Så man ser ju hur det kan lyfta, när 
man gör rätt saker och använder rätt personer. 
 
Är det alltså något ni tänker mycket på med alla ni jobbar med, hur dom ser 
ut? 
 
Ja, absolut. Det är inte bara hur man ser ut heller, utan även hur man uppträder. 
Det gäller att göra och säga rätt saker hela tiden, för allt det bygger ju varumärket. 
Det finns ju också exempel på hur fort man kan förstöra ett varumärke genom att 
göra fel sak vid fel tidpunkt. 
 
När vi får en ny idrottare så börjar vi med att ställa oss frågan ”hur ska vi 
presentera det här?”. Man tar såklart fram en logotype och en grafisk profil för att 
man ska kunna se likadan ut överallt, även på hemsidor och liknande. Då gäller det 
även att tänka på vad man vill uppnå och vilka signaler man vill ge, eftersom det 
påverkar vilka färger man ska använda och liknande. Så absolut är det viktigt hur 
man ser ut! 
 
Är det viktigaste då att ta fram något unikt, eller är det viktigaste att det 
passar för idrottarens personlighet? 
 
Både och tycker jag. Det behövs en viss unicitet för att man ska känna igen det, 
även om det såklart också handlar om att jobba in igenkänningen över tid. Men det 
ska ju även presentera personligheten på ett vis. Då återkommer man lite till det 
där med färger och dylikt som ska signalera rätt saker. Även själva användningen 
är viktig och där beror det ju lite på vem det är eller sammanhanget, men ett sigill 
eller en symbol eller ett visst format på logotypen som fungerar att använda på 
kläder eller liknande är såklart bra. 
 
Är det någon skillnad på stora eller mindre idrottare? 
 
Jag tycker inte att det har någon betydelse om man är liten eller stor, det handlar 
om på vilken nivå man vill lägga saker och ting. Även om det är en liten sport eller 
man är en liten aktör, så bör man presentera sig så snyggt och bra som möjligt för 
att fånga sponsorer. Det ska synas att det finns en tanke bakom och man bör alltid 
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sträva efter att hålla en viss nivå och kvalitet. Det är mycket att tänka på, men 
allting bygger ju varumärket. 
 
Så det spelar ingen roll var man är, det är dit man ska som är det viktiga då, 
kan man tänka? 
 
Ja, det tycker jag. Det finns ju ingen anledning att lägga ribban på en lägre nivå. Och 
även om man kanske inte alltid har resultaten med sig hela tiden så gäller det 
fortfarande att se lika bra ut. Företag vill ju sponsra för att de vill vara med och sola 
sig i glansen och påverka sitt eget varumärke genom den här idrottaren. Då gäller 
det att inte dra ner sponsorns varumärke med sitt eget, då får man ju heller inga 
pengar. Sen är det klart att det finns en stor skillnad mellan olika sporter och hur 
lätt det är att attrahera sponsorer, men då handlar det ju om andra saker än hur 
själva idrottaren ser ut. 
 
Har man några strategier för vad man ska lägga ut och vad man får visa upp? 
 
Det ska man ha, även när det gäller tidsintervall och liknande. Det kan även finnas 
sponsorer som har vissa krav på det, och det blir nog allt viktigare i dagens 
sponsorsamarbeten att man lägger ut rätt saker i rätt intervall. Man bör också ha 
en mer övergripande mediaplan över året, där man planerar när man ska släppa 
olika nyheter eller events för att vara aktuell i rätt tider. Allting går ju hand i hand. 
 
Alla dessa idrottare, är dom själva intresserade och mån om att det ska bli 
"rätt"?  
 
Både och. Vissa bryr sig ingenting, och vissa kan inte, vissa förstår inte. 
 
Märks det också i hur det ser ut sen? 
 
Det gör det absolut, det kan vara en väldigt stor skillnad. Har man huvudet med sig 
och har såna här saker i åtanke hela tiden så märks det på alla plan tycker jag, att 
det liksom blir rätt. 
 
Racing-folket har i alla tider varit väldigt duktiga på detta. Där är sponsringen så 
oerhört viktig, och dom gör det ofta väldigt bra. Redan som tonåringar blir de 
tvugna att dra in sina pengar på något vis för att ha råd att hålla på. Men det är 
också en exklusiv och häftig miljö att vistas i för sponsorer. 
 
Vissa andra individuella idrottare kanske inte alls bryr sig om det här, och det kan 
man på sätt och vis förstå, det är ju sporten som är i centrum egentligen. Men då 
gäller det ändå att göra det så bra som man kan, och kanske leja bort saker till 
någon som har både tanke och kunskap kring det. Det är klart att man själv inte 
har den kunskapen om man inte har det intresset utan bara har tränat i hela sitt 
liv. 
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Bilaga 3 – Visuell innehållsanalys 
  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R MV 
Idrottaren 8 9 8 6 1 6 5 5 9 8 9 7 8 8 8 9 6 8 7 
Tävling 8 4 7 5 8 3 6 7 5 3 7 8 4 4 4 2 0 1 5 
Tävlingsredskap 6 6 1 8 8 2 5 5 8 3 7 6 4 6 6 5 2 2 5 
Personlig 1 1 1 1 0 4 2 0 0 2 1 0 2 2 0 3 2 2 1 
Dominerande färg 3 1 7 8 7 5 3 8 8 5 5 6 5 3 4 0 1 1 4 
Sponsorer 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 
Övrigt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0                     

Film 6 0 0 1 1 0 0 1 5 2 1 3 0 0 0 1 1 0 1 
Foto 3 9 9 8 8 9 9 8 4 7 8 6 9 9 9 8 8 9 8 
Rörelse 7 4 6 4 7 2 7 4 8 5 7 6 3 3 3 1 5 1 5 
Statiskt 2 5 3 5 2 7 2 5 1 4 2 3 6 6 6 8 4 8 4 
Isolerat objekt 0 2 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 4 1 
Objekt i kontext 9 7 6 7 8 7 8 8 8 8 9 9 7 8 9 9 8 5 8 
 
 
 
A. M7 Stables (distansritt) 
B. F3 Stables (distansritt) 
 
C. Filip Bengtsson (motocross) 
D. Fredrik Norén (motocross) 
E. PWR Racing team (STCC) 
F. Mikaela Kottulinsky (STCC) 
G. Marcus Ericsson (F1) 
H. Andreas Mikkelsen (rally) 

 
I. Loris Vergier (mountainbike) 
J. Tahnée Seagrave (mountainbike) 
K. Finn Iles (mountainbike) 
L. Myriam Nicole (mountainbike) 
M. Jenny Rissveds (mountainbike) 
 
N. Frida Hansdotter (skidor) 
O. Charlotte Kalla (skidor) 
P. Therese Johaug (skidor) 
Q. Jon Olsson (skidor) 
R. Anna Haag (skidor) 
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Bilaga 4 – Underlag för intervju med målgrupp 
 

 
 

• Stryk under de ord som du tycker passar till respektive bild. 
• (Vid fler än sex understrukna ord) Ringa in de tre ord som du anser passar 

mest. 
• Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att 

uppfatta dem på det viset? 
• Tänk dig att idrottaren kan se ut enligt något av de tre förslagen – vilket 

skulle du som företagare helst ha ett samarbete med, och varför?  
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Bilaga 5 – Resultat från intervju med målgrupp 
 
Respondent I 
Kvinna, 46 år, VD i textilbranschen. 
 

 
 
Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att uppfatta dem 
på det viset? 
Jag fick känslan mest utifrån hur Annelie såg ut och hur jag uppfattade hennes 
uttryck i bilderna. Förslag 2 kändes lite uppstyrt, jag föredrog bilder som var 
fångade i ett ögonblick, de kändes naturligare och bättre. 
 
Tänk dig att idrottaren kan se ut enligt något av de tre förslagen – vilket skulle du 
som företagare helst ha ett samarbete med, och varför? 
Alternativ 1 eller 3. De är ganska likvärdiga. Alternativ 2 känns för konstlat. 
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Respondent II 
Man, 47 år, produktionschef i textilbranschen. 
 

 
 
Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att uppfatta dem 
på det viset? 
Alla förslagen har ett uppenbart fokus [sporten] vilket gör att det känns nischat 
och seriöst. Även logotypen och den stripade bilen och transporten visar att det är 
en seriös idrottare. Självsäkerheten är det Annelie som utstrålar. Det finns även en 
blandning mellan fart och lugn i bilderna som gör att det känns spännande, och 
man får känslan av att hon är en tjej med mycket driv och fart men samtidigt skinn 
på näsan. 
 
Tänk dig att idrottaren kan se ut enligt något av de tre förslagen – vilket skulle du 
som företagare helst ha ett samarbete med, och varför? 
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Vilken som helst. Bilder på en häst och en tjej skulle kunna vara vem som helst, 
men stripad bil och liknande visar att det här är någon som är professionell och 
seriös. Annelie utstrålar även självsäkerhet och tuffhet, samtidigt som några av 
bilderna visar på en personligare och mjukare sida, vilket gör att det känns 
genuint. 
 
Respondent III 
Man, 42 år, VD i IT-branschen. 
 

 
 
Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att uppfatta dem 
på det viset? 
Att det är så mycket bilder på hästar och ridsport gör att det känns väldigt nischat. 
Självsäkerheten kommer främst från porträtten. Det första förslaget känns ljust 
och kvinnligare. Alternativ 2 känns inte lika sportig som de andra. Alternativ 3 
känns mer allvarlig och seriöst, inte lika ”skojig” som de övriga förslagen. 
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Tänk dig att idrottaren kan se ut enligt något av de tre förslagen – vilket skulle du 
som företagare helst ha ett samarbete med, och varför? 
Inte alternativ 1, det känns mer som familjebilder. Lite samma med alternativ 3. 
Jag skulle välja nummer 2, det känns som det har mer med sporten att göra. Dock 
tycker jag inte att porträttet passar in, det känns lite förlegat att visa upp bilder på 
snygga tjejer. 
 
Respondent IV 
Kvinna, 47 år, egenföretagare i hälsobranschen 
 

 
 
Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att uppfatta dem 
på det viset? 
Det första förslaget kändes mycket mer somrigt än dom andra, jag tror det är för 
att bilderna är ljusare och det är midsommar på den ena. Den personliga bilden 
[från midsommarfirandet] gör också att alternativ 1 känns trevligare. Det känns 
kvinnligt eftersom Annelie är med på många bilder. Alla förslag känns sportiga 
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eftersom flera bilder ser ut att vara från tävlingar. Alternativ 3 känns mer fartfyllt, 
hästen ser ut att springa fortare där. 
 
Tänk dig att idrottaren kan se enligt något av de tre förslagen – vilket skulle du som 
företagare helst ha ett samarbete med, och varför? 
Alternativ 1. Det känns ljusare och trevligare och stämmer mer överens med hur 
jag själv är. Jag har inget behov av att vara hård och tuff. 
 
Respondent V 
Man, 40 år, entreprenör inom idrottsbranschen 
 

 
 

Varför svarade du så? Var det något särskilt i bilderna som fick dig att uppfatta dem 
på det viset? 
Det var en grej i varje förslag som förändrade det sammantagna intrycket. I det 
första förslaget var det midsommarbilden, i den andra bilden portättet, och i det 
tredje var det helheten som avgjorde hur jag uppfattade bilderna. Så det var lite 
olika om det var detaljer eller helheten som satte stämningen. Det tredje kändes 
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mer rörigt eftersom bilderna kändes mer osammanhängande, det kändes inte som 
det fanns lika mycket tanke bakom de bilderna. 
 
Tänk dig att idrottaren kan se ut enligt något av de tre förslagen – vilket skulle du 
som företagare helst ha ett samarbete med, och varför? 
Inte nummer 3 i alla fall. Troligtvis det första förslaget, det kändes mer familjärt 
och tilltalande, men det kan ju också ha att göra med att jag själv är där just nu med 
barn i ungefär samma ålder [syftar på midsommarbilden]. 
 
Det tredje förslaget fick jag bara ingen feeling för. Det känns för rörigt, och det är 
lite konstiga beskärningar på flera bilder. Bilderna känns mindre lyckade, håller 
inte samma kvalitet som de övriga förslagen helt enkelt. Bildkvalitén är en viktig 
faktor för mig om jag ska synas tillsammans idrottaren. 
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Bilaga 6 – Underlag för visuell innehållsanalys 
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