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Sammanfattning 

Utvecklingen av sociala medier såsom t.ex. Facebook och Instagram har inneburit nya 

möjligheter att kommunicera sin livsstil och sina personliga val, som överskrider såväl 

kulturella som geografiska gränser. Nya gemenskaper skapas. Detta får betydelse för hur 

konsumenter kommunicerar med varandra samt hur märkesinnehavarna kommunicerar med 

sina kunder. Syftet med min studie är att undersöka hur en märkesinnehavare inom mode 

använder sociala medier, i detta fall Instagram, i sin kommunikation med kunderna för att 

skapa engagemang kring sitt varumärke. Aktuell forskning visar att värde i varumärket skapas 

genom en ömsesidig kommunikation mellan märkesinnehavaren och konsumenterna. 

Kommunikationen sker både mellan märkesinnehavare och konsumenter samt mellan 

konsumenterna i en märkesgemenskap. Storytelling är ett verksamt medel i denna 

meningsskapande process. En semiotisk analys användes för att analysera bilderna och hur de 

bidrar till märkets storytelling. Resultatet visar att Instagram ger märkesinnehavare och 

konsumenter möjlighet att gemensamt skapa värde. De tekniska funktionerna i applikationen 

gör det lätt för märkesinnehavare att interagera med sina konsumenter och skapa en dynamisk 

märkesgemenskap. På Sabo Skirts instagramkonto är märkesinnehavaren och följarna 

tillsammans märkets författare. Följarna använder kläderna och ger dem betydelse i sin egen 

vardag samtidigt som märkesinnehavaren skapar möjligheter för dem att synas på ett 

instagramkonto med 1,5 miljoner följare. Detta kan tolkas med hjälp av teorin uses and 

gratifications som säger att användningen av media alltid är målinriktad. Människor väljer 

aktivt media efter vilka deras behov är och hur väl användningen tillfredsställer dessa behov. 
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Inledning 

Berättelser har i alla tider haft stor betydelse för människors förståelse av sig själva och sin 

omvärld. Genom berättelser kan människor relatera till egna och andras erfarenheter på ett 

annat sätt än genom fakta och rationella argument (Kaufman 2003). Storytelling har blivit ett 

effektivt verktyg som används inom många områden, inte minst inom marknadsföring där 

företag och organisationer kommunicerar med konsumenter och intressenter genom skapandet 

av berättelser. Idag räcker det inte med att ha en bra produkt/tjänst för att nå ut, det krävs ett 

helt koncept (Mossberg & Johansen 2006).   

Hur vi väljer att presentera oss själva och visa upp oss har alltid varit viktigt, och med 

dagens medier där vi ständigt både exponerar oss själva och blir exponerade har våra val blivit 

ännu mer avgörande. ”Varor i dagens samhälle innefattar inte längre enbart den produkt vi 

köper, utan genom design och marknadsföring bygger företagen även in en mening och 

värden i produkterna” (Sternö, 2011, s.110).  Produkterna och tjänsterna vi köper förmedlar 

alltså den livsstil vi vill utge oss för att omfatta. Konsumtionen ingår i ett sammanhang som 

hör ihop med den typ av livsåskådning och livsstil individen företräder. Vi kommunicerar 

hela tiden med vår omgivning om vilka vi är och hur vi vill framstå genom vår konsumtion. 

Genom att bära en dyr märkesväska visar vi t.ex. att vi ”gärna sätter guldkant på tillvaron” 

(Östberg & Kaijser, 2010, s.7) medan vi med trasiga jeans kanske vill förmedla coolhet och 

personlig stil. 

Utvecklingen av sociala medier såsom t.ex. Facebook och Instagram har inneburit nya 

möjligheter att kommunicera sin livsstil och sina personliga val, som överskrider såväl 

kulturella som geografiska gränser. Nya gemenskaper skapas. Detta får betydelse för hur 

konsumenter kommunicerar med varandra samt hur märkesinnehavarna kommunicerar med 

sina kunder. Jag har valt att studera hur en märkesinnehavare inom mode använder sociala 

medier, i detta fall Instagram, i sin kommunikation med kunderna för att skapa engagemang 

kring sitt varumärke. Citatet i uppsatsens titel är hämtat från en intervju med 

märkesinnehavaren för min studie, Sabo Skirt som menar att: ”That’s what social media is all 

about – engagement” (Elle 2013).  
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Bakgrund 

I detta avsnitt ges först en introduktion av modemärket Sabo Skirt som är studieobjektet i min 

undersökning. Det empiriska materialet hämtas från Sabo Skirts konto på Instagram. Därför 

ges också en beskrivning av Instagram och några viktiga funktioner som Instagram erbjuder. 

Även begreppet ”selfie” introduceras här. Till sist ges en bakgrund till begreppet storytelling 

inom marknadskommunikation.  

 

Sabo Skirt   

Det australiensiska modemärket Sabo Skirt grundades 2010 av två unga entreprenörer, Thessy 

Kouzoukas och Yiota Karalouka och har funnits på marknaden sedan 2011. Samtidigt som 

Sabo Skirt lanserades föddes också Instagram, en kanal som grundarna till Sabo Skirt arbetat 

aktivt med sedan starten. Då kläderna endast går att köpa via Sabo Skirts internetshop som är 

kopplad till Instagram, har Instagram varit ett viktigt verktyg i marknadskommunikationen. 

Med ett flöde som i skrivande stund innehåller nästan 8.000 bilder har grundarna lyckats 

attrahera 1,4 miljoner följare till sitt konto. Varje vecka adderas ca 50 bilder till kontots flöde. 

Motivet för att undersöka Sabo Skirts marknadskommunikation är att företaget, både butik 

och marknadsföring, endast finns på internet med dess olika kanaler. Sabo Skirt vänder sig till 

en målgrupp med unga kvinnor som själva är aktiva på sociala medier, vilket företaget 

utnyttjar i sin marknadskommunikation genom att de engagerar sina följare för att skapa ett 

dynamiskt ”consumer community”.  I en intervju med Sabo Skirts grundare i australiensiska 

Elle (2013) berättar de om sitt förhållande till sina vad de benämner ”fans”: 

Social media is also a great tool for engaging your community, so it’s really important to listen 

to what they have to say. We have been able to engage with our fans and their feedback is 

valuable to us when we design our clothes and prints (Elle 2013). 

Företaget arbetar alltså aktivt med sociala medier för att kommunicera med sina fans och få 

veta vad de tycker om produkterna. Sociala medier har inga gränser och gör det lätt för 

företaget att nå sina kunder var dessa än befinner sig i världen. Grundarna framhåller att: 

The other great thing about social media is that the sky is the limit – you can reach people from 

all over the world. Social media has made Sabo Skirt a global business and half of our fans and 

customers are based overseas (Elle 2013).  
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Instagram 

I Sabo Skirts marknadskommunikation är Instagram centralt. Det är på den plattformen de har 

1,5 miljoner följare medan deras Facebooksida har 316 000 ”likes”. Instagram är en gratis 

applikation som gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt dela bilder med andra. 

Bilderna kan antingen fotograferas med den egna mobiltelefonen eller sparas ner från internet 

genom funktionen ”printscreen”. Användarna av Instagram kan välja bilder ur sitt 

fotobibliotek på mobilen eller surfplattan och ladda upp dem i applikationen. Bilderna visas 

sedan direkt i flödet på den egna profilen och i följarnas flöde. På Instagrams hemsida ställs 

frågan hur namnet uppkom. Svaret är: 

When we were kids we loved playing around with cameras. We loved how different types of old 

cameras marketed themselves as "instant" - something we take for granted today. We also felt 

that the snapshots people were taking were kind of like telegrams in that they got sent over the 

wire to others - so we figured why not combine the two? (Instagram.com) 

Namnet är alltså en samman sättning av “instant”, att något sker omedelbart, och andra delen 

av ordet telegram, korta textmeddelanden som skickades telegrafiskt till skillnad från vanlig 

post som gick sakta.  

Instagram startade den 6 oktober 2010 och på drygt två månader hade användarna ökat till 

en miljon. I september 2015 var användarna 400 miljoner. 80 miljoner bilder laddas upp varje 

dag (instagram.com). Om bilden förses med en hashtag, t.ex. #saboskirt, visas ett flöde med 

alla bilder under den hashtagen. Detta är ett sätt för användare att kommunicera med varandra 

och för märkesinnehavaren att se vilka som använder deras hashtag. I ovan nämnda intervju i 

Elle berättar Sabo Skirts ägare hur de följer sitt varumärke på sociala medier via hashtagen. 

We definitely owe our success to our dedicated and passionate followers, who have become our 

customers. We try to stay connected with them by replying to tweets, Instagram comments and 

Facebook messages every hour of the day. We're constantly screening our comments and 

checking out our hashtag #saboskirt to see our customers rocking our clothes. That’s what social 

media is all about – engagement (Elle 2013). 

Engagemang är ett nyckelbergrepp här. Konsumenterna, eller följarna om man ska använda 

ett begrepp från social medier, är inte passiva mottagare av budskap utan engagerade 

konsumenter som på olika sätt interagerar med varandra och med företagen i sociala medier. I 

en nyligen publicerad artikel av Carah och Shaul (2016) undersöker de interaktionen mellan 

märken och användare på Instagram. Följande beskriver hur Instagram och mobiltelefonen 

möjliggör att människors vardagsliv blir en del av marknadsrelationen: 
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For example, as a consumer puts on clothes they have bought from a fashion retailer in the 

privacy of their own bedroom, takes a selfie and posts it to Instagram with the brand hashtag, 

their bedroom and body becomes part of the promotional apparatus of the brand. Instagram 

enables market relations to form through everyday life and cultural space around the production 

and circulation of images (Carah & Shaul 2016:71). 

I min undersökning kommer bl.a. den typ av bilder som Carah och Shaul beskriver att 

undersökas.  

Till skillnad från Facebook och Twitter gör inte Instagram någon skillnad på reklam och 

annat innehåll. Märkesinnehavarna publicerar bilder med samma verktyg och på samma sätt 

som alla andra som är aktiva på plattformen. Det var först i slutet av 2014 som betalda 

annonser började dyka upp i flödet som ett komplement till företagens redan etablerade 

närvaro på Instagram (Carah & Shaul 2016). Dessa annonser är då märkta med ordet 

”sponsrad” i övre högra hörnet. 

Då Instagram är relativt nytt har inte några mer ingående studier gjorts av vilken typ av 

bilder som publiceras i applikationen. En forskargrupp har därför gjort en explorativ studie 

där de utforskar och kategoriserar de bilder som finns på Instagram. Efter en kodningsprocess 

som utfördes både maskinellt och manuellt utmynnade analysen i följande åtta kategorier av 

bilder: vänner, mat, prylar, bilder med inbäddad text, husdjur, aktiviteter, selfies och mode 

inkl. makeup. Av dessa var kategorierna ”selfie” och ”vänner” de två största med 24,2 procent 

respektive 22,4 procent (Hu, Manikonda & Kambhampati 2013).  

Selfie är ett ”självporträtt publicerat i sociala medier” enligt listan över nyord för 2013 

(Institutet för språk och folkminnen 2013). Oxford Dictionaries utsåg samma år ordet ”selfie” 

till året engelska ord. Användningen av ordet hade under 2013 ökat med 17000 procent. 

Oxford Dictionaries definierar selfie som ett 'fotografi taget på en själv med en smartmobil 

eller webbkamera som lagts ut på sociala medier' (Språktidningen 2013). Selfie innefattar 

alltså något mer än ett självporträtt som har funnits sedan långt innan mobiltelefonerna 

uppfanns. 

 

Storytelling  

Storytelling har fått allt större betydelse inom marknadsföring och kommunikation som en 

viktig del i ”content marketing” (Pulizzi 2012). Människor har alltid fascinerats av berättelser 

och generellt kan storytelling sägas tillfredsställa människors behov av att skapa mening i 

tillvaron. Storytelling är berättelser som kan vara muntliga, skriftliga eller bygga på bilder. 

Berättelserna har flera funktioner; de väcker känslor, ger kunskap samt roar och underhåller 
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(Mossberg & Johansen 2006). Inom forskning om konsumentbeteenden är frågan om hur 

känslor påverkar konsumenterna viktig. Det handlar både om en känslomässig relation till 

produkten och till andra människor som är intresserade av samma livsstil. Mossberg och 

Johansen (2006) tar i samband med detta upp begreppet ”community”. Författarna menar att 

det inte finns någon bra svensk översättning av begreppet. På engelska förekommer även 

”consumption community” och ”brand community” (Mossberg & Johansen 2006:25). Jag har 

i enlighet med Bengtsson och Östberg (2011) valt att använda begreppet märkesgemenskap 

för dessa ”communities”.  

 

Med denna bakgrund har jag ringat in intresseområdet för min undersökning som är hur 

märkesinnehavare genom visuell storytelling, bilder, kommunicerar med sina konsumenter för 

att tillsammans med dem skapa värde i varumärket. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Märkesinnehavares konton på Instagram är en plattform för kommunikation mellan 

märkesinnehavare och konsumenter som jag väljer att kalla följare här. Eftersom Instagram är 

en applikation som främst gör det enkelt för användarna att publicera bilder är denna 

kommunikation baserad på bilder som både märkesinnehavare och följare bidrar med. Syftet 

med min studie är att undersöka hur en märkesinnehavare, Sabo Skirt, kommunicerar genom 

visuell storytelling på Instagram för att tillsammans med följarna skapa värde i varumärket. 

 

Frågeställningar: 

 Hur använder Sabo Skirt Instagram för att engagera sina följare i en 

märkesgemenskap? 

 Vilken berättelse kommuniceras genom visuell storytelling i Sabo Skirts 

instagramkonto? 

 Hur skapar märkesinnehavaren och konsumenterna värde i varumärket tillsammans? 

 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till att gälla ett varumärke, Sabo Skirt, som får fungera som exempel på 

hur en märkesinnehavare använder sociala medier för sin varumärkeskommunikation. Studien 
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är dessutom avgränsad till att endast gälla varumärkeskommunikationen som sker på 

märkesinnehavarens Instagram.  

 

Disposition 

Examensarbetet består av åtta kapitel. I Inledning introduceras mitt intresseområde om 

livsstilsvarumärken och sociala medier. Kapitlet Bakgrund ger en beskrivning av klädmärket 

Sabo Skirt samt tar upp Instagram och dess möjligheter till kommunikation kring varumärken. 

Även begreppet storytelling introduceras. Därefter följer Syfte och frågeställningar. I Tidigare 

forskning redovisas forskning om varumärkeskommunikation kopplat till storytelling och till 

sociala medier. I Teoretisk ram tar jag upp kommunikationsteorier speciellt med fokus på den 

ömsesidiga kommunikationen mellan konsumenter och varumärkesinnehavare i en process för 

att skapa betydelse. Semiotik presenteras som ramverk för min analys. I Resultatredovisning 

redovisar jag mitt resultat av analysen av bilder på Sabo Skirts instagramkonto. Därefter 

diskuterar jag mitt resultat i relation till tidigare forskning i kapitlet Diskussion. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisar jag tidigare forskning om storytelling kopplat till märkesinnehavares 

kommunikation med konsumenter och mellan konsumenter av ett varumärke. Utvecklingen 

av sociala medier ger nya möjligheter för varumärken att synas. Därför har jag sökt artiklar 

som diskuterar hur sociala medier förändrar förutsättningarna för kommunikation kring 

varumärken.  

 

Storytelling  

Lundqvist et.al. (2013) argumenterar för att storytelling är ett verksamt medel för att skapa 

positiva associationer till ett märke. De menar att mycket har skrivits om kraften i storytelling 

inom märkesbyggande men att det inte finns så mycket empirisk forskning som påvisar 

effekten på konsumenternas respons. Artikelförfattarna skiljer här på berättelser skapade av 

konsumenterna (consumer-originated) och berättelser skapade av varumärkesinnehavaren 

(firm-originated). Den redovisade studien visar hur konsumenters upplevelse av varumärket 

påverkas positivt av berättelsen skapad av varumärkesinnehavaren. De konsumenter som fick 

ta del av berättelsen var mer positivt inställda till produkten och villiga att betala mer för 

varan.  
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Woodside, Sood och Miller (2008) fokuserar i stället på hur storytelling påverkar människors 

beteenden och argumenterar för att dessa styrs av fem olika principer. Enligt Woodside lagras 

för det första information i det mänskliga minnet i form av berättelser som kan väcka 

medvetenhet, förståelse och empati. Ju mer innehållsrik berättelsen är desto lättare är det för 

människor att relatera den till något som redan finns lagrat i minnet. Detta får betydelse för 

hur konsumenten skapar en relation till ett märke. För det andra består informationen som 

lagras i minnet av episoder. För det tredje innebär återupplevelsen av berättelser att människor 

kan uppleva arketypiska myter. Med hänvisning till bl.a. C. G. Jung beskriver 

artikelförfattarna arketyper som omedvetna mönster i det mänskliga medvetandet. 

Arketyperna är inte inlärda eller förvärvade utan finns i människan från början. Genom 

berättelsen kan människan erfara arketypiska myter som i sin tur leder till insikt allteftersom 

historien rullas upp. Det är detta som Aristoteles benämner ”katharsis”, en känslomässig 

lättnad efter att spänningen byggts upp. För det fjärde kan märken och produkter göra så att 

människor känner lycka genom att de får möjlighet att spela en arketypisk roll i en speciell 

berättelse. Människor behöver dock hjälp att ta reda på vad som gör dem lyckliga och det är 

detta som är marknadsföringens uppgift. Den femte principen till sist, menar Woodside, Sood 

och Miller är att människor själva berättar för att skapa klarhet och igenkännande av specifika 

arketyper såsom den goda modern, hjälten eller rebellen (Woodside, Sood & Miller 2008). 

Ovanstående principer beskriver hur konsumenters berättelser som innefattar märken eller 

produkter omedvetet relaterar till arketyper och hjälper konsumenten att skapa mening.   

      

Storytelling, identitet och image 

Storytelling är ett sätt att skapa och kommunicera en organisations identitet. Enligt Wood och 

Somerville (2012) är en organisations identitet det organisationen medvetet eller omedvetet 

kommunicerar till omvärlden. Organisationens image däremot är publikens uppfattning om 

organisationen. Image skapas av användaren i dess kontext som innehåller sådant som 

organisationen inte kan ha kontroll över. 

Vid en första anblick handlar identitet om det synliga, alltså logo, färger, bilder m.m. men 

identiteten innefattar också sådant som beteenden, kultur, värderingar, samarbeten med kända 

personer och andra företag, välgörenhet eller sponsring (Wood & Somerville 2012:127). En 

organisations identitet består, med hänvisning till van Riel, av symboliska värden, 

kommunikation samt beteende (Wood & Somerville 2012:129). Alla tre måste samverka. Idag 

är t.ex. konsumenter känsliga för företagens beteenden i tillverkningsprocessen av speciellt 

kläder och skor där tillverkningen kan ske under svåra förhållanden för arbetarna. Detta 
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skadar företagets identitet eftersom värderingar och handlingar inte stämmer överens. Wood 

och Somerville diskuterar hur homogen och konsistent en organisation kan vara. Det finns ju 

flera olika intressenter med olika behov. Ett sätt att lösa den problematiken är att utgå från 

några gemensamma utgångspunkter som med hänvisning till van Riel kallas CSPs ”common 

starting points”. Dessa ska fungera som riktlinjer för företagets kommunikation. Det kan vara 

så att en organisation vill skapa olika image, vilket är möjligt om varje image stämmer med 

organisationens CSP. Däremot behöver inte varje image stämma överens med varandra 

(Wood & Somerville 2012:132-133). 

 

Storytelling och synen på konsumenten som aktiv medskapare 

Enligt den traditionella transmissionsmodellen överförs företagets mening till konsumenten 

som i sin tur ses som en passiv mottagare av den image som företaget vill att konsumenten 

ska uppfatta (Cassinger 2011). Synen på konsumenten som passiv mottagare av företagens 

budskap är inte hållbar i dagens medialandskap med stora möjligheter till interaktion. 

Cassinger (2011) framför ett alternativ till transmissionsmodellen där skapandet av rum är det 

centrala. Det är i användningen av varan i konsumentens vardagspraktik som mening skapas 

och detta sker i en rumslig praktik menar Cassinger som exemplifierar detta med sin studie 

om IKEA där hon undersöker hur möblerna och företaget uppfattas utifrån konsumenternas 

hem där möblerna används. Olika mening skapas i olika kontexter.  

 

Märkesförfattare och märkesgemenskap 

Bengtsson och Östberg (2011) menar att ett märke inte har någon mening i sig självt utan 

mening skapas i interaktion med människor i samhället. Mening skapas genom historier kring 

produkten. Dessa historier skapas av det som Bengtsson och Östberg benämner “märkets 

författare”. Märken kan ses som “en samling narrativ” (Bengtsson och Östberg 2011:36), 

alltså en samling berättelser. Märkesförfattarna kan delas in i fyra olika kategorier: 

märkesinnehavaren, konsumenterna, populärkulturen samt andra viktiga intressenter. 

Författarna konstaterar att tidigare forskning har tillskrivit märkesinnehavaren en större roll 

för uppbyggandet av märkets värde än vad nyare forskning gör. Där identifieras den aktive 

konsumenten som en viktig producent av historier förknippade med varumärket. Detta sker 

idag i stor utsträckning med hjälp av sociala medier. Allaguia och Breslow (2016) undersökte 

fyra kampanjer i sociala medier för att identifiera “best practice”. Deras resultat visar att 

kampanjer i sociala medier använder tekniker för digital storytelling som främjar olika former 
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av att konsumenterna delar innehållet vidare, alltså är de med och skapar värdet genom sina 

berättelser. 

Företagen och organisationerna är alltså beroende av sina konsumenter eftersom dessa är 

delaktiga i att skapa värdet i varumärket. Genom samspelet mellan märkesinnehavaren och 

konsumenten, tillsammans med övriga intressenter och aktörer inom populärkulturen, laddas 

varumärket med associationer och värderingar (Bengtsson & Östberg 2011). Märkes-

kunnighet innebär att man utifrån sociala kontexter kan kombinera symboler och förstå vilka 

meningssystem de ingår i (Bengtsson & Östberg 2011). Livsstilsvarumärken, som jag 

fokuserar på i min studie, omfattar mer än bara en fysisk produkt. Sådana varumärken utlovar 

en förbättring/förstärkning av individens personliga identitet och livsstil. Enligt Bengtsson 

och Östberg (2011) finns det tre nivåer av märkeskunnighet. Om vi fortsätter på spåret 

livsstilsvarumärken och tänker oss ett klädmärke kan de olika nivåerna se ut som följande: 

1. Man har kännedom om märket och kanske handlat ett klädesplagg någon gång. Man 

känner igen symboler kopplade till namnet, men har begränsad kunskap om den 

kulturella meningen. 

2. Den andra nivån kännetecknas av att konsumenten håller sig regelbundet uppdaterad, 

exempelvis via sociala medier, och har kulturell kunskap om hur ett märke ska 

konsumeras på ett stilrent och ”rätt” sätt. Med andra ord känner man till de kulturella 

koder som märkesförfattarna laddat varumärket med. 

3. På den tredje nivån är konsumenten inte bara en följare, utan fungerar även som en 

opinionsbildare och är en aktiv del av att leda märkets utveckling framåt. Personer på 

tredje nivån har ofta från början hög auktoritet och är trendsättande i grunden, vilket 

gör de till en viktig del för företag (Bengtsson & Östberg 2011:56-58). 

 

Det viktigaste med märkesgemenskap, menar Bengtsson och Östberg, är att konsumenterna 

får en social länk till varandra genom att bygga upp någon form av gemenskap till 

likasinnade. Detta kan i sin tur leda vidare till ett mer balanserat maktförhållande mellan 

företag och konsumenter. Sociala medier har gjort det lättillgängligt för konsumenter att 

interagera dels med varandra men även med företagen bakom varumärkena. 

Även Hutchinson (2012) menar att relationen mellan märkesinnehavaren och 

konsumenten har förändrats fundamentalt på så sätt att makten har förflyttats från 

organisationen till individen. Det som har bidragit till det är främst utvecklingen av sociala 

medier som har gjort det möjligt för individer att kommunicera både med varandra och med 

företag och organisationer. En annan bidragande orsak är att konsumenten idag är mer 
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skeptisk till ”mass market messages” (Hutchinson 2012:360). I stället vänder sig konsumenter 

till varandra för att diskutera märken. Enligt en brittisk undersökning (redovisad av Barnett 

2010 i Hutchinson 2012) talar konsumenter om ungefär tio märken per dag. Utmaningen för 

företagen är att dra nytta av detta fenomen i sin kommunikation med konsumenterna.  

More and more brands are enabling their audience to experience the brand, create a compelling 

story around the brand and helping them to form a community to share their brand experience 

(Hutchinson 2012:361) 

Det är denna tvåvägskommunikation som är den viktigaste förändringen i hur företag 

kommunicerar med sina kunder enligt Hutchinson. 

 

”Engagement” – en ömsesidig relation 

Flera forskare undersöker denna förändring utifrån olika perspektiv. Sashi (2010) diskuterar 

begreppet “customer engagement”, kundengagemang, och konstaterar att det finns en stor 

variation i hur begreppet kan förstås och definieras bland marknadsförare. Flera definitioner 

är breda som t.ex. den som föreslogs av Advertising Research Foundation 2006 som säger att 

kundengagemang är ”Turning on a prospect to a brand idea enhanced by the surrounding 

context” (Sashi 2012:255). I ett sätt att försöka ringa in vad som kännetecknar ”customer 

engagement” är varken att kunden köper varan eller att kunden upplever tillfredsställelse, 

tillräckligt. Det som kännetecknar ”customer engagement” är en känsla av intimitet och ett 

känslomässigt engagemang som i sin tur leder till att dessa kunder är aktiva och skapar 

ytterligare värde för organisationen. Artikelförfattarna betonar värdet i den ömsesidiga 

relationen där både organisationers och kunders behov tillfredsställs. Processen att skapa 

engagemang sammanfattas i ”the customer engagement cycle” som innehåller följande steg: 

”connection, interaction, satisfaction, retention, commitment, advocacy, and engagement 

(Sashi 2010:260). Beroende på var i cykeln kunderna befinner sig kan de delas upp i fyra 

grupper där graden av emotionella band och graden av relationellt utbyte avgör hur kunden 

kan karakteriseras.  
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Figur 1: Fyra grupper av användare med avseende på graden av emotionella band och 

graden av relationellt utbyte. (Hämtad från Sahsi 2010:265) 

 

Målet är att skapa ”fans” som har starka emotionella band till märket samt hög grad av 

relationellt utbyte. Det är den gruppen som har ett kundengagemang och för att nå dit krävs att 

organisationen underlättar för kundens övergång mellan de olika stegen i ”the customer 

engagement cycle”. Den digitala tekniken och speciellt Internet är ett viktigt verktyg i denna 

process (Sashi 2010).  

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) använder begreppet consumer 

engagement, eller konsumentengagemang, och menar att intresset för detta har ökat på senaste 

tiden, både inom forskning och inom professionen marknadsföring. Författarna pekar på tre 

områden där forskningen kring begreppet behöver utvecklas. För det första finns ingen 

samstämmighet kring vad begreppet ”consumer engagement” står för. Vissa lägger vikt vid 

consumer engagement som en psykologisk process medan andra betonar beteende (Dessart, 

Veloutsou & Morgan-Thomas 2015). För det andra finns det olika sätt att se på vilka 

dimensioner begreppet innehåller. Återigen är dimensioner som fångar in beteende 

dominerande, men även känslomässiga och kognitiva dimensioner är viktiga. För det tredje är 

de empiriska undersökningarna gjorda i begränsade kontexter och handlar om 

konsumentengagemang med ett märke, men även hur konsumenter engagerar sig tillsammans 

med andra konsumenter har betydelse för varumärket eller organisationen och borde studeras. 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) finner i sin empiriska undersökning att 

deltagarna i märkesgemenskaper på sociala medier (”online brand communities”) både 

handlar om att kommunicera med varumärket och att kommunicera med andra konsumenter 

intresserade av samma märke. Dessa två sidor av engagemanget är beroende av och stödjer 

varandra. Tre aspekter av engagemang identifierades; känslomässigt, kognitivt och 

beteendemässigt.  



12 

 

Carah och Shaul (2016) diskuterar hur konsumenter idag marknadsför varumärken genom att 

addera de som komponenter i sin livsstil, en livsstil de förmedlar till sina följare exempelvis 

via Instagram. Användarna förespråkar varumärken genom att införliva dem i ”narrativ” om 

sina liv. Genom att producera data möjliggör användarna för märkesinnehavarna att regera 

och svara. Instagram tillsammans med en smartphone gör att platser som klubbar, sovrum, 

badrum m.m. blir platser där påverkan skapas och kanaliseras. Att ta en bild i badrummet mot 

spegeln och märka den med märkets hashtag har blivit en del i marknadsföringen. 

Företag har blivit mer och mer beroende av den här sortens beteende hos konsumenterna 

och det är en viktig del i att skapa vidare innehåll för varumärket att luta sig tillbaka på. I 

denna “social media economy” utför mellanhänderna ett arbete som är knutet till deras 

identitet, smak och utseende. Denna presentation av jaget genererar värde för märket de är 

associerade med.  

 

Sammanfattning 

En röd tråd i redovisad aktuell forskning är att värde i varumärket skapas i en ömsesidig 

kommunikation mellan märkesinnehavaren och konsumenterna. Begrepp som ”consumer 

community”, ”brand community” och ”consumer engagement” utforskas. Kommunikationen 

sker både mellan märkesinnehavare och konsumenter samt mellan konsumenterna i en 

märkesgemenskap. Storytelling är ett verksamt medel i denna meningsskapande process. Det 

konstateras att kundengagemang har såväl känslomässig och kognitiva dimensioner som 

beteendemässiga. Sociala medier har bidragit till nya möjligheter för alla att skapa innehåll 

och mening kring ett varumärke men det behövs fler empiriska undersökningar om hur detta 

går till och vilka effekterna är. Även en begreppsutveckling inom fältet efterlyses. 
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Teoretisk ram 

Kommunikationsteorier 

Som vi sett i avsnittet om tidigare forskning framhåller flera studier synen på konsumenten 

som aktiv deltagare i processen att skapa mening kring ett varumärke. Därför söker jag först 

en teori om kommunikation som bidrar till förståelsen av den kommunikation som äger rum i 

sociala medier.  

Den traditionella kommunikationsmodellen med sändare – meddelande – mottagare 

räcker inte för att förklara den kommunikationsprocess där mottagaren är delaktig i 

meningsskapandet. Enligt transmissionsmodellen jämställdes transport av gods och människor 

med transport av information (Falkheimer & Heide 2014:37). Innan telegrafen kom krävdes 

människor för att förflytta information. Efter telegrafens uppkomst levde dock 

transportmetaforen vidare och kommunikation sågs som ett överförande av budskap från en 

person till en annan utan att budskapet förändrades under transportens gång. 

Ett helt annat sätt att se på kommunikation tar fasta på vad ordet härstammar ifrån, det 

latinska ordet ”communicare” som betyder ”att göra gemensamt” (Falkheimer & Heide 

2014:40). Det vi gör gemensamt är att skapa mening för att förstå och tolka vår omvärld. 

Kommunikation är grunden i denna sociala process. Synen på verkligheten skiljer sig i dessa 

två kommunikationsteorier. Transmissionsmodellen förutsätter en objektiv verklighet som kan 

beskrivas med hjälp av språket. Den meningsskapande synen på kommunikation ser istället 

språket som en social produkt som hjälper oss att förstå verkligheten. 

En faktor som har haft stor betydelse för synen på kommunikation är den tekniska 

utvecklingen, där främst sociala medier har utmanat masskommunikationsteorier. Att skicka 

ut ett budskap till den breda massan gjordes genom institutioner så som tidningsföretag och 

reklambyråer. Idag kan alla med hjälp av sin mobiltelefon publicera innehåll på olika 

plattformar och blir på så sätt både sändare och mottagare av budskap (Falkheimer & Heide 

2014). Detta leder oss in på det teoretiska ramverket för analys av bilder, nämligen semiotik. 

 

Semiotik 

Den teoretiska ramen för min analys av bilderna på märkesinnehavararens Instagramkonto är 

hämtad från semiotiken, framförallt Barthes begrepp denotation, konnotation och myt. 

Semiotik är studiet av tecken och hur betydelse skapas utifrån dessa tecken med hjälp av 

koder. Det finns olika varianter av semiotiska modeller men alla innehåller begrepp för 

tecknet, vad tecknet hänvisar till samt tecknets användare (Fiske 1997:62). En av semiotikens 
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förgrundsgestalter är amerikanen C.S. Pierce som utvecklade en modell där elementen i 

betydelseskapandet är tecknet, t.ex. ett ord, objektet som tecknet betecknar samt 

interpretanten, den mentala föreställning som är resultatet av tecknet och användarens 

erfarenhet av objektet. Det är viktigt att komma ihåg att både den som kodar och den som 

avkodar är lika aktiva i skapandet av betydelse (Fiske 1997:64).  

Saussure är den andre store förgrundsgestalten inom semiotiken. Han var lingvist och 

intresserade sig mest för språket (Fiske 1997:66). Ett tecken består enligt Saussure av det  

betecknande och det betecknade. Vilken betydelse det betecknade tillskrivs är beroende av vår 

kultur och vårt språk. Fiske (1997) betonar att det är viktigt att tänka på att både det 

betecknande och det betecknade är beroende av den kulturella kontexten. Tecken ingår i 

system av tecken och avgränsas mot andra tecken genom den kultur de som använder tecknen 

tillhör. Det är alltså inte en objektiv extern verklighet som bestämmer betydelsen. 

Kommunikation innebär enligt semiotiken ”skapandet av betydelse i meddelanden – antingen 

av kodaren eller avkodaren” (Fiske 1997:69). Betydelse är föränderligt och skapas i en 

växelverkan mellan människa och meddelande.  

Roland Barthes vidareutvecklade denna aspekt av förhandling (negociering) om betydelse 

och skapade en modell med två ordningar av beteckning (Fiske 1997:117). Den första 

ordningen av betydelse är förhållandet mellan det betecknande och det betecknade (tecknet) 

samt referenten i den externa verkligheten (Fiske 1997:117). Det är den denotativa 

betydelsen. Den andra ordningen är betydelse utifrån de känslor, uppfattningar och 

värderingar som finns i en viss kultur (Fiske 1997:118). Det är tecknets konnotativa betydelse. 

Till betydelse av den andra ordningen hör också begreppet myt. Barthes skriver själv om 

myten såsom ”ett yttrande” och ”ett kommunikationssystem, ett meddelande” (Barthes 2007). 

Myter är berättelser som förklarar någon aspekt av verkligheten på så sätt att sådant som är 

historiskt och kulturellt skapat framstår som något naturligt. Myter är förknippade med de 

som har makten i samhället. Det kan t.ex. gälla synen på familjen där kvinnors och mäns olika 

roller framställs som givna av naturen (Fiske 1997:122123). Myter förändras allteftersom 

samhället förändras och företeelser behöver ges ny betydelse.  

Det finns här beröringar med storytelling som syftar till att ge mening åt någon aspekt av 

mänsklig social aktivitet. Precis som myten behöver berättelsen inte vara sann för att fungera. 

Både myten och storytellingen handlar om kommunikation och är i grunden ”ett yttrande”. 
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Uses and gratification 

En gren inom kommunikationsforskning är inriktad på hur människor använder medier. En 

teori som kan förklara hur människor använder sociala medier är uses and gratifications. 

Teorin introducerades på 40-talet och användes först för att förklara hur publiken använde 

olika radioprogram inom underhållning för att tillfredsställa olika behov (Balnaves et al. 

2009). I teorin ligger att användningen av media alltid är målinriktad. Människor väljer aktivt 

media utefter vilka deras behov är och hur väl användningen tillfredsställer dessa behov. 

Denna teori tillämpad på sociala medier, speciellt Instagram, belyser hur användarna 

aktivt utnyttjar de möjligheter och speciella funktioner, t.ex. användningen av hashtags # eller 

möjligheten att gilla bilder, som den valda kanalen erbjuder. Uses and gratifications är en 

teori inom ramen för teorier där märkesinnehavare och konsumenter tillsammans skapar värde 

både för sig själva och för märket. 
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Metod och material 

Här redogör jag för mitt empiriska material och de metoder jag använt för att analysera 

materialet. Tillvägagångssättet beskrivs så att läsaren ska kunna följa de olika stegen i arbetet 

och motiven för tillvägagångssättet. 

 

Visuell kommunikation och semiotik 

Mitt empiriska material består av bilder i varumärket Sabo Skirts instagramflöde. Bilder har 

många olika funktioner. De möter oss dagligen i olika format och i olika kanaler. Eriksson 

och Göthlund (2012) vill med begreppet visuell kommunikation visa att bilder inte bara har en 

estetisk funktion, utan också används för att sprida information och kunskap. Författarna 

framhåller att mottagaren av bilden är medskapare av budskapet. Inom semiotiken undersöks 

hur betydelse skapas i samspel mellan avsändare och mottagare. Semiotisk bildanalys är ett 

tillvägagångsätt att analysera bilder som intresserar sig för hur människor skapar mening och 

kommunicerar via tecken. Med hjälp av Barthes terminologi kan bildens mening delas upp i 

två nivåer. Till att börja med förstår man bilden genom att identifiera vad den föreställer 

genom att fastställa vad som finns i bilden. Detta är bildens grundförståelse, denotation. 

Andra nivån går ut på att förstå bildens merbetydelser, dess konnotationer. Här undersöks 

vilka värderingar som bilden ger uttryck för, därmed också vilka associationer som bilden ger 

upphov till. Kulturella konventioner och personliga erfarenheter har stor betydelse för nivå två 

(Eriksson & Göthlund 2012). Jag använder mig av begreppen denotation och konnotation i 

min analys av bilderna.  

Roosvall (2016) tillämpar en multimodal bildanalys i sin artikel om hur religion 

representeras i nyhetsrapproteringens bildspel på nätet. Både bildens inre komposition (”intra-

semiotic”) och bildens relation till och inplacering i kontexten (”extra-semiotic”) undersöks. 

Även hur bilderna sekvenseras i bildspelet är föremål för analys. Detta synsätt är användbart 

för min egen underökning där ett flöde av bilder analyseras både var för sig men också som en 

helhet. En annan distinktion Roosvall gör är om bilden kan sägas vara händelsebaserad 

(”events-based”) eller estetiskt baserad (”aesthetic-based”). Bilder har olika funktioner som 

att informera, sprida kunskap eller väcka en känsla. Det innebär att det är olika kvaliteteter 

som gör att en bild är ”bra”. Därför är den uppdelning Roosvall gör användbar.  
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Innehållsanallys i fyra steg 

Enligt Rose (2012) sker en innehållsanalys av bilder i fyra steg. Det första steget är att samla 

in bilderna. Insamlandet av bilderna kan utföras enligt fyra olika principer (Krippendorf 1980 

och Weber 1990 refererad i Rose 2012:89): slumpvis, stratifierat, systematiskt eller genom 

slumpvis utvalda grupper. När urvalet är gjort bestäms ett antal kategorier för att koda 

bilderna. Detta arbete är den viktigaste delen inom innehållsanalysen och kräver både 

teoretisk medvetenhet och hänsyn till forskningsfrågan. Det tredje steget är att göra själva 

kodningen vilket innebär att varje bild tilldelas en kategori. Detta måste ske noggrant och 

systematiskt. Kodningen ska vara så tydlig att den kan replikeras, alltså upprepas av en annan 

person som ska kunna utföra kodningen likadant. Analysen till sist, består i sin enklaste 

variant av att räkna frekvensen av förekommande kategorier (Rose 2012). 

 

Tillvägagångssätt 

Jag började med att göra en kartläggning av flödet på Sabo Skirts instagramkonto och följde 

efter de fyra stegen i en innehållsanalys som är beskrivna ovan. Urvalet är alla bilder 

publicerade på kontot under en vecka, vilket blev 46 bilder. Detta urval kan kallas ett 

systematiskt urval, då jag valt alla bilder från en viss period. Bilderna fördes in i en tabell och 

numrerades. Nästa steg var att skapa kategorierna genom att fastställa bildens innehåll. Jag 

testade kategorierna på materialet tills alla bilder kunde föras till en kategori. De kategorier 

jag skapade är följande: 

 

Tabell 1: Kategorier 

Spegelselfie Bild tagen av ung kvinna i Sabo Skirts kläder, fotograferad framför en spegel 

Citat Text i bildrutan som formulerar ett budskap 

Inredning Bilder på inredningsdetaljer och miljöer 

Djur Bilder där djur står i fokus 

Stilleben Föremål placerade på ett estetiskt tilltalande sätt, fotograferat uppifrån 

Video Rörlig bild 

Kändisar Repostade bilder på kändisar 

Modell Unga kvinnor i Sabo Skirts kläder fotograferade av någon annan än de själva 

 

Antalet bilder i varje kategori räknades därefter. På så sätt framstod ett mönster och det blev 

tydligt vilka kategorier som var dominerande vilket redovisas i resultatet.  
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     Nästa steg var att analysera de tre kategorierna med hjälp av bildens denotation, 

konnotation och myt/storytelling. De kategorier som valdes var spegelselfie, stilleben och 

djur. Kategorierna är valda utifrån två huvudsakliga premisser; för det första har bilderna i de 

tre valda kategorierna olika ursprung. I en av kategorierna, spegelselfie, är bilderna framtagna 

av varumärkets följare och konsumenter medan kategorin stilleben är bilder framtagna av 

märkesinnehavaren, och den tredje kategorin med bilder på djur i fokus är hämtade från nätet 

utan anknytning till vare sig märkesinnehavare eller konsument. Den andra premissen är att 

bilderna bidrar till storytellingen på olika sätt. Kategorin spegelselfie ger stort utrymme åt 

konsumenterna och följarna som placerar Sabo Skirts kläder i en kontext, stillebenbilderna har 

fokus på produkten tillsammans med öremål som ger mening åt produkten, djurbilderna bidrar 

till att uttrycka olika känslor och behov i den livsstil som storytellingen vill förmedla.  

Det sista steget i min innehållsanalys behandlar flödet som en bild, då sammansättningen 

av bilderna som en helhet har betydelse för berättelsen. 

 

Etiska övervägande och studiens tillförlitlighet 

Mitt empiriska material är hämtat från Sabo Skirts instagramkonto. Bilderna är tillgängliga för 

alla så jag bedömer inte att det krävs speciellt tillstånd att analysera bilderna i ett 

examensarbete. Jag har redovisat mitt urval av bilder som motiveras av min frågeställning hur 

märkesinnehavare och följare (konsumenter) tillsammans skapar värde i varumärket. Studien 

är begränsad till ett varumärke och till ett mindre urval bilder. Den kan ändå bidra till 

förståelse av hur sociala medier, speciellt Instagram, skapar förändrade förutsättningar för 

kommunikation jämfört med den traditionella överföringsmodellen.  

 

 

Resultatredovisning  

Resultatet redovisas i tre steg som beskrivits ovan i metoddelen. Det första är skapandet av 

kategorier för att få en överblick över kontots innehåll. Detta gjordes genom att samla alla 

bilder från en vecka och kategorisera dem. Med detta som grund gick jag vidare och valde ut 

tre kategorier och samlade in ytterligare bilder i dessa kategorier under fem månader, en bild 

för varje kategori från varje månad. Detta resulterade i femton bilder. I det tredje steget 

analyseras hela märkesinnehavarens instagramflöde som en ”bild”.  
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Kategorisering 

För att kunna göra en kategorisering av bilderna samlade jag in alla bilder från en vecka i 

mars 2016. Det blev 46 bilder totalt. Bilderna samlades i en tabell med 46 poster där varje bild 

beskrevs och fördes samman till kategorier. Det blev åtta kategorier som jag benämnde 

modell, spegelsefie, citat, stilleben, inredning, video, djur och kändisar. I tabellen nedan 

redovisas de åtta kategorierna med en exempelbild för varje kategori. 

Tabell 2: Beskrivning av de åtta kategorierna 

Kategori Antal Exempelbild Beskrivning 

Modell 16 

 

Bilder på modeller är den största kategorin. Här 

inkluderas alla bilder där motivet (den unga kvinnan) är 

fotograferad av någon annan. I vissa fall är det 

professionella reklambilder, medan en del bilder är 

avslappnade och fotograferade rakt upp och ner. Ibland 

är ansiktet avklippt eller frånvänt vilket för fokus till 

kroppen och kläderna. I det här fallet är det en 

arrangerad bild. 

Spegel-

selfie 

15 

 

Detta är ett typiskt exempel på vad jag benämner en 

spegelselfie. Kvinnan står i ett kalt grå/vitt rum iklädd en 

byxdress från Sabo Skirt. Det är den näst största 

kategorin med 15 uppladdade bilder under den studerade 

perioden. På en del bilder är ansiktet skylt, avklippt eller 

frånvänt. 

Citat 5 

 

Citat är återkommande i flödet, oftast i den här formen. 

Det här budskapet vill förmedla att kokosolja är 

lösningen på alla problem. Värt att notera är att 

kokosnötter ideligen figurerar i bilderna som ett 

återkommande tema. Citaten har ofta en humoristisk 

approach. 

Stilleben 4 

 

Stilleben är uteslutande bilder tagna uppifrån på föremål 

som associeras till en viss livsstil. Oftast är något 

klädesplagg från Sabo Skirt i fokus för stillebenet. 

I den här bilden ser vi mjuka toner i vitt, rosa och beige 

med föremålen klackskor, en ledig byxdräkt, en lyxig 

uppslagen tidning och en handkräm upplagt på en fäll 

som ger konnotationen av ledighet. 
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Inredning 2 

 

Bilder på inredning och husliga miljöer är inte särskilt 

frekvent förekommande i kontots flöde. När den typen 

av bilder förekommer är de till större del hämtade från 

internet och benämnda i kommentarsfältet som 

#sourceunknown. 

Denna bild illustrerar ett stort sovrum med rustika 

detaljer. 

Video 2 

 

Videos är sällan förekommande i flödet, och när de 

läggs ut är det nästan uteslutande i samband med något 

grundarna av varumärket vill förmedla. 

Djur 1 

 

Bilder på djur i fokus är ett återkommande inslag i 

flödet. När de dyker upp är motivet ofta söta hundar. 

Även djurbilderna är till större del benämnda som 

#sourceunknown. 

Kändisar 1 

 

Bilder på kändisar är en inte alltför återkommande 

kategori. De bilderna är antingen repostade från 

kändisarnas egna instagramkanaler eller repostade från 

okända internetkällor. Bilderna följer dock samma 

färgskala och stil som övriga bilderna i flödet. 

 

Analys av tre kategorier 

Av de sju kategorierna valdes tre för en semiotisk analys. Motivet för urvalet beskriv i 

metoddelen. Kategorierna bidrar på olika sätt till varumärkets storytelling. Kategorierna är 

Spegelselfie, Stilleben och Djur. Spegelselfie är den kategori där användarna bidrar med sina 

bilder och placerar kläderna i en kontext. Stilleben visar kläderna tillsammans med andra 

föremål som säger något om plagget och dess användning. Kategorin Djur förmedlar en 

känsla.  
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Av betydelse för analysen är att den konnotativa betydelsen utgår från de känslor, 

uppfattningar och värderingar som finns i en viss kultur (Fiske 1997). Ett tecken kan alltså ha 

flera konnotativa betydelser. I en märkesgemenskap (on-line brand community) delar 

medlemmarna uppfattningar och värderingar om produkten, i detta fall kläderna. När jag 

anger bildens konnotativa betydelse gör jag det utifrån vad jag uppfattar att medlemmarna i 

märkesgemenskapen företräder för uppfattningar och värderingar. Användarna är unga 

kvinnor och det är deras sociala och kulturella kontext som har betydelse för konnotationen. 

En utmaning för märkesinnehavaren i detta fall är att Sabo Skirts användare finns på många 

ställen i världen, varumärket är globalt. Den kulturella kontexten ser alltså olika ut för 

användarna. Därför blir den sociala och kulturella kontext som skapas inom 

märkesgemenskapen på Instagram viktig. Avkodarna av bilderna är väl förtrogna med 

samtidens mode och kroppsideal och hur detta representeras på Instagram. Användarna är 

t.ex. vana vid spegelselfie som en genre på Instagram.  

 

Spegelselfie 

Denna kategori innefattar alla bilder på kvinnor som tar en bild på sig själva i spegeln där 

telefonen är framträdande i bilden. Själva spegeln, så som kanterna på spegeln, är nästan 

aldrig synlig i bilderna. Dessa bilder är i de flesta fall hämtade från kvinnornas personliga 

instagramkonton. Det är dock tydligt att flertalet av kvinnorna har ett samarbete med Sabo 

Skirt, någon form av ambassadörskap, som ibland även nämns i bildtexterna på Sabo Skirts 

konto. Ofta står det ”Sabo Skirt Ambassador” i profilbeskrivningen på kvinnornas egna 

konton. Trots det etablerade samarbetet som Sabo Skirt har tillsammans med en grupp 

kvinnor idag så har de från början upptäckt varandra på ett eller annat sätt, vilket troligtvis 

skett genom hashtagen #saboskirt. Grundarna av Sabo Skirt har uttalat sig i ovan nämnda 

intervju i ELLE (2013) om att de ständigt skannar av hashtagen på Instagram för att se hur 

konsumenterna använder kläderna och på det sättet ger liv till varumärket. På så vis är de 

alltid öppna för att involvera sina följare och konsumenter till att bidra till Sabo Skirts 

innehåll. Förutom att alltid ha hashtagen #saboskirt under uppsikt arrangerar 

märkesinnehavarna även tävlingar emellanåt där följarna kan delta genom att publicera bilder 

under en särskild hashtag för den aktuella tävlingen på sig själva iförda kläder från 

varumärket. 
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Tabell 3: Spegelselfie 

Bild och caption Denotation Konnotation 

 

En ung kvinna iklädd en 

mintgrön kjol med slits och en 

matchande topp till. Enkla 

guldsmycken. Utsläppt, vågigt 

blont hår. I bakgrunden syns en 

säng med vitt överkast och i 

högra kanten en vit stol. På den 

bruna heltäckningsmattan 

ligger en vit fäll. Väggen är vit. 

Sängen i bakgrunden 

konnoterar den privata sfären 

av ett sovrum. Den i övrigt 

avskalade och ljusa miljön gör 

det enkelt för betraktaren att 

rikta all uppmärksamhet åt 

kvinnan i mitten av bilden. Att 

hon håller upp klänningen med 

ena handen och hållningen i 

övrigt visar på sensualitet. De 

tunna guldsmyckena 

tillsammans med de enfärgade 

plaggen i olivgrönt bidrar till 

en avskalad men lyxig look. 

Det vågiga, blonda håret, de 

omålade korta naglarna och 

hennes solbrända hy uppvisar 

naturlig skönhet. 

 

En ung kvinna iklädd en vit, 

figurnära klänning med bar 

mage. Hon har ett enkelt 

halssmycke med en halvmåne, 

samt två lite större ringar på 

handen hon håller telefonen i. 

Det ljusa håret är uppsatt i en 

flätad frisyr. Hennes bruna hy 

framhäver den vita färgen på 

klänningen. Den guldiga 

telefonen skymmer hennes 

ansikte och bakgrunden är helt 

vit. Bilden är dubblerad och 

spegelvänd. 

Håret, kroppen och kläderna 

får all uppmärksamhet i denna 

bild då telefonen skymmer 

ansiktet och bakgrunden är helt 

vit. Bildtexten uppmanar till att 

skapa en mer feminin stil med 

”a boho hair style”, alltså en 

mer bohemisk stil som enligt 

Sabo Skirt bl.a. innefattar flätor 

av olika slag. Den vita 

klänningen är trots djup 

urringning och bar mage 

elegant i sammanhanget. 

Kvinnan har en neutral 

hållning och lutar sig lite åt 

sidan. Hennes solbrända hy 

framhäver den vita klänningen 

och de enkla silversmyckena 

bidrar till en avskalad elegant 

stil. 
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En ung kvinna som sitter på 

golvet i en grå, lång klänning 

med lös passform. Hon har 

svart hår och långa, ljusa 

naglar. På axeln har hon en 

kanin och på golvet runt om sig 

har hon tre katter och en kanin. 

Bakgrunden är vit, golvet är 

ljusgrått och i framkanten av 

bilden syns en vit fäll. 

Kvinnan som sitter i en lång 

klänning på golvet ser oberörd 

och van ut över att ha så många 

djur runt omkring sig, snudd på 

nonchalant. Bildtexten 

framhäver att Sabo Skirt gillar 

henne för att hon är en ”stylish 

animal lover”, något som 

genomsyrar hela Sabo Skirts 

konto. Den vita fällen som 

skymtar längst ner i bilden 

ramar in och mjukar upp 

miljön i bilden. 

 

En ung kvinna sitter på golvet i 

en ärmlös rostfärgad byxdress 

med bar rygg. På vänstra sidan 

av bilden har hon håret i en 

hög hästsvans, och på högra 

sidan är håret uppsatt i en lös 

fiskbensfläta. Hon sitter på en 

grå matta i ett i övrigt grått rum 

med ett svart sminkbord i 

bakgrunden. Längs ryggraden 

har hon en tatuering.  

I och med att den unga kvinnan 

sitter med huvudet frånvänt 

kameran så får kroppen och 

håret allt fokus. Hennes blonda 

uppsatta hår och solbrända hy 

tillsammans med den 

avslappnade byxdressen 

konnoterar att hon är på väg ut, 

eventuellt till stranden. Miljön 

är ett hem. 

 

En ung blond kvinna iklädd en 

lång transparant vit klänning 

med en vit bikini under. I 

bakgrunden syns en vit säng 

med zebramönstrat överkast 

och en vit himmelsäng. 

Väggen är vit och golvet är en 

ljus heltäckningsmatta. 

Telefonen hon håller i har svart 

skal. 

Bikinin tillsammans med den 

löst sittande transparanta 

klänningen konnoterar en lyxig 

strand-look, vilket också är vad 

som står i bildtexten. Kvinnans 

blonda hår och solbränna 

konnoterar att hon är ute 

mycket, troligtvis på stranden. 

Sängen och sänghimlen i 

bakgrunden konnoterar även 

här den privata sfären då vi 

befinner oss i kvinnans 

sovrum. 
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Stilleben 

Ordet stilleben är enligt Nationalencyklopedin en sammansättning av de nederländska orden 

stil ’stilla’ och leven ’liv’. Det är en ”motivart inom bildkonsten med uppställningar av 

föremål, växter etc.” (NE.se). Jag har valt att benämna denna kategori stilleben då bilderna är 

uppbyggda av föremål placerade kring ett eller två plagg från Sabo Skirt. Föremålen är 

medvetet valda för att signalera en viss stil eller användningsområde.  Bilderna är alltid tagna 

uppifrån på ett fåtal sammansatta föremål. 

 

Tabell 4: Stilleben 

Bild och caption Denotation Konnotation 

 

En beige/grå kort byxdress med 

vit spets i midjan ligger på ett 

grått trägolv bredvid ett par 

beigea sandaletter. Intill finns 

även en marmorbricka med ett 

ljus på, ett guldigt halsband, en 

ask med en tjur på samt en 

Chanelparfym. 

Den beige/grå byxdressen är i 

sig ganska enkel och stilren, 

medan de andra detaljerna i 

bilden signalerar lyx. 

Exempelvis Chanel-parfymen 

visar på sofistikerad elegans.  

 

En vit skjorta med Sabo Skirt 

loggan synlig i nacklappen 

ligger hopvikt över ett par slitna 

jeansshorts. Under skjortan 

skymtar även en VOGUE-

tidning och på jeansshortsen 

ligger ett par mörka solglasögon 

med tunna silverbågar. Bredvid 

står en grön liten växt i en grå 

granitkruka. Allting ligger på en 

vit fäll och i övre kanten av 

bilden syns en beige 

rottingmatta. Trägolvet är 

gråmålat. 

Skjortan tillsammans med de 

slitna jeansshortsen och de 

mörka solglasögonen 

konnoterar en avslappnad och 

cool stil. Magasinet Vogue 

signalerar världsvana och 

trendmedvetenhet.  
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En grå topp ligger snett över en 

lång, tajt kjol i matchande färg. 

Bredvid finns en liten väska i 

svart/vitt ko skinn samt en svart 

skinnsko med hög klack och 

snörning framtill. Under 

kläderna ligger en vit/svart 

fluffig matta. 

Toppen som liknar en bustier 

och den tajta kjolen liknar en 

fest-outfit. De svarta 

högklackade skorna och den 

lilla väskan bidrar till denna 

konnotation eftersom den typen 

av kläder inte är det första man 

sätter på sig för att strosa på 

stan eller stranden. Bildtextens 

budskap är ”Long weekend 

ready! Love charcoal anything” 

vilket gör att man tänker att det 

är en helg-look. Färgen är 

tuffare och hårdare än vad 

övriga stilleben med mer 

vardagliga outfits är. 

 

En vit kort byxdress ligger på 

ett glasbord med guldramar och 

en beige rottingduk under. 

Under bordet syns en grå 

rottingmatta. Till höger om 

byxdressen står ett par bruna 

sandaletter med svarta band och 

till vänster ligger en svart 

skinnväska. I mitten på 

byxdressen ligger ett par runda 

solglasögon. 

Den vita byxdressen, 

solglasögonen, väskan och 

sandaletterna konnoterar en 

avslappnad outfit att ha på 

dagen i varmt väder och 

solsken. Rottingdetaljerna i 

bilden för tankarna till 

strandmiljö. Bildtexten menar 

att de sammansatta plaggen är 

”Casual perfection”, något som 

är ett genomgående tema i 

många av bilderna. Det stilrena 

och enkla är något som 

eftersträvas. 

 

En brun långärmad klänning 

med vid kjol och markerad 

midja ligger på golvet bredvid 

en ljus stråhatt. Bredvid ligger 

även en vattenflaska med 

tillhörande rep och ett par bruna 

sandaler. I klänningen skymtar 

en guldfärgad bikinitopp fram. 

Golvet är i ljusgrått trä. 

Klänningen är söt och flickig 

men behåller det stilrena då den 

är enfärgad. Bikinitoppen, 

solhatten, vattenflaskan och 

sandalerna visar tydligt på att 

bilden eftersträvar att anknyta 

till stranden. Bildtexten ”Those 

tan casual vibes” förstärker den 

känslan med ordet ”tan” som 

betyder solbränna som hänger 

ihop med stranden. 
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Djur 

Det är tydligt genom Sabo Skirts bildflöde att djur är viktiga bidrag till berättelsen då djur är 

en kategori som frekvent återkommer. Gemensamt för bilderna i den här kategorin är att de 

nästan uteslutande är taggade som ”source unknown”, vilket innebär att bilderna är hämtade 

från internet och har från början inte någon direkt koppling till varumärket. Dessa bilder är 

alltså varken framtagna av märkesinnehavarna eller konsumenterna, däremot är de noga 

utvalda av märkesinnehavarna för att tillföra en känsla till varumärket och förmedla en 

livsstil. Djuren är oftast katter och hundar. På bilderna syns de tillsammans med något attribut 

som förknippas med människor som i exempelbilderna där en skön fäll, en dator, ett vinglas, 

en blomsterkrans och en glass placerar djuret i en händelse. Bildens konnotativa betydelse 

skapas inom märkesgemenskapen som ett uttryck för den livsstil kläderna representerar även 

om kläderna inte är synliga på bilderna.  

 

Figur 2: Skådespelaren Bella Thorne besöker festivalen Coachella. Bild hämtad från 

Pinterest. 

Ett exempel på en extern referens som ingår i den sociala och kulturella kontext som 

användarna är delaktiga i är musikfestivalen Coachella som går av stapeln varje år i Indio, 

Kalifornien. Festivalen är ett stjärnspäckat event med många trendiga besökare. Den 

bohemiska stilen, som också går under förkortningen ”boho” i Sabo Skirts bildtexter, är den 

oskrivna klädkoden för evenemanget. En del i denna klädkod är blomsterkransar eller andra 

hårutsmyckningar. Bilden från festivalen är ett exempel på en kulturell referens som finns 

”gömd” i bilden nedan på kaninen i blomsterkrans. 
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Tabell 5: Djur 

Bild och caption Denotation Konnotation 

 

En kattunge i färgerna 

mörkbrun, ljusbrun och vit med 

rosa nos ligger hopkurad på en 

vit fäll. 

Kattungen som ligger hopkurad 

på den vita fällen utstrålar total 

avslappning. Som betraktare 

avundas man katten. Det är 

viktigt med vila. 

 

En vit hund med lång, rak, 

fluffig päls sitter i knäet på en 

kvinna med utsläppt vågigt 

brunt hår. Kvinnan har på sig en 

svart tröja med uppkavlade 

ärmar och bara ben. Hennes 

naglar är långa med rosa 

nagellack och hon skriver på en 

Macbook. Bakgrunden är vit. 

Hunden sitter välvilligt i 

kvinnans knä och det ser ut som 

att den ler. Kvinnan skriver på 

en Macbook-dator vilket 

konnoterar att hon jobbar med 

något eller t.ex. bloggar. 

Bildtexten och bilden 

konnoterar att arbete inte måste 

vara jobbigt. 

 

En korthårig vit hund med svart 

nos sitter utomhus i knäet på en 

människa i grå piké. Hunden 

lutar hakan mot träbordet och 

närmast kameran syns ett 

vinglas med rosafärgad vätska i. 

Glaset är immigt. 

Glaset i förgrunden konnoterar 

helg och ledighet. Hunden 

uttrycker längtan efter helg. 

Avståndet till glaset från 

hunden symboliserar att 

ledigheten som den längtar efter 

är en bit bort. Bilden visar 

också på en växelverkan mellan 

jobb och ledighet. Man jobbar 

hårt för att på helgen kunna 

unna sig livets goda. 
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En beige kanin med mörka 

ögon står halvt i profil framför 

en vit vägg. Runt öronen har 

kaninen en blomsterkrans med 

orangea blommor och gröna 

blad. 

Bilden publicerades på Sabo 

Skirts konto i samband med den 

kändistäta musikfestivalen 

Coachella i Kaliforniens öken. 

Blomsterkransen förmänskligar 

kaninen, och tillsammans med 

bildtexten får det betraktaren att 

längta efter festivaler. Kransen 

symboliserar frihet och 

festivalkänsla. Blomsterkransar 

kan även ses som ett bohemiskt 

attribut. 

 

En Golden Retriever hundvalp 

sitter utomhus på stenbelagd 

mark och slickar på en 

strutglass som en människa 

håller framför hunden. 

Den här bilden visar på ett 

samspel mellan djur och 

människa. De snälla ögonen ser 

vädjande upp mot glassens 

ägare. Hunden har tillit till 

människan. Bilden utstrålar 

kärlek mellan djur och 

människa, som bildtexten också 

visar på. 

 

 

Storytelling 

Grundarna av varumärket Sabo Skirt startade sin resa som entreprenörer för fem år sedan 

genom att skriva en gemensam modeblogg. På bloggen publicerade de bilder på kläder som 

de själva använde, vilket väckte intresse hos läsarna. Snabbt fick de stor respons från 

bloggläsare som frågade var kläderna var köpta. Efter det positiva gensvaret fick de idén att 

starta en online-butik där syftet var att sälja kläder. I sin youtubekanal berättar de om hur de 

startade Sabo Skirt och vilket stort arbete de la ner för att lyckas. De är båda utbildade inom 

ekonomi och marknadsföring. De är unga kvinnliga entreprenörer som har skapat ett 

varumärke utifrån sina egna intressen och livsstil. De som följer dem på Instagramkontot och 

köper deras kläder är unga kvinnor som kan identifiera sig med grundarna Tessy och Yiota, 

som inte är anonyma bakom sitt varumärke. Grundarna har ett genuint intresse för sina följare 
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och konsumenter, vilket är tydligt på Sabo Skirts Instagramkonto där de t.ex. refererar till sina 

följare som gudinnor.   

 

 

Figur 3: Bild från intervju med grundarna på Sabo Skirts youtubekanal 

 

I bilden ovan syns flera attribut som återkommer i bilderna på Instagram vilket visar på en 

medveten strategi i kompositionen av bilderna. Det är den söta hunden, mjuka skinnfällar och 

inredningsdetaljer i grått och vitt, en liten planta, en kokosnöt samt de själva som är solbrända 

och utstrålar en naturlighet i ljusa kläder. Denna berättelse om de själva och deras livsstil ser 

jag som en ramberättelse till deras kläder och hur de bäddas in i bilder som ger mening åt 

kläderna och dess användning. 

Varumärket vill med bilderna på Instagram förmedla en stämning som överensstämmer 

med den livsstil som deras kläder representerar.  Min analys är att Sabo Skirt genom sina 

”spegelselfies” vill skapa en avdramatiserad och avskalad bild av sina kläder som inte känns 

regisserad. Som ambassadörer är kvinnorna som figurerar i dessa ”spegelselfies” väl utvalda 

att representera Sabo Skirt och användas på företagets instagramkontot. Kvinnorna är 

uteslutande långa, smala och solbrända med långt, vågigt hår. Tillsammans med de bilder 

Sabo Skirt själva producerar där kokosnötterna och strandmiljön ofta skymtar skapas en 

berättelse med en avslappnad, modemedveten ”strandtjej” i huvudrollen. Hon har en aktiv 

livsstil som innefattar både arbete och en innehållsrik fritid. Hon framstår som självständig 

och oberoende.  
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Bilderna på instagramkontot syftar till att ge följarna kunskap om att kläderna finns och var de 

kan köpas, att väcka en känsla hos följarna där kläderna finns med som en komponent bland 

andra och att få följarna att vilja köpa kläderna, alltså att gå till handling och ”klicka hem” 

några favoriter.  

 

Flödet som en sekvens av bilder 

Förutom att se på varje bild för sig utgör alla bilder på kontot en komposition som går utöver 

varje bild. Bilderna skapar tillsammans en stämning som byggs upp av färg, form och 

återkommande detaljer. Som vi kan se i exempelbilden nedan finns det en medveten 

färgskala. Färgtonerna går i vitt, grått och beige. Vi ser också ett mönster i att bakgrunden i 

bilderna är avskalad utan störande objekt. Ett återkommande tema i bilderna är strandmiljön 

och objekt som refererar till stranden. 

 

Figur 4: Ett utsnitt av Sabo Skirts flöde på Instagram  

Min tolkning är att de avskalade miljöerna gör att följare i olika delar av världen enkelt kan 

sätta sig in i miljön som bilden visar, då den inte visar föremål som bara förstås i en 

geografiskt avgränsad miljö. Det ljusa och avskalade blir också något att eftersträva. I och 

med att varumärket riktar sig till en global publik gynnas de av att ha ambassadörer från olika 

länder. Under min studie undersökte jag var i världen som ambassadörerna bor, och det visade 

sig att de var utspridda över ett flertal länder så som USA, Norge, Sverige, Australien och 

Brasilien för att nämna några.  
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Diskussion 

Bilder har stor betydelse för hur vi uppfattar varumärken. Hur företag väljer att presentera sig 

själva och sina produkter är en viktig del i företagets kommunikation med sina konsumenter. 

Människor konsumerar produkter och tjänster från utvalda varumärken, medvetet eller 

omedvetet, för att tillägna sig en viss livsstil. Om företaget lyckas med att kommunicera sin 

identitet så att det sätt som de vill uppfattas på överensstämmer med deras image så märks det 

i en aktiv märkesgemenskap. Analysen av Sabo Skirts Instagramkonto visar att företaget 

samspelar med sina följare/kunder och båda parter anpassar sig dynamiskt efter varandra. 

Som Bengtsson och Östberg (2011) menar har ett märke inte någon mening i sig självt utan 

mening skapas i samspel med människor i samhället genom berättelser producerade av det 

som Bengtsson och Östberg benämner “märkets författare”. På Sabo Skirts instagramkonto är 

märkesinnehavaren och följarna tillsammans märkets författare. Följarna använder kläderna 

och ger dem betydelse i sin egen vardag samtidigt som märkesinnehavaren skapar möjligheter 

för dem att synas på ett instagramkonto med 1,5 miljoner följare.  

Detta kan tolkas med hjälp av teorin uses and gratifications som säger att användningen 

av media alltid är målinriktad. Människor väljer aktivt media efter vilka deras behov är och 

hur väl användningen tillfredsställer dessa behov. Teorin formulerades långt innan sociala 

medier fanns, men belyser hur användare aktivt utnyttjar de möjligheter och speciella 

funktioner, t.ex. användningen av hashtags # eller möjligheten att gilla och tagga bilder, som 

sociala medier erbjuder. Uses and gratifications är en teori som är väl lämpad att förklara hur 

människor använder sociala medier där det aktiva valet av media och vad människor gör är 

styrt av behov och behovstillfredsställelse. Ett sådant behov som är tydligt på Instagram är 

behovet av att synas och uttrycka sin personliga livsstil och smak. 

I avsnittet om tidigare forskning finns diskussioner kring olika nivåer i en 

märkesgemenskap. Bengtsson och Östberg (2011) talar om tre nivåer av märkeskunnighet. 

Sabo Skirts ambassadörer är ett exempel på den tredje nivån där konsumenten inte bara är 

följare, utan också en opinionsbildare. Dessa personer är trendsättare och som sådana viktiga 

för företaget (Bengtsson & Östberg 2011). 

Sashi (2010) talar å sin sida om fyra olika nivåer beroende på var användarna befinner sig 

i ”the consumer engagement cycle”. När användarna blir ”fans” har de starka emotionella 

band till märket samt hög grad av relationellt utbyte. Fansen har ett engagemang, men det 

krävs att organisationen underlättar för kunderna att bli fans. I min undersökning är 

användarna som bidrar med spegelselfies Sabo Skirts fans. De använder en känd genre på 
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Instagram men utformar sina bilder i stil och form så att de passar ihop med andra bilder som 

publiceras i flödet på Sabo Skirts konto. Den visuella storytellingen är ramen där bilderna 

tillsammans förstärker varandra och bygger upp berättelsen. De konnotationer som en bild 

framkallar är beroende av andra bilders konnotationer. Sammanhanget skapar betydelsen. 

Djurbilderna t.ex. hämtas från Internet och har skapats i andra sammanhang men på Sabo 

Skirts Instagram får de hjälpa till att illustrera mänskliga känslor och aktiviteter förutom att 

söta djurbilder alltid drar till sig uppmärksamhet i sociala medier.   

Instagram ger nya möjligheter till varumärkeskommunikation där bilder står i centrum. 

De tekniska funktionerna i applikationen gör det lätt för märkesinnehavare att interagera med 

sina konsumenter och skapa en dynamisk märkesgemenskap. Varumärkets storytelling är ett 

medel för att gemensamt skapa värde i en fortgående process. Applikationerna inom sociala 

media utvecklas snabbt och ökningstakten av användare är hög. Användarna söker sig till de 

kanaler som passar bäst för deras syften vid olika tillfällen. Det är ett intressant fält att studera 

och vidare forskning om hur kommunikationen går till och vilka effekter den har är viktig, 

inte minst för verksamma kommunikatörer och marknadsförare som varje dag producerar 

innehåll på Instagram, Facebook, Twitter och andra kanaler för att skapa det ”engagement” 

som Sabo Skirts grundare menar är nyckeln till framgång.     
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