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Abstract

”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” 

är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och 

kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. 

I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av 

Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa 

framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiotisk analys, vad det avser att  

förmedla och till vilken målgrupp. Arbetet genomförs med hjälp av bildanalys som är en kvalitativ  

metod. Uppsatsen utgår ifrån de semiotiska begreppen denotation och konnotation. I arbetet 

används också kvalitativa intervjuer. Dessa metoder används för att analysera det empiriska 

materialet dvs. reklamannonser. Intentionen med denna uppsats är att belysa framställningen och 

uppbyggnadsaspekten av ett etablerat varumärke i samtida reklamannonser. Samtliga annonser som 

undersöktes porträtterade omprofilering, former av stereotypisering och märkesproduktens 

kärnvärde. Jag kom fram till slutsatsen att varumärkets framställning genom det urval jag hade är ett  

lyckad och framgångsrik metod för att nå önskad målgrupp och visualisera sitt varumärkes profil.

Nyckelord: Varumärke, Talesperson, Marknadsföring, Semiotik, Image, Målgrupp, Profil
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1. Inledning

För att ett varumärke ska hålla sig tidsenlig så är det viktigt att det ständigt håller sig uppdaterat och  

bibehåller en medvetenhet  om omvärlden. Att omprofilera sig eller att finna en ny målgrupp att  

rikta sig mot kan vara några av de metoder som kan användas för just detta syfte.

Jag utgår ifrån att reklam i dag är ett oundvikligt inslag i vår vardagsmiljö och en viktig del vår  

dagliga massmediekonsumtion, något som vi inte alltid tänker på. Jag anser att reklam har en stor 

betydelse för hur vi ser på verkligheten och oss själva eftersom den reproducerar och upprätthåller 

vissa värderingar och föreställningar som dominerar i samhället.

Detta är en kandidatuppsats som handlar om hur det brittiska varumärket Burberrys 

marknadskommunikativa arbete kommunicerar sitt varumärke med hjälp utav visuella koder samt 

hur de framställer sin önskade profil. Uppsatsen har som syfte att att utifrån utvalt annonsmaterial 

beskriva de beståndsdelar som ger varumärket sitt igenkännande och kärnvärde med syftet att 

uppmärksamma  respektive visa sitt märkes identitet för konsumenten.

Kändisar används allt mer frekvent som talespersoner för ett varumärke och går under den 

engelska benämningen ”celebrity endorser”. En allt mer vanlig typ av marknadsföringsmetod inom 

marknadskommunikation. I nuläget så finns det inte särskilt mycket forskning som undersöker 

samspelet mellan hur kändisens och varumärkets respektive personlighet påverkar konsumentens 

märkesupplevelse. Jag har undersökt den varumärkesbyggande och budskapsstrategiska aspekten av 

Burberrys reklamkampanj med Emma Watson, genom att studera annonsmaterial och dess visuella 

framställning och därefter klarlägga vilken påverkan graden av överensstämmelse mellan kändisen 

och varumärket kan tänkas ha på reklamens effektivitet. Genom semiotisk analys av annonserna så 

avser jag att, utifrån en tolkande metod, fastställa vilket budskap den ger och vad som gör den till en 

bra respektive mindre bra kampanj. Helt enkelt ta reda på hur annonsen uppfattas och om jag anser 

att dess avsikt når ut till den tilltänkta publiken på ett effektivt sätt.
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1.1. SYFTE / FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag har som avsikt att kartlägga vägen till en lyckad reklamkampanj  samt vad som utgör dess 

visuella aspekt, det vill säga hur mycket varumärkets namn eller prestige spelar in och hur 

annonserna lyckas att kommunicera varumärket.

Syftet med denna uppsats är att utifrån bildanalys undersöka och skapa förståelse för vad detta 

modeföretag vill kommunicera i framställandet av sin identitet, om de lyckas med detta  och även 

titta på samspelet mellan varumärke och dess företrädande celebritet.

Jag har valt att inrikta mig på det budskapsstrategiska arbetet kring uppbyggandet av ett varumärke 

utifrån annonsmaterial med mål att identifiera teoretiska perspektiv, begrepp och även ta reda på  

eventuell problematik som kan förekomma inom denna typ av marknadskommunikation. 

Dessa är de frågeställningar som jag vill besvara:

• Hur förmedlas varumärket visuellt i annonsmaterialet? 

• Vilka underliggande budskap kommunicerar annonserna till mottagaren?

• Lyckas avsändaren att förmedla sitt varumärke på ett bra sätt?

1.2. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING

Det empiriska material som jag valt att analysera består av annonskampanjer där Emma Watson 

figurerar vilka sändes ut i form av annonser i tidskrifter, utomhuskampanjer och i märkets butiker 

under hösten 2009 samt våren 2010. Jag avser att jämföra två annonsbilder från höstkollektionen 

och två ifrån vårkollektionen som jag anser representerar kampanjernas övergripande ton och ger en 

bra bild av den typ av bilder som använts.
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2.   Metod  

2.1. URVAL

I denna uppsats så kommer ett litet antal enheter vara föremål för analys. Därför har jag valt att  

tillämpa ett strategiskt urval för en mer givande analys då detta tillåter författaren att själv välja ett  

empiriskt material som lämpar sig för den tilltänkta studien och ge mig möjlighet att välja just de  

föremål som jag anser representerar helheten på bästa sätt. Ett slumpmässigt urval i detta fall skulle  

troligtvis ge sämre möjligheter till generalisering (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004).

2.2. KVALITATIV TOLKANDE METOD

Den kvalitativa tolkande metoden innebär att man ägnar sig åt upplevelsen av hur fenomen erfaras 

och denna kan appliceras på visuella uttrycksformer.

Søren Kjørup talar om bilden som likvärdig texten i fråga om uttryck och att de båda förmedlar ett  

budskap. Dock framlägger han att även om bildspråket kan jämföras med det verbala så finns det 

väsentliga skillnader då till exempel en bild har ett inomspråkligt uttryck, alltså att satsen har en  

mening och är betecknande i sig själv. (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004:39)

En utförlig semiotisk förklaring krävs vid analys av upprepningar och förändringar av ett fenomen 

som annonser då de tenderar att spegla eller motsätta sig omvärldens sociala strukturer. 

2.3. SEMIOTIK

Semiotiken är ursprungligen en lingvistisk skolbildning som har kommit att bli betydande för 

bildanalysen då den avser att ”avlocka” bildens betydelse.

Den semiotiska analysmetoden går ut på att man ser på bilden som en bärare av tecken vars uppgift 

för betraktaren är att tolka menar semiotikens grundare Ferdinand de Saussure. (Ekström, Larsson, 

2000:141)

Innan man analyserar bilden så måste man klassificera dess beståndsdelar och olika tecken. Vid 

analys av annonsbilden så kommer jag att söka efter ikoner (hur verkligheten avbildas) metonymer 

(hur en del representerar en helhet) index (något som är beräkneligt) metaforer (liknelser) symboler 

(inlärda tecken som har en gemensam tolkningsbetydelse) och slutligen koder (uppbyggnader av 

regler och kunskaper) (2000:149) I tolkandet av ett modefotografi måste vi först beskriva detta och 

försöka återge dess byggstenar så specifikt som möjligt, alltså göra en deskriptiv analys av vad som 

händer rent visuellt. Jag vill inkludera både den deskriptiva och semiotiska analysen för att utläsa 

vad bilden medvetet och omedvetet kommunicerar. (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004:78) 

Efter att ha beskrivit bilden så gäller det att utskilja dess beståndsdelar såsom innehåll, form, 
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material, stil och genre för att sedan tolka detta. I tolkningen eller värderingen av ett, i detta fall,  

modefotografi så vill jag analysera bilden utifrån ett verklighetsperspektiv och hur den förhåller sig 

till detta genom hur kön, ras och klass framställs. (2004:80-86) Jag har dock valt att utgå från 

Charles Sanders Pierces mer utförliga typologi av tecken då den möjliggör för oss att beakta hur 

olika typer av betydelser fungerar medan Saussures modell endast kan berätta för oss hur system av 

arbiträra tecken verkar.

Reklamannonser är en av de mest populära föremålen för semiotisk analys. Detta kan vara för att 

reklammakarna har extremt lite tid på sig att förmedla mottagaren sitt budskap. Reklamen förlitar  

sig därför på att exploatera kraftfulla konotationer. Människor bombarderas dagligen av en stor 

mängd reklammaterial. Därför måste reklamskaparna alltid skrika högre än sina konkurrenter för att  

göra sig hörda. Reklamen lånar influenser ifrån kulturella symboler och betydelser med målet att  

övertala sin målgrupp. I reklam används idéer, språk och utformning från litteratur- och 

designvärlden. Dessa influenser görs sedan om för att passa det kommersiella budskapet och på så 

vis tilltala målgruppen (van Zoonen 1994). 

Bildsemiotiken är viktig för den som vill förstå samtidens sociala och kulturella situation 

eftersom alltmer information idag förmedlas genom bilder istället för genom det verbala språket,  

som tidigare var den dominerande informationsförmedlingen.

2.3.1. BETECKNANDE/BETECKNAD

Saussure menar att tecknet består av dess fysiska form samt en därmed förknippad mental 

föreställning, och att denna föreställning i sin tur är en uppfattning om extern verklighet. Tecknet 

hänför sig till verkligheten enbart genom användarens föreställningar (Fiske 2007:63)

”Tecknet” eller ”sign” är den mest fundamentala beståndsdelen inom semiotiken. Tecknet är en 

enhet för mening och förespråkare inom semiologin menar att allt som innehåller mening – en 

annons, en målning, en konversation, en dikt – kan bli förstådd utifrån tecken. Tecknet skapar 

mening på ett komplext vis och mycket av semiotikens vokabulär beskriver specifikt det som tecken 

förmedlar. Den semiotiska förståelsen förlitar sig delvis på Ferdninand de Saussures teorier då han 

ville utveckla ett system där förståelse av hur språket fungerar klargörs och menar då att tecknet var 

den avgörande basenheten inom den lingvistiska riktningen. Tecknet består av två delar vilka endast 

kan särskiljas på en analytisk nivå; inom praktiken är de alltid integrerade. Dessa delar kallas 

betecknande och betecknad – innehåll och uttryck (Fiske 2007:66)

Betecknande är ett koncept eller objekt och betecknad är ett ljud eller en bild som är förbunden med 

den tidigare. Anledningen till att denna distinktion gjordes är att det inte behöver vara något  

nödvändig koppling mellan ett särskild betecknande och dess betecknad. Ett ord kan betyda olika 
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saker på olika språk likväl som det kan ha olika betydelser inom samma språk. (Gillian Rose 

2007:79)

Distinktionen mellan det betecknande och betecknad är central inom semiotiken för att det  

betyder att relationen mellan meningar och betecknande inte är medfödda utan konventionella och 

kan därför problematiseras medan ett tecken alltid är ett ”objekt plus mening”. 

Semiotikens vokabulär är riktad mot att klargöra  de olika sätt som det betecknande och det 

beteckade kan vara hopkopplade med varandra. Det första stadiet inom en semiotisk analys är att 

identifiera de grundläggande byggstenar som en bild består av och vilka tecken som den utgör.

Bal och Bryson menar att det kan vara svårt att göra åtskillnad mellan visuella tecken för att det ofta  

inte finns några tydliga gränsdragningar mellan en bilds olika delar. Emellertid, då dessa element  

förslagsvis lyckats identifierats som tecken kan dess mening utforskas. (2007:80)

Gillian Dyer nämner i sin bok Advertising as Communication att fotot i många annonser förlitar 

sig på ”mänskliga tecken” som symboliserar och kommunicerar olika egenskaper till publiken. 

Dessa egenskaper överförs i annonsen från mänskliga betecknande och till produkten som annonsen 

vill sälja. Därför kan det vara väsentligt att beakta Dyers lista för att utforska vilka tecken som 

människor kan symbolisera.

Representation of bodies.

1. Ålder. Vad uttrycker personernas ålder i fotot? Oskuldsfullhet? Vishet? Senilitet?

2. Kön. Annonser förlitar sig ofta på stereotypiserade bilder av maskulinitet och femininet. 

Män är aktiva och rationella medan kvinnan är passiv och känslomässig. Män går ut i 

världen och kvinnor är mer kopplade till hemmet.

3. Ras. Igen så förlitar sig annonser på stereotyper. I vilken utsträckning gör en annons detta? 

Normaliserar den ”vithet” genom att göra den osynlig?

4. Hår. Kvinnors hår används ofta för att beteckna förförisk skönhet eller narcissism.

5. Kropp. Vilka kroppar är feta (oattraktiva) respektive smala (attraktiva)? Visar vi hela 

kroppar eller endast delar som i många annonser inom kosmetik?

6. Storlek. Annonser antyder ofta att någonting är viktigt genom att göra det stort.

7. Utseende. Annonsen förlitar sig på konventionella föreställningar om vad som är manlig 

respektive kvinnlig skönhet. 

Representation of manner.

1. Uttryck. Vilka känslor förmedlas av vilka aktörer och vilka uttryck används för att förmedla 

dessa?
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2. Ögonkontakt. Vem tittar på vem (inklusive dig) och hur? Är blickarna undergivna, blyga 

eller konfronterande. 

3. Pose. Vem står upp och vem är framåtlutad?

Representation of activity.

1. Beröring. Vem rör vad och med vilken effekt?

2. Kroppsrörelse. Vem är aktiv och vem är passiv?

3. Placeringskommunikation. Hur är rumsarrangemanget av personerna? Vem är positionerad 

som överordnad respektive underordnad? Vem är intim med vem och hur?

Props and settings.

1. Rekvisita. Föremål i en annons kan användas på ett sätt som är unikt för en särskild annons, 

men många annonser förlitar sig på föremål som har en särskild kulturell betydelse. 

Glasögon kan stå för intelligens liksom guldfärgat ljus indikerar stillsamhet och så vidare.

2. Miljö/Omgivning. Omgivningen i en bild varierar från det till synes 'normala' till det 

förmodligen 'exotiska' och kan också verka att vara fantasier. Vilken effekt har omgivningen 

i en annons?

(Gillian Rose 2007:81-82)

2.3.2. IKON INDEX SYMBOL 

Pierce föreslår tre typer av tecken som differentieras genom det sätt på vilket relationen mellan 

betecknande och betecknad förstås. 

Ikon. I ikoniska tecken så representerar betecknande betecknad  genom att likna den. Denna typ av 

tecken är ofta väldigt viktigt i visuella bilder, synnerligen då fotobaserade sådana. Fotot av ett 

objekt är ett ikoniskt tecken av objektet. Diagram är också  ikoniska tecken då de visar relationen 

mellan delarna av objektet.

Index. I indexbaserade tecken finns en medfödd eller naturlig relation mellan det betecknande och 

betecknad. Det ”medfödda” är ofta kulturellt specifikt, aktuella scheman som är igenkännliga för till  

exempel västvärldens avläsare.

Symbol. Symboliska tecken har en konventionellskapande men tydligt arbiträr relation mellan det  

betecknande och betecknad. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett.
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(Gillian Rose 2007:83)

2.3.3. DENOTATION/KONNOTATION

Det finns olika sätt att beskriva tecken på. Tecken kan särskiljas beroende på hur symboliska de är. 

Tecken kan vara denotativa, alltså deskriptiva. 

Roland Barthes menar att tecken som verkar på en denotativ nivå är relativt lätta att avkoda. Vi kan 

se ett objekt på en bild och se vad objektet föreställer genom att fastslå vad det inte föreställer. En 

man är alltså inte en kvinna eller ett barn. 

Diegesis är summan av de denotativa meningarna i en bild som enskilt kan ha olika betydelser 

men isatt ett sammanhang får en mening.

Tecken kan även vara konnotativa och därav bära ett omfång av meningar som verkar på en 

högre nivå. Konnotativa tecken kan delas in i två typer – metonymi och synecdoch.

Metonymi är någonting som är associerat med någonting annat och representerar detta och 

synecdoch är antingen en del som står för helheten eller helheten som representerar en del

denotativ nivå (beskrivande – ytan) 

konnotativ nivå (associativa – djupet)

(Fiske 118:120)

2.3.4. TECKEN, KODER

Tidigare tog jag upp hur vissa typer av tecken – indexbaserade, symboliska och kognitiva 

framförallt – hänvisar till större system av mening. Dessa kan karaktäriseras på flertal sätt. 

Stuart Hall kallade dem 'koder', Williamsons – 'referent system' och Barthes – 'mytologier'. Dessa 

termer skiljer sig åt på olika sätt och får därför åtskilda  metodologiska konsekvenser.

En kod är en uppsättning av konventionaliserade sätt att skapa mening för specifika grupper av 

människor. Stuart Hall har synpunkter på det han kallar den 'professionella koden' vilken 

mobiliseras av producenter, ljussättning, kameratekniker och så vidare. Denna kod härleder till  

saker som särskilda val av presentationsmaterial tillfällen och format, val av personal, val av bilder,  

iscensättning och så vidare i nyhetssammanhang och debatter.

Skaparna av annonser har även de professionella koder, vilket resulterar i vanligt förekommande 

visuella strukturer inom fotografisk bild, text och grafik. 

Annonser förlitar sig på andra sorters koder också. Avgörande så förlitar de sig på de koder som 
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innehas av den konsumentgrupp som man vill sälja sin produkt till – Därav användandet av fokus 

grupper inom reklambranschen för att just skilja ur dessa koder.

Williamsons analys av en Chanel-annons förlitar sig på sin publik för att få en effektiv verkan. 

Då publiken redan är medveten om att Catherine Deneuve är vacker, gentil och chic så måste hon 

redan vara kodad som sådan för att kunna förmedla dessa beteckningar från henne till produkten. 

En publik som inte är bekant med Deneuve kan inte förstå annonsens budskap.

Hall klargör att koder tillåter den semiologiska forskaren att få tillgång till de bredare ideologier  

som verkar i ett samhälle. Därav så är Chanel reklamen kodad som vacker och glamourös, och 

denna kod är ett specifikt uttryck för den ideologi som innefattar att alla kvinnor bör vara vackra 

och glamourösa för män. Hall kallar dessa ideologier för 'dominanta koder'.

Williamson beskriver någonting liknande som 'referent system'. Han menar att det finns tre stora 

referenssystem som på vilka annonsers tecken beror på: Natur, Magi och Tid. Referent system är, 

liksom dominanta koder, kunskaper som för-existerar reklam och vilka inte bara strukturerar 

annonser utan flertal kulturella och sociala former. Flera forskare har kritiserat Williamsons teori  

och menat att hans system är för stort för att specifikt belysa annonser. (Gillian Rose 2007:95) 

2.3.5. PUBLIKER & TOLKNINGAR

Teckens komplexa mening gör att det inte går att endast finna en tolkning utan att meningar är  

multipla – så kallad polysemi. Även om detta är fallet så förmedlar de flesta bilderna en ”föredragen 

mening”. Enligt Hall så beror denna på relationen mellan bilden och dess åskådare. Annonser 

påverkar inte denna förmedling av dem själva utan Williamson menar att det är under mötet med 

åskådaren som meningen uppstår och utan avkodningen så skulle annonsen vara totalt värdelös. 'All 

signs depend for their signifying proceess on the existence of specific, concrete recivers, people for 

whom in in whose systems of belief, they have a meaning.' (Williamson 1978:40) Den semiotiska 

analysen av visuella material har inte som första prioritering att skapa tolkningar utan undersöker 

hur verken uppfattas av åskådarna, alltså processen för mottagarens begripande. Hon menar att 

annonser bjuder in betraktaren för att skapa mening men att denne i sig är också formad utifrån 

ideologiska sätt. (Gillian Rose 2007:99) Reklamen lurar oss att tro att vi kan välja vår sociala 

position utifrån vad vi konsumerar men Williamson menar att det 'fria valet' att se på en annons är 

vilseledande då vår sociala position bestäms utifrån klasstrukturer i kapitalistiska samhällen och inte  

av konsumtion men även för att annonser förlitar sig till koder och referenssystem vilket begränsar 

våra tolkningar. Först skapar betraktaren en produktis mening genom länkar mellan tecken. Sedan 

ger betraktaren mening till sig själv utifrån produkten och vi skapas av annonsen som ofta direkt 

tilltalar oss. Slutligen så framlägger hon att vi skapar oss själva i annonsen vilket betyder att  
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föreställer oss annonsen spegla oss själva. (2007:100)

3. Teori / Bakrund

3.1. VARUMÄRKEN

Ett varumärke framkommer då en marknadsförare eller ett företag skapas sig ett nytt namn, logotyp 

eller symbol som ska förhålla sig till en produkt.

Varumärkets främsta uppgift är att skapa ett värde utöver produkten då en produkts överlägsenhet 

inte längre är tillräcklig för att garantera framgång. (Melin 1999:15ff) 

I Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken vill Frans Melin skildra ett 

helhetsperspektiv över den varumärkesbyggande processen genom att slå ihop forskningen två 

huvudinriktningar som drivits beträffande varumärken som är branding (eller brand management)  

och consumer behaviour alltså varumärkesadministration och konsumentbeteende. (Melin 1999:44) 

En förutsättning för att varumärket ska kunna ingå i den konkurrerande marknaden är förmågan att 

skapa ett värde för både innehavaren och konsumenten. (Melin 1999:206)

Varumärkets uppbyggnad kan man förklara så att det består av två olika aspekter, en av dem 

psykologisk och en annan erfarenhetsmässig som faller samman i upplevelsen som de givits. 

Varumärkesprofilen visar den symboliska konstruktionen som består av informationen den 

utsöndrar samt förväntningarna hos en produkt eller tjänst som medföljer. Ett varumärke som är 

allmänt känt på marknaden förvärvar varumärkeskännedom och när märkesigenkänning når en 

punkt där ett varumärke har en kritisk massa av positiva känslan på marknaden, säger man att man 

har uppnått varumärkets höjdpunkt eller ”franchise”. Begreppet varumärke har inkluderats i ett 

flertal vetenskapliga forskningsmetoder till exempel inom sociologi, juridik och företagsekonomi.  

(Bernstein 1984:67)

3.1.1. IMAGE / IDENTITET

För att ett varumärke ska framstå som trovärdigt så är en viktig faktor att identitet och image står  

nära varandra. Imagen är hur en produkt eller tjänst som framstår på en marknad och visar vad den 

står för, alltså konsumentens uppfattning av märkesprodukten, och därefter hur mottagaren uppfattar 

varumärkets identitet – det som företaget i fråga står för eller kanske snarare hur de vill bli 

uppfattade av omvärlden. (Melin:85)

Enligt David Bernstein så är en produkts image lättare att kontrollera till skillnad från ett företags då  

imagen är så pass känslig för subjektiva åsikter, intryck och fördomar och en oerhört viktig del av 

ett företags namn. Dessa frågor om ett företags imageuppbyggande är dock endast applicerbara och 
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väsentliga om de förhåller sig till en verklighetsbild och endast då kan de bli framgångsrika 

(Bernstein 1984:13).

Under 1990-talet eskalerade en diskussion om design och varumärken som en del av den 

strategiska kommunikationen och myntades som strategisk design. Den strategiska designen är 

oerhört användbar ur ett analytiskt perspektiv då vi ser på Burrberrys varumärkeskommunikation. 

Den visuella framställningen är oerhört viktigt för att särskilja en produkt och locka konsumenten 

att välja just denna om det är bra utfört. Igenkännandet och visuell attraktion förknippar direkt 

produkten eller logotypen med någonting positivt i en värld där de flesta uppskattar och prioriterar 

yta och definieras utifrån sina ägodelar. Därför är det är viktigt att imagen speglar varumärket på 

bästa sätt möjligen och detta kan hjälpas genom kommunikativa medel såsom förpackningar,  

reklam, marknadsföring och word of mouth. Konsumenter köper inte bara en produkt utan tillämpar 

även bilden av produkten, till exempel finess, makt, rikedom och associering med inflytelserika 

användare av samma produkt. (Bernstein 1984:34-35)

3.1.2. BRANDING

Branding handlar om lanseringsmetodik, etablering och utvecklingen av ett varumärke. Vissa 

varumärkesteoretiker hävdar att metoden är viktigare nu än någonsin då kunder allt med baserar 

sina köp på deras uppfattning av varumärken snarare än hur den verkligen är. (Haig 2005:5ff)

Frans Melin påpekar att en huvudinriktning inom varumärkesforskning är just branding vilket 

kan ses som ett samlingsbegrepp inom varumärkesforskningen ur den i frågas perspektiv som 

erhåller märket. (Melin 1999:44) Arbetet kring detta består av att utveckla och anpassa de redan 

befintliga förväntningar ur ett varumärkes tidigare erfarenheter och skapa ett starkt intryck av detta  

genom att betona dess egenskaper samt unikhet. Melin anser att branding endast ger en 

fragmentarisk syn på den varumärkesbyggande processen. (Melin 1999:11) Han tar upp de olika 

funktioner som ett varumärke har och menar att ban bör se till varumärkesinnehavarens, men även 

konsumentens perspektiv då man arbetar med branding. (Melin 1999:36-42)

Detta kan appliceras till exempel på en annonskampanj då varumärket är en av de starkaste 

bidragande faktorerna och är till för att symbolisera den image och information som ett företag står  

för på bästa möjliga sätt. Att underhålla ett varumärke, så kallad brand management, är en metod 

som används för att kontinuerligt upprätthålla och anpassa sitt varumärke i förhållande till hur 

branschen och omvärldsbevakning. 

Enligt Ries & Ries så är branding till för att differentiera din produkt från alla andras, även om 

de är tämligen lika. Brand building program är ett program som skapats för att integrera identitetens 

egenskaper i ett företags kultur och därmed förmedla en stark identitet både internt och externt  
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vilket är avgörande för positionering av sitt varumärke. Framgångsrika program baseras på 

konceptet singularitet där målet är att skapa en uppfattning om att det inte finns en sådan produkt på 

marknaden som din. De anser även att på grund av denna singularitet så kan inget framgångsrikt 

varumärke inte kan tilltala alla i hela världen men att försöka bredda tilldragningskraften har blivit  

en trend. (Ries & Ries 2002:9) Kärnvärdet är angelägen faktor att försöka urskilja det vill säga vad 

som utgör en märkesprodukts essens. Kärnvädet är det som bör ligga som grund för 

positioneringskonceptets utformning och vi finner ett starkt sådant i de flesta stora varumärken. 

Begrepp som konkret beskriver den identitet som varumärket vill utsöndra.

Konventionell marknadsföring anses av dem, vara baserad på försäljningen då det borde 

baseras på branding. Marknadsföring är inte att sälja utan att bygga upp ett varumärke i den 

tilltänkte mottagarens sinne. ”If you can build a powerful brand, you will have a powerful 

marketing programme” skriver författarna och poängterar att utan ett starkt varumärke så faller all  

övrig marknadsföring – ”Marketing is brand building”. I den medialiserade världen så representeras 

en produkts försäkring av varumärket snarare än försäljarens rekommendation, försäljningen sker 

utifrån märket på produkten. (2002:10-11) 

Vad som är viktigt inom Brand Management är att utveckla produkten eller tjänsten till att bli  

relevant för målgruppen. Skickligt utförda reklamkampanjer kan lyckas oerhört bra med att 

marknadsföra en produkt som konsumenterna är beredda att betala höga priser för trots sin ringa 

produktionskostnad. Här är varumärkets genomslagskraft och träffsäkerhet total. Relationen mellan 

konsumenterna och märkesinnehavaren har genom dialog skapat varans värde som alltså blir 

symboliskt snarare än logisk. Dagens värdeskapande branding- och reklamkampanjer är mycket 

framgångsrika i fråga om att höja ett varumärke till skyarna genom att illustrera att det är något  

”värdefullt” med hjälp av PR-strategi. Ries och Ries ger i sin bok exempel på marknadens starkaste 

varumärken och hur de har lyckats med sin framgång genom att följa tjugotvå regler kring 

marknadsföring.

3.2. UPPBYGGANDET AV ETT STARKT VARUMÄRKE 

I dagens samhälle och konkurrensbaserade marknad så är det som företag eller organisation oerhört 

viktigt att bygga och upprätthålla ett starkt varumärke. 

Varumärkets två forskningsriktningar är brand management och consumer behaviour vilka utgår 

ifrån ett externt respektive internt perspektiv på varumärken då brand management  handlar om 

märkesinnehavarens relation till varumärke och consumer bahaviour om konsumentens.

Dessa två forskningsområden bidrar till en klarare syn på den teoretiska kunskapen om varumärket 

som värdeskapare. (Melin 2008:44)
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Varumärket kan fylla ett flertal funktioner beroende på om man ser det ur innehavarens, 

konsumentens eller konkurrentens perspektiv. Melin beskriver marknaden som en teaterscen där 

varumärket är i centrum för ett triangeldrama vilket utspelar sig mellan märkesinnehavaren,  

konsumenten och konkurrenten. Handlingen i dramat utspelar sig på två plan och gäller 

varumärkets position på marknaden och dess plats i konsumenternas medvetande. Melin beskriver 

huvudkaraktärerna som märkesinnehavaren och konsumenten. ”Dessa två har inlett en relation, ett  

partnerskap baserat på ett osynligt avtal” (Melin, 2006:37).

Brand equity eller varumärkeskapitalets utgångspunkt är att om varumärket skapar värde för 

konsumenten så skapas värde till märkesinnehavaren. Varumärket som värdeskapare för 

konsumenten innefattar det centrala begreppet märkeslojalitet.

Det finns tre vägar för ett företag att få tillgång till varumärkeskapital vilket illustreras i följande  

ordspråk – ”buy it, build it or borrow it” då de två sistnämnda mer handlar om förvärv och 

licensiering så vill jag fokusera på själva uppbyggnadsprocessen som det första alternativet erhåller.  

(2008:46) För att vidare föra fram diskussionen vill jag särskilja de två forskningsriktningarna, även 

om de är starkt sammankopplade, för att att utforska vad skapar värde för respektive aktör. 

(2008:48)

3.2.1. CONSUMER BEHAVIOUR

Det som är intressant att ta fasta på när vi talar om konsumenterna som en enhet är just 

beslutsprocessen väsentlig, alltså hur och varför konsumenten väljer ett visst varumärke på en så rik 

och konkurrenskraftig marknad. Det handlar här om att först väcka kundens engagemang för att 

sedan bibehålla dennes lojalitet till märket.

Frans Melin påstår att kunden varken köper en produkt eller ett märke utan en märkesprodukt. 

Produkten är fabriksgjord, kan kopieras och snabbt bli omodern medan märket är det som kunden 

köper, är unikt och tidlöst – den långsiktiga och bestående faktorn i sammanhanget produkt och 

varumärke medan produkten ständigt förädlats genom produktutveckling. Varumärkets image kan 

påverka konsumentens preferenser genom valet mellan produkt och märkesprodukt. (Melin 

2008:49)

Märkesinnehavarens grundläggande målsättning är att bygga en grund av märkeslojala 

konsumenter men den ständiga utmaningen är att medföra ett unikt, beständigt och attraktivt  

mervärde som uppfyller konsumentens förväntningar och önskemål på bästa sätt. För att uppnå 

detta så förutsätter det kunskap om konsumenternas beslutsprocess vilken innefattar begrepp såsom 

engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och 

märkeslojalitet. Den typ att varumärkeskapital som byggs upp här benämns som konsumentens 
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förtroendekapital.

Det första och  viktigaste som en kund bör ha är engagemang. Om kunden inte är engagerad så är 

inte varumärkeslojalitet möjlig att uppnå och ju mer engagerad kunden är desto mer mottaglig är  

denne för information. Engagemangsgraden beror enligt Melin på tre faktorer; produkten, individen 

och situationen. Dessa tre variabler sammanfattas därefter i en engagemangsprofil. Inom denna 

profil så ingår fyra variabler vilka är personligt, intresse, upplevd risk, symbolvärde och 

njutningsvärde. Genom att påverka dessa fyra variabler har märkesinnehavaren möjlighet att öka 

graden av engagemang Varumärkesinnehavaren kan påverka dessa och därav öka engagemanget 

hos den tilltänkta konsumentgruppen. Det ökade engagemanget ska i slutändan leda till minskad 

priskänslighet men även märkeskänslighet. En person som är märkeskänslig använder varumärket 

som sin huvudsakliga informationskälla i valet av märkesprodukt.  (Melin 2008:52)

Märkeskännedom uppstår när konsumenterna görs medvetna om varumärkets existens av 

innehavaren. Märkesinnehavaren vill skapa märkeskännedom vilket är nödvändigt för vidare 

märkesassociationer – Konsumenter förutsätter att ett välkänt varumärke måste vara bra. (2008:53)

Men det viktigaste för ett varumärke är inte alltid att det är känt utan vad det är känt för.  

Märkesassociationer är det som förknippar märkesprodukten med värden. Reklamen avser att 

kommunicera positiva märkesassociationer till kunden och skapa en viss uppfattning om 

varumärket. Vanliga associationer är upplevd kvalitet – dessa understryker produktens funktionella 

värden men man kan även skapa märkesassociationer grundade på emotionella värden såsom 

prestanda, användningsområde, livsstil, kändisskap eller geografiskt ursprung. Målsättningen är för 

märkesinnehavaren att skapa en image som är positiv, stark och konkurrenskraftig. (2008:56)

Melin framlägger att alla produkter i en viss kategori tillfredsställer ett visst basbehov. 

Avgörande för konsumenternas val av märkesprodukt är därför mervärdet – associationer knutna till 

dess form och innehåll (ibid). Målet som följer en märkesprodukts mervärde är att detta ska ge 

upphov till märkeslojalitet. Detta vida begrepp saknar en allmän teoretisk definition men förklaras 

av Melin som någonting som återfinns hos kunden som väljer ett visst märke framför andra. 

Kunden är beredd att betala ett högre pris för att köpa en specifik märkesprodukt. (2008:58)

3.2.2. BRAND MANAGEMENT 

Brand management är det så kallade samlingsbegreppet för varumärkesforskningen utifrån 

varumärkesinnehavarens perspektiv. Inom brand management så kan vi särskilja två 

huvudriktningar varav en klassisk och en modern. Den klassiska  forskningsriktningen utgår ifrån 

ett marknadsförings- eller organisationsperspektiv och uppkom på 1920 talet medan den moderna 

forskningsriktningen men avseende för företag med stora varumärkesportföljer och antingen har ett 
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finansiellt eller redovisningsperspektiv och uppkom i slutet av 1980-talet. (Melin 2008:59)

3.2.3. VARUMÄRKET SOM KONKURRENSMEDEL

Brand management-forskningen utgår ifrån märkesinnehavarens perspektiv, inriktad på varumärket 

som konkurrensmedel. Denna typ av forskning betraktar varumärket som som ett produktattribut. 

Varumärkessynen kan kan förklaras genom marketmanagementforskningens begrepp – 

marknadsföringsmixen som tyder på att den marknadsansvariges främsta uppgift är att sammanföra 

givna ingredienser till en  så optimal mix som möjligt så att den blir konkurrensmässigt stark.

Denna marknadsföringsmix beskrivs utifrån ”de fyra P:na” vilka är: Produkt, Pris, Plats och 

Påverkan och man ser på varumärket som ett produktattribut. (Melin 2008:69) 

3.3. DEN VISUELLA IDENTITETEN 

För att en märkesprodukt ska lyckas bli stark konkurrensmässigt så är  förpackningsvalet, 

färgkombinationen och logotypen viktiga faktorer. Dessa hjälper nämligen produkten och märket att  

individualisera sig och särskilja sig på marknaden. Ur ett brand management-perspektiv är 

ovanstående mycket intressanta att beakta då de lägger grunden till varumärkesregistreringen. 

Förutsatt att den går att särskilja och grafiskt avbilda så kan det  säregna utseendet bidra till denna 

registrering. (Melin 2008:82) Exempel på detta kan vara Coca Colas rödvita färgsättning eller likväl 

Burberrys signifikativa rutmönster.

Förpackningen av produkten anses vara av stort värde för konsumenten då det visar den yta som 

märkesinnehavaren kontrollerar för att attrahera konsumenten direkt. Förpackningen fungerar även 

den som marknadskommunikation. Liksom produkten så måste även förpackningen utvecklas 

kontinuerligt och anpassa sig tidsenligt men samtidigt hålla fast vid sin igenkännande profil.

Förpackningen och produktens utformning utgör båda delar i märkesproduktens visuella identitet, 

likaså valet av färgkombination och logotypens design. Vissa färgkombinationer kan betraktas som 

som signifikativa för ett visst varumärke och ge sin säregenhet. Detta är ovanligt då inte många 

märkesprodukter är ensamma om sina färgval utan imiteras lätt utan att för denna skulle göra 

varumärkesintrång (2008:83). På denna punkt är Burberrys rutmönster otroligt säreget och är intimt 

förknippad med den visuella identiteten då man direkt kopplar ihop färg- och 

mönsterkombinationen med varumärket. När det kommer till  den visuella identitetens utveckling så  

är logotypen en viktig beståndsdel då dennes uppgift är att registrera ett varumärke men även 

försöka att  visualisera dess profil. 
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3.4. MÅLGRUPPSANALYS

”Det finns två goda skäl att göra målgruppsanalyser: För att kunna välja rätt budskap, För att kunna 

välja rätt medier för att nå målgruppen med budskapet” (Palm 2006:29)

Vid en målgruppsanalys sker ofta en segmentering av målgruppen, via olika metoder som bland 

annat ser till målgruppen olika egenskaper. Utifrån dessa egenskaper delas målgruppen in i olika 

fack Egenskaperna som man väljer att arbeta utifrån kan skilja sig från fall till fall, men 

karakteriseras vanligtvis med att man ser till exempelvis; kön, ålder, värderingar samt utmärkande 

personlighetsdrag. Vanligt förekommande är även att man ser till målgruppens psykologiska 

egenskaper, så som; attityder, beteenden med mera (ibid).

3.5. RELATIONEN: MÅLGRUPP & SÄNDARE

”Målgruppen kan ha olika relationer till sändaren.” (Palm 2006:29)

En vanligt förekommande relation inom marknadsföringsbranschen benämns som en Asymmetrisk 

relation. Vilket innebär att relationen mellan målgrupp och sändare är olikformig i den mening att  

sändaren tar initiativet till kommunikationen och i samband med detta även sätter villkoren för  

kommunikationen. Man vill via detta arbetssätt påverka målgruppens kunskaper, attityder, 

beteenden samt intentioner. I andra ordalag skulle man kunna säga att relationen karakteriseras av 

viljan att påverka ett beteende, detta är ofta förekommande i så kallad image-reklam - En 

reklamform som innebär att man via en attitydpåverkan vill skapa en stark image, vilket i sin tur  

leder till köp på längre sikt (ibid).

En annan relation som förespråkar dialog mellan sändaren och målgruppen går under namnet 

Symmetrisk relation. Denna arbetsmetod används ofta när man har en intressemålgrupp som man 

vill samtala och ta lärdom av. Relationen bygger alltså på en tvåvägskommunikation där bägge 

parter är villiga att föra en dialog ämnat att utveckla något. (Palm 2006:29-30)

Målgruppens position i kommunikationsprocessen bör också ses som viktig del att känna till för 

sändaren. Målgruppen kan bland annat vara beslutsfattare (viktiga aktörer som ska påverkas att fatta 

beslut i sändarens intresse), opinionsbildare (journalister och lokala kändisar som man påverka 

verbalt för att gynna sändarens intresse), förmedlare (grupper av exempelvis lärare, föräldrar och 

försäljare som sändaren vill påverka så att dem i sin tur påverkar slutmålgruppens beteende), 

förebilder (kan exempelvis via sitt användande av en produkt få sina ”fans” att inhandla samma 

vara) och till sist slutmålgruppen för kommunikationen, det vill säga den grupp som man 

huvudsakligen vill nå med sin vara eller tjänst (2006:30-31).
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3.7. TALESPERSONER

Sedan slutet av 1800-talet så har kända personer använts som förespråkare av ett varumärke då de 

anlitas för att ge nya meningar åt redan existerande produkter men lika ofta kan samarbetet mellan  

kändis och varumärke handla om att skapa en produkt kring kändisen eftersom det omedelbart ger 

produkten en egen personlighet. (Erdogan 1999) Enligt branschtidningen Licence inkluderar idag 

en fjärdedel av all amerikansk reklam för konsumentprodukter någon typ av känd talesperson 

(www.licensemag.com).

Att använda kändisar som reklampelare har fördelarna att sticka ut bland alla omgivande annonser 

och därmed öka dess effekt och de medför mycket även PR till varumärket som de representerar 

genom detta. Kändisar har en förmåga att djupare, kraftfullare och subtilare förmedla betydelser 

som associeras med personlighet och livsstil. Överföringen från kändisens personlighet formar även 

varumärkets personlighet (Tom 1992:45-51). 

3.8. KOMMUNIKATIONSSTRATEGISK PROBLEMATIK

Ett framgångsrikt varumärke kan förstöras genom att det ”smutsas ner”, förknippas med något 

negativt eller att det helt enkelt inte fungerar eller försämras utifrån ett strategiskt perspektiv.  

Felbedömningar av utfall, felaktig målgruppsanalys eller mediekanalsval kan vara några av de 

bidragande faktorerna i det senare problemet. Vad som fungerar på dagens marknad är viktigt att 

räkna med i PR-strategin och därför krävs en god kunskap om publikers karaktärer, relationskvalitet 

och mediers olika inflytanden. På ett etiskt eller miljömässigt plan i det kommunikativa arbetet så  

fodras en god insikt av hur världen ser ut och därefter anpassa sin strategi, och om detta inte 

fungerar eller inte är övervägt så kan det uppstå stora problem.

I grunden så måste internkommunikationen fungera och lägga grund för den externa 

kommunikationen. Varumärken som inte håller vad de lovar också förödande och kan riva ner det 

förtroende som byggts upp kring detta. Då kända personligheter agerar som representanter är det 

extra viktigt att de inte smutskastar företagets namn. Detta har hänt ett otal gånger med individer  

som representerar ett varumärke och gör något negativt som blir uppmärksammat och därav förstör 

hela dess image. Detta kan vara alltifrån droger till olämpliga uttalanden som organisationen i fråga  

inte står bakom. (Agrawal & Kamakura, 1995:52-62)

Det kan konstateras att ett varumärke är oerhört känsligt då år av uppbyggnad och skapandet av 

imagen och trovärdigheten kan förstöras på ett ögonblick, vid till exempel en skandal som det är 

förknippat med.
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4. Analys

Dyers punkter om denotation och konnotation, det vi säga bildernas innehåll och uttryck, är mitt 

första steg i analysen att skilja ur då bildanalysen i första hand kräver enskilda beskrivningar av vad 

bilden består av vid första anblick och beskriva färg, form, innehåll och fysiska attribut för att sedan 

försöka att utläsa vad dessa uttrycker på ett djupare plan. 

Jag beskriver först de separata bilderna samt vad innehållet uttrycker för att senare generalisera 

annonsernas gemensamma drag i först Dyers bildanalys och även en övergripande semiotisk analys 

av varumärkets marknadskommunikations generella särdrag genom annonsmaterialets innehåll.

4.1. Bildanalys / höstkampanj 

Kampanjens Art director Christopher Baileys beskrivning av kampanjen: “I wanted the images to  

represent both the rich history and the modernity of the Burberry brand, while at the same time  

reflecting a quiet beauty, timelessness and strength that is particularly significant today.”

Bild 1.

Bilden föreställer kampanjens huvudkaraktär, skådespelerskan Emma Watson, i fokus omgiven av 

tre unga manliga modeller som alla ser ut att vara i samma ålder som henne vilket ger en allmänt  

ungdomlig atmosfär samtidigt som de bär ett historiskt sett ”vuxet” mode. Alla är iklädda en rock 

av något slag som syftar till att det är en höstkollektion som annonseras. Vi ser även den 

utmärkande trenchcoaten och det rutiga mönstret på sjalarna som är två av Burberrys starkaste 

signum som bidrar till ett direkt igenkännande hos mottagaren. Burberrys logotyp utskrivet som 

”Burberry London” står placerad i det nedre högra hörnet i ett enkelt vitt utförande vilket tillför  

diskretion. Ett så etablerat varumärke kräver inte någon överdådig namnpresentation.

Med bildens form menar man hur innehållet i bilden presenteras. I just denna annons så hålls 

färgerna i dämpad gråskala, då både kläder och sceneri är färglöst. Det är endast Emmas ”burburry-

rutiga” sjal som går i en beige ton i stället för grå vilket också bidrar till hennes särskildhet. 

Personerna på bilden har alla samma typ av utseende eller ”look”, den överklasskänslan som 

Burburrys garderob ger kontrasterat till en ungdomlig, nonchalant rufsig frisyr. De är alla iklädda 

likartade kläder och stil till grunden men det finns detaljerade åtskillnader. De två manliga  

modellerna närmast kameran har slips, medan Emma och den bakre manliga modellen har 

halsdukar vilket bidrar med en symmetrisk känsla om det inte vore för könsuppdelningen och det 

faktum att ett järnstaket står som rekvisita till männen som de lätt lutar sig mot medan Emma, som 

utan att luta sig, får hjälp av den ljusa och aningen diffusa bakgrunden att sticka ut och inta en 
20.



Charlotte Wennström / 8707270321 / V10Mkand

åtskild och kontrasterande position än de andra. I övrigt så sticker hon inte ut förutom på två 

aspekter; att hon är kvinna och att hon är den enda som inte har direkt ögonkontakt med kameran. 

Emma tittar ut i ingenstans eller på ett osynligt objekt men ger ett intryck av självsäkerhet och  

styrka då männens kontakt med fotografen bidrar med närvaro och medvetenhet som ofta är fallet i  

den här genren som då är gruppfoto. Gruppfotot eller grupporträtt är i klassisk benämning en 

konsthistoriskt, holländsk genre då man gärna framställde en grupp av individer, oftast män, i 

underliga poser med olika avstånd från betraktaren men ändå tillföra dem en enhetskänsla. (Aspers, 

Fuehrer & Sverrisson, 2004:83) I annonsen så är det varumärket, alltså konsumtion som bidrar med 

denna samhörighet då alla medverkar för att marknadsföra kollektionen. 

Bild 2.

I den andra bilden som jag har valt ur samma kampanj så ser vi Emma ståendes närmast, vinklad 

något snett emot åskådaren, med armarna i kors. En av de manliga modellerna står bakom henne 

med händerna i fickorna och båda blickar rakt in i kameran. I denna bild så råder det ingen tvekan 

om vilket varumärke som annonseras. Det välkända rutmönstret och den beigea tonen fyller 

praktiskt taget hela bilden. Emma är iklädd den klassiska beigefärgade trenchcoaten med kragen 

uppvikt så man ser det rutade fodret, medan den manliga modellen är fullt utrustad rutmönstret i  

form av en rutig tröja och en rutig sjal. Båda har samma nonchalanta uppsyn som demonstrerades i 

bild 1. på grund av det  svala kroppsspråket. Mitt i allt det beigea så står texten ”Burberry Brit” i  

vitt, vilket känns som det bara är placerat där för att det är så illa tvunget, utan tanke på att det med  

en mörkade bakrund hade framträtt väsentligt mycket tydligare då det inte är nödvändigt. Publiken 

är redan så invanda detta mönster så att de direkt koppar det till varumärket liksom vi kopplar ett  

gult, rundat M till snabbmatskedjan Mcdonalds. Det är bilden som ska förmedla varumärket och 

inte typografin då den i detta fallet bara bekräftar det vi redan avläst visuellt.

4.2. Bildanalys / vårkampanj  

”This campaign celebrates our heritage and our timeless Burberry icons. The energy of the images  

and the dynamic cast reflect the different attitudes and expressions of the Burberry guy and girl.”

- Christopher Bailey

Bild 3.

Den första bild som jag valt att analysera ur vårkampanjen har stora likheter med bild 1. i avseendet 

att det rör sig om ett gruppfotografi där vi även här ser Emma som ensam kvinnlig modell, ståendes 

mellan två manliga modeller varav en som hon håller armen runt. Kroppsspråket är allmänt 
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avslappnat och blickarna är riktade mot betraktaren. Det är två objekt som tydligt representerar 

varumärket på denna bild i form av den klassiska trenchcoaten än en gång och Emmas rutiga väska 

som intar en central del i annonsbilden. I övrigt så är kläderna inte alls lika perfekt tillknäppta som 

vi såg i höstkampanjens annonser utan faktiskt burna som en ung person kan tänkas se ut. 

Atmosfären i denna bild fastställs främst av den vita väggen som är bakgrunden till modellerna och 

ger en fräsch och stilren bild där kläderna står i fokus och vi får inte en fullt så påtagligt ”brittisk-

stereotyp” ton som i höstkampanjen. Dock är inte väggen bara vit utan vi ser viktorianska 

utpräglade mönster som får oss att känna att de unga modellerna faktiskt befinner sig i en lyxigt och 

gammal miljö. Färgskalan på många sätt ett gemensamt språk jämförelsevis med höstkampanjens 

bilder vad gäller klädsel då den till största delen består av beigea toner.

Bild 4.

Den andra bilden har likhet med bild 2. då Emma igen porträtteras med en av de manliga 

modellerna. Då hon är placerad direkt framför sin motpart så signalerar detta någon typ av 

parrelation då det är samma manliga modell som hon genomgående förhållit sig närmast till på 

annonsbilderna. Här bildar paret en enhet som visar upp märkesklädernas kvinnliga respektive 

manliga riktning men ändå en enhetlighet i form av varsin klassiska trenchcoat. Exklusiviteten 

framstrålar även i denna bild på grund av det antytt  gamla och anrika husets vägg.

Det  som slår mig först är hur avbildningen signalerar jämställdhet. Även om Emma står framför 

den manliga modellen så har de ett väldigt likartat kroppsspråk då båda lutar huvudet en aning mot 

varandra och står med avslappnade positioner, Emma ihållandes en väska och modellen lutar armen 

mot väggkarmen. Ögonkontakten är direkt mot betraktaren och ansiktsuttrycken är än en gång 

nonchalanta och nästan uttråkade. Ingen av dem ler men Emma har något intressant i sitt uttryck, ett  

hemlighetsfullt halvleende. 

4.3. ANNONSERNAS GEMENSAMMA VISUELLA UTTRYCK

Representation of bodies

Personernas ålder uttrycker här en ny typ av klasstillhörighet. De är unga, förmögna och vackra, 

kvaliteter som är väldigt eftertraktade. I fotografiernas kontext så är det tydligt att de tillhör ett  

högre samhällsskikt än de flesta och därför blir dessa personer maktsymboler i sitt sammanhang.

      Stereotypiserade avbildningar av könen är inte tydligt framställda utan den enda kvinnliga 

personen har tilldelats samma status och uttryck som hennes manliga vänner. Maskulinitet och 

femininet smälter samman med hjälp av kroppsspråk och plaggen de bär. Kvinnan har inte den 
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passiva rollen som i traditionella bilder utan hon intar en jämlik plats i gruppfotot.

      När det kommer till mångfald gällande etnicitet så representerar de vita ungdomar den 

standardiserade bilden av brittisk överklass, som starkt representeras av vita personer. En tydligt 

återspegling av hur varumärkets konsumenter ser ut.

      Håret här är intressant att titta på, synnerligen på de manliga modellerna som är klippta i  

klassiskt engelska frisyrer, balansen mellan lite längre rufsigt hår och en bakåtkammad frisyr som 

visar en stereotyp bild av vad som anses illustrera en högre social status men likväl en ungdomlig 

sådan. Då kvinnans hår har samma form och färg som männens så representerar hon inte något ner 

eller mindre sexuellt än dem. Det som skiljer sig åt är vinden som blåser i hennes, genom detta får 

hos direkt mer liv och sticker ut mer än de övriga. Det uttrycker en subtil slags sexualitet och 

tydliggör kvinnans  roll som huvudperson.

      Kropparna uttrycker självklart ungdomlighet och de är smala (attraktiva) för att visa upp 

kläderna på bästa sätt. I annonserna så visas ofta kropparna avskurna under knäna, det är fokus på 

plagg och inte skor avsiktligt för att hjälpa åskådaren att visa var fokus bör ligga.

       Det som tydligt visas upp när det kommer till vad som är manligt respektive kvinnligt är 

kroppssiluetten. Medan den kvinnliga huvudkaraktären har en markant midja eller en åtsittande 

klänning och visar generellt mer hud så har männen raka siluetter med löst sittande kläder och det är 

inte meningen att att visa kropparna på samma sätt. Här är imagen som kläderna tillför viktiga och 

en ingrediens i kvinnans attraherande av männen.

Representation of manner

Ansiktsuttrycken är, som jag nämnde tidigare i bildbeskrivningarna, likgiltiga. Ingen av personerna 

ler utan det som framträder är en nonchalant känsla och vi får en nästan ointresserad och arrogant 

ögonkontakt med dem. Detta gäller också kroppsspråket: avslappnat lutande med händerna i 

fickorna eller armarna i kors. I helhet så ger de intrycket att stå över betraktaren liksom de 

populäraste personerna i skolans värld så avskyr och avundas vi dem lika mycket som vi attraheras 

och vill vara som dem och de ser på oss med överlägsenhet. Man vill som åskådare tillhöra 

personernas representerade värld och själv kunna uttrycka samma attityd som dem.

Representation of activity

Beröringen på bilderna sker då kvinnan har armen om en av männen. Hon visar därav att hon är den 

dominerande parten på bilden. Kvinnan är den som har övertaget och mannen är hennes ägodel, 

den raka motsatsen av hur det ser ut i klassiska avbildningar av den manliga och kvinnliga då 

handlingen skulle ha varit tvärtom. Kvinnan är aktiv och mannen passiv vilket tillför en fräsch 
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könsframställning. Istället för att en man står i mitten med kvinnor runt sig så visar dessa annonser 

en annan typ av kvinnlighet och manlighet. Detta kan ha att göra med att nå rätt målgrupps och en 

politisk medvetenhet hos reklammakaren som vill ge kvinnan den platsen då hon är den i slutändan 

som ska hjälpa varumärket att sälja produkter utifrån sin kändisstatus.

      Ur placeringsperspektiv så ser vi även här att kvinnan är menad att ta fokus. Hon är antingen 

placerad i mitten av bilden eller framför en manlig modell. 

      Intimiteten på bilden är påtaglig när det kommer till vårkampanjen och kvinnan konstant står  

lutad mot eller håller armen runt mannens axlar. Här får man ett tydligare parsammanhang till  

skillnad från höstkampanjens mer vänskapligare uttryck.

Props and settings   

Rekvisitan i detta fall består endast av kläder. Kläderna är de som samspelar med personerna 

iklädda dem för att tillsammans skapa mening. Förutom avsaknaden av rekvisita så spelar även 

bakgrunden en viktig roll, den illustrerar både ett brittiskt atmosfär via ett grått väderkondition i  

höstkampanjen och en girlangprydd vägg som härleds till en extravagant våning eller gods. 

Ännu en gång så kommunicerar bildens beståndsdelar varumärkets image genom att påpeka vilken 

typ av personlighet som är den tilltänkta originalkonsumenten – den brittiska överklassen.

4.4. SEMIOTISK ANALYS

Tecken – ikon, index, symbol 

Ett av de starkaste visuella tecknet är det rutiga mönstret, som är varumärkets signum, härleds 

genast som en symbol för överklass och även metonym för hela varumärket i sig då mönstret är 

starkt etablerat och inte längre kräver dess namn för direkt ihopkoppling till det. Mönstret skulle 

vara svårt att göra varumärkesintrång på då det kopplas så pass intimt till dess varumärke men har 

dock ofta imiterats i syfte som kopia. Bildens kod är den mening den ger till specifika typer av 

sociala grupper vilket i detta fall är meningsskapande för kampanjens målgrupp. Annonsens skapare 

är den som sätter ihop tecken som ska utgöra denna kod, vilket resulterar i den visuella strukturen 

och de förlitar sig sedan på konsumenternas befintliga koder, anpassar produktionen efter dessa och 

utgör de komponenter som krävs för att skapa en lyckad relation mellan sändare och mottagare.

På bilderna används klädesplaggen, modellerna och atmosfären för att förmedla tecken. 

Klädesplaggen illustrerar klass, kvalitet, identitet och varumärkesigenkännande medan modellernas  

roll är att kommunicera en grupptillhörighet och vilken konsument som sändaren önskar att nå och 
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atmosfären förmedlar varumärkets identitet i form av ursprung och klass.

De ikoner som framställs i annonserna är, förutom fotografiet, modellerna i sig. Man antar att 

ungdomarna är från England, att de har en förmögen familj och ett engelskt dystert väder. Att rika 

ungdomar ofta framställs nonchalanta och konstant uttråkade är ikoniskt och just denna avbildning 

står som metonym för engelska rika ungdomar i allmänhet och kroppshållningen, händerna i 

fickorna samt det rufsiga håret ger en avslappnad och ungdomlig symbolisk framton. 

Att  överklassens ungdomar som går på privatskola i London, har långt hår, är bleka och väldigt 

stilmedvetna är ofta föreställningar och stereotypiseringar av denna slags person. 

Index agerar som scheman och är igenkännliga för de som avläser dem, vilket i detta fall är 

främst västvärlden men även de avläsare som eftersträvar deras ideal. 

I Burberryannonserna är exempel på dessa vad som är manligt respektive kvinnligt, såsom att 

kvinnan bär klänning och  mannen byxor eller att den förhållandevis jämställda placeringen och 

kroppsspråket går emot en kulturs konvention där kvinnan ses som underordnad mannen. 

Det som är konventionellskapande och överenskommelsen av symbolens värde är den fullständiga 

verklighetsavbildning som når ut genom bilden. Det finns ett naturligt samband mellan betecknande 

och betecknad i indexbaserade tecken vilket  i detta fall är relationen mellan hur kläderna framställs  

som normen ur västvärldens kulturella perspektiv eller ännu mer specifikt den rika västvärldens 

perspektiv och krav på vad som genom tecken anses attraktivt för denne konsument. 

Med den semiotiska analysen som grund kan jag alltså utläsa det kärnvärde som Burberry står för 

vilket jag har valt att komprimeras till ”Brittisk exklusivitet”.

5. Diskussion och slutsatser

5.1. SLUTDISKUSSION

Genom olika visuella tecken som finns i människors minnen kan man påverka deras attityder om 

man ger dem en chans att relatera dessa tecken till deras egen situation. Det är bland annat på detta  

sätt reklam försöker övertyga och skapa behov. Tecken används för att kommunicera med, och 

kommunikationen är på en gång en social och psykologisk process på så sätt att en person hela tiden 

lär sig att känna igen olika tecken och även lär sig att använda dem. Denna kunskap används 

ständigt när en person tolkar de intryck som når honom/henne i form av tecken.

I samtliga annonser så framkom varumärket på ett tydligt sätt i från av igenkännande och inlärda 

faktorer men i ett mer ungdomligt utförande. Även framställningen av den vackra och rika brittiska 
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ungdomen var ett genomgående tema. Att hålla kvar vid den konservativa lyxen men samtidigt rikta 

sitt varumärke mot en ung publik verkar vara den identitet som Burberry här vill förmedla. 

Burberrys modeller visar att varumärkets nyskapande och strävan mot en ungdomligare image 

måste ske på både interna och externa nivåer, vilket innebär marknadsföring och riktning, och även 

utseendet på kläderna själva vilket har moderniserats för att anpassa sig till den nya målgruppen 

men för den delen inte tappat sin väletablerade essens. Annonserna förmedlar därmed till den unga 

betraktaren hur denne ska se ut för att utstråla sin klasstillhörighet och därmed behaga det motsatta 

könet med samma koder och värderingar. I synnerhet utifrån ett kvinnligt perspektiv då den 

välkända skådespelerskan är den som den största  konsumentgruppen, unga kvinnor, direkt 

förknippar och associerar sig själva med. Annonserna erbjuder konsumenten nyckeln till ett 

vackrare yttre i form av konsumtion av deras produkt. 

Genom att använda sig av Emma Watson, välkänd som en av huvudkaraktärerna i succéfilmerna 

om Harry Potter, så måste man beakta att detta val av ansikte utåt endast direkt påverkar de som vet  

vem hon är, vilket generellt är en yngre publik. Då man redan vet vem Emma Watson är och att hon 

är en stilikon så har hon redan blivit avkodad tillräckligt nog för att annonsen kan använda denna 

betydelse för att föra över detta från henne till varumärket och syftar till en avbild hur kvinnor bör 

vara. Därför är det oerhört viktigt för en organisation att finna just denna renpresentabel talesperson 

som kommer att direkt kopplas till sitt varumärke. Emma framträder dock i annonsen inte som sig 

själv utan som den scenpersonlighet hon skapat genom hennes tidigare roller. 

Även den mest stereotypa kändis kan därför sägas representera, inte bara en mening utan ett 

spektrum av relaterade betydelser. Betydelseöverföringen sker när konsumenten plötsligt ser att de 

kulturellt betingade betydelserna hos personen, sammanhanget och föremålen i reklamen också 

återfinns i varumärkets produkt. Kändisens egenskaper har blivit varumärkets egenskaper om 

meningsöverföringen lyckats. 

I processens tredje och sista steg överförs betydelserna från produkten till konsumenten. 

Kunden som köper produkten tillgodogör sig därmed denna mening genom att använda den i 

konstruktionen av sin egen identitet och, som nämnt i teoriavsnittet,  tillämpar bilden av produkten 

som kan komma att vara finess, makt, rikedom och associering med inflytelserika användare av 

samma produkt.

Ur ett varumärkesbyggande perspektiv så anser jag att sändaren kommunicerar sin profil på ett 

väl medvetet och strategiskt effektivt sätt då de lyckas förmedla sin visuella profil men också 

samtidigt kommunicera tidsenlighet genom modellernas framtoning i bilderna.

Man har alltså antagligen valt Emma Watson för att hon främst förkroppsligar den identitet som 

varumärket vill förmedla, hon når ut till rätt målgrupp, representerar varumärket väl och skapar 
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genom sitt välkända utseende mycket PR och uppmärksamhet.

Att ha en kvinnlig huvudkaraktär med flera manliga modeller som rekvisita är även en av samma 

märkes kännetecknande i kampanjer då märket riktar sig till båda könen, men då kvinnan är den 

starkaste konsumenten så gör man även henne som centralperson i bilden som relaterbar och även 

till en person som mottagaren vill efterlikna.

Den unga sammansatta gruppen ger alltså definitivt det klassiska och traditionellt o-hippa märket 

en nyfunnen,  modernare känsla och vänder sig då till en ny publik och gör det genom inflytelserika 

och unga talespersoner. 

Om vi kopplar Frans Melins forskning om hur viktig märkesproduktens visuella identitet, valet 

av färgkombination och logotypens design är så ser vi tydligt i fallet Burberry kopplingar här. Han 

talar om hur vissa färgkombinationer kan betraktas som som signifikativa för ett visst varumärke 

och ge sin säregenhet och då är ju Burberrys rutmönster en klassisk sådan koppling. Varumärkets 

säregna prägling och förpackning och yta ligger som stark grund i detta sammanhang för att snabbt 

locka konsumenten genom ett igenkännande av produkternas kvalitet.

Liksom färgkombination och design så kommunicerar logotypen en stor del av varumärkets 

identitet och även den tyder på kvalitet, historik och sitt geografiska ursprung. Den kräver ingen 

stor plats eller utsmyckning då bilden redan kommunicerar allt detta och mottagarens igenkänning 

av dessa tecken som utgör hela den identitet och personlighet som varumärket länge har arbetat med 

att bygga upp och utveckla. Målet att skapa varumärkeslojalitet genom att medföra ett unikt, 

beständigt och attraktivt mervärde som uppfyller konsumentens förväntningar och önskemål är i 

detta fall redan uppnått till en viss gräns. Dock så är utmaningen att upprätthålla detta mervärde 

beständigt då marknaden ständigt förändras och konkurrensen hårdnar och att sticka ut med sina 

marknadsföringsmetoder blir en allt viktigare del för att ett varumärke ska bibehålla en kontinuerlig  

framgång. Därför krävs det likväl av ett redan starkt och etablerat varumärke som Burberry att 

använda sig av en eftertraktad och välkänd person för att fånga uppmärksamhet i det omgivande 

bruset och  genom dennas personlighet även framställa sin egen. Man kan se en slags 

identitentskedja här – Varumärket har en identitet som de kommunicerar via en talesperson som 

konsumenten sedan applicerar på sig själv genom att köpa produkten och liksom sändaren höja sin 

personliga status.

Burberrys visuella kommunikation har alltså några viktiga beståndsdelar som de vill bygga sin 

nya identitet kring – Skapandet av Burberry-tjejen och Burberrykillen genom att rikta sig mot en ny 

och yngre målgrupp. För att göra detta så använder de sina klassiska plagg, som till exempel 

trenchcoaten, och gör den i ett nytt, modernt utförande, når ut med detta genom talespersonen 

Emma Watson som anses förkroppsliga bilden av den tilltänkta ”Burberry-tjej” som de har skapat 
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och likaså med de manliga modellerna som får illustrera hur en ”Burberry-kille” bör se ut.

Tillvägagångssättet de har använt sig av tycker jag är lysande och oerhört medvetet. Varumärket har 

lyckats att framställa sig själva genom en slags subkultur av det högt ansenliga varumärket och gjort  

det tillgängligt på en marknad som förut inte fanns. Expansionen har därför fått total verkan och 

märket är återigen eftertraktat hon den konsument som långsiktigt är viktigast att att skapa 

märkeslojalitet med vilket är den unga kvinnan och nu även alltmer den unga manliga 

konsumenten.

Annonserna kan medföra negativa konsekvenser då den anspelar på sexualitet och nyttjar 

stereotyper. På så sätt kan de bidra till att konsumenten känner sig otillräcklig, både 

utseendemässigt och ekonomiskt. Få har råd att konsumera i den takt som reklamen önskar. Den 

porträtterar en euforisk drömvärld där allt går att köpas för pengar som Burberrys konsumenter är 

väl villiga att betala för att få en del av varumärkets exklusivitet och produktbilden applicerad på sin  

egen personlighet. Om då en inflytelserik person som Emma Watson bär upp varumärket så innebär 

det en direkt identifikation med henne och en vilja att vara som henne. Det gäller att genom en 

skicklig marknadsföring få konsumenten att vilja betala höga priser trots en låg  produktionskostnad 

och genom en kampanj som denna locka fram den potentiella kundens engagemang genom det 

visuella framförandet och samarbete med en celebritet som målgruppen ser upp till.

5.2. SLUTSATSER

Syftet med denna uppsats var att genom bildanalys undersöka och skapa förståelse för vad detta 

modeföretag vill kommunicera visuellt och hur de vill framställa sin identitet, om materialet lyckats  

med det och sedan avgöra om samspelet mellan varumärke och den talesperson som representerar 

varumärket är en effektiv metod rent marknadsföringsstrategiskt.

Marknadskommunikationen har dragit stor nytta av att använda sig av ett välkänt ansikte för att 

förespråka varumärkets personlighet och profil genom att visuellt skapa en ungdomligare tappning 

och modernisering av dess grundläggande kärnvärde och rikta marknadsföringen till den nya 

målgruppen. Annonsbilderna uttrycker märkets essens genom att kommunicera den känsla, det 

utseende, och den attityd som de önskar att kunden lockas av och därefter skapa sin personlighet 

kring genom att konsumera deras produkter men även skapa märkeslojalitet hos en nyfunnen 

konsumentgrupp, vilken är en yngre sådan än tidigare och därför resulterar det i en effektiv kampanj 

som genom ett känt ansikte lättare får uppmärksamhet i medier. Ett varumärke som förlitar sig på 

den trogna konsumenten gör rätt i att se till en yngre grupp och därför skapa en långsiktig relation 

med den marknad som ur ett försäljningsperspektiv är den starkaste, speciellt under påverkan av 

inflytelserik person.
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5.3. KRITIK

Kritik mot metoden är, även om den förvisso ger reflexvitet och ett noggrant och rikt språk när det 

kommer till att förstå hur bildernas strukturer är kulturellt meningsskapande, så kan terminologin 

dock vara svårförstådd för de oinsatta. Det säger inte hur olika åskådare uppfattar ett objekt utan 

bara den som beskriver det får fullmakt att dra slutsatser utifrån sin egen uppfattning.

Jag har beskrivit bilderna endast utifrån min egen synvinkel vilket ger en subjektiv syn och 

åsiktsbildning kring annonsmaterialet som jag har studerat. För att ha framställt en mer 

mångfacetterad och mer utförlig uppsats så kunde jag ha kompletterat min subjektiva bildanalys 

med kvalitativa intervjuer eller kvantitativ innehållsanalys för att undersöka en eller flera  

fokusgruppers intryck av mitt material. Den skulle ha blivit mer intressant av att jämföra om 

intervjupersonernas svar skulle komma att stämma överens med de resultat som jag tagit fram ur 

bildanalyserna och se om svaren på mina frågeställningar framkommit som annorlunda än de 

resultat jag har nu. Med den omfattande teoridelen jag författat kunde jag då till en ännu större grad 

kopplat samman analysdelen med teoridelen.

5.4. FÖRSLAG TILL FORTSATT LÄSNING OCH VIDARE STUDIER

The Burberry Business Model: Creating an International Luxury Fashion Brand. En mer ingående 

artikel skriven av Christopher M. Moore and Grete Birtwistle som handlar  om Burberrys 

marknadsföring.

Studier om kändisars och talespersoners medverkan i kampanjer är ett relativt outforskat område 

när det kommer till att uppmäta detta fenomens effekter. Hur detta kan själpa en kampanj finns det  

många exempel på då en talesperson för ett varumärke betett sig illa och som då även appliceras på 

varumärket i fråga men hur mycket dessa medverkanden kan främja kampanjer vore intressant att ta 

reda på lite mer om. Effektmätningar av hur mycket mer ett varumärkes PR och synliggörs genom 

denna typ av samarbeten som marknadsföringsmetod.
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BILAGA 1. Höstkampanj 

Annonsbild 1.

Annonsbild 2.
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BILAGA 2. Vårkampanj

Annonsbild 3.

Annonsbild 4.
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