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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur extremsportsidrottare framställer och stärker sitt personliga 

varumärke på sociala medier. Vad är viktigast att tänka på när idrottaren vill att deras följare ska 

interagera med dem? Studien analyserar i vilken grad välproducerade bilderna spelar roll i hur 

mycket uppmärksamhet bilderna får, genom till exempel gillamarkeringar och kommentarer. De 

teorier som denna studie bygger på, handlar om hur en avsändare ska tänka runt sitt varumärke, 

hur sociala medier fungerar och vad som ökar chansen till att ett material får bra spridning på 

sociala medier. Vad är viktigt för att stärka sitt varumärke? Vad är viktigt för att mottagaren ska ta 

till sig ett varumärke? Hur ska ett varumärke använda sig av sociala medier? Hur ska ett 

varumärke göra för att öka chansen till spridbarhet?  De metoder som har använts är en kvalitativ 

innehållsanalys genom en semiotisk bildanalys, den har givits störst utrymme, för att studiens 

huvudsyfte är att analysera hur idrottarna använder sig av bilder och bildtexter. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kompletteras med en kvantitativ webbenkät, syftet med enkäterna, är att 

studien ska få en övergripande bild av hur följarna intrigera med idrottarna på Instagram och vad 

som är största anledningen till att de gör det. Verktygen som beskrivs i metodkapitlet används för 

att göra en bildanalys av de bilder som valts ut för studien.  

 

Resultatet av bildanalysen beskrivs genom att presentera det vi direkt ser, vilka känslor och 

associationer bilder utstrålar och vilka tecken och koder som hittas. I resultatkapitlet beskrivs 

bakgrunden till varje idrottare som ingår i denna studie. I analysen knyts resultatet ihop med de 

teorier som tas upp i studien. Resultatet analyseras genom att undersöka hur idrottarna använder 

sig av bilder och bildtexter för att stärka och sprida sitt varumärke utifrån de teorier som beskrivs. 

Använder de sociala medier på rätt sätt? Det undersöks även hur olika typer av bilder, till 

exempel välproducerade bilder med en tanke i hur bilden är tagen, till exempel tankar som vart 

personen är placerad i bilden i förhållande till andra objektiv i bilden och hur ljuset och färgerna 

används i bilden, och bilder som inte har någon direkt tanke skiljer sig i hur många 

gillamarkeringar bilden fått.  

 

Studien avslutas med att besvara på studiens frågeställningar och slutsatsen visar att det är 

viktigare för mottagaren är att känna en närhet till avsändaren, idrottaren ska kännas som en 

vanlig vän som dyker upp i mottagarens Instagramflöde. Det ger mer uppmärksamhet än en 

välproducerad bild som är tagen av en fotograf och där det finns en tanke bakom bilden.  

 

Nyckelord: Spridbarhet, Instagram, Freeski, Varumärken 



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how athletes, that compete in extreme sports, produce 

and strengthen their personal brand on social media. What are the important things to think 

about when they want their followers to interact with them? The study analyses to what extent 

the quality of the pictures matter in how much attention they will get, in form of “likes” and 

comments. The theories that will be used involve: how personal branding works, how social 

media works and how to increase spreadability on social media. What are the key factors for 

strengthening their personal brand? What influences how followers perceive the brand? The 

method that has been used for the study is a qualitative content analysis through a semiotic 

analysis, which helps analyse how the athletes is using pictures and captions. The qualitative 

content analysis is supplemented with a quantitative web survey to examine how the users 

interact with the athletes on Instagram and what the main reasons are for them to follow the 

athletes. The tools that are described in the method chapter are used to do a analysis of the 

pictures that has been selected for this study.  

 

The results of the picture analysis are described by presenting what we actually see, what kind 

of emotions and associations the pictures gives off and what kinds of signs and codes that can 

be found in them. In the result chapter there is a description of the background of every 

athlete that is included in the study. In the analysis chapter the result are linked with the 

theories used in the study. The result will be analyzed by examining how the athletes use 

pictures and captions to strengthen and spread their brand by the theories that will be 

described. Are they using social media in the right way? The study will also examine why 

different kinds of pictures, for example well produced, carefully composed pictures, where the 

person is placed in the picture in relation to other objects in the picture and how lights and 

colors are used in the picture, or pictures that are not, differs in how many likes they get. The 

study ends with answering the research questions.  The conclusion shows that the most 

important thing for the followers is to feel closely connected to the athlete and the athlete 

should feel like a close friend that shows up in the followers Instagram flow. This gives more 

likes than a well-produced, carefully composed picture taken by a photographer. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer bakgrunden till studien presenteras. Därefter kommer syfte samt 

frågeställning att redogöras. Kapitlet avslutas med att presentera de fyra 

extremsportsidrottare som ingår i denna studie samt redogöra begrepp, avgränsningar 

och disposition av resten av uppsatsen.  

1.1 Inledning 

Denna studie handlar om hur extremsportsidrottare framställer sig själva på sociala medier för att 

bygga upp deras varumärke och hur de gör för att deras varumärke ska få en bra spridbarhet. 

Med spridbarhet menas hur stor spridning ett innehåll som idrottaren lägger ut får, hur många 

människor det kan nå ut till. Studien har undersökt varför människor väljer att följa 

extremidrottare på sociala medier och hur användare på sociala medier interagerar (gillar, delar, 

kommenterar) med de extremidrottare som de följer. Med extremidrottare menas, idrottare som 

utövar extremsport, till exempel skateboard, snowboard och freeski. Denna studie har valt att 

fokusera på freeski. Detta är intressant att titta på ur ett medie- och kommunikationsvetenskaps 

perspektiv, då sociala medier har växt fram till att bli stora plattformar för personer och företag 

att visa upp sig själva på.  

1.2 Problembakgrund 

Uppkomsten av sociala medier har gett användare möjligheten att kommunicera med tusentals 

andra användare och diskutera om produkter och varumärken. Sociala medier skiljer sig på det 

sättet ifrån andra medier genom att de är baserade på användare och deras möjlighet att 

kommunicera med varandra. Det är användaren som tar fram innehållet och sprider det till 

andra. Sveriges landslag i freeski är ett bra exempel på idrottare som är extremt aktiva på sociala 

medier och har många följare, till exempel Jesper Tjäder som har över hundratusen följare på 

Instagram. Det är viktigt för extremsportare att synas på sociala medier då deras största 

inkomstkälla är deras sponsorer och för att de ska kunna leva på sin sport så måste de vara 

sponsrade. Jon Olsson är en av de mest framgångsrika personerna inom freeski, både som 

skidåkare och entreprenör. Han pratar om hur viktigt det är med sponsorer i citatet här under 

som är taget från en intervju ur Sveriges Televisions dokumentär “Ett annorlunda landslag”. 

Citatet har formulerats om till en text för denna studie och citatet lyder: 
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Jag skulle säga, just det här med sociala medier, det är inte viktigt för att bli en bra skidåkare, 

men rent sponsormässigt, om du vill leva på din sport, vilket egentligen är en förutsättning 

om du ska kunna bli riktigt bra, då blir det viktigare och viktigare för varje dag. Jag menar, jag 

sitter på vissa bolag där jag sköter marknadsföringen och då tittar jag till 90% på hur stor 

reach de här åkarna har och för mig spelar det ingen roll om de kommer trea på NM. Det 

viktiga är hur många personer de kan nå, för att hjälpa oss att sälja produkter. Så att, vill man 

göra det på heltid, gäller det att man gör det bra. (Sveriges Television, 2016) 
 

En idrottare som har mycket följare har en bättre ställning när idrottaren ska förhandla till sig 

avtal med till exempel sponsorer. Sponsorerna vill synas och ifall idrottaren har en större fanbase 

så syns sponsorerna mer och blir då mer villiga att lägga mer pengar på en idrottare som har en 

större följarskara. Till exempel fick freeskiåkaren Jesper Tjäder göra ett eget projekt, “Unrailistic” 

tillsammans med Red Bull (2015) där de lade mycket pengar på att bygga upp en arena i en 

skidbacke i Sälen. Det lades mycket pengar på att filma projektet för att sedan riva allt för att 

ingen annan skulle kunna filma i arenan. Det blev då ett exklusivt projekt endast för Jesper. 

 

Freeski är inte en traditionell sport där huvudsyftet är att tävla och vinna på elitnivå. Freeskis 

bakgrund handlar snarare om att det är mer en livsstil än en sport och det handlar mer om att alla 

ska göra sin sak och ha kul. Fotografering och filmning har varit en naturlig del av freeski, då det 

kan dokumenteras i många olika snygga miljöer. Även det gör detta intressant ur ett medie- och 

kommunikationsperspektiv. Så det är en ständig strävan efter att hitta nya miljöer och 

kameravinklar för att göra något nytt. Inom freeski communityn uppskattas just det, nytänkande 

inom fotografi och film och material som just är nytänkande och får en bättre spridning inom 

freeski communityn. 

 

Det existerar en inofficiell konflikt inom freeride communityn, som de flesta som är intresserade 

av freeski känner till. Communityn är uppdelad i två sidor, där ena sidan tycker att freeski handlar 

om att filma och ha kul, att det är en livsstil och inte en sport. De tycker att allt inte handlar om 

att snurra och göra så många volter det går, utan det handlar mer om att göra tricken snyggt och 

vara nytänkande. Medans den andra sidan är mer inriktad mot att tävla och vinna. Där tricken de 

tränar på riktar sig mer mot vad domarna vill se och trick som ger höga poäng. Detta gör att 

många av åkarna gör likadana trick och det blir inte någon variation. Utvecklingen går mot att 

tricken ska vara mer tekniska och åkarna ska snurra och volta så mycket som möjligt. Konflikten 

blir tydliga när båda typerna av freeskiåkare tävlar i större tävlingar och de ställs mot varandra och 

det är domarna som avgör vem som är bäst. Domarna får mycket kritik i sociala medier om de 
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har gjort rätt eller fel ifrån användare. Det är den diskussionen som får mest uppmärksamhet 

efter större tävlingar.  

 

Freeski som sport har däremot spridit sig, på kort tid, utanför freeski communityn och 

uppmärksammats av en större skara människor, som inte är insatta i freeski men ändå tar del av 

material som åkarna lägger upp. Eftersom idrottarnas målgrupp har utökats till människor som är 

utanför freeski communityn, påverkar det då vad freeskiåkaren lägger upp då materialet har fått 

en större spridning till en större skara, som då kan ses som människor utanför den primära 

målgruppen.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur extremsportsidrottare framställer sig på sociala medier 

för att bygga och sprida sitt varumärke och vad det är som avgör att användare väljer att 

interagera med idrottare på sociala medier. Studien har en hypotes om att den primära 

målgruppen, som är människor inom freeski communityn som vill se välproducerade bilder, 

medans människor utanför den primära målgruppen vill se häftiga bilder, före välproducerade 

bilder.  

1.4 Frågeställning 

Hur framställer idrottarna sig själva i sociala medier? 

Är känslan som bilden utstrålar viktigare än ett välproducerat fotografi och varför?  

Hur viktigt är det med välproducerade bilder för att skapa interaktion med användaren? 

1.5 Idrottarnas bakgrund 

De fyra extremsportsidrottarna som ingår i denna studie är Jesper Tjäder, Henrik Harlaut, Emma 

Dahlström och Oscar Wester och tillsammans bildar de det svenska freeskilandslaget. 

1.5.1 Jesper Tjäder 

Född 1994 i Östersund. Fick sitt genombrott när han lade ut sin säsongsfilm från 2009-2010 den 

28 maj 2010 på freeride.se. Tjäder gick från att vara relativt okänd, till att bli kontaktad av Jon 

Olsson och filma med ett av världens största produktionsbolag inom freeski, på bara några dagar. 

Tjäders karriär har gått rakt upp och han blev snabbt uppmärksammad som en av världens bästa 

åkare. Med ett fokus på att göra nya saker och tänka annorlunda har gjort att han snabbt har blivit 

populär (Sveriges Television, 2016). Tjäder fick sitt stora genombrott till den bredare massan när 
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större tidningar (Aftonbladet, 2015) skrev om ett videoklipp ifrån Nine Knights (2014), där han 

utför en dubbel bakåtvolt.  

1.5.2 Henrik Harlaut  

Född 1991 i Stockholm, flyttade till Åre vid nio års ålder. Han fick sin första sponsor vid elva års 

ålder och som 13-åring tävlade han för första gång i en större tävling. Året efter det var han med i 

samma tävling och då fick Jon Olsson syn på honom och bjöd inom till Jon Olsson Invitational 

där han fick tävla tillsammans med de största åkarna inom freeski (Harlaut, 2016). Harlaut har 

vunnit de största tävlingarna ett flertal gånger och är den åkaren i svenska freeski landslaget som 

har lyckas bäst, ur ett tävlingsperspektiv, genom sin karriär (Harlaut, 2016). Han har de senaste 

åren mer och mer gått ifrån tävlingsperspektivet inom freeski och lämnat stora filmbolag för att 

kunna få mer frihet och göra som han själv vill. Han har bland annat startat en egen tävling där 

det handlar mer om att vara kreativ och där åkarna själva väljer vem som ska vinna.  

1.5.3 Emma Dahlström  

Född 1992 i Torsby. Hade sitt genombrott säsongen 2014/2015 då hon tog guld i X-Games (den 

största tävlingen för extremsport), kom 5a i OS och vann världscupen (Dahlström, 2016). 

Dahlström blev senare nominerad till Jerringpriset, för sin prestation under X-Games (Sveriges 

Radio, 2015).  

1.5.4 Oscar Wester 

Född 1995 i Stockholm. Hade sitt första genombrott när han kom på andra plats i jib academy år 

2011, som är en världstäckande tävling för unga talanger (mellan 12 till 16 år) som skidmärket 

Salomon anordnar. Efter det utvecklades han snabbt och placerade sig högt i plats på många 

stora tävlingar. Säsongen 2014/2015 vann han världscupen och han vann även Nine Knights 

2014 vilket är samma tävling där Jesper Tjäder gjorde den omtalade dubbla bakåtvolten. 

(freeride.se, 2016) 

1.5 Begrepp 

Sponsorer: För idrottare är det viktigt att ha med sig sponsorer. Sponsorer kan hjälpa idrottare 

med att antingen tillhandahålla tjänster eller stödja ekonomiskt, i utbyte mot annan tjänst. Syftet 

med att synas med sponsorer är att kunna koppla idrottarens varumärke till någonting som 

målgruppen har en gemensam passion för. 
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Extremidrott: Extremidrott är ett namn för sporter som är extra riskfyllda, eller som ger 

utövaren ytterligare adrenalinkick till exempel sporter inom skidor, snowboard eller skateboard. 

 

Extremsportsåkare: Extremsportare räknas som de idrottare som utövar extremidrott, till 

exempel Sveriges landslag i freeskiing. 

 

Freeride.se: Freeride är en webbsida för de som är intresserade av extremidrott. Där kan 

användaren se bilder, videor, läsa bloggar, reportage och diskutera på deras forum med andra 

användare. 

 

Freeskilandslaget: Är de personer som är bäst i Sverige inom freeski baserat på resultat och 

potential och representerar Sverige i Världscupen, Olympiska spelen, Världsmästerskapen och 

Europamästerskapen. (Svenska Skidförbundet, 2014)  

1.6 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till idrottarnas Instagram. De fyra Instagramkonton som har undersökts 

tillhör Jesper Tjäder, Emma Dahlström, Oscar Wester och Henrik Harlaut och tillsammans utgör 

det svenska freeskilandslaget. Instagram valdes ut då syftet med studien är att analysera de bilder 

och bildtexter som de fyra olika medlemmarna lägger upp. Texter som förklarar bilderna kommer 

också att tas med i analysen för att se ifall de är vinklade på ett sätt som uppmanar till interaktion 

med följarna. Eftersom studien innefattar fyra idrottare så skulle det bli för mycket material om 

fler sociala medier togs med och efter en snabb överblick av idrottarnas sociala medier så är 

materialet ofta samma på alla sociala medier. Ett socialt medium som var bestämt att inte tas med 

ifrån början är Snapchat. Fastän Snapchat också är baserat på bilder, så valdes det bort då 

bilderna på Snapchat är begränsade. Eftersom de bilder och videos som användarna lägger upp 

bara ligger kvar i högst 24 timmar blir det svårt att analysera bakåt i tiden.  

 

Studien har även avgränsats till bara freeski, för att idrottarna i svenska Freeskilandslaget har fått 

mer uppmärksamhet i massmedia och har således spridits till en större skara människor. Det är 

fler människor som interagerar med idrottarna och det blir då enklare att se skillnader. 

Författarna till denna studie är också mest intresserade av freeski, av de extremidrotter som finns, 

och har mer förkunskap om freeski än om andra sporter. 
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1.7 Disposition av uppsatsen 

Teorikapitlet kommer att introducera teorier inom branding och varumärkeshantering. 

Fortsättningsvis presenteras teorier om grupperingar över internet, som förklarar hur användare 

delas upp i olika online communitys och hur dessa communitys går att använda för att sprida ett 

varumärke. Kapitlet fortsätter att förklara vad sociala medier är och hur en avsändare ska använda 

sociala medier och vad de ska tänka på för att öka chansen till hög spridbarhet. Vidare redogörs 

en förklaring av de parasociala relationer som kan uppstå mellan användare på sociala medier och 

de kända karaktärer inom media, och hur det kan påverka att användaren hjälper att sprida 

karaktärens varumärke. Avslutningsvis kommer strategier om att kommunicera med ett personligt 

sportvarumärke att presenteras och hur det skiljer sig ifrån klassisk brand management. 

 

I metodkapitlet kommer de metoder som använts i studien att presenteras och förklaras. Där 

förklaras hur bildanalysen och enkäterna har varit delaktiga i studien och hur de har lett fram till 

resultatet av uppsatsen. Vidare presenteras och förklaras vilket urval som har använts och även 

tillvägagångssättet förklaras. Metodkapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet, 

reliabilitet, operationalisering och generaliserbarhet och även vilka metodproblem som uppstått. 

 

I resultatkapitlet presenteras en beskrivning av idrottarnas bakgrund. De bilder som valts ut för 

bildanalysen introduceras och beskrivs utifrån denotation, konnotation, tecken och koder. De 

enkätsvar som är relevanta för studien presenteras och förklaras. I analysen kopplas det insamlade 

materialet ifrån resultatkapitlet till de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Analysen är 

uppdelad i tre stycken: att stärka sitt varumärke, att sprida sitt varumärke och att kommunicera 

via sitt sportvarumärke. Denna uppdelning följer därmed teorikapitlet. Uppsatsen avslutas med 

slutord och diskussion och besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. Det tas även upp 

brister i studiens resultat och analys, förslag till framtida forskning och implikationer för 

samhället och arbetsliv. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer de teorier som är relevanta för studien att tas upp. 

2.1 Tidigare forskning 

Forskning om hur företag ska använda sociala medier i publiceringssyfte finns det mycket av. 

Däremot finns inte mycket forskning om hur personer inom sport använder sig av sociala medier 

för att sprida sitt varumärke. Kenneth Cortsen, som är en dansk sports management researcher 

och professor på Aarhus School of Business skriver följande: “Personal sports branding on the 

other hand is a concept, which is relatively undefined in academic terms; rather something to be 

found in ‘how to do it’ literature” (2013). Därför kommer följande teorier att ta upp viktiga 

synpunkter på hur personliga varumärken bäst ska tänka, använda och bete sig på sociala medier 

för att beröra följare och skapa en interaktion ifrån följarna med syfte att sprida innehållet.  

2.2 Att stärka sitt varumärke 

I följande avsnitt kommer Aakers teori om varumärkesuppbyggnad att presenteras och hans teori 

är riktad mot företags varumärkesstrategi. Även om hans teori handlar mest om företag så är det 

relevant i detta sammanhang. Detta för att det är viktigt att få inblick i hur det är att bygga upp ett 

starkt varumärke, både som företag och person och då är det bra att förstå begreppen brands och 

brand management.  

2.2.1 Brands och Brand Management 

Ett brand kan vara ett namn, en symbol, en ritning, ett ord eller en kombination av de alla, som 

siktar på att identifiera de produkter och tjänster som varumärket medföljer och att skilja de ifrån 

konkurrenter. Detta bidrar till att höja igenkännbarheten av produkten eller för det personliga 

varumärket. Samt visa på en särskild kvalité, ge det en speciell känsla, eller för att förstärka 

lojaliteten hos de som brukar köpa produkter med dessa varumärken (Hardy, Norman & Sceery, 

2012, s.482). Ett företag behöver bygga ett brand som bygger på tillit gentemot sina kunder och 

som inspirerar till köp, istället för att bara informera om varumärket genom reklam. Ett företag 

måste se sitt brand som ett löfte av sammanhållning och kontinuitet till kunderna (Kapferer, 

2001).  

 

Inom marknadsföring handlar mycket om att kunna bygga ett starkt varumärke, som både är 

igenkännbart och som reflekterar ut en bra och positiv bild av varumärket. David Aaker (1996) 



 

 15 

skriver att det blir svårare att bygga ett starkt varumärke. Han beskriver det som att spela golf på 

en bana med dålig terräng, djupa sandhålor och långa vattenbarriärer. Varje slag och vilken väg 

som är bäst att ta måste analyseras noggrant och det går att se det på samma sätt när ett 

varumärke ska byggas. Varumärkesskapare kan bli hämmade av flera olika barriärer, både internt 

inom företaget och externt ifrån publiken och ifrån andra varumärken. Det kan vara allt ifrån att 

konkurrera om priser med konkurrenter, valet av hur strategin ska genomföras på alla de olika 

mediekanaler som finns och motgångar ifrån ledande faktorer som kan vara för stolta för att 

ändra sin strategi. Detta är några av de hinder som Aaker (1996) nämner kan uppkomma när 

varumärkesskapare ska hantera deras varumärkesstrategi. Faktumet att många varumärken 

misslyckas att nå sin fulla potential är inte konstigt med alla de motgångar som kan komma både 

internt och externt (Aaker, 1996, s. 28).  

 

Arvidsson skriver att fler företag, och de som jobbar med brand management, ser deras kunder 

som aktiva partners under utvecklingen av produkter. Han tar upp ett exempel om den 

amerikanska sneakers marknaden som testar mottagningen av deras produkt med hjälp av en 

utvald målgrupp, innan lanseringen av produkten sker. Detta har lett till att företag förlitar sig 

mer och mer på kundernas feedback av deras produkter genom att hyra in den tänkta 

målgruppen att prova produkten före lansering (Arvidsson, 2006, s. 70). Detta har senare lett till 

begrepp som friendvertising, som handlar om att företag tar hjälp av deras följare på sociala 

medier för att sprida deras varumärke. Det begreppet tas upp senare.  

 

Aaker (1996, s. 25) fortsätter förklara att en viktig del för att kunna uppnå ett starkt varumärke är 

att utveckla och implementera en stark varumärkes identitet som kunder kan relatera till. Han 

skriver att en vanligt förekommande fallgrop för de som jobbar med varumärkesstrategi är att de 

fokuserar på att lyfta fram produktens egenskaper och de funktionella fördelarna för varumärket. 

Arvidsson (2005, s. 239) fortsätter förklara att varumärkesstrateger måste fokusera på att utveckla 

tillgivenhet runtom varumärket som riktar sig ut mot kunderna. Han säger att tillgivenhet kan 

utvecklas genom att spegla tillgångar som till exempel erfarenhet, känslor, attityder, en speciell 

livsstil eller kanske det viktigaste av allt, lojalitet.  

 

Genom att implementera dessa tillgångar i deras varumärkesstrategi så får varumärket en starkare 

varumärkesidentitet, vilket är en viktig del av ett varumärkes existens. Arvidsson ställer sig dock 

kritiskt till om det verkligen är varumärkesstrateger som tar fram dessa tillgångar som skapar 

tillgivenhet till ett varumärke. Han säger att skickliga strateger och personer inom reklam, kan ta 
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fram en del av dessa tillgångar, men han är kritisk till att de kan implementera alla de tillgångar 

som behövs. Arvidsson argumenterar mer emot att det är, till viss utsträckning kunderna själva 

som bidrar med att ett varumärke får den tillgivenheten och känslan runtom varumärket. Ett 

varumärkes värde och identitet blir då så som kunderna uppfattar det och blir då bortom 

företagets och strategernas kontroll. 

2.2.2 Brand Identity 

Aaker (1996) säger att ett varumärkes identitet är samma som ens persons identitet. Identitet för 

en person bidrar med att förse riktning, syfte och betydelse för personen. Samma som brand 

identity ger riktning, syfte och betydelse för ett varumärke. Med hjälp av en identitet så kan 

personer respektive varumärken ställa sig frågor som: Vad står jag för? Hur vill jag bli uppfattad? 

Vilka personlighetsdrag vill jag framträda? Vilka är de viktigaste relationerna i mitt liv? (Aaker, 

1996, s. 68).  

 

Brand identity är en central del för ett varumärkes strategiska vision och existens. Aaker (1996) 

skriver att perspektivet om brand-as-person är en sorts varumärkesidentitet som är mycket rikare 

och intressantare än brand identity för en produkt. Detta baserar han på att det går att se brand 

identity för ett varumärke som en person, därav namnet brand-as-person, och att det kan 

uppfattas på en rad olika sätt jämfört med brand identity för en produkt. Aaker (1996) säger att 

det går att ses som mer exklusivt och kompetent, mer imponerande och trovärdigt, roligare och 

mer aktivt, ungdomligt och mer intellektuellt, också mer ledigt och planlöst än för en produkt.  

 

Han menar att brand identity för ett personligt varumärke blir mer som en bekant eller nära vän 

än bara en produkt (Aaker, 1996, s. 83). Tuten (2008) skriver att när brand identities skapas på 

sociala medier får varumärket möjligheten att existera som “folket”. De användare som valt att bli 

vän med varumärket kan då interagera, dela varumärkets information, bilder och videos och 

engagera sig i en två-vägs kommunikation med varumärket (Tuten, 2008, s. 47). Brand-as-person 

perspektivet förbättrar varumärkets förmåga att använda dialog marknadsföring. Det krävs ingen 

reklam eller inga slogans, utan varumärket behöver bara kommunicera med sina följare vilket i sin 

tur fungerar som marknadsföring. Genom att bygga brand identity på sociala medier stärks 

varumärkets image och personlighet utåt, det särskiljer varumärket ifrån konkurrenter och sätter 

grundstenarna för en djupare relation med sina kunder. Detta under förmodan att varumärkets 

identitet är tilltalande och trovärdig för användarna. 
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2.3 Att sprida sitt varumärke 

I detta avsnitt förklaras sociala medier generellt och inkluderar då perspektiv både ifrån företags 

och personliga varumärken. 

2.3.1 Online Communities 

Hur viktigt det är för företag att synas på internet som helhet och hur användare kan hjälpa dem 

att sprida sitt varumärke var tidigt undersökt av Arthur Armstrong och Johan Hagel III (1995). 

De förklarar att internet erbjuder både företag och personliga varumärken en chans att 

kapitalisera sig både socialt och ekonomiskt genom virtuella samhällen. De menar att även fast de 

kommersiella företagen i virtuella samhällen oftast inte uppmanar till kund- till företags, eller 

kund- till kund kommunikation, så kan de ändå stärka relationen till deras kunder genom att ge 

dem möjligheten att kunna interagera med varandra och med företagen. Detta fostrar djupare 

relationer med köparna och produktutvecklare kan sedan skräddarsy deras produkter och tjänster 

för att möta köparnas krav och intressen, för att ytterligare stärka relationen till dem. Detta går att 

se en skillnad på i dagens läge, då företag på sociala medier ibland uppmanar följare till att dela ett 

inlägg, för att till exempel vara med i en tävling.  

 

Företag kan även presentera produkter som de tror att en individuell köpare skulle kunna vara 

intresserade av genom att titta på tidigare köp. Armstrong och Hagel (1995) delar upp sin teori 

om användare som hjälper företag att sprida sitt varumärke till fyra olika typer av socialt behov 

som de flesta användare besitter. Det är de användare som oftare än andra interagerar med 

företag eller med personliga varumärken på internet: 

 

• Användare som interagerar regelbundet, som täcker många olika ämnen och är medvetna 

om andras virtuella identiteter bygger tillsammans upp virtuella communities of 

relations. Exempel på sådana communities kan vara användare med liknande levnadsstil 

eller som använder liknande klädesmärken, eller användare som kan ha tillfrisknat ifrån en 

allvarlig sjukdom som ofta grupperar sig med varandra.  

• Andra grupper av användare som också interagerar regelbundet, över många olika ämnen, 

men som inte är medvetna om andras virtuella identiteter. Dessa användare bygger upp 

egna miljöer, personligheter och bakgrunder och ingår tillsammans i communities of 

fantasy. Exempel på dessa communities idag kan vara användare i onlinespel såsom 
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World of Warcraft. Även där delas det information om olika produkter och företag 

mellan användarna. 

• Sedan finns det grupper som består av användare som bara interagerar med varandra med 

syfte av att köpa och sälja produkter och tjänster. De skapar inte communities på grund 

av det traditionella sociala syftet utan istället ingår i communities of transactions. Ett 

exempel på dessa communities idag kan vara alla köp och sälj grupperna som existerar på 

Facebook och liknande. 

• Sedan finns det de som skapar grupper som interagerar och diskuterar intensivt med 

varandra, men bara om begränsade ämnen som de har ett gemensamt intresse för. Dessa 

användare ingår i communities of interests. Ett exempel på detta idag kan vara 

Freeride.se forum där användare kan diskutera med varandra om freeski frågor och dela 

bilder och information om märken med mera.  

(Armstrong & Hagel, 1995, s. 131) 

 

Dessa fyra olika sociala behov som användare besitter går att koppla till vad som avgör att 

användare väljer att följa och interagera med varumärken. Alla dessa olika communities har sina 

egna representanter, det kan vara personer eller företag inom respektive område. som användare 

följer, interagerar med och bygger upp en relation till.. Till exempel inom communities of 

interests så kan användare som ingår i denna ofta följa personer som sysslar med deras intresse, 

till exempel Jesper Tjäder eller Jon Olsson för dem som är intresserade av freeski. Vad händer då 

med online communities när tekniken både utvecklas och förändras? 

2.3.2 Vad är sociala medier? 

Sociala medier skiljer sig ifrån andra medier genom att de är baserade på användare och deras 

möjlighet att kommunicera med varandra. Det är användaren som tar fram innehållet och sprider 

det till andra. Boyd & Ellison (2007) definierar sociala medier som online plattformar där 

människor kan skapa en profil om dem själva, skapa listor med andra användare som de vill dela 

innehåll med (kontaktlistor), där instruktionen mellan användare är det huvudsakliga. På senare 

tid har sociala medier blivit en del av den integrerade marknadskommunikationen hos företag och 

det hjälper dem att skapa en stark och bra relation med deras konsumenter (Mangold & Faulds, 

2009). Upprepad exponering för företag på sociala medier hjälper till att hålla varumärket 

märkbart. Ett mycket exponerat företag blir då oftast del av ett diskuterat ämne, både online och 

offline. När potentiella kunder då hör om företaget eller läser om det på sociala medier uppfattar 
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de företaget som ett stort, väletablerat, framgångsrikt och seriöst företag, så länge diskussionen är 

positiv (Owino, Cherotich, Karuri, Gitonga, Kimuya & Kaumbulu, 2016, s. 2).  

 

Owino et al. (2016) hänvisar till Aaker (1995) när de förklarar att upprepad exponering för ett 

företag förser företaget en känsla av förtrogenhet för kunderna, vilket i sin tur nyttjar företagen 

då kunder dras till det de har förtroende för. Utifrån detta går det konstatera att sociala medier 

har en positiv påverkan på ett företags image och rykte, så länge uppmärksamheten de får på 

sociala medier skapar en tillfredställande och god reaktion ifrån kunderna om till exempel en 

produkt. Sociala medier är en stor del av Web 2.0, vilket en del menar är internets framtid, där det 

gemensamma för plattformar är kommunikation mellan användare och att användarna delar 

innehåll med varandra. Användarna är inte bara mottagare längre utan de producerar även eget 

innehåll (O´reilly, 2007). Web 2.0 innebär att användarna har möjligheten att kontrollera 

innehållet för en speciell webbsida. Istället för med sidor där innehållet är begränsat och 

användarna bara kan ta del av det som redan finns där. Webbsidor som faller inom termen Web 

2.0 är till exempel sociala medier, bloggar med mera. Även informationssidor som användarna 

kan skriva själva som alla olika wikisidor (Kaplan & Haenlein, 2010). 

2.3.3 Hur ska sociala medier användas? 

Sociala medier har inte bara gjort att företag kan kommunicera med konsumenter, utan en stor 

del av företagets plattformar på sociala medier används av konsumenter, genom att kommunicera 

med andra konsumenter om ett företag och deras produkter. Innehållet som diskuteras hamnar 

på så sätt utanför företagets kontroll (Mangold & Faulds, 2009). Detta blir då något helt 

annorlunda jämfört med traditionell kommunaktion där avsändaren kan styra hur innehållet ska 

utformas. Mangold och Faulds (2009) menar att i den tid vi lever i nu är det viktigt att tänka in 

sociala medier när ett företag tar fram en kommunikationsplan. De betonar hur viktigt det är att 

ett företag har medvetenhet om att konsumenter pratar öppet med andra konsumenter om deras 

produkter på deras sociala medier.  

 

Mangold och Faulds (2009) menar: ”Consumers’ ability to communicate with one another limits 

the amount of control companies have over the content and dissemination of information.” (s. 

359). Citatet syftar på att avsändarna ska vara medvetna om att de inte kan styra innehållet men 

att de ska lära sig att vara en del av samtalet och influera innehållet mot en riktning som gynnar 

företaget eller det personliga varumärket. I och med sociala mediers framfart och hur sociala 

medier fungerar, måste avsändaren tänka på att konsumenterna har kontrollen och de har stor 
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tillgång till information via internet. Avsändaren måste tänka på att det är inte bara de som har 

kontroll  över sitt egna material och kan inte styra det hur de vill, även användarna av sociala 

medier har kontrollen över materialet och kan ändra, lägga till och sprida det hur de vill (Vollmer 

& Precourt, 2008, s. 6).  Eftersom sociala medier har utvecklats mycket och på kort tid och har 

fått många användare är det viktigt att företag och varumärken tänker igenom hur de ska använda 

sociala medier i sin strategi. Kaplan och Haenlein (2010) skriver om hur viktigt det är för företag 

och varumärken att inte tro att de kan använda sociala medier bättre än användarna, och att de 

kan påverka hur budskapen tas emot: 

 
Never forget that Social Media existed before you decided to engage in them; indeed, in 

many cases, even before you knew about their existence. In this light, do not expect that you 

know better how to use them than others who have spent countless hours on Facebook or 

Second Life, for example. (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 66). 

 

Det existerar flera faktorer som en avsändare, som till exempel ett företag eller varumärke måste 

tänka på när de ger sig in i sociala medier för att marknadsföra sig själva. Sociala medier är det 

som växer snabbast på internet, fler och fler människor använder dem. Vilket innebär att 

avsändaren har en bredare målgrupp som de kan rikta sig mot. Det är således viktigt att förstå 

vad sociala medier är för något för att kunna använda det på rätt sätt säger Kaplan och Haenlein 

(2010). 

 

Kaplan och Haenlein (2010) tar upp att avsändaren måste vara aktiv för att kunna skapa en 

relation med någon. Sociala medier handlar om att dela och att vara interaktiv med andra 

användare. Det är dessutom viktigt att avsändarens material alltid är nytt och att företaget för en 

aktiv diskussion med konsumenterna. De säger även att innehållet måste vara intressant (Kaplan 

& Haenlein, 2010, s. 66). Avsändare ska lyssna på den målgrupp den har, ta reda på vad 

mottagarna vill höra, vad de vill prata om och vad de tycker är intressant. När avsändaren har 

gjort detta kan de sedan ta fram ett innehåll som är anpassat för den målgrupp som de vill fånga. 

 

De fortsätter med att nämna att avsändaren måste vara ödmjuk, då målgruppen de väljer att 

inrikta sig mot oftast har lång erfarenhet av användning inom sociala medier. Därför är det viktigt 

att företaget sätter sig in i den målgruppen de ska rikta sig mot, innan de börjar skriva mot 

målgruppen (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 66). De nämner även att avsändaren ska verka vara 

oprofessionell, alltså att undvika att försöka se ut som om det har lagts ner massa pengar på en 

profil och att anställa en professionell skribent kan vara onödiga pengar. De ska istället försöka 
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smälta in i mängden och bli en av användarna och inte vara rädda för att göra misstag. Ett citat 

som förklarar detta på ett bra vis är följande: ”And, if you’re nice to them, they may even give 

you free advice on how to do it better the next time.” (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). 

 

De sista de tar upp är att avsändaren ska vara ärlig och respektera reglerna som finns kring sociala 

medier. ”Some Social Media – such as Wikipedia – may not allow companies to be involved, so 

do not try to force your way in.” (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 67). Företag har försökt att gå in 

och ändra deras Wikipediasida, som skrivs av användarna, för att de vill ta bort missledande 

information. Detta slås ofta tillbaka på ett dåligt sätt då det alltid kommer att komma fram. Det är 

således bättre att vara ärlig och skriva om det öppet på andra sociala medier eller bara acceptera 

att det finns där. Avsändaren bör även komma ihåg att den målgrupp som de riktar sig mot oftast 

är väldigt tekniska och kan oftast mer än vad företagen kan om internet (Kaplan & Haenlein, 

2010, s. 67).   

2.3.4 Spridbarhet 

Jenkins, Ford och Green (2014) skriver om hur en avsändare ska utforma sitt material för att ha 

större chans till bättre spridning. De påpekar emellertid att det de påstår kanske inte alltid 

stämmer, eftersom det är mycket som spelar in. Jenkins et al. (2014, ss. 232-233) skriver att 

avsändaren ska vara tillgänglig när och där publiken vill ha det. Med det menar de att avsändaren 

inte får tro att mottagaren inte kommer till materialet självmant utan att avsändare måste ta eller 

skicka materialet till de platser mottagaren kan ha störst användning av det. Materialet ska inte vill 

vara låst till en plats, att det ska vara lätt att ta med sig. Materialet ska vara citerbart och hämtbart, 

materialet får således inte vara för jobbigt att dela för då kommer det väljas bort. Avsändaren och 

mottagaren cirkulerar innehåll av olika anledningar.  

 

Därför är det viktigt att skapa innehåll som är öppna att användas på många olika sätt av 

mottagaren, om avsändaren vill skapa innehåll som ger spridning. Materialet ska vara relevant för 

många olika publiker. Material som tilltalar många olika typer av mottagare, både den målgrupp 

som avsändaren har tänkt att nå och även mottagare utanför den tänka målgruppen. Ett sådant 

material har en större chans att få en större spridning. Många avsändare ser hur en konkurrent 

lyckas att bli virala successivt med ett typ av innehåll och investerar mycket att efterlikna det och 

förväntar sig att det ska ge lika stor spridning, vilket i sannolikhet inte kommer hända. Det är 

istället bättre att satsa på flera mindre medieinnehåll och släppa en stadig ström av material. 
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Vilket ofta ger bättre gensvar från mottagaren men det är emellertid svårt att förutse vad och när 

det ska spridas.  

 

En diskussion som Jenkins et al. (2014) för, handlar om vad de tycker är viktigast för att 

mottagaren ska sprida någon annans material. De menar att mottagaren måste ha en vilja att 

sprida just det materialet. Mottagaren måste alltså utvinna en mening ur materialet för att de ska 

vilja sprida just det materialet och detta anser Jenkins et al. (2014) vara mycket viktigt. Det går 

inte alltid att förutse hur mottagaren ska agera kring ett visst material, men för att kunna skapa ett 

material med bättre förutsättning att det ska spridas, behöver avsändare sätta sig in i vad som 

motiverar och intresserar den målgrupp de har valt att rikta in sig mot.  

 

”En sak som är säker: Människor för inte vidare material för att reklammakare och 

medieproducenter ber om det. Däremot kan de göra det för att ge stöd åt någonting som 

intresserar dem” (Jenkins, 2014, s. 233). Detta är ett citat som förklarar hur mottagare tänker 

kring medieinnehåll och om de vill sprida eller inte. Till exempel kan en användare hitta en ny låt 

från en okänd artist och användaren väljer att dela låten. Detta för att visa dennes vänner att 

användaren har insikt på vad den anser är bra och dålig musik. Även att användaren vill vara först 

med att sprida något som den tror kan få en hög spridbarhet. Det kan också vara så att 

användaren hittar en nyhetsartikel som påminner användaren om en viss person och hens 

intresse och delar det med den person för att visa den personen att användaren kommer ihåg vad 

hen gillar att göra (Jenkins, 2014, s. 234). 

2.3.5 Friendvertising 

Friendvertising är ett begrepp som Tracy L. Tuten (2008) tar upp för att förklara hur användare 

på sociala medier hjälper företag och personliga varumärken att publicera sig själva genom att 

dela reklam och inlägg till deras vänner och familj. Tack vare sociala medier och dess förmåga att 

låta användare dela information, kommunicera med varandra och utöka sina relationer. 

Användare har idag möjlighet att organisera sitt innehåll och kommunicera med människor som 

de kanske aldrig skulle pratat med. Sociala medier låter användare bygga upp en egen identitet, 

som de sedan kan dela med sig av. Eftersom den fysiska kontakten med människor har 

reducerats och interaktion med varandra genom elektroniska enheter har ökat drastiskt, erbjuder 

sociala medier plattformar för personliga, intima, informella och tjänstliga kommunikationer med 

andra användare (Tuten, 2008, s. 33).  
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På grund av den stora populationen av användare som finns på sociala medier, finns det många 

fördelar för företag och individer att använda sociala medier för att publicera sig själva. Företagen 

har möjlighet att inte bara rikta in sig mot massbefolkningen utan de har möjligheten att rikta in 

sig på specifika målgrupper, som enligt deras dokumenterade intressen och perspektiv, skulle 

kunna vara intresserade av det innehåll som företag och personliga varumärken lägger ut. Detta 

ökar då möjligheten till interaktion ifrån följare och ger därmed ökad spridbarhet (Tuten, 2008, s. 

42). Med hjälp av de grupperingar, eller communities som nämnts innan efter Armstrongs & 

Hagels (1995) teori om de fyra sociala behov som användare besitter, kan företag lätt hitta 

användare som är intresserade av deras produkter och som kan tänka sig att följa, interagera och 

dela deras inlägg. Till exempel användare som är intresserade av extremsport följer då personer 

som håller på med detta och kan tänka sig att dela och interagera med deras innehåll. På grund av 

detta så hjälper följarna att utöka extremidrottarens personliga varumärke och därmed bidrar till 

större spridbarhet.  

 

Teorin om friendvertising förlitar sig på att det kommer att ske uppmuntrande konversationer 

mellan användarna på sociala medier om ett företag eller varumärke. Tuten (2008) ställer sig 

frågan ifall det spelar någon roll vilken individ som startar konversationen? Enligt henne så är 

svaret att det kan spela roll. Hon säger att det finns två olika sätt för företag och varumärken att 

se på hur publikens intresse kan byggas upp så mycket att det leder till att användarna hjälper 

sprida innehållet. Ett sätt är att försöka att täcka de fyra olika communities (interests, fantasy, 

relationship och transactions) som användare kan dela upp sig i. Tuten nämner det andra sättet 

som att det går att se på de användare som oftast brukar dela innehåll, som tre olika typer av 

användare. Hon benämner en typ som mavens, som är användare som har kunskap om väldigt 

mycket olika saker. En annan typ är connectors, det är de som har en stor vänskapskrets och 

kommunicerar med många användare. Den tredje typen är salesman, som är användare med stort 

inflytande på andra och kan oftast övertyga andra med deras övertalningsförmåga och 

försäljningsargument. Det är svårt att särskilja vilka som är mavens eller salesmans, men 

connectors går att urskilja på vem som har flest vänner. Genom att rikta in sig på dessa tre typer 

av användare kan företag och varumärken öka sannolikheten att deras innehåll kommer att 

spridas strategiskt över sociala medier (Tuten, 2008, s. 45). 

 

Truten härleder också till en annan strategi för att få sitt varumärke att röra sig över sociala 

medier, som var från början myntat av Marian Salzman som är strategichef på Euro RSCG 

Worldwide. Salzman (2003) säger att en strategi är att bruka de “bin” som finns på sociala medier. 



 

 24 

Dessa “bin” beskriver hon som de hängivna användare som är engagerade i att sprida innehåll 

ifrån varumärken, nästan att de lever för att göra det. Salzman (2003) säger också att företag och 

varumärken ska skapa “bikupor”, detta görs genom att ägna extra uppmärksamhet åt de 

användare som är troliga att tjäna som “bin”. Detta gör varumärken genom att visa att “binas” 

arbete uppskattas genom att erbjuda produkter, uppmuntra dem till att dela deras innehåll med 

vänner och familj för att stärka “biets” och varumärkets relation och även erbjuda information 

som de kommer vilja dela med andra (Salzman, 2003, s. 40). Denna strategi anser vi kan 

möjligtvis tas på fel sätt, då utförandet av strategin kan uppfattas som att varumärkena utnyttjar 

användarna. 

2.3.6 Parasociala relationer och interaktioner 

På grund av massmediernas framväxt så har de parasociala relationerna blivit en större del av 

vardagen. Dessa relationer skiljer sig ifrån de vanliga traditionella relationerna mellan människor 

som oftast är ömsesidiga. Parasociala relationer är istället ensidiga och handlar om relationen 

mellan en person och en karaktär i massmedia. Karaktärer inom massmedia kan förklaras som 

skådespelare, idrottsstjärnor, artister med mera. Personer som är kända inom olika former av 

media. Detta fenomen är vanligast mellan en känd person inom till exempel TV, musik eller 

sport, och en beundrare. Inom sådana parasociala relationer är det mest troligast bara beundraren 

som är medveten om att relationen faktiskt existerar.  

 

Teorin om parasociala relationer och interaktioner var i tidigt skede myntat av Donald Horton 

och Richard Wohl (1956). De säger att det mest karaktäristiska med det nya massmediet (radio, tv 

och filmer), iallafall för den tiden, var den skenbara face-to-face relationen som kan uppstå 

mellan karaktärer i massmedia och deras publik (Horton & Wohl, 1956, s. 215). I dagens läge 

existerar det ännu fler mediekanaler såsom alla sociala medier och Youtube med mera, som bidrar 

till att fler parasociala relationer skapas. Handlingarna ifrån dessa karaktärer inom media utifrån 

deras respektive område, till exempel filmer, sportevenemang, konserter med mera, bidrar till att 

hjälpa publiken att bygga upp en åsikt av karaktären. Denna åsikt tar sedan publiken med sig, och 

som för varje fortsatt parasocial interaktion med karaktären bygger upp till en personligare 

parasocial relation mellan karaktären och publiken.  

 

Den här relationen är vanligtvis väldigt svag vid tillfällen där användare följer personen via en 

skärm. Personligare parasociala relationer sker oftast vid närmare kontakt med karaktären, som 

när användaren är på en konsert och kommer närmare artisten, eller när användaren tittar på en 
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idrottare som utövar sin sport på plats. Vid upprepade sådana tillfällen så byggs en starkare 

parasocial relation upp mellan personen och mediekaraktären tills karaktären känns mer som en 

nära vän. Detta leder till att beundrare med personligare relationer till en karaktär inom media är 

mer benägna att köpa de produkter som tillhör karaktären och därmed hjälper varumärket att få 

större spridning och bli ett starkare varumärke. Då sker det en parasocial interaktion (Ballantine 

& Martin, 2005, s. 198). I dagens läge finns teknologin för att ytterligare kunna stärka de 

parasociala relationer som kan uppstå mellan användare och en mediekaraktär. Tack vare sociala 

medier har beundrare möjligheten att kunna kommunicera med personen de har en parasocial 

relation till. De kan gå in och gilla och kommentera deras inlägg samt följa dem, för att hela tiden 

vara uppdaterade om vad som händer i mediekaraktärens värld. Beundrare med starka parasociala 

relationer har också större chans att vilja sprida karaktärens innehåll och produkter till andra 

användare. Detta hjälper karaktären att utöka sitt varumärke, vilket hör till teorin om 

friendvertising som har gåtts igenom tidigare.   

2.4 Att kommunicera via sitt sportvarumärke 

Uppbyggnaden av fenomenet av ett sports brand härstammar ifrån den klassiska teorin om vanlig 

branding fast med en klar skillnad. Vid teorin om vanlig traditionell branding är varumärkena 

framställda för att uppfylla specifika krav, eller för att attrahera en viss typ av målgrupp. För 

personliga sports brands däremot så är varumärket uppbyggt med redan existerande värderingar 

och ur karaktärsdrag ifrån idrottaren som märket är skapat av. Detta innebär att idrottaren är det 

huvudsakliga inflytandet för huvudidentiteten av varumärket, vilket i sig också kan tänkas bli en 

riskfaktor för idrottaren beroende på dennes handlingar (Cortsen, 2013, s. 39). Med de 

riskfaktorer som kan uppkomma menar Cortsen (2013) att kändisskap kan komma med både 

positiva och negativa uppfattningar beroende på hur idrottaren agerar utåt och detta påverkar då 

dennes personliga varumärke och hur det uppfattas.  

 

Eftersom en idrottares uppförande ifrån sitt genombrott till en stjärna till slutet av sin karriär ofta 

kan variera så är det viktigt att idrottaren bygger upp konsekventa karaktärssidor vid sidan av sin 

idrottskaraktär som är till för att skapa relationer och lojalitet till sin fanbase. Därför är det viktigt, 

både för idrottaren och dennes sponsorer, att idrottaren visar upp sitt personliga varumärke 

genom att förmedla dennes personliga liv, värderingar, sin karisma, sin autencitet (äkthet), sin 

trovärdighet och tillförlitlighet tillsammans med sina atletiska skickligheter ut till sina följare. 

Detta för att kunna stärka deras relationer och öka både spridbarheten av varumärket och 

lojaliteteten till sina fans (Cortsen, 2013, s. 40).  Eftersom en idrottares största och viktigaste 
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målgrupp är sin lojala fanbase så är det viktigt att idrottare uppvisar ett positivt beteende under 

sin karriär, för att kunna fortsätta behålla sin fanbase och för att kunna utöka den och därmed 

öka försäljningen av idrottarens produkter.  

 

För ett personligt sportvarumärke och dess varumärkesidentitet finns det två olika grundelement: 

attributet av varumärket och värdet som idrottaren representerar till sin fanbase. Det första 

elementet, attributet, handlar om vad idrottaren står för. Det har att göra med de karaktärssidor 

som en idrottare förmedlar utåt som nämnts tidigare för att visa en så positiv sida som möjligt. 

Detta görs också för att öka lojaliteten och stärka imagen av sitt varumärke. Det andra elementet, 

värdet, är den långsiktiga varumärkesstrategin för ett varumärke. De flesta personliga varumärken 

inom sport har oftast störst värde och fanbase i början av sin karriär ifrån idrottarens ursprung, 

där idrottaren kommer ifrån. Detta hjälper att fastställa varumärket innan det börjar bygga 

strategiskt och når fler folk utanför (Kapferer, 2001). Detta skede har ökat med hjälp av sociala 

medier och dess förmåga att låta användare dela innehåll ifrån varumärket. Sociala medier har 

haft en väldigt stor inverkan för ett personligt varumärkes ökade spridbarhet och uppbyggnaden 

av relationer till deras fans, ända sen sociala mediers uppkomst.   
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts, hur urvalet har gjorts, hur material 

har tagits fram. De metodproblem som kan uppkomma samt en diskussion kring 

studiens validitet, reliabilitet, operationalisering och generaliserbarhet.  

3.1 Metoddiskussion 

De metoder som valts ut är en kvalitativ innehållsanalys genom en bildanalys ur ett semiotiskt 

perspektiv kombinerat med en kvantitativ webbenkät. De har valts ut för att få fram materialet till 

studien för att besvara frågeställningen och syfte. Dessa metoder har valts ut för att ge en 

övergripande bild av hur extremidrottare använder sociala medier för att stärka sitt varumärke 

och hur det kan leda till interaktion och bygga relationer med deras följare.  

 

De fördelar som finns med att använda en kvalitativ innehållsanalys, är att de lämpar sig väl för 

att göra en fördjupad tolkning på innebörden av ett innehåll, för att göra grova kategoriseringar 

och jämförelser och är ett bra komplement till andra typer av analyser (Bergström & Boréus, 

2012, s. 87). De nackdelar som finns med en kvalitativ innehållsanalys är att tolkningsfrågan blir 

oklar då det sker utifrån egna tankar och synpunkter, vilket då kan variera beroende från person 

till person. Därför är det givande att kombinera flera metoder för att försäkra sig om att kunna 

samla in tillräckligt med material för att kunna besvara frågeställningen som ställts. 

 

Styrkorna i att använda webbenkät är att det är en billig och relativt snabb metod som ger en stor 

mängd svarsdata. Den är billig eftersom det tekniskt sett bara krävs en enda person för att 

administrera insamlandet av svaren. De svagheter som kan komma med att använda enkäter är att 

det inte går att dra en generell slutsats över att svaren reflekterar hur verkligheten ser ut. Risken 

finns att det inte blir så många svar som behövs, och även då är det svårt att fastställa att det är 

som verkligheten ser ut. Det går heller inte att styra hur stort bortfall enkäten kommer få eller att 

respondenterna svarar seriöst. Att motverka oseriösa svar kan gå att styra genom att 

respondenterna får vara anonyma, vilket kan bidra till information som vissa respondenter annars 

hade undvikit att svara på (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s. 133).  
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3.2 Metodval 

Denna studie har genomförts med metodtriangulering. Med metodtriangulering menas att 

kombinera flera, ofta olikartade ansatser för att kunna kartlägga en problemställning. 

Metodtriangulering är bra att använda om syftet är att stärka tilltron till analysresultatet och 

studien kan komma fram till samma resultat med olika metoder (Østbye et al., 2004, s. 36). Inför 

valet av metod kan det hävdas att kombinera kvalitativa med kvantitativa metoder ingår i ett 

kompletterande förhållande och inte ett konkurrerande. Därför behöver det inte vara principiellt 

nödvändigt att kombinera två metoder, däremot blir det mer praktiskt (Østbye et al., 2004, s. 

100). De metoder som har använts är kvalitativ bildanalys och enkät.  

3.2.1 Kvalitativ Bildanalys 

Semiotikens teckenteori har sedan dess uppkomst gett väsentliga bidrag till genomföringen av en 

kvalitativ innehållsanalys. Bilder i dagens läge uppträder sällan ensamma utan existerar nästan 

alltid i kombination med till exempel texter. Därför är det viktigt att förstå alla de teckenbegrepp 

inom semiotiken, såsom denotation, konnotation och koder, för att kunna få en förståelse för 

den ursprungliga betydelsen av en bild. Vilket i sin tur är delar som är grundläggande för att 

genomföra en kvalitativ bildanalys. Denotation är vad vi ser direkt när vi tittar på en bild, den 

direkta betydelsen och bidrar med förståelsen av vad bilden står för (Wærn, Pettersson & 

Svensson, 2004, s. 39). Denotation och konnotation är så beroende av varandra att de alltid bör 

behandlas ömsesidigt (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 28). I en bildanalys är det 

vanligt att denotation beskrivs först, innan den konnotativa analyserar ingående. Med 

konnotation menas att bildens betydelse granskas, vad det är avsändaren vill säga tittarna och det 

analyseras vilka idéer och värden som uttrycks och hur de uttrycks (Wærn et al., 2004, s. 38).  

 

Ett exempel kan vara att vi ser en bild på ett bord, där det står en tomte på en röd duk. 

Denotationen av detta exempel är just föremålen på bilden (bord, tomte, duk), medan 

konnotationen av bilden för de flesta människor blir “juletider”. Konnotationen kan variera bland 

människor beroende på deras referensramar och vilken kultur de lever i. Som exemplet med 

tomten på en röd duk så är denotationen av föremålen i bilden oftast svår att inte vara överens 

om. Alla ser samma bord, tomte och duk (Wærn et al., 2004, s. 40).  

 

För att ytterligare kunna förstå den fulla innebörden av ett innehåll krävs en förståelse av de 

tecken och koder som en bild eller text besitter. Tecken kan förklaras som de inlärda regler som 

existerar i vårt samhälle. Den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure framförde en tes om 
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att all kommunikation försiggår med hjälp av tecken (Østbye et al., 2004, s. 67). Han påpekar, för 

att mänskligheten ska kunna förstå världen så krävs det tecken. Hans teori om teckenbegrepp har 

två aspekter, uttryck och innehåll. Uttrycksaspekten är tecknets fysiska sida medans 

innehållsaspekten bygger på tecknets innebörd. Som ett exempel, genom att titta upp på molnen 

ses först ett helt vanligt moln (uttrycksaspekten), efter fortsatt granskande kan molnet börja 

formas till ett ansikte eller en hund eller liknande (innehållsaspekten). Molnet har då blivit ett 

tecken (Hansson et al., 2006, s. 11). För att kunna tolka tecken behövs någon form av regelverk, 

eller kod som det också kallas. Med koder menas den norm eller koppling mellan ett uttryck och 

ett innehåll. Det är de allmänt accepterade reglerna för hur saker och ting hänger ihop. Ta 

exemplet med molnet som nämnts innan. Utan de accepterade reglerna för hur en hund ser ut, 

hade vi inte vetat att molnet liknar en hund. Så för att förklara, hade det inte existerat de koder vi 

har i samhället finns det inga tecken och därmed existerar ingen mänsklig tolkning (Østbye et al., 

2004, s. 67).  

 

Den kvalitativa bildanalysen används för att analysera och förstå den bakomliggande innebörden 

av hur idrottare använder sig av Instagram, på vilket sätt de formulerar sina inlägg för att påverka 

sina följare och för att skapa en interaktion med dem. Till skillnad från enkät som metod så ger 

inte kvalitativ bildanalys någon kunskap om hur texter mottages, eller hur den påverkar enskilda 

individer eller samhället, utan ger istället en djupare kunskap om texten i sig (Silverstone, 1999, s. 

29).  

3.2.2 Enkät 

Syftet med webbenkäten är att få ut material på vad det är som får människor att följa idrottare 

på sociala medier, vad de själva får ut av det och hur de interagerar med de idrottare de följer. 

Med hjälp av webbenkäter får vi ut övergripande material som besvarar frågeställningen och 

syftet. Skaparna slipper att registrera svaren separat utan de finns alla samlade på ett ställe och det 

finns en stor marknad av program och internet-tjänster som kan administrera webbenkäter 

(Trost, 2012, s. 135). Trots att metoden anses vara den bästa när det kommer till att studera 

attityder hos en större grupp människor säger kritiker dock att metoden kan leda till övermätning 

och överkvantifiering, vilket är en av nackdelarna med att använda enkäter (Ekström & Larsson, 

2010, s. 87). Därför är det bra att använda metodtriangulering och kombinera enkäterna med en 

annan metod som analyserar djupgående. Genom att använda en enkät i samband med en 

kvalitativ innehållsanalys så kan påståendena stärkas med hjälp av publikens svar.  
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3.3 Urval 

3.3.1 Kvalitativ bildanalys 

För att göra det tydligare att förstå studiens urval kommer detta stycke inledas med att ge en bild 

av hur många följare och inlägg varje åkare har. Analysen kommer innehålla material ifrån det 

svenska freestyle landslaget och deras åkare, Emma Dahlström, Jesper Tjäder, Oscar Wester och 

Henrik Harlaut och kommer att hämta materialet ifrån deras respektive Instagramkonton. Tjäder 

har cirka 107.000 följare och cirka 1370 inlägg på Instagram, Harlaut har cirka 138.000 följare och 

cirka 1140 inlägg på Instagram, Dahlström har cirka 17.000 följare och cirka 700 inlägg på 

Instagram och Wester har cirka 23.300 följare och cirka 820 inlägg på Instagram. 

 

Instagram har valts för att där ligger fokus på bilder och bildtexter och för att de har mer följare 

på Instagram än på andra sociala medier. Instagram används också för att kunna koppla in mer 

på semiotikens denotation och konnotation, då Instagram fokuserar mer på bildinnehåll. I 

bildanalysen har det använts ett strategiskt urval, vilket betyder att urvalet har utformas specifikt 

utifrån de frågor som ställs till materialet (Alvehus, 2013). Studiens tidsram är begränsad till fyra 

månader (december 2015 till mars 2016), just för att under denna period är idrottarna mest aktiva 

och reser, filmar och tävlar mer än resten av året. De är mest aktiva den perioden för att det är en 

vinterperiod i större delen av världen och för att idrottarna ska kunna utföra sin sport behöver 

det vara vinter och finnas tillgång till snö. För varje månad har två bilder valts ut och endast 

bilder som har med idrottarens sport, resande och liv inom freeski att göra har använts.  

 

Videoklipp har valts bort för att det är svårt att jämföra bilder och video med varandra och för att 

kunna begränsa studien till bara bilder och bildtexter. Av de bilder som hamnar inom studiens 

urval har den bilden med mest och minst gillamarkeringar valts ut. Vilket ger åtta bilder för varje 

idrottare och vilket blir totalt 32 bilder, då det är fyra idrottare som ingår i studien. För varje 

månad, december till mars har en idrottare slumpmässigt valts ut. Först drogs en månad ur en 

skål där alla månader fanns representerade med en lapp och sedan drogs en idrottare ur en annan 

skål där alla idrottare fanns representerade. Sedan parades den månaden ihop som drogs 

tillsammans med den idrottaren som drogs. Varje idrottare fick en varsin månad för att begränsa 

studien och samtidigt täcka hela perioden som studien avser att täcka.  
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3.3.2 Enkät 

Enkäterna har delats på ett forum som ligger på hemsidan freeride.se. “Freeride startades 1998 

och är i dag  Sveriges i särklass största skidsajt, med sina 250 000 unika besökare varje månad 

under säsong” (Freeride, 2016). Citatet är hämtat från freeride.se och det är deras egna 

beskrivning av Freeride. Baserat på detta så är Freeride en bra plattform att skicka ut enkäter, 

som handlar om extremidrottare, då användarna på det forumet garanterat är intresserade av 

freeski. Enkäterna och dess variabler skapades utifrån ett typurval. Ett typurval innebär att 

respondenterna som används i undersökningen utgör och representerar fenomenets 

karakteristiska gruppering (Ekström & Larsson, 2010, s. 61). Enkäterna har även skickats ut på 

Facebook utifrån ett strategiskt urval. Med strategiskt urval betyder att det finns en 

bakomliggande strategi vid valet av vilka respondenter som ska ingå i undersökningen. Detta 

sorts urval är smart att använda för att vara förvissad om att svaren enkäten får har lite variation 

(Trost, 2012, s. 32). Totalt kunde 189 svar samlas in ifrån enkäten och utav de 189 kunde 103 

svar användas till studien, då de resterande 86 var svar ifrån respondenter som inte följer några 

extremidrottare på sociala medier. Respondenterna kom in ifrån tre olika mediekanaler. De flesta 

som var intresserade av Freeski kom ifrån Freeride.se forum, sedan delades även enkäten ut på 

Facebook och KAU:s läroplattform ”Itslearning” där majoriteten av det material som inte var 

relevant för studien kom ifrån. 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Kvalitativ Bildanalys 

Innan den kvalitativa bildanalysen genomfördes formulerades det frågor utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. För att en kvalitativ bildanalys ska kunna genomföras måste studiens 

frågeställningar och syfte brytas ner till preciserade frågor som ställs till materialet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 243). Studiens syfte och frågeställningar har brutits 

ner till dessa frågor: 

 

Hur använder sig idrottarna av sociala medier för att sprida sitt varumärke? Hur uttrycker 

de sig på sociala medier? Vilka bilder får mest respektive minst gilla? Vilka tankar och 

känslor väcker deras innehåll? Hur välproducerat är deras innehåll? Hur väl synkar deras 

texter med deras bilder? Kan bilderna tala för sig själva eller måste bilderna sättas i kontext 

med texten? Finns det några tydliga tecken/koder i bilderna? Vad vill avsändaren förmedla? 
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De bilder som hamnade utanför studiens urval och inte beskrivs i analyskapitlet, ligger under 

bilagor (se bilaga 1-4). De har valts att tas med som bilagor för att det fortfarande är relevanta för 

studien då det följer samma mönster som de bilder som har valts ut att analyseras. De kommer 

att refereras till i analysen för att stärka det resonemanget som förs i analysen men kommer inte 

analysers grundligt. 

3.4.2 Enkät 

Enkäterna är utformade utifrån ett typurval vilket menas att den har skickas ut till respondenter 

som är intresserade av extremidrott och som med stor sannolikhet följer extremidrottare på 

sociala medier. Enkäterna har delats på freerides forum, som är en del av freeride.se, som är 

skapad för att deras användare kan diskutera med andra användare inom olika ämnen av freeski. 

Redaktionen på freeride.se har även kontaktats, med syftet att publicera enkäten på deras 

förstasida. Eftersom användandet av webbenkäter används till denna studie, så har materialet 

samlats in via det program som använts vid skapandet av enkäterna, som också samlar in alla 

svar, sedan konverterades variabelvärdena till ett kodschema. Genom att sedan köra och 

analysera det igenom SPSS går det få ut tabeller och procentenheter för att kunna få svar på 

studiens frågeställningar. Genom de urvalen som använts kan svar samlas in ifrån respondenter 

som är garanterat intresserade av extremsport och kan därför vara relativt säkra på att de följer 

någon idrottare på sociala medier. Skulle någon som är intresserad av extremsport men som inte 

följer någon idrottare på sociala medier, eller inte använder sociala medier alls, svara på enkäten 

så finns frågor utformade för detta också. 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering innebär att forskaren översätter teorier och begrepp till variabler som mäter 

det forskaren vill mäta och formuleras på ett sådant sätt att respondenten kan förstå och svara 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 122). De operationaliseringar som utses för att användas i en 

undersökning har stor betydelse för hur slutresultatet kommer att bli och hur valid resultatet kan 

vara. Existerar det dålig överensstämmelse mellan operationaliseringen av frågorna och den 

teoretiska definitionen i en undersökning kan kritik uppkomma om att undersökningen har dålig 

validitet (Esaiasson et al., 2007, ss. 59-60). Eftersom studiens syfte var att undersöka hur 

användare interagerar med idrottarna, vad som är viktigt i deras material, så behövdes studiens 

frågeställningar formuleras om och brytas ner och anpassas för respondenterna. Enkäten började 

med att fråga respondenterna vilka sociala medier de följer idrottare på, för att kunna stärka att 

studien har inriktat sig mot det sociala medierum som flest användare följer idrottare på. För att 
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få en överblick på hur användare intreagerar med idrottare, ställdes det variabler angående om 

respondenterna gillar, delar, kommenterar och taggar kompisar i idrottarnas inlägg. Det som var 

mest relevant för denna studie i enkäten var variablerna angående, vad användaren får ut av att 

följa idrottarna, vad de vill veta mer om idrottarna och vad är största anledningen till att 

användaren följer en idrottare. Dessa variabler ställdes för att få svar på varför respondenten 

följer idrottaren. Vad de tycker är mest intressant med att följa en idrottare. 

3.6 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

3.6.1 Validitet 

För att en analys ska kunna klassas som valid måste den kunna ha relevant och tillräckligt mycket 

material och analyser för att kunna styrka problemformuleringen (Østbye et al., 2004, s. 40). Att 

uppnå god validitet är avgörande för förutsättningarna att erbjuda trovärdiga slutsatser om 

verkligheten. För att uppnå god validitet så krävs en god överensstämmelse mellan de teoretiska 

definitionerna och operationalisering av urvalet och att studien faktiskt mäter det studien avser att 

mäta (Esaiasson, et al., 2007, s. 61). Studien som har utförts har varit noggrant genomtänkt i valet 

av frågeställning genom att en av författarna till uppsatsen har djupare kunskaper om hur det 

funkar inom freeski, hur idrottarna ska framställa sig inom sociala medier och om den konflikten 

som finns inom communityn. Författaren har, redan innan studien påbörjades, sett ett tydligt 

mönster om att olika bilder får mer uppmärksamhet än andra och att det finns en orsak bakom 

det. Genom detta utformades frågeställningen om att titta på mottagarperspektivet när det 

kommer till idrottare på sociala medier. Hur de interagerar med idrottarna och vad de anser vara 

största anledningen till att de följer idrottarna med mera. Mottagarperspektivet analyseras via 

svaren vi får ifrån den kvantitativa enkätundersökningen. Det hävdas dock i teorin att en 

kvantitativ analys är en inriktning som sätter reliabilitet före validitet (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 82). 

 

Som nämnts tidigare handlar validitet inom kvalitativa analyser om hur den undersökning som 

gjorts verkligen besvarar den bestämda frågan som ställs (Bergström & Boréus, 2012, s. 41). 

Sharran B Merriam (1994) skriver om intern validitet inom kvalitativ forskning och beskriver det 

som i den mån att ens resultat stämmer överens med verkligheten. Ifall resultatet fångar det som 

finns och ifall forskaren verkligen studerar det de avser sig att mäta. Hon menar att validitet 

måste bedömas utifrån tolkningar av forskarens erfarenheter istället för i termer av verkligheten, 

som aldrig går att uppleva direkt (s. 177). Extern validitet däremot handlar om möjligheterna att 
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kunna generalisera och beskriva slutsatserna som uppstår på ett väl förklarande sätt, utifrån det 

urval som har undersökts. Slutsatsen ska kunna förklaras utifrån urvalet till någon form av större 

och mer relevant population, eller från en kontext till en eller flera andra. Det kan menas att 

resultatet kan se ut på ett visst sätt med hjälp av de individuella försökspersonerna eller så kan 

resultatet se ut på ett helt annat sätt ifall de är med i en större studie (Esaiasson et al., 2007, s. 64). 

Genom uppsatsen har metoderna som använts utfört på ett så noggrant och utförligt sätt som 

möjligt för att kunna få en stark validitet igenom hela studien. Bilderna har analyserats grundligt 

och variablerna för enkäten har utformats så att inga missförstånd kan uppstå.  

 

Efter flera försök att få ett svar från redaktionen på freeride.se fick vi inse att de inte vill svara, 

och då försvårades insamlandet av enkätsvar då vår första tanke var att freeride.se kunde dela den 

på deras Facebooksida och lägga upp den på första sidan på freeride.se. Vilket hade gett en större 

spridbarhet och enkäten hade nått en större grupp av människor inom freeski communityn. 

Eftersom freeride.se inte ville samarbeta och enkäten inte fick tillräckligt med svar via freeride.se 

forum, sprids enkäten via Facebook och Karlstad Universitets läroplattform “itslearning”. Detta 

resulterade i att studiens typurval inte kunde styras emot freeski helt och hållet på grund av att 

många respondenter som inte följer extremidrottare på sociala medier svarade på enkäten och 

studien har således ingen användning av deras svar.  

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att uppgifterna som anges är riktiga och tillförlitliga. “Reliabilitet betyder 

tillförlighet och gäller kvaliteten i insamlingen, bearbetning och analys av data” (Østbye et al. 2004, s. 40). 

Det innebär att mätningarna som genomförts under studien är korrekt utförda (Thurén, 2007, s. 

26). Med hög reliabilitet menas att så få fel som möjligt har uppstått vid insamling av data. Låg 

reliabilitet kan uppstå om enkätvariablerna är dåligt formulerade och respondenterna inte förstår 

variablerna. Det kan även uppstå om respondenterna inte är engagerade i enkäten, och till 

exempel inte bryr sig om vad de svarar, bara svarar för att svara och för att bli klara snabbt. I en 

kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att forskaren tittar på materialet på ett objektivt sätt och 

inte lägger in för mycket egna fördomar utifrån de referensramar som forskaren har i analysen. 

Därför är det viktigt att forskaren beskriver vad forskaren har för förutsättningar och tidigare 

kunskaper om ämnet till studien. Det är svårt att få hög reliabilitet på en kvalitativ innehållsanalys 

då analysen utgår ifrån forskarens egna tankar. För att få till en god resultatvaliditet, alltså att få 

fram ett svar som faktiskt svarar på frågan som ställs, så måste reliabiliteten vara hög.  
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Bristande reliabilitet kan bero på flera olika faktorer, det kan vara slump- eller slarvfel vid 

datainsamlingen, det kan vara slarviga eller oläsliga anteckningar och protokoll, som till följd kan 

ha orsakats av trötthet eller stress. Det kan också bero på tillfälliga hörfel och missförstånd i 

samband med intervjuer, ouppmärksamhet och skrivfel när materialet förs över till en datafil och 

så vidare. Så det finns många olika faktorer som kan påverka att undersökningen får en låg 

reliabilitet.  Så för att få till en hög reliabilitet innebär då att det är en full frånvaro av 

slumpmässiga eller systematiska fel när data samlas in för undersökningen (Esaiasson et al., 2007, 

s. 70). Eftersom webbenkäter användes för vår studie förenklades insamlandet och överföringen 

av material till konkret svarsdata, med hjälp av de insamlingsprogram som finns på internet och 

det uppstod heller inga förödande systemfel. Därför går det konstatera att studiens reliabilitet är 

tillräckligt hög för att resultatvaliditeten kan klassas som god.  

3.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att dra slutsatser från något vi vet till något vi inte vet. Det kan till 

exempel vara att fråga en informant om händelsen i en film. Utifrån informantens information 

kan man dra generella slutsatser om hur informanten uppfattade konflikterna i filmens handling. 

Genom att fråga olika informanter med till exempel olika utbildningar eller uppväxtmiljöer och se 

om detta påverkar hur de uppfattat filmen. Utifrån det går det dra slutsatser på ifall dessa faktorer 

påverkar uppfattningen (Østbye et al., 2004, s. 235). 

3.7 Metodproblem 

Vid insamlingen av material till den kvalitativa bildanalysen uppstod några problem, dels genom 

att Oscar Wester skadade sig i slutet av februari och hans Instagramkonto dog mer eller mindre 

ut. Westers inlägg från mars handlade mer om hans liv hemma i Stockholm och han lade även ut 

mycket videoklipp från säsongen. Eftersom studiens fokus låg på bilder omkring idrottarnas liv 

och skidsporten, så blev urvalet för Westers konto ifrån mars litet. Ett annat problem som 

uppstod var att Dahlström och Wester har betydligt mindre följare än vad Harlaut och Tjäder 

har. Det är betydligt större skillnad på hur många gillamarkeringar deras bilder har för Harlaut 

och Tjäder och det blir då enklare att se skillnad.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras de bilder som har valts ut till denna studie och resultat av 

studiens undersökning redovisas samt relevanta enkätsvar. 

4.1 Instagraminlägg 

I detta stycke finns de bilder som har analyserats grundligt, de andra bilderna som ingår i denna 

studie återfinns under bilagor.  

4.1.1 Jesper Tjäder 

 
Bild 1 - Jesper Tjäders mest gillade bild i februari 

 

Denotation (Bild 1): Bilden visar en överblick över en skidbacke utrustad med hopp och blåa 

ramper som åkarna kan åka på. Det finns även ett staket som stänger av backen och ger en känsla 

av att den del av backen med hopp är avstängd för allmänheten och är en typ av arena. Till 

vänster syns det en sittlift och med tanke på höjden och vinkeln sitter fotografen troligast i liften 

när bilden tas. Längst ner syns det några byggnader och bakom byggnaderna ett berg. Det ser ut 

som att det är snöflingor i luften och det ligger dis vid berget som ligger bakom byggnaderna. Det 

ligger ett ljus från höger i bilden som troligast kommer ifrån solen. Med hjälp av bildtexten kan 

användaren få en förklaring till att det är en arena som åkaren ska åka. “This course tho” med 
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symbolen “👌” efter, vilket betyder ungefär “den här banan alltså” och symbolen betyder “ja det 

är bra” och/eller “perfekt”. Bildtexten antyder att åkaren är nöjd över arenan. Bilden är tagen 

uppifrån, över arenan och med en riktning mot slutet av backen. 

 

Konnotation (Bild 1): Bilden ger en känsla av längtan, en längtan till att tittaren vill vara där, det 

ser härligt och fridfullt ut. Ljuset och snön som ligger i luften blir tillsammans en association till 

ett sagoland. Bakgrunden skulle kunna vara tagen ur en sagobok om ett land som inte finns, 

bortom verkligenheten. Det blir en längtan bort från vardagen, att bara ta det lugnt i ett 

vinterlandskap. För många kan bilden vara en kod för fjällsemester ifall de tidigare har upplevt 

det. Byggnaderna längst ner i bilden med sina fyrkantiga former och de symmetriska mönstren av 

fönster ger en känsla av strikthet. Här kan även platsen där bilden är tagen spela in på känslan av 

det, då bilden är taggad på platsen PyeongChang som ligger i Sydkorea. Utan att veta vart bilden 

är tagen är det svårt att placera vart åkaren befinner sig, men den som ser bilden skulle kunna 

anta att det är i ett land som inte är ett typisk land för fjällmiljö.  

 

En typisk byggnad i en fjällmiljö ger oftast en hemtrevlig känsla, jämfört med byggnaden som står 

längst ner i bilden. Den känns mer som ett felplacerat hotell som är hämtat från en stad som 

skulle kunna ligga i just Sydkorea, tack vare de uppfattningar som givits av massmedia om hur 

Sydkorea ser ut. Men för just den här bilden står det i texten vart bilden är tagen, så tittaren 

behöver inte fundera på det. Om bilden ses utifrån ett freeskiperspektiv så är det helt klart arenan 

som får mest fokus. Den är speciell på grund av att det är mycket ramper och åkaren kan åka på 

väldigt många olika sätt. Åkaren kan också vara kreativ, vilket ständigt eftersträvas när 

tävlingsarenor byggs. Det ger en längtan av att vara där och testa arenan och framför allt se mer, 

vilket skapar ett intresse för att hålla sig uppdaterad kring Tjäder när han är där. Arenan är i 

perfekt form och det är raka och snygga kanter vilket ger en känsla av att det är en välbyggd 

arena. Följare som tittar på bilden kan drömma sig bort och tänka sig in i hur det skulle vara att 

testa arenan vilket även det ger en känsla av längtan bort ifrån verkligenheten.  
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Bild 2 - Jesper Tjäders minst gillade bild i februari 

Denotation (Bild 2): Bilden är tagen i ett rum med fönster från golv till tak som också täcker 

hela den sidan som syns i bilden, fönstren är även rundade och i taket sitter det runda lampor. I 

bilden går två personer bort från kameran mot en dörr som står öppen. Längst ner i högra hörnet 

syns även slutet av en rulltrappa. Utanför rummet nere till vänster, bakom dörren personerna är 

på väg mot, sticker det fram en motor på ett flygplan, det står även ett flygplan längst bort i 

bilden vid en byggnad. Det står även fordon som är typiska för en flygplats till höger om 

flygplansmotorn. Bilden är tagen på en flygplats mest troligen vid en gate där personerna i bilden 

är på väg att stiga ombord på ett plan. Bildtexten pekar även på det, då texten lyder “Take off” 

följ av två flaggor, Sydkoreas och Sveriges.  

 

Konnotation (Bild 2): Bilden utger en känsla av mystik med de gråa tonerna och det stora 

fönstren känns som en port som öppnar upp sig mot en framtid. Bilden ger även ut en känsla av 

värme och lycka som att en kär vän är på väg tillbaka hem. Detta kan tillämpas till de parasociala 

relationer som kan ha byggts upp med personen. Bilden känns inte som ett “farväl”, vilket kan 

uppstå med bilder där personen går ifrån kameran, utan känns mer som ett “vi ses snart”. De 

stora fönstren och ljuset som kommer in ger bilden ett lugn ifrån det mystiska som det gråa 

avspeglar. Flygplanen i bakgrunden och flygplatsen i sig ger en känsla av längtan att själv åka ut 

och resa och se världen. På grund av att bilden innehåller flygplan och att personen går emot en 

öppen gate går det förstå att personen ska ut och flyga men bilden själv avslöjar inte något mer. 
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Men med hjälp av bildtexten “Take off” och de två flaggorna får bilden en kontext och det går 

att avläsa att personen ska flyga ifrån Sydkorea. Det kan se igenom att platsindikatorn säger att 

personerna är i Seoul och även eftersom den flaggan ligger först i texten. Personen ska troligtvis 

flyga till Sverige eftersom den svenska flaggan kommer efter Sydkoreas. Är följaren intresserad av 

freeski och vet vem avsändaren är så finns också förkunskaperna att avsändaren är uppfödd i 

Sverige och vart personerna har varit. 

4.1.2 Henrik Harlaut 

 
Bild 3 - Henrik Harlauts mest gillade bild i december 

 

Denotation (Bild 3): Det som ligger i fokus i bilden är en hand som håller i en skida och som 

drar i skidan så att den böjs. Personen som skidan sitter fast på flyger genom luften. Under 

personen står en annan person vilket ger ett perspektiv på att personen som håller i skidan är 

högt upp i luften. Miljön runt om visar att bilden är tagen i en skidbacke och fjällmiljö, till vänster 

i bilden långt bort syns även en lift och bakom liften syns fler skidbackar och berg. Personen med 

skidan är på väg framåt i bilden och ska med största sannolikhet hoppa i nästa hopp som ligger 

längre bort i bilden.  

 

Konnotation (Bild 3): Bilden utger en känsla av frihet av att flyga genom luften och en känsla av 

den kontrollen som personen har i luften. Landskapet i bilden ger en lugn känsla och det ser 

väldigt fridfullt och harmoniskt ut med all snö och de stora bergen i bakgrunden. Bilder ger också 

en längtan av att själv vara där och åka skidor och det byggs till och med upp lite avundsjuka. Att 

personen är så högt i luften och har sådan kontroll över situationen visar att åkaren är väldigt 

skicklig och detta kan motivera följare till att våga pressa sig själva till att göra samma sak. Med 

hjälp av bildtexten “new garmin edit dropping soon” och med hashtaggen ”#garminvirb” går det 

förstå att bilden är en teaser till en video som åkaren filmat med en Garmin actionkamera. Detta 
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blir ännu mer självklart ifall användaren besitter tidigare kunskaper om vad Garmin är. Detta 

väcker tankar på ifall åkaren här har blivit uppmanad till att marknadsföra Garmin, för en 

kompensation, eller om det är på eget initiativ.  

 

 
Bild 4 - Henrik Harlauts minst gillade bild i december 

 

Denotation (Bild 4): I bilden syns två personer som går på en bro som är upplyst av sex stycken 

gatlampor. Det ligger snö på bron på högersidan som nästan täcker hela bron och bron har 

träplankor som broräcken. Till vänster är det troligen ett kyrktorn eller en hög byggnad som 

delvis är upplyst. De två personer är ljust klädda och bär vad det ser ut som spadar och de rör sig 

emot kameran. En större byggnad kan utskiljas i anslutning till kyrktornet. 

 

Konnotation (Bild 4): Bilden utger en känsla av ödslighet av det mörker som fyller det mesta av 

bilden. Det finns bara några få ljuskällor i bilden, tack vare lamporna på bron och det upplysta 

tornet i bakgrunden och några små lampor längre bort. Detta lägger fokus på de två personerna 

som kommer gående och de framställs som ganska mystiska när de kommer gående emot 

kameran. Bron ser ut att vara gammal och brädorna ser ruttna ut, vilket tillsammans med 

kyrktornet och med de annalkande figurerna höjer mystiken av bilden. Bilden känns lite som att 

det skulle kunna tillhöra omslaget till en thrillerfilm tillsammans med bildtexten “City´s full of 

villains and creeps”. Det kan ge funderingar på ifall personerna i bilden, som ser ut att gå med 

spadar, är vänligt sinnade eller har onda avsikter. Bilden ger dock också en känsla av längtande till 

vintern, när det är mörkt och snön glittrar i ljuset och himlen är fylld av stjärnor vilket i sig skapar 

ett lugn i bilden. Det skapar också en känsla av avund ifall tittaren har vetskap om vem personen 

som lagt upp bilden är och att de antagligen har varit ute och fixat till hopp. Det ger en känsla av 



 

 41 

avund och önskan om att själv kunna vara ute på kvällen och fixa i backen till sent på kvällen, för 

att sedan ska åka på. De ser ut att gå väldigt avslappnat men ändå bestämt emot kameran. 

Personerna avger en sådant lugn i bilden som att de inte har några problem i världen att tänka på, 

utan deras liv går ut på att ha kul och åka skidor.  

4.1.3 Emma Dahlström 

 
Bild 5 - Emma Dahlströms mest gillade bild i mars 

 

Denotation (Bild 5): I bilden står det fem personer som står på en rad, med håret över deras 

ansikten och de har alla skidglasögon på sig. Personerna står i ett rum med mycket trädetaljer och 

de har samma sorts kläder på sig som om de ska på en temafest. Bilden är tagen ur ett 

fågelperspektiv som en selfie, mest troligen med en actionkamera på en selfiestick.  

 

Konnotation (Bild 5): Bilden känns glatt utförd och tjejerna på bilden ser ut att ha roligt 

tillsammans och det är en väldigt skön och rolig bild. Bilden är inte direkt av någon vidare bra 

kvalité då det inte finns någon direkt tanke bakom bilden utan det ska bara vara på skoj. Vid 

första anblick så går tankarna direkt till att tjejerna ser ut som “cousin itt” ifrån The Addams 

Family, då de har håret över deras ansikten och skidgoggles över ögonen. Denna typen av 

koppling förekommer troligtvis bara ifall mottagaren har växt upp med The Addams Family och 

lärt sig de tecken och koder som hör till serien och hur ”cousin itt” ser ut. Detta väcker en känsla 

av nostalgi till när mottagaren var liten och tittade på Addams Family på TV som barn. 

Omgivningen på bilden känns som en mysig skidstuga med det typiska trägolvet och trädörrarna 

som ofta förekommer i fjällstugor. Även detta är tecken och koder som måste läras in genom att 

någon gång ha varit på skidsemester och bott i en fjällstuga. Det är inte självklart att fjällstugor 
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oftast är utrustade med mycket trä, utan det är något människor måste uppleva själva. Med tanke 

på bildtexten “We´re ready! Here we go” och med hashtaggen “#NineQueens” får tittaren 

information att åkarna ska delta i Nine Queens tävlingen som är de kvinnliga freeskiåkarnas 

version av Nine Knights. De dräkter tjejerna har på sig i bilden ser lite prinsess liknande ut och 

det kan förstärkas av att detta event heter Nine Queens och det blir då passande att klä ut sig i 

prinsessklänningar. Kontexten mellan bilden och bildtexten går då bara att förstå vid första 

anblick ifall läsaren besitter tidigare information och kunskaper om vad Nine Queens är. Den 

mer rätta tolkningen av kläderna är att det är en så kallad “Dirndl”, som är ungefär som en 

kvinnlig folkdräkt i Österrike. Detta kan förstås då tävlingen hålls i Österrike och bilden är också 

hashtaggad med “#DrindlParty”.  

 

 
Bild 6 - Emma Dahlström minst gillade bild i mars 

 

Denotation (Bild 6): I bilden syns en silhuett av en person som har skidor på sig som flyger 

genom luften. Med tanke på att det ligger ett snömoln till vänster om bilden så kom åkaren mest 

troligen därifrån och är på väg bort från kameran. Under personen är det uppbyggt ett snötorn 

som liknar ett torn på en borg och med tanke på att det är många företagsloggor i bilden så är 

detta en sponsrad tävling. I bakgrunden är det en snöklädd bergskedja som antyder att bilden är 

tagen i fjällmiljö. Över bergskedjan strålar solen rakt in i kameran och personen ligger lite till 

höger om solen. Bilden är tagen av en fotograf på avstånd. 

 

Konnotation (Bild 6): Frihet och harmoni utstrålar bilden, med solstrålarna som träffar kameran 

och bildar ett guldigt filter över bilden. Detta bidrar till att bilden lyfter sig och skapar frihet och 

harmoni. Bilden ger en längtan efter att man vill vara den personen som flyger genom luften. En 
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längtan av att få sätta sig in i hur personen känner just i det tillfället bilden togs, en längtan efter 

friheten att flyga som en fågel genom luften. En längtan som kan övergå till en fascination över 

vad personen i bilden får vara med om och hur fantastiskt personens liv är, att personen får 

uppleva väldigt mycket. En längtan bort till ett liv tittaren vill ha, bort ifrån vardagen. Bilden 

känns som det perfekta tillfället, som personen i bilden kan drömma sig tillbaka till när allt bara är 

perfekt. Vädret är bra, åkaren presterar och fotografen lyckas att ta bilden i rätt sekund. Det är 

bara ett perfekt ögonblick för som åkaren kan titta tillbaka till och dela med sig av till sina följare 

och hoppas att de glädjas lika mycket.  

 

Bildtexten: “Last day at #NineQueens with a sw5 truck 👑 Gonna be hard to leave this place!”, 

förstärker den känslan när allt är perfekt och allt går som det ska och personen vill bara stanna 

där för alltid. Att bilden är välproducerad, genomtänkt och tagen av en fotograf kan stärkas 

genom bildtexten: “P: @shay_will”, “P” står för photo (foto) och det är ett vanligt sätt att skriva 

för att visa tacksamhet och ge beröm till en fotograf.  Utan bildtexten kan det vara svårt att förstå 

vad åkaren gör. Men genom att titta på uppbyggnaden av skidbanan går det förstå att åkaren 

tävlar i Nine Queens tävlingen. Åkaren flyger över vad som ser ut att vara ett torn på en 

medeltida borg. Genom de tecken och koder som människor fått lära in sig, så associeras borgar 

med riddare och prinsessor. Med hjälp utav detta går det förstå att åkaren är med i tävlingen Nine 

Queens och det går också förstå att Nine Knights tävlingen kommer arrangeras där, då banan för 

dessa tävlingar är uppbyggd som just en medeltida borg. Detta kan troligtvis bara förstås vid 

första anblick ifall tittaren har tidigare kunskaper om Nine Queens och Nine Knights tävling.  
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4.1.4 Oscar Wester 

 
Bild 7 - Oscar Westers mest gillade bild i januari 

 

Denotation (Bild 7): Fokus i bilden ligger på en person som flyger i luften. Med tanke på hur 

armen som är närmast kameran ligger så är bilden tagen med en actionkamera på en selfiestick, 

GoPro är även taggat i bildtexten. Den andra handen håller i ena skidans bakspets. Det är svårt 

att få en känsla av vart personen är på väg då personen mest troligen är i en rotation. Men det 

logiska är att personen är på väg nedför backen mot nästa hopp som syns i bakgrunden. Miljön är 

en skidbacke med lite träd runt om, i bakgrunden syns som sagt ett hopp och längst ner i bilden 

synd mer träd. Det är klarblå himmel och sol. Längst ner till höger syns en till person.  

 

Konnotation (Bild 7): Bilden har mycket kontraster i färgerna med den klarblåa himlen som 

bryter av mot den iskalla snön och den svartklädda personen som bryter både mot det blå och 

vita. Bilden har en liten kaxig framtoning “här är jag och titta vad jag kan göra”, den känslan 

stärks med hjälp av att bilden känns hård genom de kraftiga färgkontrasterna. Personen tittar bort 

från kameran och har blicken riktad nedåt mot snön under personen, vilket även det ger en kaxig 

känsla, som om personen inte släpper in tittaren. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att 

personen känns otrevlig mot tittaren dock hade personen känts mer öppen om kameran hade 

varit i en annan vinkel. Bilden har en selfie känsla och i vanliga selfies är personen i bilden mer 

riktad mot den som tittar på bilden. Det känns som att bilden inte har någon direkt tanke bakom 
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sig utan bara är en den bästa bilden av en rad seriebilder. Handen som håller i en typ av pinne 

som kameran sitter på tar onödigt stort fokus i bilden och förstör harmonin i bilden. Bilden är av 

ingen direkt kvalité och det finns ingen direkt tanke med den. Det är mer en bild tagen ur 

personens vardag, om bilden sätts i kontexten att personens vardag är att åka skidor. Den kan 

jämföras som om en kock skulle ta en selfie i sitt kök på en restaurang, inget speciellt med bilden, 

utan meningen med bilden blir att visa upp en vanlig vardag. Tillsammans med bildtexten får 

bilden däremot en annan betydelse. Genom att bilden är hashtaggad ”#xgames” går det förstå att 

personen troligtvis provar banan inför X Games tävlingen. Detta blir tydligare ifall personen som 

ser bilden vet vad X Games är, vilket ger situationen som bilden är tagen i en högre status. Den 

ger en högre status hos de personer som är insatta och vet vad X Games är, för de som inte vet 

vad X Games innebär spelar inte bildtexten någon större roll om inte personen kollar upp vad det 

är. X Games är en tävling som nästan alla som håller på med freeski vill vara med i. Det är endast 

inbjudna och de bästa åkarna som får vara med. X Games anses vara den största tävlingen som 

en idrottare inom extremidrott kan bli inbjuden till. Att åkaren visar att han är bra nog att få vara 

med i X Games höjer fascinationen av åkaren och dennes liv.  

 

 
Bild 8 - Oscar Wester minst gillade bild i januari 

 

Denotation (Bild 8): I bilden syns en person som blickar ut genom ett fönster ut mot ett 

vinterlandskap. Personen är en svart silhuett och så är även fönsterramarna. Utanför fönstret 



 

 46 

längst ner i bilden syns ett skyddsnät och uppe till höger är det en sittlift. Det är väldigt vitt och 

det är antagligen snöstorm då det som finns längst bort i bilden har som ett vitt snöfilter över sig. 

Även bildens bildtext gör så att följaren förstår att det är en snöstorm med tanke på vilka 

symboler som används.  

 

Konnotation (Bild 8): Bilden blir till en längtan bort, en längtan till bättre väder, personen känns 

uppgiven och står och tittar ut genom ett fönster på ett landskap i snöstorm. Om den som ser 

bilden hade varit i samma situation själv och haft samma referensramar som personen i bilden, är 

det lätt att förstå vad känslan av bilden utstrålar. Man förstår frustrationen som uppstår hos 

personen i bilden, det enda personen vill och syftet med att personen är där, är att åka skidor och 

så går inte det för att det är dåligt väder. Bilden är enkel men känns ändå genomtänkt och det går 

att ta in känslan i bilden även om det inte finns så mycket i bilden. Utanför är allt vitt, det går inte 

att se konturerna i snön, marken känns helt platt men det är den antagligen inte.  

 

De svarta silhuetterna bryter av snyggt mot den vita snön utanför och förstärker känslan av 

längtan till något bättre. Det som bryter av snön på utsidan som till exempel sittliften och träden 

har som ett dimmigt filter över sig som mest troligen beror på att det blåser och snöar. Desto 

längre bort från fönstret sakerna befinner sig desto mindre tydliga är de. Bildtexten består av tre 

emojis, en tornado, ett moln med nederbörd och en vindpust och tillsammans med bilden så ger 

de ett tydligt budskap vad personen vill säga med bilden. Att det är dåligt väder med snöstorm 

och starka vindar. Den hjälper även tittare som inte har samma referensramar att förstå bilden, 

bildtexten är enkel men även tydlig, den säger det bilden säger. Bilden går att förstå utan 

bildtexten med det förutsätter att tittaren känner till de koder och tecken bilden har för att tittare 

ska kunna förstå bilden. Har inte tittare de förkunskaperna är det svårt att direkt förstå vad bilder 

säger och då kan bildtexten hjälpa till men det är inte säkert att tittaren ändå förstår..  
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4.2 Enkätsvar 

Enkäten fick 189 svar, där 103 respondenter (se bilaga 5) svarade att de följer extremidrottare och 

kunde därför svara på resten av enkäten. 87% av de 103 respondenterna svarade att de följer 

extremidrottare via Instagram (se bilaga 5). Eftersom studiens syfte är att titta på hur människor 

interagerar med idrottarna så finns det ingen anledning till att jämföra kvinnor och män. Det som 

går att ställa sig kritiskt till i studiens enkät är att det är mest män som har svarat på enkäten (se 

bilaga 5), dock speglar det freeskis population då freeski som sport är mansdominerade. Det är 

betydligt fler män som tävlar inom freeski än kvinnor och det är större konkurrens bland män i 

tävlingssamband. Vi har valt att redovisa det som är som vi tycker är mest relevant för denna 

studie. 

 

Figur 1 - Visar största anledningen till att en användare följer en idrottare (103 svar) 

 

Figur 1 visar resultatet på frågan “vad är största anledningen till att du följer en idrottare?” 

Figuren visar att majoriteten av de svarande är mest intresserade av att se välproducerat material 

ifrån idrottarna än att få en inblick i idrottarens liv som är den näst största anledningen till att de 

följer idrottarna. Anledningen till det kan vara att de flesta respondenterna som svarade finns 

inom freeski communityn.  
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Figur 2 - Visar hur respondenterna interagerar med idrottarna (103 svar) 

 

Figur 2 visar hur respondenterna interagerar med idrottarna. I figuren går det se att människor 

väljer hellre att gilla ett inlägg före att kommentera och dela. Anledningen kan vara att det är 

betydligt mycket enklare att trycka på gilla, det tar minst tid och personen behöver inte anstränga 

sig. På Instagram så räcker det att följaren dubbelklickar på en bild för att gilla den. Att dela ett 

inlägg innebär även att inlägget hamnar på personens privata profil på sociala medier vilket vissa 

användare kan dra sig för att göra och väljer personen att kommentera kommer andra som 

personen har i kontaktlistan kunna se vad personen kommenterar. En annan anledning kan vara 

att människor är väldigt måna om vad andra människor tycker om de, och är rädda för att bli 

kritiserade, därför väljer folk att gilla mer än att kommentera och dela. Att människor hellre 

taggar en vän i ett inlägg, kan beror på att de tror att de enbart skriver till den de taggar och inte 

tänker på att andra kan se vad de kommenterar.  
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5. Analys 

I detta här kapitlet analyseras och kopplas det insamlade materialet i resultatkapitlet till 

de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. 

5.1 Att stärka sitt varumärke 

Vid hanteringen av sitt varumärke måste idrottarna se till att de speglar den bild som 

representerar varje enskild idrottare bäst. De måste ställa sig de frågor som uppkommer vid 

skapandet av varumärkesidentitet som hur de vill bli uppfattade och vilka personlighetsdrag de 

vill ska framträda. Det är viktigt att idrottaren bygger upp en så autentisk och verklig identitet av 

sig själv som möjligt för att följarna ska få förtroende för idrottaren. Deras identitet måste bygga 

på tillit för att kunna inspirera följarna till interaktion med idrottaren och förhoppningsvis locka 

till köp av produkterna som de representerar (Kapferer, 2001). För att ett varumärkes identitet 

ska kunna anses lyckad måste den kännas som en nära vän, istället för bara en informant för en 

produkt, och det är det som sociala medier kan bidra med. Varumärket kan på sociala medier ses 

som en utav populationen och det sker en tvåvägskommunikation mellan varumärket och 

användarna (Tuten, 2008). För att få till en stark och god varumärkesidentitet är det viktigt att 

spegla de tillgångar som Arvidsson (2005) nämner och inte bara fokusera på produktens 

egenskaper. Att kunna uppvisa känslor och lojaliteten som de har bidrar det till att identiteten 

stärker tillgivenheten som varumärket får emot kunderna. Detta är något som idrottarna måste ha 

i tanken genom att de är deras eget varumärke och måste därför se till att inläggen kan uppfattas 

på ett sätt som missgynnar hur de vill bli uppfattade hos deras följare.  

 

Eftersom det är följarna som sprider deras varumärke genom det innehåll idrottarna lägger ut så 

har idrottarna själva ingen direkt kontroll över hur inläggen kommer att uppfattas. Men genom 

att implementera dessa tillgångar och att visa tillit kan de iallafall påverka att inläggen uppfattas på 

bästa sätt. Att se på idrottaren som ett brand-as-person ger en bra bild på hur idrottaren ska agera 

på sociala medier. De ska förespråka sitt varumärke medans de samtidigt agerar som en nära vän 

med användarna. Att ha en stabil och autentisk identitet är den mest centrala delen av ett 

varumärkes strategiska vision och existens (Aaker, 1996). Idrottarna behöver då inte ha någon 

effektfull slogan som de skyltar med vid varje inlägg för att uppvisa deras produkt. De behöver 

bara koncentrera sig på att bygga upp de parasociala relationerna så kommer deras användare att 

se till att deras varumärke och de produkter de förmedlar hålls starkt. Som i Harlauts mest gillade 

bild (se bild 3), pratar han om att en ny video som är inspelad med en Garmin Vibe actionkamera 
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snart kommer släppas. Det finns ingen ytterligare information om kameran men det funkar ändå 

som marknadsföring för Garmin och användare som kan tänkas vara intresserade får tips genom 

Harlauts inlägg. Det blir samma med hans Armada skidor, som det inte finns någon information 

på alls i bildtexten, men användare som är insatta inom skidcommunityn och vet vad det är för 

märke får genom Harlaut tips om vad som går att göra med Armada skidor. Det blir samma med 

Westers mest gillade (bild 7) där han hashtaggar #Gopro, vilket också funkar som 

marknadsföring genom att han visar vilka bilder det går att ta med en Gopro kamera, även om 

personen är flera meter upp i luften. 

5.2 Att sprida sitt varumärke 

Idrottarna använder sig av sociala medier på ett sätt som gynnar deras personliga image och även 

stärker deras varumärkesidentitet. Detta gör de genom att skapa en vänlig känsla i deras innehåll 

som känns autentisk och ärligt. De riktar sitt innehåll till sina följare genom att berätta vad som 

pågår i deras liv, vilket de vet att de flesta följare är intresserade av och därmed stärker de 

relationer som existerar mellan idrottarna och sina följare. Eftersom de flesta följare som följer 

idrottarna ingår i samma community of interests (Armstrong & Hagel, 1995) kan idrottarna 

försäkra sig om att de oftast vet vad de pratar om och kan då använda ett språk och beteckningar 

som andra utanför communityn kanske har svårt att förstå först. Det kan vara begrepp som till 

exempel Dahlströms hashtag #ninequeens (se bild 6). Begrepp som dessa kan vara svårt att först 

veta vad de betyder ifall följare inte tillhör communityn som är intresserade av freeski. Användare 

som tillhör andra communitys kan också följa idrottaren på grund av andra anledningar. Till 

exempel användare som tillhör communities of relations, som är mer intresserade av att knyta 

kontakter med andra och som kanske använder liknande klädstil som är typiska för skidåkare. 

Dessa användare och även användare inom communitys of transactions, som är mer intresserade 

av produkter, kan följa idrottare för att få tips och information om de produkter som finns inom 

freeski, genom att kommunicera med varandra (Armstrong & Hagel, 1995). 

 

Ur den kvalitativa bildanalysen kommer det fram att de bilder som får mest uppmärksamhet är 

inte de mest välproducerade. Istället är det de bilderna som inte anses ha någon direkt tanke 

bakom som får mest gillamarkeringar. De bilder som får mest uppmärksamhet är snarare bilder 

som är tagna i ett moment ur vardagen, till exempel kan det vara en GoPro selfie när idrottarna 

befinner sig i luften (se bild 7) eller en överblicksbild på en arena som idrottarna ska åka i (se bild 

1). Mottagaren får en inblick i avsändaren liv och känner sig på så sätt delaktig i avsändarens liv. 

En annan typ av bilder som får mer uppmärksamhet är bilder som kan anses som roliga (se bild 
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5). Det finns en tydlig röd tråd som går igenom större delen av alla de bilder som ingår i denna 

studie (se bilaga 1-4), även hos de bilder som inte är med i empirikapitlet och finns bifogade 

under bilagor. Det är att de bilder som känns mer personliga och som ger en känsla av att 

mottagaren kommer idrottaren nära som får mer uppmärksamhet. Att avsändaren blir en del av 

mottagarens liv och bygger upp en personlig relation vilket i sin tur leder till att mottagaren mer 

ofta gillar och kommenterar inlägg och på så sätt ökar spridbarheten för avsändaren.  

 

Ballatine och Martin (2005) menar att ifall en mottagare har starka parasociala relationer till 

avsändaren så ger det en större chans att mottagaren vill sprida avsändarens innehåll och 

produkter till andra användare. Detta hjälper avsändaren att sprida sitt varumärke och de bilder 

som känns mer personliga skapar starkare parasociala relationer. Detta ger även svaret på frågan 

om vad som är största anledningen till att användare följer idrottare (se figur 1) i studiens enkät, 

som pekar där mot att följarna följer idrottarna för att respondenterna vill se välproducerade 

bilder. Medans bildanalysen pekar på att följarna interagerar med de bilder som är av sämre 

kvalité och kan anses som mer personliga. En anledning till detta kan vara att fler personer som 

befinner sig utanför freeski communityn följer idrottarna på sociala medier och har således inte 

insikt på vad som värderas högt inom freeski, vilket är välproducerade bilder. Enligt Jenkins et al. 

(2014) teorier kring spridbarhet har idrottarna gjort det teorin säger, att ett material ska vara 

relevant för många olika målgrupper. Anledningen till att de flesta respondenterna i enkäten har 

svarat att de vill se välproducerade bilder, är antagligen för att merparten av respondenterna har 

kunskaper om freeski och befinner sig inom freeski communityn. 

 

Kaplan och Heinlein (2010) skriver om hur avsändare ska bete sig på sociala medier för att öka 

spridbarheten och det är något som idrottarna som ingår i denna studie efterföljer. De skriver 

bland annat om att avsändaren ska ha ett aktivt flöde vilket idrottarna har, beroende på var de är 

och vad de gör. Vissa perioder kan det vara nya inlägg varje dag till exempel att de är på en 

tävling. Då kan det börja med att de lägger upp ett inlägg att de har kommit fram till den platsen 

där tävlingen arrangeras. Nästa inlägg kan handla om hur deras träning inför den kommande 

tävlingen går och senare på kvällen kan det komma ett inlägg att de till exempel äter middag med 

hela landslaget. Inläggen kommer i en aktiv ström under hela tävlingen som kan hålla på under 

flera dagar och det kan avslutas till exempel med ett inlägg att de reser hemåt som Tjäders bild (se 

bild 1). Enligt Kaplan och Heinlein (2010) ska även avsändaren ha god kunskap om sin målgrupp 

och lägga upp material som är intressant för målgruppen och samtidigt, enligt Jenkins et al. 

(2014), ska avsändaren vara medveten om att materialet sprids till många utanför deras tänkta 
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målgrupp. Idrottarnas inlägg riktar sig främst emot människor inom freeski communityn och det 

syns tydligt i deras bildtexter då de använder ett språk som är typiskt för freeski med uttryck och 

ord som används mellan människor inom freeski. Det blir såldes svårt för människor utanför 

freeski att förstå innebörd i bildtexten då de inte har samma referensramar som de inom freeski 

communityn.  

 

Kaplan och Heinlein (2010) menar även att avsändaren ska vara ödmjuk och oprofessionell i 

dennes inlägg och ligga på samma nivå som mottagarna, de ska kunna kännas som en i gänget. 

Det gör idrottarna genom att de använder ett språk som finns inom freeski communityn, de 

använder koder och tecken som är typiskt för freeski. Samma gäller för de bilder som idrottarna 

lägger upp som är typiska för freeski. De bilderna kan möjligtvis tolkas olika beroende på hur 

insatt följaren är i freeski communityn. Människor inom communityn kan med hjälp av bilden 

och bildtexten tolka det på ett sätt som ger djupare förståelse för vad idrottaren vill säga med 

bilden. Medans följare utanför freeski communityn kan tänkas tolka bilden på ett annat sätt, på 

grund av att de kanske inte har förståelse för vad idrottaren försöker förklara i bildtexten. Det 

krävs att följaren besitter de tecken och koder som kommer med bilderna och bildtexten för att 

kunna få full förståelse för innehållet. Dessa koder måste läras in genom att engagera sig inom 

freeski och lära sig de begrepp och det språksätt som används inom freeski. Det kan vara en 

anledning till att de bilder som fått mest gillamarkeringar i denna studie är de bilder som inte ses 

som välproducerade utan är bilder som snarare kan ses som häftiga av människor utanför freeski 

communityn. De gillar bilden för att det tycker att den är häftig och lägger inte ner tid på att 

förstå varför avsändaren har lagt upp just den bilden. Anledningen till att avsändaren har lagt upp 

bilder utan någon bakomliggande tanke kan vara av just den anledningen, att de är medvetna om 

att de har följare som är utanför freeski communityn och som gillar bilder för att de ser häftiga ut. 

 

De användare som är aktiva med att dela inlägg och även taggar kompisar i inlägg kan vara 

omedvetna om det, men de är en stor och viktig del för att hjälpa idrottaren att sprida sitt 

varumärke och för att nå en större publik. Detta går att se i inläggen ifrån alla fyra idrottarna, 

deras kommentarfält är fullt med användare som taggar sina kompisar för att de vill dela med sig 

av känslan de själva får ifrån innehållet (se bild 1-8). Som det går att se ifrån enkätsvaren så är det 

inte en stor del av respondenterna som brukar dela inlägg ifrån idrottare (se figur 2). Detta visar 

att det är svårt att få följare att dela innehållet men det går också att tänka att de som har delat 

innehållet är de som är mer insatta i freeski communityn och vill dela med sig av materialet till 

den communityn of interests (Armstrong & Hagel, 1995) som också är intresserad av freeski och 
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skulle därför vara intresserade av innehållet. Användare som delar innehåll till vänner och familj 

utför en så kallad friendvertising för varumärket, om det utförs på ett uppmuntrande och 

gynnande sätt för idrottaren (Tuten, 2008). Det är de följare som har byggt upp en stark 

parasocial relation (Horton & Wohl, 1956) med idrottaren, som ser idrottaren som en nära vän, 

som oftast är mer aktiva med att dela idrottarens innehåll. Detta gör de för att de vill vara till 

hjälp för idrottarens utveckling och möjligen även visa andra vilka intressen användaren har, som 

delar innehåll ifrån en extremidrottare. För att öka chanserna för friendvertising riktar sig 

avsändaren till den specifika målgruppen, eller den communityn of interest, som täcker 

extremidrott för att försäkra sig om att innehållet mottages på ett positivt sätt och därmed ökar 

chanserna till spridning som gynnar idrottaren.  

 

Det finns flera olika strategier som grundar sig på att det är användarna som delar innehåll och 

hjälper varumärken att sprida sig över sociala medier på detta sätt. Marian Salzman (2003) pratar 

om sin strategi av att använda de “bin” som existerar på sociala medier. Att skapa “bikupor” 

genom att belöna “bina” med rabatter på produkter och för att stärka relationen mellan “bi” och 

varumärke. Detta är på ett sätt samma teori som att rikta in sig på de olika communitys som finns 

på internet som Armstrong och Hagel (1995) nämner. Men till skillnad ifrån teorin om 

communitys så låter Salzmans sätt med att se användarna som “bin” som en mer byråkratiskt 

strategi, nästan på gränsen till slavarbete vilket med största möjlighet uppfattas negativt. Tittar 

man på idrottarnas innehåll går det se att de ser sina följare som en community och inte som 

“bin” som bara finns där för att aktivt sprida deras innehåll. De uppmanar inte följarna till att 

sprida deras innehåll för egen vinning, utan följarna gör det på eget initiativ för att de troligtvis 

vill stödja idrottarna.  

 

En annan strategi är att rikta in sig på de tre olika typer av användare (mavens, connectors och 

salesmans) som kan förekomma på sociala medier som Tuten (2008) nämner. Genom att 

idrottarna följer och interagerar med användare med en stor vänskapskrets så ökar chanserna att 

de blir upptäckta av den personens vänner. Och genom att lägga upp innehåll som visar att 

idrottarna är intresserade av annat än bara freeski och visar det till användarna når de även 

användare som är utanför communityn av freeski och även mavens och salesmans. Som Tjäder 

som la upp en bild på hans “travel essentials” som han skriver i bildtexten (se bilaga 1). 

Användare som tillhör transactions communityn och salesmans, som mestadels är intresserade av 

produkter, kan genom den här bilden få tips och diskutera om produkterna i bilden (Armstrong 

& Hagel, 1995). Genom att lägga upp innehåll som låter följaren få se bilder ifrån idrottarens liv, 
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både utanför och inom freeski världen, täcker idrottaren alla de communitys som existerar och 

når därför en större skara av användare som kan tänkas dela deras innehåll. Att idrottarna förlitar 

sig på att användarna är insatta och intresserade kan man se på hur de formulerar sig i bildtexten. 

Därför kan de också försäkra sig om att följarna är så pass insatta i deras liv att de hjälper till att 

sprida deras varumärke även utanför den communityn som täcker intresset av freeski.  

5.3 Att kommunicera via sitt sportvarumärke 

För personliga varumärken inom sport är det viktigt att idrottaren försöker att upprätthålla en så 

positiv bild av sig själv utåt under hela sin karriär. Detta för att hålla kvar vid sin lojala fanbase 

och för att kunna nå ut till fler användare. Eftersom ett personligt varumärke inom sport redan är 

uppbyggt med de karaktärsdrag och värderingar idrottaren har, kan det vara svårt att hålla kvar 

vid sin fanbase ifall idrottaren plötsligt skulle ändra sitt beteende. Följare kan då tappa 

förtroendet för idrottaren och möjligtvis börja se varumärket som idrottaren representerar på ett 

negativt sätt. Allt handlar om att kunna bevara sin autencitet igenom sin karriär och få det att 

genomsyra sitt varumärke (Cortsen, 2013). Genom att visa följarna att innehållet är lika äkta som 

personen själv skapas en starkare tilltro till idrottaren och vad personen står för. Detta går att se 

på Dahlströms mest gillade bild i mars (se bild 5). Det är en bild som visar Dahlström och ett 

gäng tjejer som tar en gruppbild i prinsessklänningar. Bilden har ingenting med skidåkning att 

göra, bilden visar inga stora hopp eller tricks och är inte heller särskilt välproducerad då man kan 

se att tjejen längst till högers hand är suddig, så inga omtagningar har gjorts. Men varför denna 

bild har fått mest gillamarkeringar beror troligtvis på att bilden känns så personlig för Dahlström. 

Den visar upp Dahlström på ett autentiskt och vänskapligt vis. Bilden visar att Dahlström är inte 

bara en skicklig skidåkare som lägger ut välproducerade bilder med häftiga tricks, utan hon visar 

att hon är även en rolig tjej som tycker om att ha kul med sina kompisar. Hon känns som vilken 

annan person som helst som skulle lägga upp en rolig bild.  

 

Att följare även gillar att se bilder där idrottaren visar upp sin alldagliga sida går att se genom att 

jämföra Dahlströms mest gillade bild (se bild 5) med hennes minst gillade bild i mars (se bild 6). 

Detta är samma månad som bilden med hennes vänner lades ut men visar istället en bild där 

åkaren flyger i luften efter att ha hoppat i ett stort hopp. Bilden är välproducerad, tagit av en 

fotograf och är snyggt gjord men den har ändå inte fått lika många gillamarkeringar som bilden 

med Dahlström och hennes vänner. Detta visar att de karaktärssidor som en idrottare förmedlar 

utåt, vid sidan av deras idrottskaraktär, påverkar också hur följare uppfattar idrottaren och dennes 

varumärke. Det handlar alltså inte bara om idrottarens atletiska prestationer eller hur 
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välproducerat innehållet är. Detta går också att se på enkätundersökningarna (se figur 1). Även 

fast majoriteten av de svarande vill se häftiga bilder och videoklipp, finns det också en stor skara 

följare som är intresserade av att se vad som händer i idrottarens liv generellt. De svarande som 

svarat att de vill följa vad som händer i idrottarens liv är troligtvis de följare som är mer insatta i 

freeski communityn och har därför en starkare parasocial relation med idrottarna. 
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6. Slutord och framtida forskning     

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställning utifrån teori, metod och empiri. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur extremsportsidrottare framställer sig på sociala medier 

för att bygga och sprida sitt varumärke och vad det är som avgör att användare väljer att 

interagera med idrottare på sociala medier. Studien har en hypotes om att den primära 

målgruppen, som är människor inom freeski communityn som vill se välproducerade bilder, 

medans människor utanför den primära målgruppen vill se häftiga bilder, före välproducerade 

bilder.  

 

Studiens frågor för att besvara syftet var: 

Hur framställer idrottarna sig själva i sociala medier? 

Är känslan som bilden utstrålar viktigare än ett välproducerat fotografi och varför? 

Hur viktigt är det med välproducerade bilder för att skapa interaktion med användaren? 

6.1 Hur idrottarna uppfattas 

Idrottarna uppfattas som att de är en i gänget, vilket är studiens uppfattning utifrån de koder och 

tecken som hittats i den kvalitativa bildanalysen. De har en tydlig inriktning mot freeski 

communityn, som kan ses som deras primära målgrupp, i deras bilder och bildtexter. Många av 

bilderna är av en mer privat karaktär och formuleringen i bildtexterna är utförda genom ett språk 

som används inom freeski. Idrottarna försöker inte visa att de är något speciellt och de har en 

ödmjuk attityd emot deras följare. Det är en viktig del ifall idrottaren vill uppfattas på ett positivt 

sätt av följarna, idrottaren är en förebild för många och idrottaren är någon som följarna ser upp 

till. Det språket de använder och hur de uttrycker sig i bildtexterna pekar även det mot att de vill 

ge en känsla mot att deras följare ska känna som om att de är kompis med idrottaren. Och det är 

just det som är skillnaden på hur ett företag och hur en person ska uttrycka sig gentemot följaren. 

Även om personen har samma syfte som företaget, att sälja och marknadsföra ett varumärke. Det 

är alltså viktigt hur idrottare väljer att framställa sig på sociala medier, personen måste kännas 

privat och ge följaren en inblick i deras liv. Självklart finns det en gräns när det blir för privat men 

det är ändå viktigt att våga vara privat både när det går bra och mindre bra i livet. Trovärdigheten 

ökar hos följaren och skapar ett större intresse, idrottaren känns även mer äkta och följaren kan 

bygga upp ett förtroende och skapa äkta känslor gentemot idrottaren. Detta leder till att följaren 

tänker på idrottaren utanför sociala medier, pratar med andra personer om idrottaren. Idrottaren 
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blir en naturlig del av följarens liv och det leder till att följaren blir mer benägen att dela material 

kring idrottaren på sociala medier, både material som kommer direkt från idrottare och material 

som handlar om idrottare från till exempel massmedia. Därför vill idrottare uppfattas som en i 

gänget, idrottaren ska vara som en vän som finns i följarens flöde, men kan ses som en vän som 

har lyckats inom ett område och blivit känd. Idrottaren blir den där häftiga och coola personen 

som följaren ”känner” och vill visa sina andra vänner att hen ”känner” en häftig person. Det är 

en relation som både människor inom freeski communityn och människor utanför kan ha 

gentemot idrottaren. Dock ska det tilläggas att människor inom freeski kan ha en relation utanför 

sociala medier på riktigt med idrottaren och de människor delar oftast material från idrottare för 

att de vill hjälpa idrottaren att sprida sitt material. 

6.2 Hur bilderna tolkas 

Bilderna ska tolkas som att de är presenterade på ett sätt som bjuder in användarna och känns 

informationsrika för idrottarnas personliga liv. Idrottarna vill att användarna ska veta vad som 

händer i deras liv, och det är inte en massa onödig information i bilderna, utan det finns raka och 

tydliga meningar i utförandet av bilderna. Bildtexten spelar roll för att ibland förstå kontexten 

som vissa bilder bygger på. Bilderna kan ses som en dagbok för idrottarnas liv och inte bara en 

plattform för information om deras personliga varumärke. Man kan tydligt se i bilderna att det är 

de bilder som är tagna av någon fotograf eller annan person och oftast är mer välproducerade 

som har fått minst gillamarkeringar (se bild 2,4,6,8). Istället är det de bilderna som idrottaren tar 

själv, som blir som en selfie eller bara när idrottaren flyger högt i luften, som får mest 

gillamarkeringar (se bild 1,3,5,7). Detta visar att följarna är mer benägna att interagera med 

innehållet ifrån idrottarna när det utstrålar någon form av känslor ifrån materialet. Följare kan 

gilla Dahlströms mest gillade bild i mars (se bild 5) för att det utstrålar en känsla av humor och 

närhet. Eller Tjäders mest gillade bild i februari (se bild 1) för att följarna kan uppleva en känsla 

av längtan bort till ett annat land. Den kvalitativa bildanalysen visar att det spelar roll hur följarna 

tolkar materialet ur sina egna associationer och känslor för att de ska interagera med innehållet. Så 

för att idrottarna ska få bästa möjliga gensvar ifrån följarna måste deras innehåll tolkas som vilken 

annan person som helst. Som om att en nära vän skulle kunna lägga ut det helt enkelt.  
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6.3 Hur välproducerade bilder spelar roll 

Enligt svaren som samlats in ifrån webbenkäterna anses det spela en större roll hur välproducerat 

materialet är (se figur 1). Enkätsvaren visar att största anledningen till att de flesta följer idrottarna 

på Instagram är för att se välproducerade bilder och videos. Däremot enligt den kvalitativa 

bildanalysen som gjorts, går det att se att det är inte de mest välproducerade bilderna som har fått 

mest uppmärksamhet av följarna. Utan det är de bilderna som utstrålar personligheten av 

idrottaren och som inte har någon direkt tanke bakom sig som har fått mest gillamarkeringar. 

Studien har kommit fram till det är viktigt att avsändaren ska ha en närhet till användaren, att 

avsändaren ska känns som en vän i användarens flöde. Avsändaren ska ligga på samma nivå och 

även kännas äkta. Till exempel Tjäders bilder (se bild 1 & 2), där den mest gillade bilden är en 

överblicksbild över en skidbacke där nästan alla kan föreställa sig att åka, både i arenan och 

utanför arean. De människor som kan förstå de tecken och koder som finns i bilden är de som 

har varit i en skidbacke och åkt skidor. Medans Tjäders minst gillade bild är en mer genomtänkt 

bild med bra ljus och med en tanke bakom utförandet men de människor som inte förstår de 

tecken och koder, kanske inte förstår känslan i bilden. De kan tolka det som en bild som är tagen 

på en flygplats och att det inte är något speciellt med det. Bilden kan även tolkas som att 

idrottaren bara vill visa att han är ute och reser mycket, vilket kanske inte alla har tillgångar som 

behövs för att kunna göra. Bilden blir då något som mottagaren inte kan ta till sig då det är för 

långt bort ifrån deras verklighet.  

 

En välproducerad bild kan även tolkas som att det är något som bara de bästa åkarna har 

möjlighet till. Genom till exempel att de har med sig en fotograf som fotograferar idrottaren och 

därmed att det kostar pengar (se bild 6). Det är något som inte alla har tillgång till och kanske inte 

ser sig vara tillräckligt bra för att bli fotograferade av en fotograf. Bilderna skulle kunna tolkas av 

människor utanför freeski som något som är långt bort ifrån deras verklighet och de kanske inte 

förstår innebörden i bilden. Människor inom freeski är mer insatta i freeski och har således de 

tecken, koder och referensramar för att kunna se sig själva i bilden och då har enklare att ta till sig 

innebörden av bilden. Anledningen kan vara att idrottarna har mer följare på Instagram som är 

utanför freeski communityn och uppmärksammar hellre en bild som tilltalar de mer. Ur 

bildanalysen har studien kommit fram till att enklare bilder där mottagaren får ta en del av 

idrottarens liv och bilderna ger en känsla av närhet och bilder som känns häftiga får mer 

uppmärksamhet än välproducerade bilder. 
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6.4 Brister i undersökningen 

En brist som har upptäckts när vi gick igenom materialet var att Harlauts bilder skiljer sig lite mot 

de andra idrottarna. Det finns en tydlig skillnad på kvalitén på bilderna mellan idrottarna och det 

är det studien har kommit fram till, att välproducerade bilder får mindre gilla, vilket är 

genomgående under den tidsperioden som studien har. Men Harlaut skiljer sig lite och det är inte 

alltid en så tydlig skillnad. Det tror vi har att göra med att Harlaut har varit med längre och fått 

fler följare inom freeski och han är även större utanför Sverige än vad de andra är. Han har fått 

större uppmärksamhet både för att att har vunnit många stora tävlingar, han har filmat med det 

största filmbolaget inom freeski och är ett namn som alla inom freeski känner till. Vi tror att han 

har större procent av människor inom freeski communityn som följer honom på Instagram än de 

andra åkarna. Det är dock inget vi kan bevisa men som vi ser det kan det vara en av 

anledningarna till det. Han har även fått mindre uppmärksamhet i massmedia än till exempel 

Tjäder. Det är alltså fler människor utanför freeski som har fått nyheter om Tjäder än om 

Harlaut.  

 

När det gäller enkäten så skulle den behövt mer svar från respondenter som inte är inom freeski 

communityn, för att få en bättre bild av vad människor tycker. Vi har en anledning att tro att de 

flesta som svarade på enkäten befinner sig inom freeski commmunityn, då till exempel många 

svarade att största anledningen till att de följer en idrottare är för att de vill se välproducerat 

material och det är något som värderas högt inom freeski. Men ur kvalitativa bildanalysen har det 

framkommit att välproducerade bilder får mindre uppmärksamhet.   

6.5 Framtida forskning 

Forskarsamhället skulle möjligtvis kunna gå vidare med att utöka sortimentet av litteratur inom 

området personlig sportvarumärken och branding, som det inte finns mycket av. Det skulle också 

möjligtvis kunna forskas om det finns några tydliga skillnader i hur interaktioner ifrån följare sker 

ur ett könsperspektiv. Eftersom freeski som sport är mansdominerande skulle det vara intressant 

att se hur många kvinnor respektive män som följer idrottare och interagerar med de och ifall det 

finns några skillnader till exempel om de interagerar olika, till exempel om kvinnor kommenterar 

materialet mer än vad män gör. Framtida forskning skulle kunna vara att titta närmare på hur 

idrottarna tänker när de använder sig av sociala medier och hur medvetna de är om hur de ska 

använda sociala medier. Det skulle kunna göras genom att idrottarna intervjuas och forskaren 

iakttar idrottaren när hen tar fram ett material till sociala medier för att få se hur de verkligen gör 

och inte bara hur de tänker runt sociala medier. 
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Det skulle även kunna vara att undersöka mer om hur ett personligt varumärke fungerar inom 

sport, då sociala medier växer och det blir allt viktigare och viktigare för en idrottare att synas på 

sociala medier. Det är då viktigt att idrottaren vet hur den ska uttrycka sig på rätt sätt mot deras 

följare. Det finns mycket att hämta om detta i forskningen kring att företag ska marknadsföra sig 

i sociala medier, men det skulle behövas mer inriktad forskning mot personliga varumärken inom 

sport.  

 

7. Implikationer för samhället och arbetsliv         

Vi tror att ifall sportutövare fick läsa denna uppsats och se det material vi har fått fram så skulle 

de möjligtvis tänka mer på hur de framställer sig själva på sociala medier. Vår studie visar hur 

viktigt det är att förmedla sitt riktiga jag i innehållet och inte bara ha välproducerat material och 

uppmana följare till att gilla och dela materialet. Extremsport har en större erfarenhet av att filma 

och ta bilder och de tillsammans med att kunna uttrycka sig i text på rätt sätt mot sin målgrupp är 

viktigt för att fånga följare. Det är viktigt att ha studerat sin målgrupp för att kunna vet hur 

avsändaren ska uttrycka sig i text och bild mot den tänka målgruppen. Extremsportsidrottare här 

själva i den målgrupp som de har och det blir då enklare för de att uttrycka sig på rätt sätt.  

 

Resultatet i denna studie kan även appliceras på andra typer sporter och företag som vill få en 

bättre förståelse hur de ska använda sig av sociala medier. Även om resultatet är inriktat mot 

personliga varumärken, så kan till exempel ett företag använda sig av det som studien kommer 

fram till. Företagen kan till exempel lägga upp inlägg som kan ses som mer personliga, det kan 

vara att de lägga upp en bild på någon i personalen som jobbar eller tar en glass på rasten. För att 

ge en känsla att det finns vanliga människor som gör vanliga saker bakom ett företag. Istället för 

enbart lägga upp påkostade och välproducerade bilder som enbart har syfte att sälja ett företag 

eller en produkt. Även det skulle det kunna forskas mer om, genom att testa det på riktigt hos ett 

företag på deras sociala medier. Det skulle kunna göras genom att personalen fick vara ansvariga 

för sociala medier under en tid och de fick dela med sig av sitt arbetsliv på företaget. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Jesper Tjäders bilder utanför urvalet 
Tjäders mest och minst gilla från december, januari och mars.  

 

 

 

 
  

Mest gilla, december Minst gilla, december 

Mest gilla, januari Minst gilla, januari 

Mest gilla, mars Minst gilla, mars 
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Bilaga 2 
Henrik Harlauts bilder utanför urvalet 
Harlauts mest och minst gilla från januari, februari och mars.  

 

 

 

 
 
  

Mest gilla, januari Minst gilla, januari 

Mest gilla, februari Minst gilla, februari 

Mest gilla, mars Minst gilla, mars 
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Bilaga 3 
Emma Dahlströms bilder utanför urvalet 
Dahlströms mest och minst gilla från december, januari och februari.  

 

 

 

 
  

Mest gilla, december Minst gilla, december 

Mest gilla, januari Minst gilla, januari 

Mest gilla, februari Minst gilla, februari 
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Bilaga 4 
Oscar Westers bilder utanför urvalet 
Westers mest och minst gilla från december, februari och mars.  

 

 

 

 
 

  

Mest gilla, december Minst gilla, december 

Mest gilla, februari Minst gilla, februari 

Mest gilla, mars Minst gilla, mars 
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Bilaga 5 

Diagram på resultat av tre enkätfrågor 

 
Visar hur många respondenter som följer idrottare på sociala medier (189 svar) 

Visar vilka sociala medier användarna använder mest (103 svar) 
  

 
Redovisar för vilket kön respondenterna motsvarar (103 svar)

Ja
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Nej
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Bilaga 6 

Länkar till Instagrambilder 
 

Jesper Tjäder (hämtad 2016-05-02) 

 

Dec – Mest: https://www.instagram.com/p/_zSDvZjC6k/ (27 dec) - 7807 likes 

Dec – Minst: https://www.instagram.com/p/-vfX9ijC15/  (1 dec) - 3653 likes 

 

Jan - Mest: https://www.instagram.com/p/BA96DQujC0t/ (25 jan) - 6796 likes 

Jan - Minst: https://www.instagram.com/p/BBIfT30jC51/ (29 jan) - 5394 likes 

 

Feb – Mest: https://www.instagram.com/p/BB4RMVfjC8r/ (17 feb) - 7735 likes 

Feb – Minst: https://www.instagram.com/p/BCD4EzJjC2h/ (21 feb) - 4133 likes 

 

Mar – Mest: https://www.instagram.com/p/BCm5btZjC2s/ (6 mars) - 6642 likes 

Mar – Minst: https://www.instagram.com/p/BDlUbjMjCyB/ (30 mars) - 3724 likes 

 

Henrik Harlaut (hämtad 2016-04-28) 

 

Dec – Mest: https://www.instagram.com/p/-wTrItTUdU/ (1 dec) - 7455 likes 

Dec – Minst: https://www.instagram.com/p/_hJUunTUco/ (20 dec) - 3936 likes 

 

Jan – Mest: https://www.instagram.com/p/BBNcNrJzUQJ/ (31 jan) - 7700 likes 

Jan – Minst: https://www.instagram.com/p/BAyGMkozUTy/ (21 jan) - 3439 likes 

 

Feb – Mest: https://www.instagram.com/p/BCTNI9jTURt/ (27 feb) - 11144 likes 

Feb – Minst: https://www.instagram.com/p/BCM3YAhzUXH/ (25 feb) - 5004 likes 

 

Mar – Mest: https://www.instagram.com/p/BC7YzSoTUQE/ (14 mars) - 7167 likes 

Mar – Minst: https://www.instagram.com/p/BDc_HOKzUf_/ (27 mars) - 5136 likes 
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Emma Dahlström (hämtad 2016-05-02) 

 

Dec – Mest: https://www.instagram.com/p/_FPG1XGPAt/ (9 dev) - 1124 likes 

Dec – Minst: https://www.instagram.com/p/-vWXudmPDR/ (1 dec) - 713 likes 

 

Jan – Mest: https://www.instagram.com/p/BAShduMmPIV/ (8 jan) - 1507 likes 

Jan – Minst: https://www.instagram.com/p/BAkHMjwGPD3/ (15 jan) - 934 likes 

 

Feb – Mest: https://www.instagram.com/p/BB7exjYmPBW/ (18 feb) - 1495 likes 

Feb – Minst: https://www.instagram.com/p/BCIyZsSGPAp/ (23 feb) - 908 likes 

 

Mar – Mest: https://www.instagram.com/p/BC7lgugGPHy/ (14 mars) - 2483 likes 

Mar – Minst: https://www.instagram.com/p/BDGqn4NmPO4/ (18 mars) - 1155 likes 

 

 

Oscar Wester (Dec – Feb: hämtad 2016-05-02. Mars: hämtad 2016-05-24) 

 

Dec – Mest: https://www.instagram.com/p/_1qXPPFCFr/ (28 dec) - 2265 likes 

Dec – Minst: https://www.instagram.com/p/_BFZXUFCB9/ (8 dec) - 1480 likes 

 

Jan – Mest: https://www.instagram.com/p/BBMQtgqFCCd/ (31 jan) - 2014 likes 

Jan – Minst: https://www.instagram.com/p/BA3vxfMFCCh/ (23 jan) - 1155 likes 

 

Feb – Mest: https://www.instagram.com/p/BBpmlwOFCCa/ (11 feb) - 2022 likes 

Feb – Minst: https://www.instagram.com/p/BCByoejFCK0/ (21 feb) - 1263 likes 

 

Mar – Mest: https://www.instagram.com/p/BDiwEhhFCJ4/ (29 mars) -1290 likes 

Mar – Minst: https://www.instagram.com/p/BCa0epyFCCc/ (1 mars) - 983 likes 
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Bilaga 7 

Studiens enkät 
 
Extremsportsidrottare på sociala medier 
 
*Obligatorisk 
1. Använder du sociala medier? * 

Ja / Nej 
 
2. Följer du någon extremsportsidrottare på sociala medier? * Vid nej skickas till fråga 13 * 

Ja / Nej  
 
3. Vilka sociala medier följer du idrottare på? (Fler svar) 

Facebook / Instagram / Twitter / Snapchat / Övrigt: 
 
Brukar du... 
4. ...gilla inlägg ifrån idrottare? 

Ja / Nej 
 
5. ...dela inlägg ifrån idrottare? 

Ja / Nej 
 

6. ...kommentera inlägg ifrån idrottare? 
Ja / Nej 

 
7. ...tagga kompisar i inlägg ifrån idrottare? 

Ja / Nej 
 

8. Vad får du ut av att följa en idrottare? (Fler svar) 
Viktiga uppdateringar / Skapar ett gemensamt intresse med andra följare / 
Inspiration / Information om kommande evenemang / Tidsfördriv / För att se 
häftiga bilder och filmer / Övrigt: 
 

9. Vad är det du vill veta mer om idrottaren du följer? 
 
Deras vardagsliv Mycket intressant / Intressant / Mindre intressant / Inte intressant / Vet ej 
Deras resultat  Mycket intressant / Intressant / Mindre intressant / Inte intressant / Vet ej 
Vad som händer runt  Mycket intressant / Intressant / Mindre intressant / Inte intressant / Vet ej 
om deras karriär 
Bakom kulisserna på Mycket intressant / Intressant / Mindre intressant / Inte intressant / Vet ej 
Tävlingar 
 
10. Vad är största anledningen till att du följer en idrottare? 

Inblick i deras liv / Visar ditt stöd / För att deras filmer & foton är välproducerade 
/ Viktig information / Övrigt: 
 

11. Om du blir uppmanad av att "gå in och läsa mer", gör du det? 
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Ja / Nej 
12. Tipsar du vänner och bekanta om att följa idrottare? 

Ja / Nej 
 

13. Varför följer du inte någon extremsportsidrottare? 
Använder inte sociala medier / Ointresserad av sport / Har inget behov av att följa 
idrottare / Har inte tänkt tanken på att följa idrottare / Övrigt: 

 
14. Din ålder? * 

Svar: 
 

15. Kön? * 
Man / Kvinna 
 

16. Stad? 
Svar: 

 
17. Vilken idrottare tycker du är bäst på sociala medier? 

Svar: 


