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Abstract 
Today brands are used as important marketing tools to be noticed in markets where the 
competition is increasingly stiffening. The personal brand phenomenon has given people a 
possibility to become differentiated from other actors by creating their own brands.  In the 
music industry personal brands are frequently used to differentiate artists. With the help of 
social networks musicians can communicate through a new channel. By using social 
networks, people can take part in the communication of famous artists without having to take 
time and place in to consideration. Only a limited amount of research has been done in regard 
to the combination of personal branding and social networks. The lack of earlier research was 
one of the main reasons to why we chose to study Rihanna’s, Taylor Swift’s and Lady Gaga’s 
communication on Twitter. By studying their pages we wanted to find patterns in their 
tweeting and notice differences between the artists’ way of communicating.   

To study the three artists’ tweets on Twitter, we did an ethnographic content analysis. We 
created two categories by using existing research on the subject: personal and career related 
communication. Then, we let the remaining categories emerge from the data during the course 
of analysing the material. The dividing of tweets in two different categories continued until 
we had reached theoretical saturation. The research result was presented with use of diagrams 
and with a descriptive presentation of each category. In the descriptive presentation we used 
tweets to instantiate information that is typical for the category. Moreover, we analyzed the 
result by comparing it to established research concerning brands, personal branding and social 
networks. We finished off by drawing conclusions regarding the artists’ use of Twitter when 
building personal brands. We also drew conclusions regarding the difference in the three 
artists’ way of communicating. With this research paper we want to note the importance of 
further research being done on the subject of personal branding in social networks. This report 
is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
Varumärken är idag viktiga för att sticka ut på marknader som kännetecknas av hög 
konkurrens. Uppkomsten av personliga varumärken har gett varje person möjligheten att 
utforma sitt eget varumärke för att differentiera sig från andra aktörer i branschen. Inom 
musikindustrin används personliga varumärken frekvent för att differentiera sig. Genom att 
använda sociala nätverk kan artister kommunicera sina personliga varumärken i en ny kanal. 
Med sociala nätverk kan man ta del av kända artisters kommunikation oberoende av tid och 
rum. Forskning kring kombinationen av personal branding och sociala nätverk, är idag 
bristfällig. Bristen på tidigare forskning är en av anledningarna till att vi valde att granska 
Rihannas, Taylor Swifts och Lady Gagas kommunikation genom det sociala microblogg-
nätverket, Twitter. Genom att granska deras inlägg på Twitter ville vi finna mönster i deras 
kommunikation samt avgöra hur kommunikationen skiljer sig beroende av artist.  
För att granska de tre artisternas inlägg på Twitter genomförde vi en etnografisk 
innehållsanalys. Genom att utgå från tidigare litteratur har vi utformat två överkategorier att 
dela in inläggen i: personlig och karriärsrelaterad kommunikation. Därefter tog vi fram flera 
underkategorier under genomgången av analysmaterialet. Arbetet med att skapa kategorier 
och dela upp inlägg gjordes till dess att teoretisk mättnad var uppnådd. Resultatet redovisas 
sedan i form av diagram över kategorierna och uppdelningen, samt i form av en deskriptiv del 
för varje kategori. I den deskriptiva delen ges exempel på kommunikation som är typisk för 
kategorin. Resultatet av undersökningen analyserades sedan med hänsyn till tidigare litteratur 
om varumärken, personal branding och sociala nätverk. Arbetet resulterade i slutsatser 
rörande hur artisterna kommunicerar sina varumärken på Twitter och hur deras 
kommunikation skiljer sig. Arbetet ska väcka ett ökat intresse för ämnesområdet personal 
branding i sociala nätverk. 
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Förord 
Det har varit intressant att studera ett relativt outforskat forskningsområde som kopplingen 
mellan personal branding och sociala medier. Vi har uppskattat uppsatsskrivandet även om 
arbetet krävt mycket tid och kraft. Vi vill självklart vi tacksamhet för vår handledare, Ulf 
Sternhufvud, för input och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka Edvin Bergström för 
korrekturläsning och tips. 

Borås maj 2013 

Emelie Gunnarsson och Miranda Strand 
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1 Inledning 
Dagens samhälle kännetecknas av en snabb teknologisk utveckling och nya möjligheter för 
informationsdelning och kommunikation. Den utbredda användningen av sociala nätverk har 
resulterat i att exempelvis Facebook är en av de mest välbesökta hemsidorna på Internet 
(Pletikosa Cvijikj och Michahelles, 2011) . Enligt Soares, Pinho och Nobre (2012) kunde det 
sociala nätverket Facebook år 2011 ses som det tredje största ”landet” i världen med fler 
medlemmar än antalet invånare som bor i USA. Ett annat utbrett socialt nätverk är Twitter 
som har cirka 200 miljoner aktiva användare (O’Carroll, 2012). Många privatpersoner 
använder sig av sociala medier på sin fritid, för att kommunicera med vänner och bekanta 
eller kanske knyta nya kontakter. På grund av det stora antalet dagliga användare är sociala 
nätverk en kanal som skapar möjligheter att synas, sprida och ta del av andras information. 
För aktörer inom affärsvärlden innebär sociala nätverk stora möjligheter att synas, nå ut till 
potentiella kunder och samla information om sina nuvarande kunder (Chen & Popovich, 
2003). Marknadsföring i sociala medier får allt större betydelse och allt fler företag ser värdet 
av att ta del i utvecklingen. Möjligheterna med marknadsföring av både produkter och 
personer är många i sociala nätverk (ibid).  

Att hantera kopplingen mellan varumärkesbyggande och sociala medier i vårt examensarbete 
känns intressant och aktuellt. Artister, företagsledare, atleter och politiker använder sociala 
medier för att kommunicera med omvärlden och på så vis skapa starka personliga 
varumärken. Ett exempel är Barrack Obama som med stor framgång använde sociala nätverk i 
sin valkampanj, 2012 (Harris & Rae, 2011). Med genombrottet för sociala nätverk har nya 
möjligheter för individer att skapa personliga varumärken skapats.  

1.1 Bakgrund 
Att använda sig av varumärken är inget nytt fenomen. Företag har aktivt använt sig av 
varumärken i sin företagsstrategi sedan mitten av 1900-talet (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). 
Varumärken hade från början en stark koppling till företag och produkter. Produktattributen 
var under stora delar av 1900-talet, viktiga för att differentiera sina varumärken. Speciellt 
populärt var marknadsföring vardagliga konsumentprodukter med hjälp av varumärken (ibid). 

Under 1970- och 1980-talen ökade konkurrensen på många konsumentprodukter och att 
endast differentiera sig med produktattribut var inte längre tillräckligt. När kabel-tv dessutom 
introducerades för den breda massan ökade företagets möjligheter att kommunicera sina 
produkter genom en ny kanal. Konkurrensen mellan företag inom kommunikationskanalerna 
ökade, vilket resulterade i en växande betydelse av varumärken. Lair, Sullivan och Cheney 
(2005) menar att kabel-tv:n innebar både utmaningar och möjligheter för företag. Många 
behövde använda en varumärkesstrategi som kommunicerade till en bredare publik än 
tidigare. Att använda sig av unika varumärken började bli mer nödvändigt för att sticka ut på 
hårt konkurrensdrivna marknader. På marknader bestående av många homogena produkter, 
var det viktigt att kommunicera ytterligare värden kopplade till varumärket (ibid).   

Lair, Sullivan och Cheney (2005) menar att varumärken idag har stor betydelse för att synas 
på marknader som kännetecknas av hög konkurrens samt där stora mängder av information 
kommuniceras dagligen. Idag är användningen av varumärken utbredd och inte endast 
begränsad till produkter. Även tjänsteföretag har mycket att vinna på att använda sig av en 
varumärkesstrategi (ibid). Den ökande betydelsen av varumärken har medfört en tilltagande 
popularitet för personer att marknadsföra personliga varumärken för att sticka ut på 
arbetsmarknader (Laris, Sullivan & Cheney, 2005; Shephard, 2005; Cortsen, 2013). 
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1.1.1 Personligt varumärke  
Lair, Sullivan och Cheney (2005) anser att ”personal branding” eller personligt varumärke, 
bidrar med ett bredare perspektiv på användningen av varumärken. Genom personal branding 
skapar individer ett eget varumärke, som sedan kan stärka förutsättningarna för att lyckas i 
arbetslivet. När det industriella samhället började förändras till dagens informationssamhälle 
fick personal branding större betydelse. I samband med förändringar i samhället fick 
befolkningen svårare att finna stabila anställningar (ibid). Även om personal branding inte 
sågs som en uttalad marknadsföringsstrategi växte populariteten för personliga varumärken. 
Användningen av personliga varumärken får särskild betydelse i branscher där 
arbetsmarknaden kan ses som röriga och karaktäriseras av hård konkurrens om varje 
arbetstillfälle. I de länder där den ekonomiska situationen präglas av utbredd arbetslöshet samt 
korta eller osäkra anställningsavtal, kan personal branding vara en metod för individer att 
förbättra sina chanser (ibid).  

Idag är det populärt att enskilda personer, speciellt kända personer, lägger stor vikt vid att 
bygga ett eget varumärke. Ett varumärke som representerar en person benämns personligt 
varumärke (Shepherd, 2005). Inom personal branding-området finns självhjälpsböcker och 
artiklar, som beskriver hur en person kan skapa sig ett personligt varumärke. Gemensamt för 
litteraturen är att de förespråkar strategier som läsaren kan använda sig av för att förbättra sig 
själv och därmed uppnå olika typer av framgång. En tidig föregångare inom ämnet är 
Napoleon Hill med sin bok Think and Grow Rich från 1937. Boken beskriver hur en person 
kan uppnå framgång i sitt liv genom positivt tänkande. En annan framstående författare inom 
ämnet är Stephen R. Covey med sin bok Seven Habits for Highly Effective People från 1989. 
Boken beskriver hur individer kan uppnå framgång i affärslivet genom att använda sig av en 
planerad process av självhjälp och personlig utveckling (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). 
Personlig utveckling har relativt länge varit ett ämne som har intresserat människor. År 1997 
publicerade management-tidningen Fast Company en föregångsartikel av Tom Peters där 
begreppet personal branding uppmärksammades. Artikeln beskriver personal branding som 
centralt för individers framgång. Tom Peters menar att fördelarna som ett starkt varumärke 
medför inte endast måste vara kopplade till produkter samt företag. Även individer kan enligt 
Peters (1997) bygga starka personliga varumärken. Ett citat som väl beskriver Peters 
inställning till personal branding lyder: 
 

Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to 
be in, all of us need to understand the importance of branding. We are CEOs of our 
own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be 
head marketer for the brand called You.1  
 

Många av de tidiga självhjälpsböckerna handlar, enligt Lair, Sullivan och Cheney (2005), om 
personlig utveckling, vilket är nära relaterat till personal branding. Gemensamt för tidig 
självhjälpslitteratur och personal branding är fokuset på strategier som ska medföra fler 
möjligheter till framgång och personlig utveckling. Tom Peters uttalande om personal 
branding utskiljer sig till viss del från tidigare självhjälpsböcker. Personal branding är inte 
endast kopplat till personlig utveckling, utan även till möjligheten att självpaketera en person. 
Inom personal branding ligger fokus inte endast på individuella egenskaper, kunskaper, 
motivationer eller intressen, utan snarare på hur effektivt de olika komponenterna arrangeras 
och paketeras. Med en lyckad paketering av egenskaper kan en person skapa ett starkt 
varumärke (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Tom Peters artikel om personal branding kan ses 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you [2013-02-27]	  
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som ett startskott för en fortsatt diskussion vad gäller tillämpningen av varumärken på 
individer. Efter Tom Peters artikel har mängder böcker och artiklar, som spinner vidare på 
begreppet personal branding, publicerats. Till exempel har flera framgångsrika 
självhjälpsböcker publicerats åt individer som vill bygga personliga varumärken. Exempel på 
framgångsrika självhjälpsböcker är Montoya och Vandeheys: The Brand Called You från 
2003 och William Arruda och Kirsten Dixons Career Distinction: Stand out by building your 
own brand från 2007. Båda böckerna är framgångsrika vid tal om personal branding. 

Alla aktiviteter som används för att skapa uppmärksamhet kring en person på en utvald 
marknad kan ses som personal branding. Enligt Shepherd (2005) är det speciellt vanligt att 
arbeta med den här typen av marknadsföring inom bland annat underhållningsbranschen och 
politiken. Grundläggande för personal branding är att beakta alla personer som ägare av sina 
personliga varumärken. Allt personer gör uppfattas och tolkas av omgivande människor. 
Genom att använda personal branding tar personer till stor del kontroll över vad som 
förmedlas till omgivningen. Om personer inte arbetar med personliga varumärken uppstår 
risken att andra skapar sig en klar bild av deras personer ändå. "… you're giving the power to 
other people to brand you if you don't do it yourself" (Kaputa 2003 se Shepherd, 2005, s 590). 
Citatet betonar vikten av att arbeta med och vårda sitt varumärke. Arbetet med personal 
branding kan kortfattat förklaras med ett citat av Roffer (2002) "Branding for people is about 
finding your 'big idea', the core you, and putting it out in the universe to fulfil itself" (Se 
Shepherd, 2005, s 591). När personen har ett färdigpaketerat och tydligt varumärke att 
förmedla kan det spridas genom olika kanaler. Idag är sociala nätverk en viktig kanal för att 
nå ut till en bred publik med personliga varumärken (Marwick & Boyd, 2010). 

1.1.2 Internetanvändning och sociala nätverk 
Den utbredda internetanvändningen ligger till grund för vikten av marknadsföring genom 
sociala nätverk. Användningen av Internet har idag blivit en naturlig del av vardagen för en 
stor del av Sveriges befolkning. Ungefär 70 % av alla svenskar använder Internet dagligen. 
Bland yngre personer mellan 16 och 24 uppgår andelen som dagligen besöker Internet till 90 
% (Findahl, 2012). Många företag väljer idag att marknadsföra sig via Internet för att nå ut till 
en bred publik.  
Marwick & Boyd (2010) hävdar att personer och företag kan använda olika tillvägagångssätt 
för att presentera och bygga varumärken på Internet. Det specifika varumärket kan få en egen 
personlig hemsida. På personliga hemsidor beskrivs personer samt företag på ett till stor del 
icke-flexibelt vis. Informationen på hemsidan uppdateras sällan och bilden som förmedlas av 
varumärket är relativt stel (ibid). Ett annat tillvägagångssätt för att marknadsföra sitt 
varumärke på Internet är att använda sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram och 
Youtube. I sociala nätverk skapas egna varumärkessidor där allmänheten kan gå in och föra 
en anpassningsbar kommunikation med person eller företag. Med hjälp av sociala nätverk kan 
en mer konstant kommunikation föras mellan läsare och användare vilket gör att 
presentationen av varumärket mer flexibel (ibid). En annan styrka med sociala nätverk är att 
kommunikationen kan ske snabbt och direkt (Jansen et al, 2009). 

Att använda sociala nätverk för att bygga personliga varumärken har på senare tid blivit mer 
populärt. Politiker, företagsledare samt andra kända personer använder sociala nätverk för att 
förmedla sina varumärken till allmänheten (Harris & Rae, 2011). Fördelen med Internet är att 
personer över hela världen obehindrat kan skapa, ladda upp och dela material med andra 
(Pletikosa Cvijikj & Michahelles, 2011). Med sociala nätverk kan marknadsförare nå ut till en 
bred publik. Enligt en rapport skriven av Olle Findahl (2012) för Internetstatistik besöker 64 
% av alla svenskar mellan 19 och 25 år dagligen sociala nätverk som Facebook, Twitter, 
Youtube och Instagram. Att uppdatera sin status på sociala nätverk är något som ungefär 50 
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% av svenskarna mellan 12 och 35 år gör minst en gång i veckan. Hur frekvent sociala 
nätverk utnyttjas kan variera något mellan olika åldrar och endast 30 % av svenskar mellan 46 
och 55 år använder sociala nätverk dagligen (ibid). Trots skillnaden mellan åldersgrupper kan 
slutsatsen dras att sociala nätverk används frekvent av många konsumenter.  Den utbredda 
användningen av sociala nätverk gör utnyttjandet av kanalen viktigt för många 
marknadsförare (Marwick & Boyd, 2010).   
Med uppkomsten av sociala nätverk har en stor del av kommunikationen flyttats till en ny 
kanal (Soares, Pinho & Nobre, 2012). Microbloggnätverket Twitter är en kanal som har blivit 
populär på senare år. Offentliga personer som Lady Gaga, Justin Bieber och Katy Perry har 
alla över 30 miljoner följare som följer deras konton2. Idag finns stora möjligheter att 
marknadsföra sitt personliga varumärke via sociala nätverk (Chen & Popovich, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
Internet har förminskat världen vad gäller möjligheterna för informationsspriding samt 
underlättat socialisering över geografiska gränser (Chen & Popovich, 2003). Jag som svensk 
kan enkelt följa de amerikanska film- och musikstjärnornas vardag via sidor som Twitter och 
Facebook. Helt oberoende av tid och rum kan vi kommunicera och socialisera med personer 
på andra platser i världen. Pletikosa Cvijikj och Michahelles (2011) hävdar att uppkomsten av 
Internet och sociala nätverk har möjliggjort nya försäljningsmetoder och nya metoder för att 
marknadsföra varumärken.  
Att använda Internet för att marknadsföra sig är för många företag och offentliga personer i 
nuläget en nödvändighet för att nå ut till en bred publik (Marwick & Boyd, 2010). Enligt 
Pletikosa Cvijikj och Michahelles (2011) är en fördel med sociala nätverk att de är bland de 
mest välbesökta hemsidorna på Internet. Facebook har mer än 1 miljard medlemmar som 
använder nätverket minst en gång i månaden3. Twitter har ungefär 200 miljoner aktiva 
användare (O’Carroll, 2012) och varje månad skrivs cirka 1058 miljarder publika inlägg på 
hemsidan4. Att få tillgång till den stora mängd människor som använder sociala nätverk är 
fördelaktigt när en person vill marknadsföra ett varumärke till en bred och stor publik. 
De personer som har flest följare på Twitter är alla aktiva inom musikbranschen. Justin Bieber 
har flest följare, cirka 34 miljoner, men är tätt följd av Lady Gaga och Katy Perry5. Även på 
Facebook6 och Youtube7 är artister inom musikbranschen populära. Att många artister har en 
stor publik i sociala nätverk möjliggör för dem att bygga ett starkt personligt varumärke. Att 
stora musikartister använder Twitter för att kommunicera sitt varumärke till fans och andra 
följare (Marwick & Boyd, 2010), gör dem till en intressant grupp att granska vid tal om 
personal branding. Sociala nätverk har förändrat hur kändisar framställs och marknadsför sitt 
personliga varumärke. Artister kan genom sociala nätverk ha direktkontakt med bland annat 
fanbaser. En fanbas refererar till en samling beundrare av ett visst varumärke. Avståndet 
mellan kändisar och deras fans har minskat. På hemsidor som Twitter kan artister 
kommunicera med sina läsare (ibid). För att genomföra vår studie har vi valt att undersöka tre 
kända artister som är aktiva på Twitter. Undersökningspersonerna är: Lady Gaga, Taylor 
Swift och Rihanna.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.socialbakers.com/twitter/ [2013-02-06]  
3 http://newsroom.fb.com/Key-Facts [2013-02-07] 
4 http://techcrunch.com/2012/07/30/analyst-twitter-passed-500m-users-in-june-2012-140m-of-them-in-us-
jakarta-biggest-tweeting-city/ [2013-02-07]  
5 http://twittercounter.com/pages/100. [2013-02-27] 
6 http://mashable.com/2012/10/06/popular-celebs-facebook/ [2013-02-07] 
7 http://www.youtube.com/charts/videos_views?t=a&gl=US [2013-02-07] 
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Inom musikbranschen råder hård konkurrens. Ofta krävs mycket arbete för att ta sig fram och 
få chans att synas för en bredare publik. Verksamheten kring artisterna består av allt från 
släppta album och framträdanden till kringprodukter, vilka har en stark koppling till artistens 
personlighet. På grund av den starka kopplingen är det speciellt relevant för dem att arbeta 
med personal branding. Forskare som Harris och Rae (2011) och Marwick och Boyd (2010) 
har uppmärksammat möjligheterna att utnyttja sociala nätverk vid marknadsföring. Enligt 
Burton och Soboleva (2011) finns dock en begränsad mängd forskning kring hur sociala 
nätverk som Twitter kan utnyttjas i marknadsföringssyfte. Forskningen rörande 
kombinationen mellan sociala nätverk och personliga varumärken är, enligt Harris och Rae 
(2011), också bristfällig. Även om mängden forskning på området är begränsad innebär det 
inte att personal branding i sociala nätverk inte förekommer. Personliga onlinekampanjer som 
Barrack Obamas valkampanj, har tagit stor plats i media och är ett tecken på att sociala 
nätverk framgångsrikt har använts vid personal branding (ibid). Zavattaro (2010) påstår att 
Obama genom sin användning av sociala nätverk har lyckats göra sig till folkets kandidat. 
Han kommunicerade med människor på en arena där många människor idag väljer att föra 
mycket kommunikation. Att det gjorts begränsad forskning på kopplingen mellan 
användningen av sociala nätverk och personal branding, är en av anledningarna till att 
ämnesområdet intressant att undersöka. 

1.3 Frågeställning 
Genom vår undersökning ska följande frågeställningar besvaras: 

• Hur påverkas undersökningspersonernas personliga varumärken av deras 
twitterkommuikation? 

• Vilka skillnader och likheter finns i undersökningspersonernas twitterkommunikation? 

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att erhålla en klar bild av vilken information de tre utvalda 
undersökningspersonerna väljer att dela på sina twitterkonton. Genom att granska deras inlägg 
vill vi erhålla en djupare förståelse för vilka ämnesområden de skriver om och hur de väljer 
att framställa sig själva. På så vis kan vi komma fram till vad artisterna prioriterar vid 
byggandet av sina personliga varumärken på Twitter. En klarare bild av 
undersökningspersonernas val av twitterinlägg kan även ge oss en förståelse för likheter och 
skillnader i deras kommunikation.  

1.5 Avgränsningar 
För att undersöka fenomenet personal branding vidare krävs att vissa avgränsningar görs. Att 
koncentrera sig på personal branding i sociala nätverk känns relevant då det är användbart när 
personer vill kommunicera med en bred publik. Antalet sociala nätverk är i nuläget många, 
varför vi valt att endast koncentrera oss på Twitter. Valet av Twitter beror på att alla tre 
artisterna har konton som de är aktiva på och de har även ett stort antal följare. Valet av 
Twitter berodde även på att inläggen är lätthanterliga och passande analysenheter till vår 
innehållsanalys.  

Idag används personal branding av människor som vill bygga varumärken. För kända 
personer är personal branding avgörande för att skapa ett enhetligt och framgångsrikt 
personligt varumärke. Med sociala nätverk kan celebriteter nå ut till en bred publik och 
bibehålla uppbyggda varumärken. I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till kända 
personer inom musikbranschen. Anledningen till valet av framgångsrika artister beror på att 
personer i branschen ofta använder sig av personal branding. En annan orsak till 
avgränsningen är att många kända artister finns registrerade i sociala nätverk.  
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom området för varumärken, personal branding 
och sociala nätverk kartläggas. Den tidigare forskningen ska sedan användas som stöd i resten 
av studien.  

2.1 Nyckelbegrepp 
Nedan följer en beskrivning av nyckelbegrepp som kan behöva en klar definition i resterande 
text. 

2.1.1 Sociala nätverk 
Boyd och Ellison (2007) definierar ett socialt nätverk som en hemsida som erbjuder 
användarna följande funktioner: 

1. En person kan skapa en profil och användare som helt eller delvis tillgänglig för andra 
(ibid). Till exempel på Twitter har varje användare ett konto där personer kan läsa deras 
inlägg.  

2. Användare ska ha en lista på personer som följer dem eller en kontaktlista (ibid).  

3. Användare ska kunna granska sin och andras lista över kontakter (ibid). Dessa kan vara till 
exempel i form av följare på Twitter eller vänner på Facebook. 

Den här definitionen av sociala nätverk är den som vi har utgått från och kriterierna uppfylls 
av Twitter.  

2.1.2 Twitter 
Twitter är ett informationsnätverk där användarna uppdaterar korta meddelande i realtid. 
Företaget Twitter grundades år 2006 i San Francisco och har sedan brett ut sig över stora delar 
av världen. Twitter finns tillängligt på mer än 20 olika språk. I det sociala nätverket kan 
användarna interagera med varandra och driva sina egna bloggkonton, så kallade 
mircobloggar. Användarnas publicerade inlägg kallas tweets vilka är begränsade till 140 
tecken. Förutom text kan tweets innehålla foton, videor och länkar till andra hemsidor. 
Twitter kan användas av alla; utan konto eller som registrerad användare. Informationen som 
delas på Twitter är vanligtvis offentlig. Därmed behöver en person inte vara registrerad på 
Twitter för att få tillgång till information som intresserar dem.  
Varje registrerad användare har en egen sida på vilken tweets publiceras. Registrerade 
användare har möjlighet att svara på tweets och dela andras tweets, vilket också publiceras på 
den egna sidan. Med hjälp av tweets kan användarna följa och föra konversationer. Om en 
person vill vidarebefordra ett tweet som någon annan skrivit på sitt konto, kan användaren 
göra en retweet. Då visas den andra användarens inlägg på den egna sidan men markeras då 
som ett retweet. Ett konto på Twitter ger personer möjligheten att lägga till andra användare 
på en lista. Personer på listan har användaren valt att följa vilket innebär att alla personernas 
tweets syns i användarens informationsflöde. För de som vill använda sig av Twitter, men inte 
publicera tweets som är offentliga kan ett privat konto användas. Ett privat konto innebär att 
användaren måste godkänna sina följare, för att de sedan ska kunna ta del av de tweets som 
publiceras. 8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 https://twitter.com/about [2013-02-20] 
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För att kategorisera ett tweet inom nätverket används en hashtag. Funktionen fungerar på 
samma sätt som att sätta nyckelord på ett ämne. Genom att klicka på en hashtag kan en 
användare ta del av alla de tweets som har publicerats med nyckelordet. Ord som är hashtags 
markeras med symbolen # framför.9 

2.2 Varumärken 
Då personal branding är ett relativt nytt marknadsföringsområde, speciellt med koppling till 
sociala nätverk, kartläggs grundläggande varumärkesteori. Att granska grundläggande 
varumärkesteori är även relevant då Cortsen (2013) och Shepherd (2005) menar att klassisk 
marknadsföringsteori kan användas till en viss utsträckning vid personal branding. 
Varumärken representerar, enligt Kotler et al (2008), den uppfattning som konsumenter får av 
en produkt och de känslor som upplevs vid konsumtion av produkten. Vidare hävdar 
författarna att varumärken kan ses som upplevelser vilka konsumenter kopplar till en produkt. 
Bilden av varumärket existerar då endast hos en specifik konsument. Brown (1992 se Wood, 
2000) ser varumärken som summan av alla associationer och känslomässiga kopplingar 
personer har till dem. Varumärkets egenskaper skiljer en viss produkt från ett annat företags 
(Bennett, 1988 se Wood, 2000). Med varumärken kan företag alltså differentiera sitt 
erbjudande på marknaden (Wood, 2000). Erdem och Swait (2004) betonar vikten av att 
varumärket är trovärdigt för att konsumenter ska välja att konsumera det. Trovärdighet, ett 
unikt varumärke och klarhet i kommunikationen krävs för att skapa ett starkt varumärke som 
sticker ut på marknaden (Wood, 2000).  

2.2.1 Brand Equity 
Varumärken skapar många möjligheter för företag. Enligt Aaker (2008) kan ett starkt 
varumärke ses som en tillgång samt en konkurrensfördel för företag. För att bygga ett starkt 
varumärke måste många faktorer tas hänsyn till. Författaren påstår att en hög positiv brand 
equity är önskvärd vid skapandet av ett starkt varumärke (ibid). Feldwick (1996) hävdar att 
olika yrkesmän har olika definitioner av brand equity. Marknadsförare definierar ofta brand 
equity som varumärkets styrka och innebörd (ibid). Brand equity kan ses som värdet av alla 
tillgångar och hinder kopplade till varumärket (Aaker, 2008). En hög positiv brand equity kan 
ge företaget strategiskt värde och medföra konkurrensfördelar. Med ett starkt varumärke finns 
möjligheter att bland annat utöka sitt produktutbud, att uppnå en mer effektiv 
marknadskommunikation, att erhålla bättre förutsättningar i konkurrensen med andra företag 
samt att skapa en lojal kundbas (Allaway et al, 2011; Buil, 2008). 
Det finns två olika perspektiv på brand equity: ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv. 
Företagsperspektivet lyfter fram finansiella aspekter av brand equity. Inom perspektivet mäts 
brand equity i prestationer och avkastning. Varumärken kan ses som enheter skapade med 
loggor, symboler, namn och slogans (Fetscherin, 2010; Myers, 2003). En stark brand equity 
kan medföra finansiella fördelar för företaget. Ett starkt varumärke kan bidra till att kunderna 
köper mer, vilket stärker företagets position på marknaden gentemot konkurrenter (Frampton, 
2010). 

För att ett varumärke ska kunna ha ett finansiellt värde, krävs även ett kundperspektiv. 
Kundperspektivet berör värdet som konsumenterna upplever av eller kopplar till varumärket 
(Winters, 1991). Ett varumärke formas av uppfattningar som kunder eller potentiella kunder 
har kring varumärket. Uppfattningarna grundar sig i konsumenternas direkta eller indirekta 
erfarenheter av varumärket (Kotler & Keller, 2006). Det finns ett antal olika beskrivningar av 
begreppet brand equity. Begreppet kan sammanfattningsvis beskrivas genom en definition av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 https://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols [2013-02-20] 
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Yoo, Donthu och Lee (2000). Författarna menar att brand equity kan ses som det extra värde 
som ett företag erhåller med ett välkänt varumärke när produkterna är homogena. Kotler och 
Keller (2006) knyter samman kundperspektivet och företagsperspektivet genom att förklara 
att band equity kan ses som en brygga mellan de investeringar som företaget gör i sina 
produkter/varumärken samt konsumenternas uppfattningar/kunskap om varumärket. 

Enligt Aaker (2008) erhålls brand equity med hjälp av tre typer av tillgångar: 
varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. Kotler et al 
(2008) skriver att ett starkt varumärke innebär en hög varumärkesmedvetenhet hos personer 
som konsumerar inom produktkategorin. Vid en hög varumärkesmedvetenhet kan 
konsumenterna urskilja en tydlig koppling mellan varumärket och produkten. Varumärket är 
starkt inom produktkategorin. Vidare anser Aaker (2008) att varumärkesmedvetenhet innebär 
att konsumenterna känner sig bekanta med varumärket, vilket är positivt eftersom människor 
ofta föredrar bekanta och familjära ting framför okända och främmande. 
Varumärkesmedvetenhet utnyttjas vid differentiering av produkter och har speciell betydelse 
på marknader där konkurrerande företag erbjuder produkter som är mer eller mindre 
homogena. Att konsumenter uppfattar ett varumärke som familjärt kan innebära en 
konkurrensfördel. Vid köp av låg-engagemangs produkter kan varumärkesmedvetenhet 
förenkla köpprocessen för kunden, eftersom det blir enklare att fatta köpbeslut. Vidare 
betonar författaren vikten av att konsumenter självmant kan ta fram ett varumärke vid en 
köpsituation (ibid). Till exempel kan konsumenter tänka på CocaCola vid köp av läsk eller 
Philadelphia vid köp av mjukost. Dessa varumärken har en stark varumärkesmedvetenhet och 
är för många konsumenter top of mind i respektive produktkategori. Top-of-mind betyder att 
konsumenterna själva kan nämna ett specifikt varumärke inom en produktkategori (Shimp, 
2010 se Hakala, Svensson & Vincenze, 2012). Varumärken som konsumenter har enkelt att 
komma ihåg erhåller en stor fördel vid konsumentens köpbeslut (Ballantyne, Warren & 
Nobbs, 2006).  Aaker (2008) hävdar att vissa varumärken är konsumenterna bekanta med men 
avstår från att köpa. Att inte ligga top-of-mind men ändå vara välkänt kan betyda att 
varumärket är föråldrat och kan ses som gårdagens nyheter. 
Den andra tillgången benämns, enligt Aaker (2008), som varumärkeslojalitet. En stark 
varumärkeslojalitet innebär att varumärket har erhållit en kundbas med lojala kunder vilket 
kan medföra en fördel gentemot konkurrenter. Författaren menar att konsumenter som är 
lojala i stor utsträckning undviker att byta leverantör, även om de erbjuds mer fördelaktiga 
erbjudanden (ibid). Svårigheten för konkurrerande företag ligger inte i att ta fram mer 
konkurrenskraftiga erbjudanden utan att övertyga kunden att byta varumärke. Konsumenter är 
ofta ovilliga att byta leverantörer om de är tillfredsställda med sina invanda mönster (ibid). 
Det finns ingen motivation för en nöjd konsument att ändra sina vanor. Vidare, kan en 
konsument känna en genuin uppskattning av ett varumärke. Uppskattningen kan grunda sig i 
att konsumenten gillar vad varumärket står för eller att konsumenten har goda erfarenheter 
kopplade till varumärket. Att byta leverantör kan medföra onödiga kostnader för kunden i 
form av bland annat tid och pengar. Kostnader kan påverka konsumentens val att stanna hos 
en leverantör respektive att byta till en konkurrent (ibid). För företaget innebär en lojal 
kundbas flera fördelar förutom de uppenbara konkurrensfördelarna. Till exempel kan en stor 
och stabil kundbas vara ett tecken på att varumärket är accepterat och används av många 
(ibid). 

Vidare menar Aaker (2008) att kunder kopplar olika varumärkesassociationer till varumärken. 
Det kan bland annat handla om produktattribut och fördelar som kommer med konsumtion av 
produkten. När associationer är kopplade till produktattribut och fördelar som uppkommer vid 
konsumtion, kan konkurrerande företag relativt enkelt kopiera varumärket (ibid). För att 
minimera risken och skapa ett starkt varumärke bör associationerna även vara kopplade till 
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andra parametrar. Design, kundrelationer, sociala program, kvalitet och värdeskapande är 
andra egenskaper vilka associationer kan kopplas till för att stärka varumärket. 
Varumärkesassociationer bidrar till skapandet kundrelationer och hjälper företaget att 
differentiera sig på marknaden (ibid). Ett exempel på varumärke med många associationer är 
McDonald's som förknippas med exempelvis barn, snabb service, att ha roligt, Ronald 
McDonald, familj och BigMac (ibid).  
Att ha en hög brand equity och ett starkt varumärke kan vara en stor fördel för ett företag. 
Precis som ett starkt personligt varumärke kan hjälpa en person att sticka ut i dagens hårda 
konkurrens.  

2.3 Personal branding 
Affärsvärlden har under de senaste tio åren kännetecknats av en stark ekonomisk 
globalisering, snabb utveckling av teknologi och spridning av information samt nya 
affärsområden. Enligt Hearn (2008) är det nödvändigt att marknadsföra sitt varumärke i 
dagens hårda affärsklimat. Information rör sig mellan människor genom fler olika kanaler än 
tidigare. För att skapa varumärken som sticker ut på marknaden krävs att företag och 
privatpersoner använder mer innovativa metoder. Lyckas personer skapa ett starkt personligt 
varumärke kan de sticka ut på en allt hårdare arbetsmarknad (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). 
Personal branding är ett relativt nytt forskningsområde vad gäller varumärkesforskning. Lair, 
Sullivan och Cheney (2005) har studerat och sammanställt framstående litteratur inom 
ämnesområdet för personal branding. De menar att personal branding har uppstått som en 
reaktion mot turbulenta arbetsmarknader. Arbetssökande och personer som vill göra karriär, 
kan ta kontroll över sin situation genom användning av personal branding. Genom att aktivt 
arbeta med personliga varumärken kan individer skapa möjligheter till framgång. Enligt 
Shepherd (2005) har kända personer under lång tid använt sig av marknadsföringsaktiviteter 
för att differentiera sig och sitt varumärke. Han menar att alla kan försöka sticka ut på 
arbetsmarknaden genom att marknadsföra sig själva. ”Self marketing consists of those varied 
activities undertaken by individuals to make themselves known in the marketplace” 
(Shepherd, 2005, s 590). 

Enligt Lair, Sullivan och Cheney (2005) växer personal branding sig allt starkare. Den 
utbredda användningen av strategin påverkar alla individer på arbetsmarknaden. När allt fler 
personer använder sig av personal branding riskerar andra att falla efter. Det föreligger en 
ständig risk att inte hinna med i utvecklingen. Författarna menar att litteraturen inom ämnet 
lyfter fram att personal branding bör användas av alla. Om vissa arbetar med sitt varumärke 
för att synas på marknaden, innebär det att andra blir mindre framträdande (ibid).  

2.3.1 Personal branding och klassisk varumärkesteori 
Personal branding är ett marknadsföringsområde som inte har ett klart ramverk för hur det 
praktiskt kan användas. Shepherd (2005) anser att traditionella marknadsföringsverktyg kan 
användas i kombination med annan teori vid personal branding. Den bristfälliga forskningen 
på området gör att det är svårt att praktiskt använda personal branding idag (ibid). Trots 
bristen på forskning inom området för personal branding växer populariteten vad gäller att 
använda personliga varumärken. I dagens informationssamhälle skapas många möjligheter att 
kommunicera sitt personliga varumärke genom sociala nätverk för att nå en bred publik (ibid). 
Cortsen (2013) har studerat hur framgångsrika sportstjärnor använder sig av personal 
branding. Även om han valde att studera sportprofiler hävdar författaren att logiken kring 
personal branding även går att applicera på andra yrkesområden, som för framgångsrika 
artister inom underhållningsbranschen (ibid). Teorin kring personliga varumärken har vissa 
likheter med klassisk varumärkesteori (ibid). Tidigare forskning visar att varumärken består 
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av ett kärnvärde som kompletteras med olika typer av mervärde. Varumärken adderar extra 
värde till varor och service. Enligt ett antal författare är varumärkesmedvetenhet och 
varumärkeslojalitet exempel på värden som erhålls genom varumärkesarbete (Aaker, 1991, 
2002; Keller, 2003 de Cherntony, 2006; McCracken, 1993 se Cortsen, 2013). Cortsen (2013) 
menar att forskningen kring personal branding har inspirerats av tanken kring kärnvärdet och 
det adderade mervärdet. 
Cortsen (2013) menar att personal branding har många likheter med klassiskt 
varumärkesarbete. Shepherd (2005) påstår att vid personal branding används ofta en 
traditionell och produktcentrerad marknadsföringsfilosofi. En skillnad är dock att ett 
personligt varumärke inte bör anpassas i allt för stor utsträckning efter andras efterfrågan. 
Istället bör fokus läggas på att använda befintliga kvaliteter hos en individ och utnyttja dem 
för att skapa mervärde. Författaren anser att ett personligt varumärke kan ses som en produkt 
som säljs och utformas efter individens egenskaper (ibid). Personal branding är dock inte helt 
fri från anpassning. För att skapa ett starkt personligt varumärke krävs god kunskap om 
konkurrenter och konsumenter som agerar på marknaden. Med kunskapen kan en person 
skapa ett differentierat personligt varumärke som prioriterar de personliga egenskaper som 
efterfrågas av konsumenter (ibid). 

2.3.2 Att bygga ett framgångsrikt personligt varumärke 
För att kunna bygga ett starkt personligt varumärke bör individen inleda arbetet med att 
rannsaka sig själv för att finna passande varumärkesattribut. Självhjälpsböcker och annan 
assistans med personal branding är idag en växande marknad (Wee & Brooks, 2010). Arruda 
och Dixson (2007) beskriver in sin självhjälpsbok, betydelsen av att bygga ett personligt 
varumärke på autentiska grunder. Författarna menar att det finns svårigheter med att bygga ett 
personligt varumärke runt attribut som inte finns förankrade hos personen. Genom att 
rannsaka sig själv kan individen komma fram till vilka egenskaper och värderingar hen vill 
utnyttja i marknadsföringssyfte. För att kommunicera ett starkt personligt varumärke är det 
viktigt att ha förståelse för att allt människor gör sänder ut budskap. Författarna menar att ett 
personligt varumärke, precis som andra varumärken, grundas i hur de upplevs av andra. När 
attributen som varumärket vill kommunicera är autentiska, blir det enklare att sända ut 
passande budskap. Ett autentiskt varumärke uppfattas med stor sannolikhet på ett liknande vis 
av innehavaren som av konsumenten (ibid).   
Varje individ besitter en unik kombination av personliga attribut och dessa kan användas för 
att skapa ett personligt varumärke. Arruda och Dixson (2007) delar upp attribut i två grupper; 
rationella och känslomässiga. De rationella varumärkesattributen är kopplade till personens 
kompetenser. Ett exempel på rationella varumärkesattribut är en bilmekanikers kunskap om 
hur en bil fungerar och hur den bör repareras. Känslomässiga varumärkesattribut är kopplade 
till känslor. Det är känslor som skapar en förbindelse mellan människor och deras mest 
omtyckta varumärken. Bilmekanikernas känslomässiga attribut, som till exempel skulle kunna 
vara servicekänsla och en förmåga att uppmärksamma kunden, kommer att kommunicera ett 
starkare personligt varumärke. De rationella attributen är grundläggande men inte tillräckliga 
för köp (ibid). Kunderna överväger inte att gå till en bilmekaniker som saknar de önskade 
rationella attributen. Det är dock de känslomässiga attributen som är avgörande för vilket 
varumärke kunden väljer. Författarnas beskrivning av vikten av känslomässiga attribut för att 
bygga ett starkt personligt varumärke, går i linje med tidigare varumärkesforskning (ibid). 
Likt forskningen kring brand equity, kan mervärdet som erhålls genom varumärket vara 
avgörande vid kunders val av varumärke inom en viss produktkategori.  

Peter Montoya är expert på personal branding. Han driver en hemsida och har skrivit flera 
böcker i ämnet. Montoya och Vandehey (2009) menar att ett personligt varumärke består av 



 

16 

väl valda delar av en personlighet. Ett personligt varumärke kan definieras som en samling av 
egenskaper, värderingar och mål som kan förknippas med en person (ibid). Genom att hitta en 
unik kombination kan en person skapa ett starkt personligt varumärke. Fokus på 
användningen av en unik kombination av egenskaper, värderingar och liknande, går i linje 
med Arruda och Dixons (2007) syn på personal branding. Den unika kombinationen kan 
byggas vidare på, för att skapa ett personligt varumärke som sticker ut i mängden. Vidare 
anser även Montoya och Vandehey (2009) att ett personligt varumärke kan ses som 
allmänhetens uppfattning av personen. För att bibehålla det personliga varumärke som skapats 
bör personen konstant arbeta med att leva upp till omgivningens bild av varumärket och sända 
ut passande budskap. Likt tidigare författare understryker Montoya och Vandehey (2009) 
vikten av att bygga ett personligt varumärke på autentiska grunder. 

Fokus på vissa egenskaper och värderingar krävs, för att ge en tydlig bild av varumärket. 
Enligt Arruda och Dixon (2007) kan en person inte unna sig att vara allt för mångsidig i sina 
budskap. Att vara allt för mångsidig skapar ett otydligt varumärke. Shepherd (2005) klargör 
att individer bör koncentrera sig på att framhäva egenskaper som förknippas med deras 
varumärke. Ett personligt varumärke bör vara enhetligt, tydligt och konsekvent. En person 
kan vara framgångsrik inom många områden men när ett personligt varumärke byggs ska 
fokus läggas på ett eller ett fåtal områden för att inte förvirra. Författaren hävdar att många 
kända musiker försöker att undvika att använda flera olika varumärken simultant för att inte 
förvirra sina fans (ibid). Att leva upp till ett enkelt och stabilt varumärke kan vara svårt. En 
känd person kan möta svårigheter i att utesluta vissa egenskaper ur sitt vanliga liv, för att 
förmedla rätt varumärke. Även om ett enhetligt personligt varumärke bör eftersträvas kan det 
uppstå problem för individen i det vardagliga livet (ibid).  

Shepherd (2005) anser att en person som vill differentiera sig på en marknad bör lägga 
mycket fokus på personal branding. Cortsen (2013) hävdar att starka personliga varumärken 
karaktäriseras av att vara differentierade från andra. De innehar även en stark förmåga att 
skapa varumärkesmedvetenhet och uppmärksamhet kring personens handlingar. Cortsen 
(2013) lyfter, likt tidigare nämnda författare, fram vikten av att personens kommunicerade 
attribut upplevs som genuina. Enligt författaren bör ett starkt varumärke binda samman 
egenskaper, karaktärsdrag och värderingar med varumärket och på så vis skapa autencitet, 
trovärdighet och legitimitet (ibid).  

Enligt Shepherd (2005) kan en mycket liten del av befolkningen ses som kända, vilket innebär 
att de syns och sticker ut i mängden. Kända personer får oproportionerligt mycket 
uppmärksamhet för sina prestationer. Endast enstaka individer uppnår kändisskap men 
personer kan öka sin synlighet genom att bygga ett starkt personligt varumärke. Författaren 
påstår att personal branding kan ses som ett verktyg för att uppnå synlighet och för att 
differentiera sig från personer med liknande egenskaper (ibid). Många aktörer på den utvalda 
marknaden kan dock använda personal branding och lägga fokus på liknande egenskaper. 
Som tidigare nämnts, kräver utformningen av ett personligt varumärke en noggrann 
granskning av den befintliga marknaden för att identifiera en egen nisch (ibid). Även inom 
den valda nischen agerar ofta flera aktörer, vilket gör att endast ett fåtal lyckas uppnå 
framgång med sin personal branding inom området. Lyckas en person bygga ett personligt 
varumärke som är starkare och får mer uppmärksamhet än vad produkten förtjänar, har ett 
kändisskap uppnåtts. Ett kändisskap beror delvis på lyckad personal branding men även på 
andra omständigheter (ibid).  
Individen har själv som störst påverkan på sitt varumärke. Det personliga varumärket kan 
påverkas både positivt och negativt av personens handlingar (Cortsen, 2013). Enligt Shepherd 
(2005) består ett starkt personligt varumärke av de handlingar som utförs, det rykte som en 
person har, det förtroende som andra har för individen samt den uppmärksamhet som andra 
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ger varumärket. Vissa handlingar kan vara mycket ogynnsamma och påverka varumärket 
negativt genom att bryta konsumenternas förtroende. Vidare betonar Cortsen (2013) vikten av 
att bygga sitt varumärke kring fler aspekter än karriären. Han hävdar att bland annat 
sportstjärnors karriärer kan bestå av flera olika stadier, från genombrott till att avslutad 
tävlingskarriär. För att varumärket ska hålla sig på längre sikt, och inte endast kretsa kring 
enskilda prestationer, bör varumärket kommuniceras på ett antal nivåer. Genom att addera en 
mer personlig sida och känslomässiga attribut, kan ett starkt varumärke uppnås även utanför 
huvudsysselsättningen (ibid). 

2.4 Marknadsföring på Internet och genom sociala nätverk 
Internet-användningen har medfört många fördelar för företag. Enligt Chen och Popovich 
(2003) ger kundkontakt via Internet företaget stora möjligheter att lagra kundinformation och 
individanpassa erbjudanden. Ett företag har stora möjligheter att bygga ett starkt varumärke 
genom att använda sociala nätverk som Facebook och Twitter (Soares, Pinho & Nobre, 2012). 
Även om Internet och sociala nätverk är passande kanaler vid marknadsföring av varumärken 
är användandet, enligt Simmons (2007), komplext och svårigheterna är många. På grund av 
den bristande tilliten innebär marknadsföring via Internet svårigheter vad gäller byggandet av 
relationer till kunder. För att skapa nöjda kunder måste företag locka kunder att köpa deras 
produkter och sedan leva upp till de förväntningar som finns. Lyckas ett företag med att leva 
upp till kunders förväntningar kan de bygga starka relationer som medför konkurrensfördelar 
(ibid).  

Många företag har upptäckt att en förståelse av sina kunder kan uppnås genom att 
kommunicera med dem genom Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Enligt Burton 
och Soboleva (2011) kan Twitter användas av företag för att föra en interaktiv 
kommunikation med sina kunder. Den direkta interaktionen kan ge företaget möjligheten att 
personligt anpassa vilken information som delas på Twitter. Simmons, Thomas och Truong 
(2010) menar att med marknadsföring via Internet kan företaget få en tydlig uppfattning om 
vilka deras kunder är. Enligt Pletikosa Cvijikj och Michahelles (2011) kan företag effektivt 
samla in information om sina kunder genom kommunikationen i sociala nätverk. En kund kan 
delge företaget eventuella problem med en produkt och även fråga mer allmänna frågor på 
bland annat företagssidor på Facebook eller på Twitter. Genom att använda sociala nätverk 
kan företag på så vis föra en interaktion med sina kunder och bygga starka relationer (ibid).  
Ett vanligt fenomen inom marknadsföring är word-of-mouth, som innebär ett 
kommunikationsflöde rörande företag och varumärken mellan olika individer. Sociala nätverk 
medför nya kommunikationsmöjligheter över Internet. Varumärkesrelaterad information som 
sprids i sociala nätverk kan ses som word-of-mouth i elektronisk form (Jansen et al, 2009). 
Det är intressant att studera word-of-mouth i sociala nätverk, då sociala medier har ett stort 
antal aktiva användare och ett betydande inflytande på dagens samhälle. Användningen av 
Twitter och andra microbloggar ger företag möjligheter att skapa effektiv marknadsföring och 
positiv word-of-mouth. Forskning visar att konsumenternas upplevelser av varumärken samt 
köpbeslut påverkas av kommunikation på Internet och i sociala nätverk (ibid). Påverkan beror 
på att konsumenter i allt större utsträckning använder kanalerna för att söka information, råd 
och åsikter. Konsumenterna vill ta del av andras erfarenheter av företag och produkter. Med 
informationsspridning kan konsumenter få en inblick i företag eller hitta information om 
produkter innan köp. Informationen om företag och individer som cirkulerar på Internet, har 
en viktig roll i konsumenters uppfattning. Med andra ord; word-of-mouth på Internet bidrar 
till konsumenternas bild av varumärken (Jansen et al, 2009; Brown et al, 2005). Sociala 
medier som microbloggar skapar möjligheter för företag att bygga relationer till kunder och 
frambringa förutsättningar för positiv ryktesspridning över Internet. Genom att kommunicera 
via microbloggar samt granska respons, kan en person eller ett företag utläsa vad läsare tycker 
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om varumärket. Responsen kan sedan utnyttjas för att avläsa konsumenternas preferenser, 
förbättra produkter och korrigera tidigare misstag. En fördel med microbloggar är möjligheten 
till direktkommunikation med konsumenterna oberoende av tid och rum. Lyckas företaget 
eller individen med sin kommunikation är microbloggar effektiva verktyg för att bygga 
relationer (Jansen et al, 2009). Kommunikation genom microbloggar kan användas för att 
stärka varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage. Hur användaren kommunicerar 
varumärket i microbloggen bör vara en del av den övergripande marknadsföringsstrategin, för 
att uppnå en konsekvent kommunikation. (ibid). Enligt Yan (2011) implementerar företag allt 
för sällan användningen av sociala nätverk med övriga marknadsföringsaktiviteter.   

Microbloggar består av korta meddelanden som publiceras snabbt och därmed i princip kan 
läsas i realtid. Konsumenter delar med sig av sina åsikter och erfarenheter. Diskussioner kan 
snabbt dras igång. Företag måste vara uppdaterade vad gäller händelser i microbloggar annars 
riskerar de att missa viktiga marknadsföringstillfällen. Om ett företag eller en individ hamnar 
i blåsväder, kan microbloggar utnyttjas för att ställa att tillrätta. Enligt Park och Lee (2009) 
har negativ ryktesspriding över Internet, negativ word-of.mouth, större effekt än positiv 
ryktesspridning. Styrkan med microbloggar är att användaren kommer närmare 
konsumenterna. För att lyckas med en microblogg som drivs i marknadsföringssyfte, krävs ett 
ständig och konsekvent arbete med kommunikationen (Jansen et al., 2009). 

2.5 Personal branding i sociala nätverk 
Marwick och Boyd (2010) hävdar att användandet av sociala nätverk för att bygga 
varumärken inte endast kan utnyttjas av företag. Genom att använda sociala nätverk kan en 
individ bygga ett starkt personligt varumärke. I nuläget har lite forskning gjorts kring ämnet 
och det finns inget klart ramverk för hur en person ska gå tillväga vid personal branding i 
sociala nätverk. Författarna gjorde en undersökning på Twitter för att granska hur individer 
använder nätverket för att bygga ett personligt varumärke (ibid). 

2.5.1 Vilken publik har twitteranvändare? 
Med hjälp av sociala nätverk kan människor kommunicera genom nya kanaler. Harris och 
Rae (2011) påstår att personer kan kommunicera med sina läsare på ett vis som liknar ett 
verkligt möte. Kommunikationen kan vara direkt, konstant och individanpassad. Med 
interaktionen genom Twitter och andra sociala nätverk kan en person bygga ett personligt 
varumärke. Sedan kan personen arbeta med att stärka och bibehålla bilden av varumärket, 
vilket i sin tur kan leda till en växande fanbas (ibid). Marwick och Boyd (2010) anser att 
sociala nätverk har medfört att varumärken når ut till en bred publik av personer som 
kännetecknas av olika egenskaper. Bredden på publiken medför svårigheter vid försök att 
applicera samma marknadsföringstekniker som används vid reella möten. Författarna hävdar 
att användare av sociala nätverk måste finna nya tekniker för att lyckas förmedla sitt 
personliga varumärke till den breda publik som är aktiv i sociala nätverk (ibid). 
När ett varumärke ska marknadsföras är kunskap om publiken mycket viktig för att kunna 
avgöra till exempel lämpligt språkbruk och vilken stil inlägget ska ha. Att förmedla önskad 
bild av ett varumärke kan vara problematiskt när publiken är svårdefinierad. Marwick och 
Boyd (2010) påstår att användare av sociala nätverk delvis skapar sig en föreställd publik när 
publiken är svår att identifiera (ibid). En föreställd publik omfattar de personer som 
användaren föreställer sig kommer att ta del av den delade informationen. Ofta når 
information i ett socialt nätverk ut till fler än de personer som informationen är skapad för. 
Användare föreställer sig vilka personer som kommer att läsa deras inlägg för att underlätta 
bestämmandet av vad som ska delas och vad som ska utelämnas (ibid). 

Marwick och Boyd (2010) hävdar att en publik i sociala nätverk benämns en nätverkspublik.  
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En nätverkspublik består av både verkliga samt potentiella läsare. Enligt författarna binds 
läsare samman med användare och andra läsare i ett nätverk där kommunikation ständigt 
pågår (ibid). Nätverkspubliken består delvis av en föreställd publik men även till viss del av 
kända läsare i form av till exempel följare på Twitter. En användare kan föra en dialog med 
sin nätverkspublik. Märker twitteranvändaren att publiken får en särskild reaktion på ett visst 
inlägg, kan hen påverka framtida kommunikation efter responsen. Precis som författare skapar 
en publik för ha någon att skriva åt, tvingas användare av sociala nätverk delvis använda en 
föreställd publik för avgöra utformningen på kommunikationen (ibid). 
Enligt Marwick och Boyd (2010) förstod företag och personer redan när de började använda 
personliga hemsidor att publiken var svårdefinierad. Vid användande av personal branding i 
sociala nätverk är behovet av en föreställd publik stort då publiken är mycket svårdefinierad. 
Idag kan läsare eller följare visa sin koppling till varumärken genom att gilla dem på 
Facebook, följa dem på Twitter eller genom att prenumerera på deras videoklipp på Youtube. 
Dessa kopplingar kan användas för att identifiera delar av publiken som läser inläggen. 
Konton på Twitter, Instagram, Facebook och Youtube är ofta publika vilket medför att inlägg 
kan ses av alla och inte endast de som följer, gillar, prenumererar på inlägg från personen. På 
grund av att många inlägg är publika, blir svårigheterna att identifiera läsarna stora. Att 
använda en föreställd publik är därför fortfarande nödvändigt för att kunna skriva inlägg på 
sociala nätverk (ibid). 

Marwick och Boyd (2010) har undersökt vilken föreställd publik personer skriver inlägg till 
på Twitter. Resultatet visade att många användare med få följare antog att publiken bestod av 
vänner. Definitionen av vänner kunde dock variera från människor som följer personens 
twitterkonto till nära vänner. Vissa personer skrev inlägg åt sig själva som en personlig 
dagbok och la väldigt lite fokus på att kommunicera med andra. Enligt författarna kan den 
föreställda publiken se väldigt olika ut och vara allt från en själv till en stor grupp okända 
twitteranvändare. Att tydligt rikta sina inlägg till en viss publik och att på ett uppenbart vis 
förmedla ett visst varumärke, kan resultera i att personer upplever kontot som oautentiskt och 
allt för säljande (ibid). 
Marwick & Boyd (2010) påstår att bland annat artister, politiker och idrottare som har över 
100 000 följare hävdar att de har en relativt god uppfattning om vilken publik deras 
twitterkonto har. Personerna menar att följarna kan ses som en fanbas som de kan 
kommunicera med. Författarna hävdar att med användandet av sociala nätverk underlättas 
interaktionen med publiken för kända personer. Sociala nätverk kan vara viktiga 
marknadsföringskanaler för många kända personer. Inläggen som skrivs används då för att 
förmedla ett personligt varumärke. Marwick och Boyds (2010) undersökning visar att kända 
personer väljer att skriva olika typer av tweets för att nå ut till olika grupper av människor. 
Den stora publiken medför svårigheter vid anpassandet av informationsdelningen. Författarna 
upptäckte att skillnaden mellan personer med många följare och personer med få, inte alltid är 
uppenbar. En del av de personer med fler än 100 000 följare konstruerar sina tweets med nära 
och kära i åtanke och lägger ingen vikt vid att skapa tweets som tilltalar en bred publik. Ett 
uppenbart användande av sociala nätverk som marknadsföringskanal kan medföra att läsarna 
upplever kommunikationen som oautentisk. Sociala nätverk är användbara vid personal 
branding, då användaren lyckas skapa ett konto som upplevs autentiskt och personligt (ibid). 
Beroende på vad som skrivs av en användare nås en viss publik. Många användare skriver 
sina inlägg åt en ideal läsare. ”The ‘ideal’ reader is a well-known concept for writers, who 
often write ‘to’ an imaginary interested party” (Marwick & Boyd, 2010, s.120). När en person 
twittrar kan hen använda sig av en ideal läsare som delar många av författarens egenskaper 
och lägger fokus vid liknande ideal. Användaren skriver sina inlägg till dem som antas läsa 
inlägget (ibid). 
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Trots svårigheten att avgöra publiken är Twitter, enligt Marwick och Boyd (2010), ett 
användbart redskap vid marknadsföring av personliga varumärken. Goffman (1959) påstår att 
personer kan ses som skådespelare i ett drama. De anpassar sin personlighet efter 
sammanhang och publik. Beroende på vem användaren talar eller skriver till varierar språket 
och ämnesvalet. Genom en gemensam kommunikation mellan kommunikatörer och åskådare 
skapas en bild av ett varumärke. Enligt författaren bör personer anpassa kommunikation och 
ta hänsyn till reaktioner för att lyckas förmedla rätt bild av varumärken (ibid). Ett exempel: en 
twitteranvändare anpassar sina tweets med hänsyn till tidigare kommunikation med följarna. 
För att tillfredsställa publiken måste användaren avgöra hur personlig sidan bör vara. 
Personliga inlägg är en viktig del i kommunikationen.  

2.5.2 Autentiska versus säljande tweets 
Montoya och Vandehey (2009) påstår, i sin självhjälpsbok att en person som bygger ett 
personligt varumärke bör vara autentisk och inte försöka vara någon annan.  

You have to be real. With so much marketing swirling around consumers at all 
times, we all have extremely powerful B.S. detectors. We despise phonies. We 
assume that anyone who’s patently not real about who and what he or she is is 
trying to manipulate us, and nobody wants to be manipulated. Be yourself. Do not 
try to be all things to all people. Do not pander and pretend you’re something 
you’re not. That’s a ticket to failure. (Montoya & Vandehey, 2009, s 29) 

Författarna anser att autencitet uppskattas av konsumenterna (ibid). I Marwick och Boyds 
(2010) undersökning svarade användare med färre följare att de upplevde det oautentiskt att 
skriva tweets endast för att tillfredsställa läsare. Att vara autentisk är viktigt för många läsare 
men räcker inte för att bygga ett starkt personligt varumärke över Twitter. Även om många 
hävdar att de inte lägger stor vikt vid att skriva till en viss publik, finns publiken alltid där 
(ibid). Används Twitter som ett strategiskt verktyg för att bygga eller marknadsföra ett 
personligt varumärke är det avgörande att förmedla rätt bild av varumärket till den föreställda 
publiken. För att lyckas förmedla rätt bild krävs att twitteranvändaren till viss del tar hänsyn 
till den publik som läser inläggen. Författarna hävdar att personliga varumärken ska 
framställas på ett vis som gör att många människor vill konsumera dem. Personliga och 
autentiska inlägg bör inkluderas i kommunikationen (ibid). 

Definitionen av vad som gör en sida autentisk och personlig, är vag och kan variera mellan 
grupper och personer. Till exempel finns det skilda åsikter i huruvida kändisars aktiviteter 
inom välgörenhet bör upplevas som autentiskt eller inte. Enligt Keel och Nataraajan (2012) 
visar forskning på att konsumenter uppskattar och respekterar kändisar som ägnar sig åt 
välgörenhet men föredrar att kändisarna inte söker publicitet för välgörenhetshandlingar. 
Marwick och Boyd (2011) har studerat hur kändisar kommunicerar över Twitter. Enligt 
författarna skapas autencitet när kändisars twitterkonton inte är stereotypa och strikt säljande. 
Läsare vill känna att artisterna och inte anställda skriver inläggen på Twitter. Författarna 
kommer fram till att tweets som kan uppfattas som personliga, kontroversiella eller negativa 
öppnar upp för autencitet. Autentiska tweets är motsatsen till säljande och sakliga inlägg. 
Autenciteten är viktig att uppnå vid kommunikation på Twitter. Författarna menar att kändisar 
som håller sig till en mer strikt och saklig kommunikation riskerar att ses som oautentiska. 
Kändisar som kommunicerar autentiska tweets skapar intimitet och koppling till sina läsare på 
ett mer lyckat sätt. Enligt Marwick och Boyd (2010) bör en person välja att dela med sig av 
vissa personliga händelser och avstå från att dela andra, för att ge följarna rätt bild av 
varumärket.  

För att kunna förmedla ett samlat helhetsintryck till läsarna kan personer behöva censurera 
vad de skriver. Marwick och Boyd (2010) hävdar att vissa ämnen bör utelämnas för att 
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inläggen ska kunna tilltala en bred publik. Ämnen som sex, relationer och personliga problem 
kan av vissa ses som opassande att dela i sociala nätverk. Genom att hitta en god balans 
mellan personlig information och mer saklig information, kan inläggen nå en bredare publik. 
Ska sidan användas professionellt avslöjas endast en begränsad mängd personlig information 
och den personliga information som avslöjas är ofta strategiskt utvald (ibid). 

Med hänsyn till vad som enligt användaren kan uppfattas som autentiskt respektive 
oautentiskt, skrivs inlägg. Om läsarna finner en artists konto intressant har användaren lyckats 
skapa inlägg med rätt nivå av autenticitet. Marwick och Boyd (2010) påstår att det är viktigt 
att finna en balans mellan att anpassa inlägg, att använda sitt konto för att få en större fanbas 
och att skapa en sida som känns autentisk. Både säljande och personlig kommunikation krävs 
för att lyckas. Att hitta rätt balans kan vara svårt, men lyckas användaren, får läsarna önskad 
bild av varumärket (Marwick & Boyd, 2010, 2011). 
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3 Metod 
Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt då vi ansåg det kompatibelt med vårt syfte och med 
våra forskningsfrågor. Att tolka och analysera data för att erhålla en djupare förståelse för 
mänskliga handlingar har varit centralt i vår undersökning. På grund av brist på tidigare 
forskning inom ämnesområdet för personal branding antog vi en abduktiv ansats. Metodvalet 
föll på en etnografisk innehållsanalys. Genom att studera tre kända artisters twitterkonton fick 
vi en inblick i deras kommunikation av personliga varumärken. 

3.1 Vetenskaplig Ansats 
Vi har genomfört en fallstudie med en abduktiv ansats. Med abduktiv ansats menas en 
blandning mellan deduktiv och induktiv ansats. Växelverket mellan de två logikerna innebär 
att allmänna principer och enskilda fall testas mot varandra (Fejes & Thornberg, 2009). 
Beslutet att använda oss av en abduktiv ansats grundar sig i den begränsade tidigare forskning 
som gjorts kring personal branding i sociala nätverk. Den tidigare forskningen hjälpte oss att 
formulera två huvudkategorier till analysmodellen. Sedan fortsatte vi med en induktiv logik 
för att ta fram resterande kategorier. Fokus på ett fåtal undersökningspersoner samt syftet att 
erhålla djupare kunskap, bidrar till att vår studie borde ses som en fallstudie. 

3.1.2 Vår syn på kunskap och omvärlden 
I vår etnografiska innehållsanalys har vi följt Altheides (1996) ansats vad gäller synen på 
kunskap och omvärlden. Författaren definierar det sociala livet som en process av 
kommunikation och tolkning som är beroende av den rådande situationen. Alla aktiviteter är 
en del av den sociala världen. Sociala entiteter ses som konstruktioner som formas genom 
olika aktörers agerande och uppfattning. Sociala fenomen skiljer sig beroende av aktören. När 
vi granskade de tre artisternas twitterkonton utgick vi ifrån att de olika individerna kan 
påverka sin kommunikation. De kan vilja kommunicera olika varumärken och olika delar av 
sitt liv genom Twitter. Det är den kommunikativa processen som skiljer ut enheter från 
varandra samt sammanställer dem i den upplevda situationen (ibid).  

Vi har en interpretativistisk syn på vad som är accepterad kunskap, vilket ligger till grund för 
forskningsprocessens alla delar. Interpretativism tar hänsyn till skillnader mellan människor 
och naturlig ordning (Bryman & Bell, 2011). Vid insamling och analys av data, var vår avsikt 
att fånga den subjektiva meningen bakom de undersökta inläggen. Inläggen har undersökts 
utifrån ett tolkande perspektiv och fokus har inte lagts vid att kvantifiera ord eller liknande. 
Det väsentliga i vår undersökning var att kategorisera materialet genom att finna innebörden 
av vad som kommunicerats. Fokus lades vid att tolka materialet.   

3.2 Etnografisk innehållsanalys som metod 
Som nämnts ovan genomfördes undersökningen i form av en etnografisk innehållsanalys. En 
innehållsanalys går ut på att analysera information i form av bland annat textdokument, bilder 
eller filmer (Bryman & Bell, 2011). En innehållsanalys ansågs lämplig då materialet som 
undersöktes var kommunikation som artisterna delade på Twitter. På Twitter kan användare 
dela information i form av text, video, ljudfiler, bilder samt länkar till andra hemsidor. Vår 
empiri omfattade, på grund av Twitters flexibilitet, en mängd olika typer av information. 
Genomförandet av innehållsanalysen innebar att ta fram kategorier för att klassificera 
information från artisternas konton. I en etnografisk innehållsanalys ska varje kategori 
omfatta data av samma innebörd (Elo & Kyngäs, 2007). Vår klassificering resulterade i en 
analysmodell. 
På grund av forskningsfrågorna, syftet med undersökningen, samt den abduktiva ansatsen var 
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en etnografisk innehållsanalys lämplig. Etnografisk innehållsanalys används vanligen för att 
tolka, analysera och skapa förståelse för meningen av en viss sorts kommunikation. 
Arbetssättet är systematiskt och analytiskt, men inte strängt och låst. Arbetet innebär att vissa 
kategorier och variabler styr arbetet från start, medan andra tillkommer senare under 
processen (Altheide, 1996). På grund av brist på tidigare forskning inom personal branding, 
valde vi att endast utforma två överkategorier utifrån tidigare litteratur. En 
undersökningsprocess som inte är allt för styrd men ändå bidrar med vissa systematiska 
inslag, var önskvärd vid vidare utformning av analysmodellens underkategorier. En 
etnografisk innehållsanalys innebar en viss frihet vad gäller erhållande av information och 
kunskap under arbetets gång. Vår analysmodell består av två överkategorier som är framtagna 
med stöd av tidigare forskning samt av ett antal underkategorier som tagits fram under 
arbetets gång. 
Vidare är det värt att nämna ytterligare karaktäristiska drag för etnografisk innehållsanalys för 
att förklara utformningen av vår metod. Vid en etnografisk innehållsanalys är processen 
reflexiv och forskaren har en central roll. Arbetssättet innebar att vi som forskare medverkade 
i en ständig interaktion mellan utformning av koncept, datainsamling, kodning av data, 
tolkning och dataanalys (Altheide, 1996). Alla överväganden har på något vis påverkat 
undersökningens riktning och resultat. Påverkan har med stor sannolikhet skett både medvetet 
och omedvetet. I vår undersökning har vi som forskare avgjort vilka kategorier som var 
lämpliga att använda och vilken information som ska hamna under varje kategori. Vi som 
forskare har på så vis haft ett avgörande ansvar vid genomförandet av vår etnografiska 
innehållsanalys. 
Resultatet av en etnografisk innehållsanalys kan kvantifieras men ska även resultera i 
deskriptiv information om utvald data (Altheide, 1996). Vårt resultat av undersökningen 
redovisas både i form av diagram över klassificeringen samt en deskriptiv del för varje 
underkategori. Fokus inom etnografisk innehållsanalys ligger inte på att undersökningen ska 
generera teori utan på att datamaterialet tydligt ska beskrivas och definieras (ibid). Syftet med 
vår undersökning var att beskriva hur kommunikation för personal branding ser ut gällande de 
utvalda artisterna på Twitter. Fokus låg på att beskriva utvalda fall, inte på att generera någon 
allmängiltig teori. Vidare analyserades de enskilda artisternas kommunikation och kopplades 
samman med tidigare litteratur. Den tidigare litteraturen bidrog till ytterligare tyngd i vår 
analys. 

3.3 Val av undersökningspersoner 
Vi har använt oss av ett strategiskt icke-sannolikhetsurval vid val av undersökningspersoner. 
Urvalet kan ses som ”purposive” vilket innebär att undersökningspersonerna har valts ut 
beroende på deras lämplighet gentemot undersökningens syfte och frågeställningar (Altheide, 
1996). Vidare ansåg vi att de valda undersökningspersonernas kommunikation kunde tillföra 
relevant empiri. Med undersökningens syfte i åtanke valde vi ut tre personer som var 
relevanta att undersöka.  

En annan anledning till valet av undersökningspersoner var deras stora antal följare på 
Twitter. Personer inom musikbranschen har överlag många följare i sociala nätverk vilket kan 
förklara varför branschen har varit intressant att utgå ifrån. På grund av ett stort antal följare 
samt en stor synlighet i andra medier, har artister stora möjligheter att bygga personliga 
varumärken. Den hårda konkurrensen inom musikbranschen kan också förklara behovet av att 
differentiera sig och skapa ett personligt varumärke som artist. De utvalda 
undersökningspersonernas starka positioner på marknaden, i form av följare, listplaceringar, 
försäljning och synlighet i media, tyder på att de är stora varumärken inom branschen. Med 
stor sannolikhet använder artisterna sig av personal branding vilket är en av anledningarna till 
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att de valts ut som passande undersökningspersoner. I vår studie låg fokus på att 
undersökningspersonerna hade många följare, var välkända artister, samt aktivt använde sig 
av Twitter. 

De utvalda undersökningspersonerna är Rihanna, Lady Gaga och Taylor Swift. Alla tre är 
internationellt framgångsrika artister som är aktiva i sociala nätverk. Alla tre har ett stort antal 
följare på Twitter och använder respektive konto aktivt. Deras twitterkonton har även en 
märkning som visar att det är deras officiella konton. Märkningen används av Twitter för att 
verifierade konton inte ska förvirras med den stora mängd falska konton som finns kopplade 
till kända personer. Med vårt arbete ville vi inte utröna om artisterna skriver sina inlägg på 
egen hand eller om de har anställd personal som skriver åt dem. Oavsett vem som har skrivit 
inläggen har vi grundat vår analys på den kommunikation som delas på Twitter för att 
undersöka hur den bidrar till byggandet av deras personliga varumärken. För att skapa en 
djupare förståelse för undersökningspersonerna följer nu en kort beskrivning av var och en av 
dem.  

3.3.1 Rihanna 
Robyn Rihanna Fenty föddes 1988 på Barbados och växte upp i ett hem som präglades av 
missbruk samt äktenskapsproblem. Vid 16 års ålder skrev Rihanna sitt första kontrakt med 
Jay-Z’s skivbolag Def Jam Records. Skivkontraktet resulterade i en flytt till USA, hennes 
första singel Pon de Replay och debutalbumet Music of the Sun. Rihannas stora internationella 
genombrott kom med hennes tredje album Good Girl Gone Bad som inkluderade hitsingeln 
Umbrella. Sedan dess har Rihanna åstadkommit många listettor, vunnit flera priser och 
samarbetat med flera stora världsartister som Eminem, Coldplay och Jay-Z. År 2011 släppte 
hon sitt sjätte album Talk That Talk. Rihanna har även använt sitt varumärke på ett antal 
kringprodukter som en parfym och en klädkollektion. Rihanna är aktiv i sociala nätverk och 
har i nuläget över 28 miljoner följare på Twitter. Rihanna har en stor fanbas som har 
samlingsnamnet Navy.1011 

3.3.2 Lady Gaga 
Lady Gaga föddes år 1986 som Stefani Joanne Angelina Germanotta i New York, USA. Hon 
började spela piano och skriva egna låtar redan i tidig ålder. Under en kort tid studerade hon 
musik på universitetet men tröttnade snart och försörjde sig istället på att göra bland annat 
klubbspelningar. Lady Gaga har även arbetat som låtskrivare åt stora internationella artister 
som Britney Spears och Pussy Cat Dolls. År 2008 blev hon upptäckt av artisten Akon och 
släppte sitt första album, The Fame. Albumet, vilket inkluderar hitsinglar som Poker Face och 
Just Dance, har sålts i 15 miljoner exemplar och vunnit ett stort antal priser. År 2009 släppte 
Lady Gaga EP:n The Fame Monster som direkt blev en stor framgång med hitlåtar som Bad 
Romance och Telephone. Lady Gaga gjorde sedan en turné, The Monster Ball, som sträckte 
sig över 1,5 år och drog in cirka 227 miljoner dollar. År 2011 släppte Lady Gaga ett nytt 
album vid namn Born this Way vilken resulterade i flera hitsinglar och en ny stor turné, The 
Born this Way Ball. Under år 2013 förväntas Lady Gaga släppa den nya skivan Artpop.121314 
 
Utöver musiken startade Lady Gaga med sin mamma år 2011 välgörenhetsorganisationen 
Born this Way Foundation. Organisationen arbetar för att främja unga personers individualitet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.biography.com/people/rihanna-201257?page=2 [2013-03-28] 
11 http://www.rihannanow.com/bio/ [2013-03-28] 
12 http://www.imdb.com/name/nm3078932/bio [2013-03-29] 
13 http://www.biography.com/people/lady-gaga-481598 [2013-03-29] 
14 http://www.ladygaga.com/bio/default.aspx [2013-03-29] 
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och skapa ett mer accepterande amerikanskt samhälle.15 Lady Gaga har även investerat i ett 
socialt nätverk som fått namnet LittleMonsters.com och använt sitt varumärke på en parfym. 
Lady Gaga är mycket aktiv i sociala nätverk och har i nuläget över 35 miljoner följare på 
Twitter. Hennes fans kallar sig själva för Monsters (Smith, 2012). 

3.3.3 Taylor Swift 
Taylor föddes år 1989 och växte upp på en gård i Wyomissing, USA. Redan som liten 
uppträdde hon på lokala event och skrev sina egna låtar. För att Taylor skulle lyckas med sin 
musikkarriär flyttade familjen närmare Nashville, som anses vara countrymusikens 
huvudstad. Taylor Swift började arbeta som låtskrivare åt skivbolag och vid 16 års ålder fick 
hon sitt första skivkontrakt. Hennes första album bar namnet Taylor Swift och såldes i cirka 
15 miljoner kopior. Med albumet Fearless som kom ut 2008 nådde Taylor Swift stjärnstatus i 
pop- och countryvärlden. Med Fearless vann Taylor Swift flera priser och blev den mest sålda 
countryartisten 2009. År 2012 släppte Taylor sitt fjärde album Red som hon ska turnera med 
under år 2013. Taylor har utöver musiken spelat in filmen Valentines Day och lånat ut sitt 
ansikte och varumärke till flera företag. Exempel på företag som använt sig av Taylors 
varumärke är bland annat Cover Girl och Elizabeth Arden. Taylor Swift är en aktiv användare 
av sociala nätverk och hon har över 25 miljoner följare på Twitter. Hennes fanbas benämns 
som Swifties. 161718 

3.4 Val av analysenheter 
För att kunna analysera de tre artisternas konton på Twitter användes deras tweets som 
analysenheter. Ett twitterkonto består av en användarsida där personens tweets finns 
uppradade med det senaste inlägget högst upp. För att kunna genomföra undersökningen 
behövde vi välja ut vilka inlägg som skulle analyseras. Eftersom de tre 
undersökningspersonerna skrev olika många tweets var det inte lämpligt att göra urvalet efter 
tidpunkten då inläggen skrevs. Vi valde istället att använda inlägg publicerade från 16 mars 
2013 och bakåt i tiden. Vi ville ha lika många analysenheter från alla tre 
undersökningspersonerna vilket medförde att vi arbetade parallellt med att gå igenom alla 
artisternas konton. När vi nådde 280 undersökta enheter per artist ansåg vi oss ha uppnått 
teoretisk mättnad. De undersökta inläggen fördelades mellan de två tidigare framtagna 
överkategorierna samt bidrog även till framtagandet av ett antal underkategorier. Att ha ett 
stort datamaterial var viktigt för att undersökningen skulle genera en relevant och ingående 
beskrivning och analys av undersökningspersonerna. 

3.5 Framtagning av analysmodell 
För att komma fram till hur artisterna arbetar med personal branding via Twitter har vi använt 
oss av en analysmodell. Modellen utformades abduktivt, delvis deduktivt, med hänsyn till 
tidigare forskning och delvis induktivt vid genomgång av data. Analysmodellen hade en 
central roll vid genomförandet av studien. Den initiala delen av studien, som handlade om att 
kartlägga ämnesområdet och den tidigare forskningen, bidrog till en ytlig men grundläggande 
del i vår modell. Resterande del av analysmodellen togs fram induktivt vid genomgång av 
analysenheterna.  

Analysmodellens första och övergripande del består av två kategorier som är grundade i 
tidigare forskning. Med forskning kring personal branding utformades vi de två 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 http://bornthiswayfoundation.org/pages/our-mission/ [2013-03-29] 
16http://www.biography.com/people/taylor-swift-369608?page=2 [2013-03-29] 
17 http://taylorswift.com/ [2013-03-29] 
18 http://www.imdb.com/name/nm2357847/bio [2013-03-29] 



 

26 

överkategorierna: karriärsinriktad kommunikation och personlig kommunikation. Tidigare 
forskning visar att vid användning av Twitter för att bygga personliga varumärken, bör 
användaren finna en balans mellan autentiska och säljande inlägg för att tillfredsställa läsarna 
i största möjliga mån (Marwick & Boyd, 2010). Att endast skriva inlägg som är uppenbart 
säljande kan skapa ett ogillande och ointresse hos läsaren. De säljande inläggen bör blandas ut 
med mer autentiska och ärliga inlägg (Marwick & Boyd, 2010). Den tidigare litteraturen 
betonar vikten av att kommunicera information kopplad till både sin karriärsmässiga sida och 
sin personliga. Vi valde därför att ta hänsyn till dessa fenomen i utformandet av 
överkategorierna i analysmodellen. Genom att använda huvudkategorierna ”Personlig 
kommunikation” (autencitet) och ”Karriärsinriktad kommunikation” (säljande), undersökte vi 
sedan vilken information artisterna valde att dela. Genom att utgå från dessa två kategorier har 
flera underkategorier tagits fram induktivt vid genomgång av data.  
Underkategorierna formades genom noggrann genomgång av data. Kategorierna vid 
etnografisk innehållsanalys ska vara inkluderande men ändå exkluderande av data (Altheide, 
1996). Vikt las vid att finna kategorier som medförde att inlägg inte kunde hamna i mer än en 
kategori. Att komma fram till lämpliga underkategorier innebar vissa svårigheter och var vid 
tillfällen en tolkningsfråga. Vi som forskare hade ett stort ansvar att ta fram relevanta 
kategorier. De kategorier som har tagits fram induktivt är tio till antalet. Enligt Altheide 
(1996) ska en etnografisk innehållsanalys inte innehålla en allt för stor mängd kategorier, utan 
snarare ge djupare information inom varje kategori. Vi fann att de tio underkategorierna 
täckte in de enheter vi hade analyserat samt att analys av ytterligare enheter inte hade bidragit 
till fler kategorier. Samtidigt ansåg vi att vi fann tillräckligt med analysenheter inom varje 
kategori för att ge en klar bild av inriktningen på kategorin. Vi fann teoretisk mättnad vid 280 
enheter, både vad gäller innehållet i tweets och behovet av kategorier. 
Arbetssättet har inneburit ingående genomgång av hela analysmaterialet i tre omgångar. Vid 
den första genomgången låg fokus på att se återkommande mönster i analysenheterna. Under 
den första delen av studien fann vi endast riklinjer i form av karriärsinriktad eller personlig 
kommunikation. Under arbetets gång hittades mönster i analysenheterna som formades till 
underkategorier; som både omformulerades, försvann eller slogs samman med andra. Genom 
att studera arbetet grundligt i tre omgångar, men också en konstant växling mellan olika 
kategorier och enskilda tweets, fann vi mönster som skapade användbara underkategorier. 
Den konstanta jämförelsen mellan tweets bidrog till att vi upptäckte fler nyanser i 
kommunikationen samt hjälpte oss att ta fram riktlinjer för kategoriernas innehåll. De 
kategorier vi har utformat beskriver och summerar datamaterialet på önskat vis. 
Informationen inom kategorierna användes sedan för att svara på forskningsfrågorna. 
Resultatet redovisas med diagram över kategorierna samt genom en deskriptiv genomgång av 
datamaterialet under varje kategori. I den deskriptiva resultatdelen beskrivs kategorin med 
hjälp av typinlägg. Alla tweets som använts i undersökningen och som exemplifieras i 
resultatet, finns att tillgå på respektive artists twitterkonto. Nedan följer vår analysmodell 
samt vidareutveckling av de kategorier som tagits fram under arbetets gång. 
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Abduktivt framtagen analysmodell   

Karriärsinriktad kommunikation 
Alla dessa kategorier ligger under karriärsinriktad kommunikation. Den här typen av 
kommunikation kan ses som säljande och rör på något vis artistens karriär.  
 
Musik 
Artisterna skriver säljande inlägg om sin musikkarriär. Kategorin innefattar till exempel 
marknadsföring av nya låtar, turnéer och musikvideor. Artisterna marknadsför även sin musik 
genom att visa på sin framgång vad gäller listplaceringar och priser. Tillsist skriver artisterna 
inlägg som hypar bland annat kommande låtar och album. 
  
Fans 
Fanskategorin kopplas ofta till artistens musik, men det väsentliga är att informationen är 
direkt riktad till fansen. Kategorin innefattar till exempel ursäkter för inställda konserter och 
tack till fansen för eventuella framgångar. Många inlägg till fansen kan vara mycket 
personligt formulerade men läggs under karriär då artisten talar direkt till sin publik. Att ta 
vara på sina fans är en självklarhet för att sälja sin musik därför hamnar fanskategorin under 
karriär. 
  
Välgörenhet 
Artisterna skriver inlägg för att beskriva sitt engagemang för välgörenhet. Lady Gaga bedriver 
en välgörenhetsorganisation som heter Born This Way Foundation. Hon skriver vid flera 
tillfällen inlägg för att öka engagemanget för organisationen. Välgörenhetskategorin hamnar 
under karriär då Lady Gagas egen välgörenhetsorganisation kan ses som en del av hennes 
karriär. Som vi har nämnt tidigare, finns det svårigheter i att avgöra huruvida välgörenhet 
kommunicerar en autentisk sida eller inte. Enligt Keel och Nataraajan (2012) uppskattar 
konsumenter kändisar som sysslar med välgörenhet, men föredrar att de inte söker publicitet 
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för deras handlingar inom området. Välgörenhetsinläggens autencitet kan innebära en 
tolkningsfråga som kräver djupare diskussion. Vi placerar dock välgörenhetskategorin under 
karriärsinriktad kommunikation på grund av ovanstående nämnda anledningar. 
 
Kringprodukt 
Artisterna skriver om och marknadsför produkter som inte berör deras musik men som ändå 
är inkomstgenererande. Kringprodukter kan vara till exempel parfymer och klädkollektioner. 
  
Sponsring 
Artisterna skriver inlägg om sponsring. De kan till exempel handla om specifika produkter 
eller företag som betalar dem för att visa varumärkets produkter.  
  
Utseende 
Artisterna gör inlägg för att visa upp sig och sitt utseende. Inläggen kan till exempel utgöras 
av tidningsomslag och andra fotografier tagna av professionella fotografer. Genom dessa 
aktiviteter vill artisten aktivt marknadsföra sitt varumärke genom att till exempel uppmuntra 
läsarna att köpa en viss tidning. 
  
Personlig kommunikation 
Personlig kommunikation rör inlägg som inte berör artistens karriär. Inläggen kan till exempel 
handla om personliga tankar, känslor och spontana vardagsreflektioner.  
 
Familj och vänner 
Artisterna skriver personliga inlägg som rör deras familj eller vänner. 
 
Vardagsreflektion 
Artisterna publicerar inlägg som beskriver vardagssituationer. Inläggen kan till exempel 
beskriva hur personen mår eller vad personen gör i nuläget. Fokus ligger på situationen som 
inlägget har skrivits i eller om. Informationen är vanligen inte speciellt djupgående, men är 
skriven i en personlig ton. Information kan till exempel röra artisternas musik men är inte 
säljande. Det handlar framförallt om att läsarna får ta del av artisternas vardag vilket skapar 
autencitet. 
  
Intressen 
Artisterna skriver om aktiviteter eller personer som de har ett personligt intresse för. Inlägg 
som rör intressen skiljer sig från de som rör vardagsreflektioner då fokus ligger på 
engagemanget och inte på vardagssituationen. Inläggen kan till exempel beskriva en beundran 
för en viss musik eller för en viss designer. 
  
Känslor och åsikter 
Artisterna ger med sitt inlägg uttryck för en viss känsla eller åsikt. Skillnaden mellan 
känslor/åsikter och vardagsreflektioner, är att känslorna och åsikterna är centrala i inlägget 
och inte behöver vara kopplade till en viss situation.  

3.6 Utvärdering av studien 
För att avgöra kvaliteten på vår studie, har vi valt att göra en bedömning utifrån kriterier för 
reliabilitet och validitet. Kriterierna kan ses som mer kompatibla med kvantitativa studier, 
men går även att applicera även på kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011). Altheide (1996) 
hävdar att reliabilitet och validitet kan användas vid utvärdering av etnografisk 
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innehållsanalys. Med Altheide (1996) i åtanke ansåg vi att kriterierna är lämpliga för att 
avgöra kvaliteten på vår studie.  

3.6.1 Reliabilitet 
Det finns två typer av reliabilitet: extern och intern. Den externa reliabiliteten behandlar till 
vilken grad en studie kan replikeras. Extern reliabilitet kan vara svårt att uppnå med 
kvalitativa studier där sociala situationer studeras. För att uppnå replikerbarhet krävs att exakt 
samma sociala situation som i undersökningen kan återskapas (Bryman & Bell, 2011). Vid ett 
försök att replikera en kvalitativ studie kan forskarna försöka inta en liknande social roll som 
dess originalforskare haft. Att inneha en likvärdig social roll, krävs för att den nya forskaren 
ska kunna göra liknande iakttagelser som i den första studien (ibid). Den externa reliabiliteten 
i vår studie möter vissa svårigheter, främst på grund av vår centrala roll som forskare i 
studien. I vår undersökning agerade vi verktyg för datainsamling, tolkning och analys. Vi har i 
möjlig mån försökt hålla oss objektiva och inte låta personliga värderingar lysa igenom. Våra 
sociala roller, kulturella bakgrunder samt erfarenheter är dock mer eller mindre omöjliga att 
fullständigt ta avstånd från. Vid replikering av vår studie krävs en forskare som i viss 
utsträckning delar våra värderingar och perspektiv. Analysenheterna förändras inte vilket är 
bra för replikerbarheten av vår studie. Vill en forskare göra om vår studie finns samma 
analysenheter att tillgå. Genom applicering av vår analysmodell på datamaterial och ett försök 
att inta en liknande social roll som vår, skulle personen komma närmare vårt resultat vid en 
replikering. En exakt replikering av vår studie är mycket svår att uppnå. Svårigheterna vad 
gäller replikerbarheten beror på vår avgörande roll som forskare. Vår tolkning och analys av 
empirin påverkar till viss del resultatet. 

Den interna reliabiliteten handlar om samstämmigheten mellan forskare eller observatörer. 
Det innefattar huruvida vi har sett och hört samma sak (Bryman & Bell, 2011). I vår studie är 
den interna reliabiliteten inte ett problem. Genomgången av analysenheter och 
klassificeringen i framtagna kategorier har skett i ett samarbete. Vi har konstant fört en 
diskussion om enheternas placeringar i kategorier och analysmodellens struktur som helhet. 
Samarbetet har hjälpt oss att inta nya infallsvinklar och ifrågasätta våra tolkningar. 
Diskussionen har bidragit med mer än samstämmighet mellan oss. På grund av vårt samarbete 
har djupare överläggningar skett under arbetets gång.  

3.6.2 Validitet 
Vad gäller validitet finns en extern och en intern infallsvinkel. Den interna validiteten berör 
trovärdigheten av forskarens slutsatser rörande det undersökta fenomenet. Den interna 
validiteten blir starkare när undersökningsperioden har pågått under en längre tid. 
Undersökningar som sträcker sig över längre tid, medför en större möjlighet att finna 
information och mönster som kan stärka trovärdigheten mellan dragna slutsatser och 
verkligheten. Kvalitativa studier, speciellt etnografiska observationer, är vanliga att göra 
under längre tidsperioder (Bryman & Bell, 2011). Vi har arbetat med intern validitet genom 
att tydligt beskriva varje del i datainsamlingsprocessen. Vi har beskrivit vilka riklinjer som 
haft betydelse för att komma fram till våra klassificeringar i analysmodellen. I resultatet 
redovisar vi exempel på enheter för att tydliggöra klassificeringen. Datainsamlingsprocessen 
har inneburit flera genomgångar av analysmaterialet samt en jämförelse mellan olika 
kategorier och enskilda tweets. Det upprepande arbetssättet har bidragit till att vi samlat på 
oss mer erfarenhet och kunskap av vårt analysmaterial under studiens gång, vilket ökar 
trovärdigheten för att dra pålitliga slutsatser. Den goda kunskapen om empirin ökar den 
interna validiteten. 
Den externa validiteten handlar om generaliserbarhet till andra sociala situationer. För 
kvalitativa studier är det vanligt att den externa validiteten är bristande. Problemet grundar sig 
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i att kvalitativa studier ofta är fallstudier eller har små stickprov med fokus på djup 
information snarare än bred (Bryman & Bell, 2011). Vi menar att vår studie, som många 
andra kvalitativa studier, inte innehar en generaliserbarhet till andra sociala situationer. Då vi 
har studerat specifika fall, med fokus på de tre undersökningspersonerna, kan vi inte uttala oss 
om huruvida andra personers användning av Twitter i personal branding-syfte går i linje med 
slutsatserna av vår studie. Vi kan dock uttala oss om våra undersökningspersoners beteende 
och kommunikation. Vi analyserade tweets fram till dess att vi hade uppnått teoretisk 
mättnad. Tillräckligt med inlägg hade analyserats då återkommande mönster gick att finna i 
deras kommunikation. Vår analysmodell går förmodligen att applicera på andra analysenheter 
skrivna av samma undersökningspersoner. 

3.7 Källkritik 
Vi hade svårigheter i att finna teori om personal branding. Den tidigare forskningen inom 
ämnet kan ses som begränsad. Materialet består framförallt av självhjälpsböcker som har 
skrivits inom personal branding. Inom forskning kan området ses som relativt nytt och 
outforskat.  I vår studie har vetenskapliga artiklar samt självhjälpsböcker använts för att 
kartlägga området. Beslutet att använda självhjälpsböcker var grundat i det faktum att 
forskningen i viss mån hänvisar till sådan litteratur. Den självhjälpslitteratur som vi har 
använt oss av är skriven av personer som kan ses som föregångare inom ämnet. Författarna 
till självhjälpsböckerna och artiklarna är de tidigare nämnda: Arruda och Dixon, Montoya och 
Vandehey samt Tom Peters. Vidare har vi använt oss av varumärkesforskning samt forskning 
kring Internet och sociala nätverk. Forskningen på dessa områden är mer utbredd än 
forskningen inom personal branding. 
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4 Empiri 
Genom att använda analysmodellen som tagits fram under arbetets gång har vi delat in 
artisternas tweets i olika kategorier. Nedan redovisas diagram beskrivande uppdelningen av 
inlägg mellan olika kategorier. Därefter följer en genomgång av resultatet för varje enskild 
kategori.  

4.1 Vilken typ av kommunikation väljer artisterna? 
Först fördelades inläggen mellan överkategorierna karriärsinriktad och personlig 
kommunikation.  

 
Diagram 1: Karriärsinriktad eller personlig kommunikation? 

Diagram 1 visar på den totala uppdelningen av de 840 inläggen mellan de två 
överkategorierna ”Karriär” och ”Personlig”. Alla analyserade tweets har räknats med i 
diagrammet. Uppdelningen mellan kategorierna resulterade i att 471 stycken inlägg hamnade i 
karriärskategorin respektive 369 stycken i den personliga. Uppdelningen mellan de två 
överkategorierna är relativt jämn, med en liten övervikt av karriärsrelaterade inlägg.  

 
Diagram 2: Karriär eller personligt? 

I diagram 2 beskrivs varje enskild artists uppdelning mellan de två överkategorierna. Vi kan 
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utläsa vissa skillnader mellan artisternas användande av Twitter. Rihanna och Lady Gaga har 
en relativt jämn uppdelning mellan karriärsinriktade och personliga tweets, även om de 
personliga är några fler. Taylor Swift i sin tur, har lagt större fokus på att använda Twitter för 
att tala om sin karriär. För Taylor Swift är uppdelningen 78 stycken personliga och 202 
karriärsinriktade.  

Diagram 3: Karriärsinriktad kommunikation 

Diagram 3 presenterar den karriärsinriktade kommunikationen uppdelad i underkategorier. 
Diagrammet visar resultatet av alla de tre artisternas karriäsrelaterade tweets. Den största 
kategorin är musik som inkluderar 288 stycken av de totalt 471 karriärsrelaterade inläggen. 
Musikkategorin är överlägset störst då de tre artisterna ofta publicerar tweets inom ämnet. 
Musikkategorin följs sedan av fanskategorin med 69 tweets och utseendekategorin med 49 
tweets. Kommunikation inom fanskategorin finns hos alla artister, men används främst av 
Lady Gaga som står för 41 stycken av de totalt 69 inläggen i kategorin (Se diagram 7). Nästan 
alla tweets som finns i utseendekategorin är publicerade av Rihanna (Se diagram 9). Hon har 
skrivit 45 av totalt 49 tweets i utseendekategorin. Välgörenhetskategorin består av totalt 27 
tweets, varav 23 av dem är publicerade av Lady Gaga (Se diagram 7). Rihanna är den som 
främst har publicerat tweets till kategorierna sponsring och kringprodukter (Se diagram 10). 

 
Diagram 4: Personlig kommunikation 
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Diagram 4 visar den totala uppdelningen av alla tweets mellan underkategorierna under 
personlig kommunikation. Den största kategorin är vardag, som omfattar 148 stycken av de 
369 personliga inläggen. Vilket kan utläsas i diagram 6, 8 och 10, är vardagskategorin relativt 
jämnt fördelad mellan artisterna. Den näst största personliga kategorin är tankar/känslor 
vilken omfattar 104 tweets. Tankar/känslor är ett ämne som både Rihanna, 46 stycken (Se 
diagram 10), och Lady Gaga, 49 stycken (Se diagram 8), har valt att ta upp i många tweets. 
Taylor Swift har inte lagt lika stort fokus vid den här kategorin och endast 9 stycken av 
hennes tweets kunde ses som tankar/känslor (Se diagram 6). Under intressekategorin finns det 
69 stycken av de totalt 369 personliga inläggen. Att tala om sina intressen var vanligare för 
Lady Gaga och Rihanna än för Taylor Swift. Den sista personliga underkategorin är 
familj/vänner. Kategorin omfattar 48 stycken av 369 personliga tweets. Familj/vänner var ett 
ämne som Rihanna tog upp i ett antal tweets och hon står för 29 stycken (Se diagram 10) av 
de 48 inläggen i kategorin. De andra två artisterna skrev bara ett fåtal inlägg som berörde 
ämnet.  

 
Diagram 5: Taylor Swift: Karriär 

Diagram 5 visar underkategorier till karriärsinriktad kommunikation för Taylor Swift. Den 
största kategorin är musik, som innehåller 174 tweets av hennes totalt 202 karriärsinriktade 
inlägg. Sponsring har Taylor Swift valt att inte inkludera i sitt twittrande. De övriga 
kategorierna innehåller endast få tweets.  
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Diagram 6: Taylor Swift: Personlig 

De personliga inläggen i Taylor Swifts kommunikation redovisas i diagram 6. Den största 
kategorin är vardag, med 48 stycken av de 78 personliga inläggen. Fördelningen mellan de 
andra kategorierna är relativ jämn.  Intresse, tankar/känslor och familj/vänner utgör endast en 
liten del av den personliga kommunikationen. Hennes personliga kommunikation består 
övervägande av vardagsrelaterade inlägg.  

 
Diagram 7: Lady Gaga: Karriär 

Lady Gagas karriärsinriktade kommunikation presenteras i diagram 7. Den största kategorin 
är musik, vilken omfattar 62 stycken av de 133 karriärsinriktade inläggen. Därefter kommer 
fanskategorin med 41 inlägg. Den tredje största kategorin är välgörenhetskategorin som består 
av 23 tweets. De övriga kategorierna är små, varav utseende inte innehåller något tweet.  
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Diagram 8: Lady Gaga: Personlig 

Lady Gagas personliga kommunikation kan avläsas i diagram 8. Fördelningen av de 147 
stycken personliga inläggen är jämn mellan vardagskategorin och kategorin för 
tankar/känslor. Den tredje största kategorin är intresse och kategorin med minst antal tweets 
är familj/vänner. 

 
Diagram 9: Rihanna: Karriär 

Diagram 9 visar Rihannas tweets uppdelning mellan de olika karriärsinriktade 
underkategorierna.  Störst är musikkategorin med 52 stycken av de totalt 136 inläggen. En 
annan underkategori som Rihanna har lagt stort fokus på är utseende och 45 av hennes tweets 
hamnade i utseendekategorin. Det kan även utläsas ur diagrammet att Rihanna inte har skrivit 
några inlägg som rör välgörenhet. 
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Diagram 10: Rihanna: Personlig 

Diagram 10 visar uppdelningen av Rihannas tweets mellan de olika underkategorierna till 
överkategorin personlig kommunikation. Rihannas tweets har framför allt hamnat i 
kategorierna vardag och tankar/känslor. Av de 144 stycken personliga inläggen kan 46 
stycken ses som tankar/känslor respektive 44 stycken ses som vardagsreflektioner. Rihanna 
har även skrivit en del tweets som hör hemma i de övriga två kategorierna, men dessa är något 
färre till antalet. 

4.2 Karriärsinriktad kommunikation 
Karriärskategorin omfattar 471 inlägg och är den största överkategorin. Artisterna skrev 
många karriärsrelaterade inlägg på sina twitterkonton. Nedan följer en genomgång av alla 
underkategorierna till den karriärsinriktade kommunikationen: musik, fans, utseende, 
välgörenhet, kringprodukter och sponsring.  

4.2.1 Musik 
Av alla tweets som vi har granskat placerades flest i underkategorin musik. Av de 471 
karriärsinriktade inläggen handlade 288 stycken om musik. Då musiken är 
undersökningspersonernas yrke, pratade alla tre artisterna om sina skivor, konserter och 
uppträdanden i många inlägg. Både Rihanna och Taylor Swift släppte ny musik under tiden 
för de analyserade inläggen. Över hälften av Taylor Swifts tweets handlade om hennes musik.  

Den första kategorin av tweets som handlar om musik, är inlägg som skrivs i samband med 
artisternas konserter. Den här sortens inlägg fanns att hitta i alla tre artisternas kommunikation 

Can’t believe I’m getting ready for the first show of the #RedTour (!!!!!!!!!) 
(Publicerat av Taylor Swift, 2013-03-13) 

Taylor Swift beskriver hur hon gör sig redo för att göra sin första konsert på turnén för sin nya 
skiva. Hon har hashtag:at inlägget med namnet på sin turné vilket förtydligar vad hon skriver 
om. Lady Gaga skriver liknande om sina konserter och även hon nämner namnet på sin turné: 
Born This Way Ball.  

Portland here I Come! hit the stage in 30 Everynight the Born This Way Ball feels 
like club. I’m so excited to see u! Singing my Hallelujahs (Publicerat av Lady 
Gaga, 2013-01-16) 
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Likt Taylor Swift påbörjade Rihanna sin världsturné, Diamond World Tour.  

#TORONTO I always had a special place in my heart for you! Lastnight was 
unforgettable!!! Thank you! Tonight is #Round2 #DiamondWorldTour (Publicerat 
av Rihanna, 2013-03-19) 

I inlägget berättar Rihanna om konserten hon hade kvällen innan. Hon har även hashtag:at 
inlägget med namnet på sin turné vilket tydliggör fokuset med kommunikationen. Rihanna 
nämnde även namnet på staden där hon uppträdde vilket var återkommande för många 
konsertrelaterade tweets som artisterna skrev. De tre ovanstående inläggen är alla exempel på 
när artisterna använder Twitter strax innan eller efter en konsert.  
Artisterna skriver även tweets om olika uppträdanden de har gjort på galor och andra 
sammankomster. Speciellt Taylor Swift skrev en stor mängd tweets om olika uppträdanden.  

Cannot. Wait. To perform on the #BRITs2013. It’s tonight on ITV at 8pm. 
(Publicerat av Taylor Swift, 2013-02-20)  

I inlägget berättar Taylor att hon ska uppträda på Brit awards vilket är en TV-sänd 
brittisk musikgala. Hon informerar sina läsare om var och när galan sänds för att 
uppmuntra dem att titta på hennes uppträdande.  

I had the most amazing evening with The President, First Lady & The Whitehouse 
staff. Some pictures from the ball! [BILD: Se bilaga 1] (Publicerat av Lady Gaga, 
2013-01-23) 

I ovanstående inlägg berättar Lady Gaga om sin medverkan vid festligheter i Vita Huset. Hon 
har även inkluderat en bild från sitt uppträdande på festen. De här två inläggen är exempel på 
hur artisterna uppmärksammar sina uppträdanden för läsarna.  
Vidare skriver artisterna inlägg där de berättar om och tackar för priser de tilldelats på olika 
galor. Taylor Swift skrev många inlägg rörande priser. 

WE JUST WON A GRAMMY FOR SAFE AND SOUND!!!!!!!!!! (Publicerat av 
Taylor Swift, 2013-02-11) 

Det här ett exempel på ett inlägg där Taylor berättar om ett pris hon har mottagit vid en 
gala.  

Både Taylor Swift och Rihanna släppte ny musik under tiden för de granskade inläggen. 
Många tweets handlar därför om att hypa skvor, låtar och musikvideor innan de släpps. 
Även Lady Gaga hade enstaka tweets om skivan, Artpop, som hon ryktas släppa någon 
gång under 2013.  

Oh. And when I tell you the album release date. I suggest you plan a party with 
your friends. Maybe I will too  (Publicerat av Lady Gaga, 2013-01-29) 

I ovanstående tweet hypar Lady Gaga ett eventuellt skivsläpp.  

I try to sell myself but I am really laughing, because I just love the music not the 
bling - ARTPOP 2013 (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-28) 

I många tweets har Lady Gaga inkluderat namnet på den kommande skivan Artpop. Hon 
hypar skivan för läsarna genom att inkludera eventuella textrader från de nya låtarna. Genom 
att skriva ”2013” hintar hon även att skivan lär släppas under det kommande året. Taylor 
Swift valde att hypa sin nya skiva genom att räkna ner de sista dagarna innan släppet  
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SIX days til #RED. Six tiny little flowers. [BILD: Se bilaga 2] (Publicerat av 
Taylor Swift, 2012-10-17) 

De sista tio dagarna innan skivsläppet räknar Taylor Swift ner på Twitter. I många av 
inläggen, likt ovanstående tweet, inkluderar hon en bild som kan kopplas till antalet dagar 
som återstår. Inläggen är alltid hashtag:ade med Red vilket är namnet på hennes nya skiva. En 
liknande situation uppstår när Taylor Swift ska släppa musikvideon till låten Trouble. 

December 13th is my 23rd birthday, and also the premiere of my 23rd video. How 
fun (Publicerat av Taylor Swift, 2012-12-10). 

Hon nämner att hon ska släppa sin nya musikvideo den 13:e december samt att hon även 
fyller år samma dag. Hon uttrycker hur roligt hon tycker att sammanträffandet är. 
Artisterna har vid flera tillfällen hänvisat till andras reaktioner på deras musik. Reaktionerna 
kan till exempel vara i form av retweets av fans som visar sin uppskattning, hänvisningar till 
listplaceringar eller en redogörelse av antal sålda skivor. Då Lady Gaga inte släppt någon 
musik förekommer den här sortens tweets inte lika ofta i hennes kommunikation.  

Soundscan reports The Fame & Born This Way the 4th and 5th Top Selling 
Digital Albums of all time. Hold your head up girl and you’ll go far. (Publicerat 
av Lady Gaga, 2013-01-09) 

I detta inlägg berättar Lady Gaga att hennes två album är på listan över de mest sålda digitala 
albumen någonsin. För att uttrycka sin stolthet väljer hon att citera en textrad ur en av hennes 
tidigare låtar. Taylor Swift har många exempel på tweets där hon beskriver reaktionerna hon 
fått på sin musik.  

Oh heyyyy iTunes….    [BILD: Se bilaga 3] (Publicerat av Taylor Swift, 2012-
12-22) 

I inlägget hänvisar Taylor Swift till en iTunes-topplista. Hon har även valt att inkludera en 
bild som visar att hennes singel I Knew You Were Trouble ligger på första plats. Även 
Rihanna skriver inlägg där hon hänvisar till sin placering på topplistor.   

Roc Nation RT: Look who’s #1 @iTunesMusic again. #Stay by @rihanna >> 
[LÄNK19] [BILD: Se bilaga 4] (Publicerat av Rihanna, 2013-02-12)  

Rihanna har retweetat ett konto (Roc Nation) som har skrivit om hennes listplacering på 
iTunes. I inlägget finns både en länk till iTunes där du kan köpa Rihannnas låt, Stay, samt en 
bild på hennes första placering på topplistan.   

En annan typ av reaktioner som Taylor Swift delar på sitt twitterkonto är inlägg där fans har 
skrivit om hennes musik. Många tweets som skrivits av fans är gjorda runt tiden för hennes 
skivssläpp. 

Carla RT: #nowplaying Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran. 
THIS IS PERF. (Publicerat av Taylor Swift, 2012-10-22) 

I ovanstående tweet har ett fan (Carla) valt att skriva om en låt på Taylor Swifts nysläppta 
album. Taylor Swift har sedan valt att dela med sig av personens reaktion på sitt eget 
twitterkonto. Även kändisar och artistkollegor har valt att dela med sig av sina tankar om den 
nya skivan.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 https://itunes.apple.com/se/artist/rihanna/id63346553?affId=2051914&ign-mpt=uo%3D4 [2013-04-05] 
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Lena Dunham RT: Update: @taylorswift13’s album is triumphant. If she’d been 
here when I was in college I would have written essays on her, not Sylvia Plath. 
(Publicerat av Taylor Swift, 2012-10-23) 

I detta inlägg visar regissören, producenten, manusförfattaren och skådespelerskan Lena 
Dunham sin uppskattning för Taylor Swifts nya album. Även Rihanna har delat med sig av 
andra personers reaktioner på hennes musik. 

Rockstarshit RT: I’m happy Stay is the new single!!  That song is probably one of 
the best of the album (Publicerat av Rihanna, 2013-01-09) 

Personen utrycker sin uppskattning gällande Rihannas nyasläppta singel. Då Lady Gaga inte 
släppt någon ny musik under tiden gjorde hon inte den här typen av tweets.  

4.2.2 Fans 
Den näst största underkategorin till karriärskategorin är ”fans”. Av de karriärsinriktade 
inläggen är 69 stycken kommunikation om och med sin fanbas. Den person som talade mest 
till sina fans genom sitt twitterkonto var Lady Gaga som stod för 41 av de 69 fansrelaterade 
inläggen. Artisterna visar sin uppskattning för fansens stöd. De tackade även efter konserter, 
vunna priser eller nya låtsläpp. Exempel på den här typen av visad uppskattning för fanbasen 
visade alla tre artisterna:  

I love my fans so much, thank you for 2 killer shows Hollywood. You really make 
me feel like I can do anything (Publicerat av Lady Gaga, 2013-01-22) 

I inlägget skriver Lady Gaga om hur mycket hon älskar sina fans och tackar för deras 
mottagande under konserterna.  

To everyone who came to see us these past 2 nights in Omaha, thank you for your 
screaming and dancing and singing. I’m driving away smiling. (Publicerat av 
Taylor Swift, 2013-03-15) 

Likt Lady Gaga tackar Taylor Swift sina fans och visar sin uppskattning efter ett antal 
konserter hon har gjort.  

#BUFFALO I will never forget how you made me feel tonight!!! Thank you from 
the bottom of my heart!! #1Love always (Publicerat av Rihanna, 2013-03-09) 

Även Rihanna skriver tweets där hon tackar för konserter och uttrycker kärleken till sina fans. 
Rihanna och Taylor Swift skrev tweets där de tackade för priser de tilldelats på grund av att 
fansen hade röstat fram dem. Exempel på tweets som rör priser är: 

That lucky #7 again! Thank you Navy, and congratulations! We got our 7th 
Grammy and Im so happy! Your support is everything to me (Publicerat av 
Rihanna, 2013-02-11) 

Tonight was my first time at the 40 Principales Awards in Madrid and it was 
amazing! Thanks to the fans for the International Artist Award  (Publicerat av 
Taylor Swift, 2013- 01-25) 

I dessa inlägg visar artisterna sin uppskattning för fansens engagemang och tackar för de 
priser de tilldelats. 

En annan typ av tweets som faller inom fanskategorin är ursäkter till fansen för inställda 
konserter på grund av bland annat sjukdom. Lady Gaga drabbades av en ryggsjukdom vilket 
innebar operation och ett antal inställda konserter. Sjukdomen påverkade hennes val av inlägg 
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på Twitter i stor utsträckning. Många inlägg var ursäkter till fansen för inställda konserter. 
Exempel Lady Gagas på inlägg till fansen under denna period: 

To the fans in Chicago Detroit & Hamilton I hope you can forgive me, as it is 
nearly impossible for me to forgive myself. I’m devasted & sad (Publicerat av 
Lady Gaga, 2013-02-12) 

Även Rihanna har varit tvungen att ställa in konserter och ber då fansen om ursäkt genom 
Twitter.  

I hate disappointing people that never ever let me down!! I’m so embarrassed 
about this! Thank you for your prayers and well wishes! #DWT (Publicerat av 
Rihanna, 2013-03-10) 

En typ av inlägg som också hamnade i fanskategorin var tweets där artisterna lyckönskade 
sina fans vid olika högtider. Dessa inlägg gjordes framför allt av Lady Gaga. 

Merry Christmas Eve little monsters. Thank you for blessing my life the way you 
have. (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-24) 

Lady Gaga önskar sina fans en trevlig jul samt tackar för deras stöd. Den sista typen av inlägg 
som har hamnat i fanskategorin är när artisterna visar upp och tackar för olika typer av 
uppskattning de fått från sina fans. Uppskattningen kan till exempel bestå i att tacka för ett 
trevligt tweet eller att tacka för någon typ av present de fått. 

Just saw this. @OnAirJake you are so thoughtful to make that for me. I love it so 
much [VIDEO20] #4YearsOfGaga and to more!  (Publicerat av Lady Gaga, 2013-
01-19) 

I inlägget tackar Lady Gaga för en hyllningsvideo som ett fan har gjort åt henne. Även 
Rihanna svarar på hälsningar från sina fans: 

”Welcome back Robyn!!! We’ve missed you @Rihanna” miss you always 
(Publicerat av Rihanna, 2013-01-09) 

Rihanna uttrycker att hon har saknat sina fans under sin frånvaro från Twitter genom att 
skriva “miss you always”. Hennes kommentar är ett svar på ett tweet där ett fans önskar henne 
välkommen tillbaka till Twitter. Ett sätt för henne att visa för fansen att hon har saknat dem 
också.  

4.2.3 Utseende 
Av den karriärinriktade kommunikationen som berör utseende omfattas 49 stycken tweets. Av 
utseendeinläggen är 45 av skrivna av Rihanna. Hennes inlägg består till stor del av bilder från 
olika fotosessioner hon gjort för olika tidningar och fotografer. Nedan följer några exempel på 
Rihannas inlägg som rör hennes utseende: 

terryrichardsonstudio and I on set [BILD: Se bilaga 5] (Publicerat av Rihanna, 2013-02-
04) 

I inlägget inkluderar Rihanna en bild på henne och fotografen som har tagit bilder på henne. 
På bilden är hon klädd och sminkad för en fotosession. Som förtydligande nämner hon i 
inlägget namnet på studion där de fotograferar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 http://www.youtube.com/watch?v=_WbEC47LHZ0 [2013-04-29] 
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Mama is a #RollingStone baby…. Again!! [BILD: Se bilaga 6] (Publicerat av 
Rihanna, 2013-01-31) 

I inlägget nämner Rihanna tidningen Rolling Stone Magazine som hon har gjort en fotosession 
för. I inlägget inkluderar hon en bild på när hon pryder framsidan på tidningen. Fokus på 
tidningsomslaget och hennes utseende är tydligt då hon inte nämner eventuell intervju, 
konsert eller liknande.   

#complex [BILD: Se bilaga 7] (Publicerat av Rihanna, 2013-01-14) 

Den enda text som inkluderas i inlägget ovan är en hashtag med namnet på tidningen Complex 
Magazine. Inlägget innehåller också en bild på Rihanna från fotosessionen som gjordes med 
tidningen. Under dagen inlägget skrevs la Rihanna även upp en serie med andra bilder från 
samma fotoreportage. De tre ovan nämnda inläggen är bara exempel på Rihannas användning 
av Twitter som kanal för att visa sitt utseende.  
Lady Gaga har inte gjort några inlägg som hamnat i utseendekategorin. Taylor Swift har 
endast gjort enstaka inlägg med fokus på utseende.  

TaylorNation RT: Taylor covers the March issue of ELLE magazine on 
newsstands February 19! [BILD: Se bilaga 8] (Publicerat av Taylor Swift, 2013-
02-12) 

Likt Rihanna retweetar Taylor Swift en bild som lagts upp på hennes omslag till tidningen 
ELLE. Fokuset ligger på utseendet och inte på andra delar av hennes karriär.  

4.2.4 Välgörenhet 
Av de 840 inläggen som artisterna skrivit berörde endast 27 stycken välgörenhet. Av dessa 
stod Lady Gaga för större andelen av inläggen.  Många av Lady Gagas tweets rörande 
välgörenhet tar upp hennes egen välgörenhetsorganisation, Born this Way Foundation, som 
hon driver tillsammans med sin mamma. Anledningen till att dessa inlägg hamnar under 
karriär beror på att Lady Gaga aktivt marknadsför en organisation som hon driver. Exempel 
på tweets där Lady Gaga talar om sin välgörenhetsorganisation: 

If you are part of the community you want to change, the change begins with 
YOU. #BORNBRAVE 2013 (Publicerat av Lady Gaga, 2013-01-14) 

Inlägget har hashtag:en ”BORNBRAVE” som kan kopplas till välgörenhetsorganisationens 
arbete. I många tweets berör hon ”Born Brave Bus” som är en aktivitet som utförs av Born 
This Way Foundation. Under Lady Gagas pågående turné, Born This Way Ball, har dessa 
bussar åkt med för att finnas på plats för fansen och andra ungdomar. På bussarna kan 
ungdomar göra konstverk, tala med terapeuter och dela med sig av sina historier. Born this 
Way Foundation arbetar mycket med att ta vara på ungdomars originalitet och arbetar för 
jämställdhet. Exempel på tweets som berör bussarna är: 

Watching kids share their stories + support one another at #BornBraveBus was 
my dream, coming together to be kind and make friends. (Publicerat av Lady 
Gaga, 2013-01-15) 

När Lady Gaga skriver om organisationen och bussarna, uttrycker hon ett starkt engagemang 
och uppmuntrar sina fans att besöka dem.  

AHhh! The #bornbravebus is looking amazing! Check it out  (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-12-30) 
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Hon beskriver utförligt vad bussarna har för betydelse och vad ungdomar kan få ut av att 
besöka dem.  

At the #BornBraveBus you have access to professional private or group chats 
about mental health, depression, bullying, school & friends. (Publicerat av Lady 
Gaga, 2012-12-28) 

#BornBraveBus there will also be food and games, @djws and @ladystarlightny 
will DJ with host @BREEDLOVENYC to keep the experience fun (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-12-28) 

Det här är bara några exempel på tweets där Lady Gaga talar om Born This Way Foundation 
och dess aktiviteter. Hon berör gärna Born Brave Bus i samband med sina konserter då de 
alltid finns med på plats. 

Lady Gaga utför även andra välgörenhetsaktiviteter. Hon samarbetade till exempel med FN 
och UNICEF och åkte till afrikanska länder för att tala om ungdomars situation. 

On Dec 1 I visited Isbindi Safe Park in Naledi to speak w the children about Youth 
Empowerment on behalf of UN/UNICEF (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-03) 

Att dessa tweets hamnar under välgörenhet är på grund av att de kan ses som hennes CSR-
arbete som varumärke. 
Rihanna talar inget om välgörenhet i de inlägg vi har granskat och Taylor Swift nämner det 
endast vid ett fåtal tillfällen. Följande är ett exempel på Taylor Swifts tweets om välgörenhet: 

I’m playing a new song ’Ronan’ tonight at Stand Up For Cancer. It’ll be on Itunes 
tonight with all my proceeds to cancer related charities. (Publicerat av Taylor Swift, 
2012-09-07) 

När Taylor Swift skriver om välgörenhet beskriver hon sitt stöd för olika organisationer som i 
det här fallet Stand Up For Cancer. Att dessa tweets hamnar under karriär beror delvis på att 
Taylor Swift ofta har en stark koppling mellan musik och välgörenhetsaktiviteter. I 
ovantstående tweet ska hon släppa en ny låt samtidigt som hon genomför en 
välgörenhetsaktivitet. Sedan kan Taylor Swifts välgörenhetsarbete, likt Lady Gagas, ses som 
en del av hennes marknadsföringsarbete för att stärka sitt varumärke. 

4.2.5 Kringprodukt 
Av de skrivna inläggen berör 24 stycken kringprodukter. Många kända personer använder sitt 
varumärke för att sälja produkter som inte är direkt kopplade till deras huvudsysselsättning. I 
vårt fall handlar det om när artisterna försöker sälja produkter som inte berör deras musik, 
men som de ändå valt att använda sitt varumärke på. I den här kategorin har Rihanna flest 
inlägg. Hon har valt att använda sitt varumärke på flera olika produkter. Rihanna har till 
exempel tagit fram en klädkollektion för RiverIsland, smink för MAC och en egen parfym. 
Följande tweets är exempel på Rihannas marknadsföring av sina kringprodukter: 

BASICS PLEASE ENTER THIS POST WITH CAUTION: My first product from 
the #RiRiheartMac collaboration… [ BILD: se bilaga 9] (Publicerat av Rihanna, 
2013-03-15) 

I tweetet berättar hon om sin nya sminkkollektion och inkluderar också en bild på ett läppstift 
med sitt namn på.  
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Look at my girls!! I’m so proud! My first ad campaign that I directed!!! Thank 
you @river_island for… [ BILD: se bilaga 10] (Publicerat av Rihanna, 2013-02-
19) 

I inlägget skriver Rihanna om sin kollektion som hon har tagit fram för klädkedjan 
RiverIsland. Utöver att tala om sin kollektion tackar hon RiverIsland för möjligheten att få 
arbeta med den. Inlägget kan därför både ses som marknadsföring för henne själv men även 
för RiverIsland som står bakom Rihannas kollektion.  
Taylor Swift och Lady Gaga nämner endast sina kringprodukter i enstaka tweets. Ett exempel 
är:  

Wow! FAME the fragrance had officially sold 30 million bottles and is the 8th 
most successful brand of the year! Thank you fashionistas! (Publicerat av Lady 
Gaga, 2013-02-09) 

Lady Gaga beskriver i inlägget hur framgångsrik hennes egen parfym har blivit. Hon nämner 
till och med hur väl parfymen har lyckats skapa sig ett starkt varumärke.  

4.2.6 Sponsring 
Stora och välkända artister som Rihanna, Taylor Swift och Lady Gaga, sponsras ofta av olika 
stora företag. Företagen bidrar med produkter som artisterna sedan visar upp, bland annat på 
sociala nätverk eller på olika events. Av all tweets hör endast 14 stycken till kategorin för 
sponsring. De flesta sponsringsinläggen går att hitta på Rihannas twitterkonto. Hon skriver till 
exempel om olika produkter som hon har fått från företag. Ofta handlar det om 
konfektionsvaror som kläder, väskor och accessoarer.  

#red #croc #newphuckmepumpz #blahnikbitches Thank you Manolo [BILD: se 
bilaga 11] (Publicerat av Rihanna, 2013-01-13) 

Inlägget är ett exempel på hur Rihanna visar upp produkter hon fått från företag. För att 
tydliggöra företaget och produkten inkluderar hon en bild på skorna och brevet som kom med. 
I inlägget tackar hon skodesignern och använder även namnet i en hashtag. Ett annat liknande 
exempel är: 

My new carry on! Thank you Riccardo [BILD: se bilaga 12] (Publicerat av 
Rihanna, 2013-01-13) 

Även här nämner hon namnet på väskdesignern, inkluderar en bild och tackat för gåvan. 
Taylor Swift har inte berört sponsring i sitt användande av Twitter. Lady Gaga har endast 
gjort två inlägg där hon visar upp produkter hon fått från företag: 

Thanku for my beautiful suit @RayBrownFashion the stretch velvet combinations 
summoned the glam gods I felt like a star [BILD: se bilaga 13] (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-12-16) 

Lady Gaga tackar även hon för gåvan och beskriver hur mycket hon tyckte om kläderna. 
Sedan har hon också inkluderat en bild när hon har dräkten på sig på scen.  

4.3 Personlig kommunikation 
Den personliga kommunikationen stod för ungefär hälften av kommunikationen på artisternas 
twitterkonton. Av de totala inläggen kan 369 stycken ses som personliga. Nedan följer en 
genomgång av kategorierna: familj/vänner, vardag, intresse samt tankar/känslor.  
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4.3.1 Familj/vänner 
Inom kategorin familj/vänner har vi klassificerat in tweets där innehållet berör artistens 
närstående. I inläggen används ofta ord som "brother", "dad" och "friend" eller liknande, 
vilket tydligt visar inläggets klassificering i vår modell. Dessa inlägg är skrivna i en personlig 
ton. Resultatet av vår modell visar att familj/vänner-kategorin är den minsta inom personlig 
kommunikation. Den som mest frekvent skriver inlägg om familj och vänner är Rihanna. Hon 
har skrivit 29 av de totalt 48 inläggen som placerats i familj/vänner-kategorin . Nedan följer 
ett par exempel på tweets placerade i kategorin: 
 

Happy Birthday Gran Gran!!! Today is not the same without you here [BILD: se 
bilaga 14] (Publicerat av Rihanna, 2013-03-17) 

 
Hanging out wit my brother @laronsmith #StPaddysPreCelebration #family 
#ROCnationLife [BILD: se bilaga 15] (Publicerat av Rihanna, 2013-03-16) 
 
Missing you today especially #grangranDolly my guardian angel [BILD: se bilaga 
16] (Publicerat av Rihanna, 2013-02-20) 

 
Det är tydligt att dessa tweets placeras i familj/vänner-kategorin då Rihanna nämner både sin 
bror och mormor. Många av Rihannas tweets inom denna kategori innehåller bilder. Bilderna 
framstår inte iscensatta utan är tagna i en naturlig miljö. Bilderna visar familjemedlemar och 
vänner, eller beskriver situationer där Rihanna har koppling till dessa. Tweets som rör familj 
och vänner är en del av den personliga kommunikationen, då den öppnar upp för läsaren att ta 
del av Rihannas privatliv. 
 
Även Lady Gaga använder tweets relaterade till familj och vänner i sin personliga 
kommunikation, dock inte lika frekvent som Rihanna. Följande tweets är exempel på Lady 
Gagas kommunikation relaterad till familj och vänner:  
 

"um mom, my name is gaga" she told me I changed my name every year since i 
was 4 + to please take the ends off the string beans #Nymoms (Publicerat av Lady 
Gaga, 2012-12-19) 
 
Everyone's headlines need an updating. "former assistant" is actually "my best 
friend from NY since I was 19.” Painful stuff. (Publicerat av Lady Gaga, 2013-02-
02) 

 
Det första beskriver en konversation Lady Gaga har med sin mamma. Det andra inlägget 
handlar om att Lady Gaga har blivit sviken av en vän. Kategorin för familj och vänner 
behandlar även negativa händelser, som komplicerade förhållanden eller vänskaper.  
  
Taylor Swift är den artist som använder sig av familj/vänner-kategorin i minst utsträckning. 
Hon har skrivit 8 av de totalt 48 inläggen. Följande är ett exempel på ett inlägg av Taylor 
Swift, där hon skriver om en vän: 
 

So. One of my favorite human beings on the planet turns 22 today. I hope 
@edsheeran has the most perfect show in LA tonight! HAPPY BDAYYY 
(Publicerat av Taylor Swift, 2013-02-17) 

4.3.2 Vardag 
Den största kategorin under personlig kommunikation är vardag. Kategorin omfattar 148 av 
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de totalt 369 inläggen inom den personliga kommunikationen. Fördelningen av 
vardagsinläggen mellan de tre artisterna, är relativt jämn. Taylor Swifts personliga 
kommunikation handlar ofta om vardagssituationer. Följande är exempel på hur hennes inlägg 
kan se ut: 
 

Grammy rehearsals last night, studio today, who knows what tonight holds! (I do. 
Laying around watching... [BILD: se bilaga 17] (Publicerat av Taylor Swift, 2013-
02-09) 
 
My glitter nail polish says 'party' but my sweat pants/bun on top of head ensemble 
say 'room service and journaling my feelings'. (Publicerat av Taylor Swift, 2012-
10-05) 
 
Just clipped my cat's claws all by myself. Didn't get mauled. Celebrate life’s little 
victories. (Publicerat av Taylor Swift, 2012-09-26) 
 
How come no one told me that for 4 hours there was chocolate cake ALL over  
my face?!? Because you ate it alone, Taylor. You ate it alone. (Publicerat av 
Taylor Swift, 2012-09-25) 

 
Taylor Swifts vardagstweets är ofta skrivna med en humoristisk ton. Ett vanligt 
förekommande tema för Taylor Swift, är att hon beskriver vad hon gör för tillfället. Inläggen 
kan till exempel handla om att hon äter godis eller om hennes katt. Ofta handlar 
vardagsinläggen om lättsamma ämnen. 
  
Nedan följer exempel på vardagstweets skrivna av Lady Gaga: 
 

Just arrived in St. Petersburg Russia. Im so delighted to see so many monsters at 
the airport. Take me to the ballet! (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-08) 
 
what a beautiful night, I'm sleepy. Goodnight South Africa. (Publicerat av Lady 
Gaga, 2012-11-28) 
 
#MONSTERFACT when gaga is asleep try to break into the garage, sing loud as 
possible, + ring the doorbell repeatedly #happeningnow #badkids (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-11-23) 
 
i usually fall asleep to slasher flicks, there's a pic of Che Guevara over my bed in 
hotel room, i should be sleeping like a baby.#cantsleep (Publicerat av Lady Gaga, 
2012-11-15) 
 
Up late tracklisting :) these Kansas City Ribs are off the chain (Publicerat av Lady 
Gaga, 2013-02-04) 
 
corn pudding or couture? @BrandonVance i found an open faced tofu cup in the 
shape of roast beast @tarasavelo steevia? #HELP #itstheholidays (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-12-19) 

 
Lady Gagas vardagstweets handlar ofta om att hon arbetar med sitt kommande album, att hon 
åker till olika städer eller liknande. Hennes vardagsinlägg är ofta kopplade till musiken och 
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fansen. Inläggen hamnar ändå under vardagskategorin då det framförallt handlar om hennes 
personliga vardag och vad hon gör vid tillfället då inlägget skrivs. 
  
Nedan följer inlägg i vardagskategorin skrivna av Rihanna: 
 

#NAILBOSS @kimmiekyees did an acrylic fill and gel polish mani on a moving 
tour-bus #tiffanyblue #Nybound [BILD: se bilaga 18] (Publicerat av Rihanna, 
2013-03-16) 
 
A surprise day OFF is always nice! (Publicerat av Rihanna, 2013-01-24) 
 
Got my hurr pinned up, chiefin, chillin' behind the scenes of a new mag cover 
shoot! Stay tuned #2013 (Publicerat av Rihanna, 2013-01-20) 
 
My Sunday night! [BILD: se bilaga 19] (Publicerat av Rihanna, 2013-01-14) 
 
Eat Ice cream like a #bratbitch .... How I spent my minutes between my perm and 
my big chop for #Unapologeti [BILD: se bilaga 20] (Publicerat av Rihanna, 2013-
01-09) 

 
Precis som de andra artisternas inlägg hanterar Rihannas vardagstweets vardagsreflektioner. 
Rihanna kompletterar gärna sina vardagsinlägg med bilder.  

4.3.3 Intresse 
Intressekategorin innehåller tweets kopplade till artisternas personliga intressen. De tweets 
som har kategoriserats som intresse måste inte vara direkt kopplade till en vardagssituation. 
Är de kopplade till en specifik händelse för tillfället har de istället kategoriserats som vardag. 
Intressekategorin omfattar inlägg där artisterna beskriver sin beundran för ett specifikt ämne 
eller en viss person. Tweets i kategorin kan handla om kläder, musik, aktiviteter eller 
liknande. Inläggen beskriver ämnen som artisterna finner underhållande eller på annat sätt 
uppskattar. Nedan följer exempel på tweets inom intressekategorin. De första är tagna från 
Taylor Swifts twitterkonto. 
 

Just watched This is 40 in my hotel room. @MaudeApatow, you are amazing and 
I actually clapped after every one of your tantrums. So good. (Publicerat av Taylor 
Swift, 2013-03-08) 
 
So I was already a @tompetersodell superfan... Now I'm just floored. This is so 
good. [VIDEO21] (Publicerat av Taylor Swift, 2013-01-24) 
 
In other news, Sophia Grace and Rosie covered I Knew You Were Trouble and I 
want to hug them right now. [VIDEO22] (Publicerat av Taylor Swift, 2013-02-05) 

 
Taylor Swift har skrivit 13 av de totalt 69 inläggen som hamnat i intressekategorin. Taylor 
Swift har skrivit inlägg om musik, filmer och skådespelare som hon uppskattar. Det första 
citatet är ett exempel på ett tweet där hon beskriver sin beundran för en viss skådespelare i en 
film. De följande två inläggen berör videoklipp som Taylor Swift visar sitt intresse för. Dessa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 http://www.youtube.com/watch?v=XXBqpu7sx00 [2013-04-03] 
22 http://www.youtube.com/watch?v=XXBqpu7sx00 [2013-04-04] 
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två videoklipp handlar om andra personers prestationer, men det är värt att nämna att de 
indirekt handlar om Taylor Swift själv; då det är covers på hennes låtar. 
  
Vidare har Lady Gaga har skrivit 31 av totalt 69 tweets i intressekategorin. Nedan följer 
exempel på Lady Gagas inlägg i kategorin: 
 

I'm telling you, if your in a christmas pinch go to vintage shops, most have archive 
jewelry from the fifties + affordable! great presents! (Publicerat av Lady Gaga. 
2012-12-21) 
 
K I NEVER PROMOTE ARTISTS but if u want your mind blown check 
@tamarbraxtonher "Love & War" She's Toni Braxton sister + her voice is 
BEYOND (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-06) 
 
Someone on Twitter asked me what my favorite Michael video was yesterday. 
This is it: [VIDEO23 ] (Publicerat av Lady Gaga, 2012-11-12) 
 
If you're old enough to vote for the first time, exercise your right today! It matters 
& can change the world. Go vote: [LÄNK24] (Publicerat av Lady Gaga, 2012-11-
06) 

 
Lady Gaga ger sina läsare tips på musik och kläder som hon tycker om. De tre första citaten är 
exempel på inlägg där hon ger läsarna tips. I det sista inlägget uppmanar Lady Gaga sina 
läsare att rösta i USA:s presidentval, något som hon finner vikigt. Samtidigt länkar Lady Gaga 
till Obamas hemsida, vilket visar på vilken kandidat hon stödjer. 
  
Rihanna har skrivit 25 av de totalt 69 inläggen i intressekategorin. Nedan följer exempel 
inlägg tagna från Rihannas twitterkonto: 
 

Employee of the month #professionalism [BILD: se bilaga 21] (Publicerat av 
Rihanna, 2013-01-26) 
 
Mr. Prez [BILD: se bilaga 22] (Publicerat av Rihanna, 2013-01-21) 
 
Bitch don't kill my vibe [BILD: se bilaga 23] (Publicerat av Rihanna, 2013-01-10) 

 
Det väsentliga i inläggen är bilderna. Alla tre är exempel på humoristiska bilder, vilket 
Rihanna ofta publicerar. Alla hennes humoristiska tweets av liknande karaktär ligger i 
intressekategorin då hon valt ut bilder som tilltalar henne. Bilderna visar på Rihannas humor, 
vilket är passande för intressekategorin. 

4.3.4 Tankar/känslor 
Kategorin innehåller tweets som beskriver känslor och tankar. Inläggens specifika karaktär 
ligger i att känslorna och engagemanget är centralt. Till skillnad från vardagskategorin 
behöver inte känslorna vara kopplade till en specifik situation. Kategorin för känslor och 
tankar består av 104 inlägg. Fördelningen av inlägg rörande tankar och känslor har varit olika 
mellan artisterna. Taylor Swift har skrivit 9 av de inlägg som placerats inom känslor/tankar-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 http://www.youtube.com/watch?v=mkP_ODA6ezA [2013-04-07] 
24 http://www.barackobama.com/ [2013-04-07]	  



 

48 

kategorin. Inlägg rörande tankar och känslor är mer vanligt förekommande hos de andra två 
artisterna. Lady Gaga står för 49 och Rihanna för 46 av inläggen inom denna kategori. 
 

I'm heartsick about the senseless tragedy in CT and praying for the families of the 
children and teachers who lost their lives. Unthinkable. (Publicerat av Taylor 
Swift, 2012-12-15) 
 
Sending my prayers to the families and friends who lost loved one in the fire in 
Brazil. Im thinking of you today during this tragedy. (Publicerat av Lady Gaga, 
2013-01-27) 
 

Dessa två inlägg är kopplade till tragedier som inträffat i världen. Artisterna väljer att 
kommentera händelserna som en del i deras personliga kommunikation. De vill visa på sitt 
stöd för de sörjande. 
 

Spiritual Truths RT: The more you listen to your soul, the true you, the more you 
will realise the part you play in this universe. (Publicerat av Rihanna, 2013-02-09) 
 
Spiritual Truths RT: Depression feeds off your attention, the more you give in to 
it, the more the struggle continues. (Publicerat av Rihanna, 2013-02-12) 
 
The real CAKE isn't HAVING what you want, It's DOING what you want. –lady 
gaga photo by terry richardson [BILD: se bilaga 24] (Publicerat av Lady Gaga, 
2012-11-15) 

 
Inläggen kan ses som visdomsord. Artisterna skriver visdomsord som de tycker om och 
publicerar dem som en del av deras personliga kommunikation. Tweets med visdomsord var 
speciellt vanligt förekommande på Rihannas twitterkonto och kan till exempel bestå av 
bibelcitat eller retweets som ovanstående citat. 
 

When your face is pic-stiched to Princess Diana's on the cover of The Sunday 
Times.... I mean...... [BILD: se bilaga 25] (Publicerat av Rihanna, 2013-02-17) 
 
I never imagined that i would tour every continent, to have fans so far away from 
home is such a blessing. I'll cherish this moment forever. (Publicerat av Lady 
Gaga, 2012-11-27) 
 
In the strangest way, when I face more challanges it just makes me stronger. More 
sure of my mission, of my music. [BILD: se bilaga 26] (Publicerat av Lady Gaga, 
2013-01-28) 
 
The "real world" can be cruel, why not try to change it into a better place? I am an 
activist. Nobody takes adolescents seriously, I do. (Publicerat av Lady Gaga, 
2013-01-12) 
 
If only Fame came in IV form could I bare being away from you. I live for the 
way that you cheer and scream for me. The Applause. (Publicerat av Lady Gaga, 
2013-01-05) 

 
Vanliga citat inom tankar/känslor-kategorin är inlägg som rör deras karriär, men handlar om 
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mer personliga känslouttryck. Inläggen kan till exempel vara reflektioner om hur långt de har 
kommit i sin karriär. Ovanstående citat är exempel på den här typen av tweets. Både Rihanna 
och Lady Gaga beskriver tankar och känslor kring sin respektive livssituation. Anledningen 
till att inläggen hamnar i kategorin är deras känslomässiga ton, vilket gör att inläggen bör ses 
som en del av den personliga kommunikationen. Inläggen är inte skrivna med en säljande ton 
utan kan ses som personliga reflektioner som artisterna vill dela med sig av.  
 

Fucking problems.... (Publicerat av Rihanna, 2013-02-04) 
 
...'til you put me down. (Publicerat av Taylor Swift, 2013-01-06) 
 
I feel like I'd be more understood if people knew 'I Don't Want to Miss a Thing' by 
Aerosmith is how most of my emotions sound in my head. (Publicerat av Taylor 
Swift, 2012-10-06) 
 
Mother Mary... I swear I wanna change #2013 (Publicerat av Rihanna, 2013-01-
09) 
 
its amazing how small films i made became cult gems for you and even made 
there way to countries I've never been to. SA really is inspiring (Publicerat av 
Lady Gaga, 2012-11-15) 
 
I love Brazil. (Publicerat av Taylor Swift, 2012-09-13) 

 
De ovanstående inläggen är exempel på känslouttryck. Flera av inläggen kan ha en viss 
koppling till vardagssituationer. Till exempel Rihannas "Fucking problems...." skulle kunna 
tolkas som att hon har problem för tillfället. Taylor Swifts inlägg "I love Brazil" kan kopplas 
till att hon besöker landet under tiden för inläggets uppkomst. Citaten hamnar dock i 
känslor/tankar-kategorin då det centrala är tankar eller känslor. För att placera in inläggen har 
vi ställt oss frågan "Varför har hon skrivit detta inlägg?". Svaret blir; för att dela med sig av 
ett känslouttryck snarare än att berätta exakt vad som händer för tillfället. Alla tre artister har 
skrivit den typen av inlägg. Denna typ av inlägg låter läsarna ta del av en mer personlig sida 
av artisterna. 
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5 Analys 
I följande avsnitt använder vi resultatet av undersökningen och kopplar det till tidigare 
litteratur. Med analysen svarar vi på de tidigare formulerade forskningsfrågorna: Hur 
påverkas undersökningspersonernas personliga varumärken av deras twitterkommunikation? 
samt Vilka skillnader och likheter finns i undersökningspersonernas twitterkommunikation? 

5.1 Kommunikation av personligt varumärke genom Twitter 
Analysmodellen har varit applicerbar på alla tre undersökningspersonernas twitterkonton. 
Artisterna har differentierade varumärken som de kommunicerar på olika vis genom sina 
twitterkonton. Nedan följer en analys av var och en av de tre artisternas 
twitterkommunikation. Sedan följer ett analysavsnitt där likheter och skillnader mellan 
artisternas kommunikation och användning av nätverket behandlas. 

5.1.1 Lady Gaga 
Montoya och Vandehey (2009) hävdar att autencitet uppskattas av konsumenter vad gäller 
personliga varumärken. Vidare beskriver även Marwick och Boyd (2010) vikten av att skapa 
ett twitterkonto som upplevs som autentiskt. Säljande inlägg bör blandas ut med mer 
personliga inlägg. Vår tolkningsmodell visar att Lady Gaga lyckas hitta en god balans mellan 
personliga och karriärsrelaterade inlägg. Många karriärsinriktade inlägg berör fansen eller 
musiken. Den personliga kommunikationen är varierande och kan uppfattas som allt från 
känslosamma till reflektioner rörande vardagen.  

Att ha musiktema på sina tweets är vanligt förekommande i samtliga artisters kommunikation 
på Twitter. Musikrelaterade inlägg hör till den karriärsinriktade kommunikationen. Även om 
musiken är karriärsrelaterad, har många av Lady Gagas musikinlägg en personlig prägel. Den 
personliga tonen är återkommande i mycket av hennes kommunikation. Lady Gaga visar 
gärna tacksamhet för sitt arbete och beskriver hur mycket hon älskar att skapa musik. Trots 
hennes personliga ton och stora engagemang är musikinläggen karriärsrelaterade. Inläggen 
fungerar som marknadsföring för hennes turné samt kommande album. Arruda och Dixson 
(2007) hävdar att en person bör vara medveten om sina känslomässiga och rationella attribut. 
Som tidigare nämnts kan musiken ses som artisternas rationella attribut. Musiken är en 
grundläggande del av artisternas personliga varumärken. Självklart bör artisterna skriva om 
sina musikaliska framgångar, men kommunikationen är inte tillräcklig för att bygga ett starkt 
personligt varumärke. För att skapa ett starkt varumärke krävs att det personliga varumärket 
byggs på ytterligare dimensioner.  

Utmärkande för Lady Gaga är en personlig ton och en känslosamhet, som genomsyrar alla 
tweets. En viss personlig ton går även att återfinna i en del av hennes tweets som behandlar 
säljande ämnen. Resultatet av undersökningen visar att en viktig kategori för Lady Gaga är 
hennes inlägg till fansen. Hon är mån om sina fans och tackar dem vid ett flertal tillfällen för 
den kärlek de visar henne. Lady Gagas tacksamhet visas till exempel genom att berömma 
fansen för saker de åstadkommit eller genom att tacka för deras mottaganden på konserter. 
När Lady Gaga blev långtidssjuk och var tvungen att ställa in ett stort antal konserter, beskrev 
hon sin ångest över att behöva ställa in konserterna och göra sina fans besvikna. I vår 
analysmodell sågs fansinlägg som karriärsrelaterade även om Lady Gagas inlägg till fanbasen 
har en viss personlig prägel. Hon kopplar gärna känslor till kommunikation rörande fans och 
musik. 

En annan typ av karriärsrelaterad kommunikation som var typisk för Lady Gaga, var inlägg 
rörande välgörenhet. Många inlägg rörde hennes egen välgörenhetsorganisation, The Born 
This Way Foundation. Lady Gaga beskriver olika aktiviteter som organisationen anordnar och 
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uppmanar sina läsare att engagera sig och söka upp dem. Hon beskriver vid flera tillfällen 
ingående vad organisationen gör och varför arbetet är viktigt. Trots att ungdomars utsatthet 
verkar vara en fråga som Lady Gaga visar ett starkt personligt engagemang för, ses 
kommunikationen som säljande. Hon försöker hela tiden marknadsföra och sälja in 
organisationens idé hos sina läsare. Risken med den massiva mängden information om hennes 
välgörenhetsorganisation är att läsarna upplever den som allt för säljande. Keel och 
Nataraajan (2012) menar att personer vanligen uppskattar att kändisar engagerar sig och 
arbetar med välgörenhet, men att det kan uppfattas som publicitetssökande att skriva allt för 
mycket om detta. Att Lady Gaga hela tiden påpekar allt hon bidrar till välgörenhet kan 
medföra att läsaren uppfattar kommunikationen som allt för publicitetssökande istället för 
utelämnande och autentisk. Om information om välgörenhet bör ses som säljande eller 
autentisk, kan ses som en tolkningsfråga. I Lady Gagas fall driver hon organisationen själv 
vilket gör delningen av välgörenhetsinformation mer säljande. 

Enligt Marwick och Boyd (2011) skapas autencitet när tweets skrivs med personlig eller 
känslomässig ton. Autentiska tweets är inte uppenbara, säljande och sakliga. Lady Gaga 
skriver en stor mängd personliga inlägg. Hon beskriver gärna sina tankar och känslor. När hon 
kom ut med information om sin sjukdom, beskrev hon ingående hur hemsk situationen 
upplevdes. En annan typ av känslomässiga inlägg skrev Lady Gaga för att uttrycka sin 
uppgivenhet över tragiska världshändelser. Hon delade till exempel med sig av sin sorg vid 
klubb-branden i Brasilien där ett stort antal ungdomar omkom. En annan typ av personliga 
inlägg som kännetecknar Lady Gagas kommunikation är hennes tweets om intressen. Hon 
intresserar sig starkt för politiska frågor. Vid tiden för det amerikanska presidentvalet skrev 
hon om vikten av att rösta och hintade även om vilken kandidat hon tyckte att läsarna skulle 
välja. Den här typen av inlägg skapar autencitet, genom att Lady Gaga visar en del av sin 
personlighet som är frikopplad från hennes musik och karriär. Här visar Lady Gaga på 
känslomässiga attribut i sitt personliga varumärke vilket går i linje med vad Arruda och Dixon 
(2007) menade.  

Enligt Cortsen (2013) bör personliga varumärken kommuniceras i fler dimensioner än karriär, 
för att överleva på lång sikt. Att Lady Gaga kommunicerar delar av sin personlighet som är 
frikopplad från hennes prestationer inom musiken, bidrar till ett mer långsiktigt starkt och 
användbart varumärke. Ett varumärke som även kan användas utan koppling till musiken. 
Lady Gaga tycker om att chockera genom att till exempel publicera bilder på sig själv i 
extrema kläder. Hon kommer även med kontroversiella uttalanden som att hon anser att hasch 
borde legaliseras. Informationen och bilderna kan provocera en del människor. Enligt 
Marwick och Boyd (2011) kan oväntad eller provocerande information bidra till att skapa 
autencitet på twitterkontot. Det förmedlar känslan av att det verkligen är artisten i fråga som 
skriver, samt att det lämnar ut en mer personlig sida av artisten. Inläggen bidrar till att skapa 
autencitet på twitterkontot. 

Shepherd (2005) menar att en person bör vara konsekvent med den information som 
kommuniceras vid personal branding. Vidare beskriver Arruda och Dixon (2007) vikten av att 
visa en tydlighet och klarhet i varumärket. Lady Gagas kommunikation ligger i linje med vad 
författarna hävdar är viktigt inom personal branding. Lady Gagas inlägg har genomgående en 
personlig prägel, som bidrar till att läsaren får lära känna Lady Gaga på ett djupare plan. 
Aaker (2008) menar att varumärkesassociationer är användbara vid skapandet av starka 
varumärken. De varumärkesassociationer som kopplas till Lady Gaga, efter genomgång av 
vår analysmodell, är hennes egenhet, hennes känslosamhet, hennes vilja att chockera och 
hennes ödmjuka engagemang för sina fans. Hennes engagemang för välgörenhet, politik och 
tragiska världshändelser stärker bilden av Lady Gaga som en engagerad och ödmjuk person. 
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Hennes välgörenhetsorganisation uppmuntrar ungdomar att bejaka sin originalitet, vilket 
stämmer väl överrens med de associationer som kopplas till hennes varumärke. Lady Gagas 
tweets lyfter fram henne som en person som förespråkar individualitet och vikten av att 
acceptera att alla är olika. Enligt vår undersökning lyckas Lady Gaga hitta en relativt god 
balans mellan autentiska och säljande inlägg.  

5.1.2 Rihanna 
Av de tre artisterna är Rihanna den som använder sitt twitterkonto mest aktivt. De analyserade 
inläggen är hämtade från en kortare tidsrymd på grund av hennes aktiva användning av 
nätverket. Resultatet av undersökningen visar att drygt hälften av Rihannas analyserade inlägg 
kan ses som personliga och knappt hälften som karriärsrelaterade. Variationen mellan olika 
kategorier är stor. Enligt Montoya och Vandehey (2009) uppskattas autencitet av konsumenter 
vad gäller personliga varumärken. Rihanna visar sig autentisk genom att dela med sig av 
personlig information om tankar/känslor, familj och intressen. Genomgående väljer Rihanna 
att inkludera personliga bilder i sina tweets, vilket kan öka autenciteten ytterligare. Arruda 
och Dixson (2007) påstår att för att bygga starka personliga varumärken, krävs även rationella 
attribut. Rihannas rationella attribut är hennes musik, vilken hon skriver många inlägg om. 
Enligt Marwick och Boyd (2010) bör en balans mellan säljande och autentiska inlägg uppnås. 
Resultatet visar att Rihanna har uppnått en balans mellan personlig och karriärsinriktad 
kommunikation på twitterkontot. 

Autencitet uppnås, enligt Marwick och Boyd (2011), genom att skapa ett twitterkonto som 
inte upplevs förutsägbart. Rihanna skriver gärna inlägg om familj, känslor/tankar, vardag och 
intressen. Hon är inte rädd för att dela med sig av personlig information. Marwick och Boyd 
(2010) hävdar att användingen av personlig kommunikation skapar förutsättningar för 
intimitet och samhörighet mellan kontoanvändaren och dess läsare. Ett exempel på autentiska 
tweets som rör familjen är när Rihanna hyllar sin döda mormor som hon saknar. En mycket 
personlig familjehändelse och en stark känsla, som Rihanna väljer att dela med sina läsare. 
Genom att dela personlig information skapar Rihanna en närmare relation till sina läsare. 
Rihanna delar även en humoristisk sida i intresseinläggen samt en känslomässig sida vid tal 
om känslor och tankar. Hennes inlägg om känslor och tankar kan till exempel bestå av 
bibelcitat och visdomsord. Läsaren får lära känna Rihanna på ett djupare plan och ta del av en 
mer sårbar sida. Vi upplever Rihannas twitterkonto som autencitetsskapande, oförutsägbart 
och icke-stereotypt.  

När Rihanna skriver sina personliga inlägg kan de ofta framstå som kryptiska och svåra att 
förstå. Inläggen kan bestå av lösryckta citat eller uttryck som är svåra att tolka om läsarna inte 
känner till sammanhanget. Enligt Marwick och Boyd (2010) skriver stora artister ofta för en 
fanbas på Twitter. Marwick och Boyds (2010) slutsats verkar inte stämma fullt ut med 
Rihannas kommunikation. Många inlägg är kryptiska och kan uppfattas som svårtolkade även 
för fanbasen. Rihanna utelämnar information i en del inlägg, vilket kan medföra att endast 
hon eller närstående kan förstå dem. Ett exempel på Rihannas kryptiska inlägg ”Fucking 
problems….” (Publicerat av Rihanna, 2013-02-04). Enligt Marwick och Boyd (2010) består 
en nätverkspublik på Twitter av både följare och oidentifierade läsare. Rihannas stora 
nätverkspublik kan omöjligt vara tillräckligt insatt för att förstå exakt vad hon syftar på i 
ovanstående nämnda citat. På grund av utelämnandet av information får vi uppfattningen att 
alla inlägg inte skrivs för en utomstående föreställd publik. Det förekommer att kända 
personer föredrar att skriva tweets åt sig själv eller närstående, istället för att rikta inläggen till 
en nätverkspublik (ibid). Intrycket vi får av Rihannas tweets är att hon, i vissa fall, skriver 
dem i dagsbokssyfte utan att ha nätverkspubliken i åtanke.  
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En del av karriären, som Rihanna lägger mycket fokus på i sina tweets, är utseendet. Rihanna 
bifogar gärna bilder i uteseendeinläggen. Informationen rörande hennes utseende handlar 
bland annat om fotosessioner, modebilder och tidningsomslag. Enligt Marwick och Boyd 
(2011) skapas autencitet med inlägg som kan upplevas kontroversiella. Likt en stor del av 
Rihannas kommunikation, kan många bilder uppfattas som provocerande av vissa och hon är 
inte rädd för att spela på sex och nakenhet. 

Enligt Aaker (2008) betraktas varumärkesassociationer som tillgångar och används för att 
differentiera ett personligt varumärke. Rihannas varumärkesassociationer kan kopplas till 
egenskaper som provocerande, kaxig, känslosam och självsäker. Rihanna visar upp en bild av 
sig som om hon inte bryr sig inte om vad andra människor tycker och har inget emot att dela 
information som rör droger, nakenhet, religion och festande. Marwick och Boyd (2010) 
betonar att twitterkommunikation ibland bör censureras för att tilltala en bred publik. Rihanna 
har en stor mängd människor som tar del av hennes inlägg, vilket innebär en bred publik som 
efterfrågar olika inlägg. Genom att publicera provocerande och explicita inlägg, kan Rihanna 
riskera att förlora en del läsare.  

En anledning till att vi har kopplat vissa varumärkesassociationer till Rihanna är hennes 
språkbruk. Hon använder gärna slang och har inget emot att inkludera svordomar. Ett exempel 
på ett återkommande uttryck som Rihanna använder ”… like I owned a ho” (Publicerat av 
Rihanna, 2013-02-20). Enligt Marwick och Boyd (2011) vill läsarna uppleva att artisten inte 
låter anställda sköta twitterkontot. Att Rihannas språkbruk kännetecknas av slang och 
svordomar, ger oss känslan att hon verkligen skriver sina egna tweets.  

Enligt Shepherd (2005) bör ett varumärke vara tydligt och konsekvent. Rihanna har en 
varierad kommunikation men hennes varumärke och språk genomsyrar alla inlägg. Rihanna 
har lyckats bygga starka varumärkesassociationer med sin kommunikation och är i stort 
konsekvent i sin kommunikation genom Twitter. Hennes tweets kännetecknas av provokation 
och kaxighet med inslag av en mjukare och mer sårbar sida. Rihanna lyckas, enligt våra 
undersökningar, hitta en relativt god balans mellan autencitet och karriär vad gäller hennes 
kommunikation via Twitter.  

5.1.3 Taylor Swift 
Taylor Swifts användning av Twitter skiljer sig till viss del från de andra undersökta 
artisternas. Taylor Swift har märkbart fler karriärsrelaterade än personliga tweets. Till skillnad 
från de andra artisterna som har en relativt jämn fördelning mellan överkategorierna. Ur 
resultatet kan vi utläsa att Taylor Swift sannolikt har ett annat mål med sin användning av 
Twitter. Enligt Marwick och Boyd (2010) bör twitteranvändare blanda ut de säljande inläggen 
med mer autentiska tweets för att tillfredställa läsarna. Taylor Swifts twitterkonto upplevs 
emellanåt som mer säljande än de andras, på grund av den stora mängden inlägg rörande 
karriären.  

Vad gäller Taylor Swifts karriärsinriktade inlägg är många musikrelaterade. Hon väljer att 
dela med sig av tankar kring sin musik och kring priser som hon mottagit. Taylor Swift 
hänvisar gärna till vilka listplaceringar hennes musik erövrat. Det är vanligt förkommande att 
hon använder Twitter för att hypa bland annat kommande låtar, album och musikvideor. 
Taylor Swift har även skrivit en del inlägg i fanskategorin. Efter applicering av vår 
analysmodell på datamaterielalet hamnade många säljande inlägg i musik- och 
fanskategorierna. Att artisterna talar om sin musik, är en viktig del av kommunikationen. 
Musiken är deras huvudsysselsättning. Arruda och Dixson (2007) betonar vikten av att 
förknippas med både rationella och känslomässiga attribut vid användning av personliga 
varumärken. I linje med författarnas slutsatser kan musiken ses som artisternas rationella 
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attribut. Känslomässiga attribut kommuniceras på andra dimensioner. Då Taylor Swift lägger 
fokus på rationella attribut i sin twitterkommunikation, kan hon ha svårare att skapa ett konto 
som uppfattas som autentiskt. När Taylor Swift publicerar en stor mängd tweets kopplade till 
musiken kan kontot uppfattas som allt för säljande. 

Marwick och Boyd (2011) menar att autencitet skapas genom att skriva mer personliga 
tweets. Läsarna vill få känslan av att artisten själv och inte anställd personal, skriver inläggen. 
Taylor Swifts mer autentiska kommunikation återfinns främst inom vardagskategorin. 
Resultatet av vår analys visar att Taylor Swifts personliga inlägg framför allt handlar om 
lättsamma inlägg om vardagssituationer. Hon formulerar tweets som uppfattas som 
humoristiska och avslappnade. Hon bifogar vid tillfällen bilder som kan uppfattas som söta 
och roliga. Taylor Swift bjuder på sig själv genom att skämta på sin egen bekostnad. Med 
vardagsinläggen ges en mer personlig bild av Taylor Swift. Hon visar läsaren vad hon tycker 
om att göra när hon inte arbetar. De personliga inläggen handlar ofta om vad som händer för 
tillfället. Taylor Swift utelämnar i stor utsträckning djupare information från sin 
kommunikation. I intressekategorin finns flera tweets indirekt kopplade till Taylor Swifts 
karriär. Hon länkar bland annat till videoklipp på andra personers musikframträdanden som 
hon tycker är bra. Dessa videoklipp är ofta covers på hennes egna låtar. För att visa fler 
personliga intressen skulle Taylor Swift kunna länka till andras åstadkommanden som inte har 
någon koppling till hennes musik. Genom att framförallt publicera intresseinlägg som är 
covers på hennes egen musik försvagas den personliga tonen. Kommunikationen inom 
intressekategorin skulle till viss del kunna uppfattas som säljande. 

Enligt Shepherd (2005) bör den kommunicerade informationen vara konsekvent för att skapa 
ett tydligt personligt varumärke. Överlag kan Taylor Swift ses som konsekvent med den 
information hon kommunicerar. Hon talar enhetligt till sina läsare och vi kan utläsa 
återkommande teman. Aaker (2008) talar om betydelsen av varumärkesassociationer vid 
skapandet av positiv brand equity och därmed starka varumärken. Utifrån de undersökta 
inläggen kan hennes personliga varumärke associeras till adjektiv som söt, rolig och charmig. 
Associationerna grundas i den humoristiska och avslappnade tonen i hennes inlägg, samt 
ämnesvalen. Exempel på personliga ämnesområden som Taylor Swift skriver om är hennes 
katt, godis samt humor på egen bekostnad. Genom att konsekvent skriva med samma stil och 
hantera likartade teman, skapar Taylor Swift en tydlighet i varumärket, samt associationer 
som kopplas till hennes varumärke. Sammanfattningsvis kan vi slå fast att Taylor Swift 
kommunicerar mer säljande information än personlig. 

5.2 Skillnader och likheter mellan artisternas val av kommunikation 
Rihanna, Taylor Swift och Lady Gaga twittrar alla tre om både sina professionella liv samt 
sina privatliv. Valet av ämnesområden och fördelningen mellan olika kategorier varierade 
dock mellan artisterna. Jämfört med de andra två artisterna delade Taylor Swift med sig av 
mindre personlig information och koncentrerade sig mer på att skriva om sin musikkarriär. 
Dock skriver även Lady Gaga och Rihanna mycket om sina karriärer. Deras 
huvudsysselsättning och inkomstkälla är musiken, vilket medför att karriären blir en viktig del 
av deras twittrande. Med sin differentierade musik, har artisterna skapat personliga 
varumärken. Att skriva om musiken är en viktig del i byggandet och vårdandet av de 
personliga varumärkena. Vidare hävdar Aaker (2008) att produktattribut är lätta att kopiera. 
För att differentiera sig på en hård marknad bör varumärket även förknippas med andra 
associationer. Associationer och känslor som skapas i relation till varumärket är viktiga för att 
lyckas med sin kommunikation. Efter att ha granskat de tre artisterna har vi kommit fram till 
att Rihanna, Lady Gaga och Taylor Swift skapar olika reaktioner och 
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varumärkesassociationer. De har alla tre lyckats bygga starka och differentierade varumärken 
som sträcker sig utanför gränserna för deras yrken. 

Enligt Wood (2000) behövs tydliga och unika varumärken för att uppnå framgång. Även om 
artisternas kommunikation ser olika ut är alla tre relativt konsekventa i kommunikationen av 
sina varumärken. För Lady Gaga är det en viktig del av varumärkesarbetet att vara engagerad 
i fansens välbefinnande och bry sig om välgörenhet. Rihannas varumärke förknippas med 
andra associationer vilket kan medföra att ett välgörenhetsengagemang inte är av lika stor vikt 
för henne. Det enhetliga språkbruket, ämnesvalen och utformningen av inläggen, visar på 
tydliga personliga varumärken hos alla tre artisterna. Att skapa en klarhet i kommunikationen 
är, enligt Shepherd (2005), avgörande för att bygga ett starkt personligt varumärke. Alla tre 
undersökningspersonerna har lyckats hitta en klarhet och tydlighet i sin kommunikation. 

Enligt Marwick och Boyds (2010) skriver twitteranvändare för en nätverkspublik. Publiken 
består av kända läsare i form av följare och en stor mängd okända läsare som kommer i 
kontakt med deras twitterkonton. Undersökningspersonerna i vår studie har så pass stor 
twitterpublik är det finns svårigheter i att avgöra vilka personer som läser deras inlägg. Efter 
att ha granskat deras kommunikation får vi känslan av att artisterna väljer att utforma sin 
kommunikation på olika sätt.  

Lady Gagas fokus på fansen är återkommande i många inlägg och hon talar ofta om dem som 
”you” eller ”monsters”. Till exempel ”Merry Christmas Eve little monsters. Thank you for 
blessing my life the way you have” (Publicerat av Lady Gaga, 2012-12-24). Alla 
undersökningspersonerna vänder sig till sina fanbaser i en del tweets, men Lady Gaga gör det 
i större utsträckning. Lady Gagas fanbas framstår i många inlägg som hennes föreställda 
publik, som hon riktar sina inlägg till. 

Taylor Swift nämner sina fans i inläggen på Twitter, men inte i lika stor utsträckning som 
Lady Gaga. Som nämnts tidigare, menar Marwick och Boyd (2010) att twitteranvändare bör 
eftersträva en god balans mellan autencitet och säljande. Taylor Swift skriver inte personliga 
inlägg lika ofta som de andra två undersökningspersonerna, utan är mer förutsägbar och 
informativ i sitt twittrande. Taylor Swifts kommunikation skulle kunna tyda på att hon till stor 
del använder sitt konto i marknadsföringssyfte och inte av personliga skäl. Vi kan inte urskilja 
mer än att hon antagligen skriver för en nätverkspublik, som bland annat består av fans, 
följare och en föreställd publik. Marwick och Boyd (2010) hävdar att läsare kan uppfatta 
twitterkonton som allt för säljande om användaren uppenbart försöker förmedla sitt 
varumärke och marknadsföra sig. Med en stor mängd karriärsrelaterade tweets finns en risk 
att Taylor Swift uppfattas som förutsägbar och säljande. 

Rihanna är ofta personlig i sitt twittrande. Flera av hennes tweets kan upplevas som spontana 
känsloutbrott som är svårtolkade av läsarna. Enligt Marwick och Boyd (2010) kan även 
framgångsrika twitteranvändare välja att använda kontot som dagbok eller för att 
kommunicera med närstående. Rihannas twittrande består delvis av personliga inlägg som 
känns riktade till henne själv eller andra närstående. Kommunikationen består även av 
karriärsrelaterade inlägg som upplevs riktade till en föreställd publik, till exempel fans. 

Artisterna har alla tre olika personliga varumärken som de lyckats differentiera inom 
musikbranschen. Deras kommunikation via Twitter ser olika ut även om artisterna, i viss 
utsträckning, blandar personlig och säljande information. Enligt Shepherd (2005) bör 
kommunikationen framstå som klar och tydlig för att ett starkt personligt varumärke ska 
uppnås. Resultatet av vår studie visar att artisternas kommunikation genomsyras av deras 
personliga varumärken, vilket bidrar till tydlighet och klarhet i kommunikationen.
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6 Slutsats 

Vår studie visar på hur undersökningspersonerna kommunicerar sina personliga varumärken 
genom Twitter. För att finna skillnader i deras användning av Twitter, gjordes även en 
jämförelse av deras kommunikation. Genomgående kan vi se att Taylor Swift, Rihanna och 
Lady Gaga publicerar inlägg som är kopplade till deras yrkesliv, men även personliga inlägg 
rörande privatlivet. Artisterna arbetar med att framstå som autentiska men ändå 
professionella.  

Vidare, fann vi att artisterna hade återkommande teman som de valde att hantera. De vanligt 
förekommande ämnesområdena omvandlades till kategorier som vi använde för att fördela 
inläggen. Under karriärsinriktad kommunikation fann vi att artisterna hanterade ämnena: 
musik, fans, välgörenhet, kringprodukter, sponsring och utseende. Under personlig 
kommunikation hamnade inlägg om vardag, personliga intressen, känslor/tankar och 
familj/vänner. Vi upptäckte skillnader i vilka kategorier de tre artisternas inlägg placerades i, 
dock gick många teman att återfinna hos alla undersökningspersonerna. En tydlig skillnad 
mellan undersökningspersonerna var valet av språkbruk samt framställning av sina personliga 
varumärken. Rihanna skriver inlägg som bland annat kan associeras med självförtroende och 
kaxighet. Taylor Swifts kommunikation kopplas till varumärkesassociationer som söt och 
charmig. Lady Gagas kommunikation lyfter fram hennes individualitet och känslosamma 
engagemang. På så vis skiljer sig undersökningspersonerna i hur de kommunicerar över 
Twitter. Gemensamt för undersökningspersonerna är att de alla tre är konsekventa i sin 
kommunikation.  

Gemensamt för Taylor Swift, Rihanna och Lady Gaga är att de i många inlägg skriver om sin 
musikkarriär. Vidare visar studien på en viss skillnad vad gäller Taylor Swifts prioritering i 
kommunikationen. I kontrast till de andra två artisterna skriver Taylor Swift ett större antal 
karriärsrelaterade inlägg. Trots att Taylor Swift använder sig av personlig information, har 
hon genomgående en mer opersonlig ton än Rihanna och Lady Gaga. Taylor Swift uppfattas 
på grund av detta som mer säljande än de andra undersökningspersonerna. Lady Gaga och 
Rihanna kan uppfattas som mer autentiska på grund av deras stora andel personliga inlägg. 
Även Lady Gagas karriärsrelaterade tweets genomsyras av en personlig ton. Lady Gaga 
arbetar med att uppnå autencitet på Twitter. Båda Rihanna och Lady Gaga skriver ett stort 
antal inlägg om känslor och tankar. Rihanna delar även personlig information om sin familj, 
vilket kan ses som autencitetsskapande.  

Sammanfattningsvis visar vår studie att Rihanna, Taylor Swift och Lady Gaga delar med sig 
av både information rörande karriären, samt mer personlig information på Twitter. Den 
blandade kommunikationen skapar en balans mellan autencitet och säljande. Artisterna 
använder olika typer av inlägg med en gemensam ton, för att erhålla starka och genuina 
personliga varumärken på Twitter. Utformandet av kommunikation, språkbruk och ämnesval, 
bidrar till att olika typer av associationer knyts till artisternas varumärken. Artisterna har olika 
varumärken och förmedlar olika personligheter. Vissa skillnader går att utläsa ur artisternas 
användning av Twitter. Den främsta skillnaden är Taylor Swifts mer säljande ton, i kontrast 
till Rihanna och Lady Gagas något mer personliga ton. Gemensamt för artisterna är att de är 
konsekventa och enhetliga i sin kommunikation, vilket bidrar till tydliga varumärken. Klarhet, 
tydlighet samt en balans mellan säljande och autencitet, ska uppnås. Lyckas artisterna med 
användningen av Twitter, kan de bevara samt stärka sina personliga varumärken.  
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6.1 Bidrag till forskningsområdet samt förslag till fortsatt forskning 
Det finns en begränsad mängd tidigare forskning på kopplingen mellan personal branding och 
sociala nätverk. På grund av mängden människor som varje dag kommunicerar via Internet, 
behövs mer forskning göras på kopplingen mellan personal branding och användningen av 
sociala nätverk. Undersökningar, likt vår, kan göras på andra sociala nätvek än Twitter. Till 
exempel skulle en liknande undersökning kunna genomföras på Instagram eller Facebook. 
Forskare skulle även kunna se på skillnader mellan kommunikationen av personliga 
varumärken beroende av vilket socialt nätverk som används.  
Vidare behöver ett tydligare ramverk tas fram för hur personer ska gå tillväga för att skapa 
lyckade personliga varumärken. Genom att granska våra undersökningspersoners 
kommunikation har vi fått en inblick i hur de tre artisterna kommunicerar sina varumärken 
genom Twitter. Vår undersökning kan dock inte ses som generaliserbar kunskap utan mer 
som en ingående analys av de tre personernas kommunikation. Med vår undersökning kan 
personer få en inblick i hur personal branding kan gå till på Twitter. Vi hoppas att arbetet kan 
väcka ett intresse för att genomföra vidare forskning på området.
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.	  
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.	  
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