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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag använder co-branding och sociala medier för att 

skapa betydelse för sitt varumärke. Detta kommer jag att undersöka utifrån följande 

huvudfrågeställning: 

 Vilka betydelser skapas, alternativt förstärks, genom StyleIn AB’s co-brandingsamarbeten på 

sociala medier? 

För att göra det tydligare har jag även två mindre frågeställningar att utgå ifrån: 

 Hur använder StyleIn AB sociala medier som främsta forum för co-branding samarbeten? 

 Hur skapas och förstärks betydelse i StyleIns inlägg på sociala medier genom cobranding? 

   Den pågående expansionen av sociala medier och den visuella kulturens framväxt är grunden till 

varför jag valt att skriva denna uppsats. Betydelser, budskap och värderingar kommer till uttryck i 

visuellt material och sprids enkelt och snabbt via olika sociala medier. Då kanalerna är billiga att 

använda sig utav är det vanligt för företag att bedriva sin marknadsföring i dessa forum.  

  I denna uppsats har jag valt att titta närmare på hur ett företag använder sociala medier för att sprida 

både sitt eget och andra varumärkens budskap genom vad man kallar för “co-branding” i sociala 

medier.  

  Min studie är avgränsad till det svenska modeföretaget StyleIn AB’s sociala kanaler där de ihop med 

andra företag exponeras i visuella former. Anledningen till att jag valde företaget StyleIn har att göra 

med att co-branding är en stor och återkommande del av deras marknadsföring på sociala medier. Med 

anledning till forumet för denna marknadsföring kommer mitt bakgrundskapitel beröra just sociala 

medier. 

  Eftersom co-branding är en varumärkesbyggande process kommer mitt teoretiska ramverk, inklusive 

mitt kapitel om tidigare forskning, att beröra olika teorier kring varumärken samt forskning i 

fenomenet co-branding. Teorier kring sociala mediers nytta för varumärken kommer också presenteras 

för att kunna besvara hela min frågeställning.  

  Vidare använder jag mig av semiotisk analys som metod för att jag så djupt som möjligt skall kunna 

förklara de olika betydelserna i de tre inlägg jag använder mig utav. 

  I mitt resultat kommer jag fram till att StyleIn’s co-branding samarbeten på sociala medier är en 

värdeskapande process som bygger upp StyleIn som varumärke genom att använda sig av betydelser 

lånade av andra varumärken. Jag kommer fram till att det handlar om värderingar som rör en viss typ 

av livsstil och utifrån dessa kan man urskilja betydelser och meningar uppkomna ur användandet av 

andra varumärken ihop med sitt eget på sociala medier. 
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1. Inledning 

 

Co-branding, eller användningen av två eller fler varumärkesnamn i samma produkt, är en 

populär varumärkesstrategi. Genom att presentera två varumärkesnamn på en produkt, lånar 

marknadsförare varumärkesvärde från andra varumärken. På detta sätt kan co-branding 

påverka responsen från konsumenter i jämförelse med om den nyare produkten marknadsförs 

med endast sitt egna namn. (Gurhna-Canli, Hayran, Kubat och Swaminathan, 2015:45). 

  Det svenska modeföretaget StyleIn AB syns ofta i olika mediesammanhang. Det är ett 

modeföretag som gör kläder för kvinnor och tillhör den mer exklusiva kategorin av kvinnligt 

mode. Företaget har funnits sedan år 2006 men det är inte en självklarhet för StyleIn AB att 

gå med vinst varje år. (Alla bolag, 2015) Av denna anledning kan de alltså inte lägga några 

större summor på reklamkampanjer och annonsering, istället får de nyttja det som Solomon 

och Tuten (2013)  kallar för ”förtjänat medieutrymme” och innebär synlighet på bland annat 

sociala medier och i modemagasin (Solomon & Tuten, 2013:17). På företagets sociala kanaler 

visas inte bara deras egna produkter och varumärke utan det är också vanligt att se andra 

varumärken exponeras ihop med StyleIn i olika marknadssamarbeten, vad exempelvis 

Gurhna-Canli, Hayran, Kubat och Swaminathan (2015) kallar för Co-branding. 

  Visuellt material är en stor del av vår vardag, vare sig vi aktivt väljer det eller ej. Våra liv 

styrs praktiskt taget av kommunikationsteknologier som gör det möjligt för oss att utbyta 

idéer, information och värderingar (Cartwright & Sturken, 2009:1) och i min studie vill jag 

analysera hur företag använder visuell media för att uttrycka sitt, och andras, varumärken. 

Anledningen till att jag vill ägna min studie åt detta är för att jag delar Cartwright och 

Sturken’s (2009) uppfattning om att det är en stor del av våra liv.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att på djupet gå in och analysera hur företag använder sig av fenomenet ”co-

branding” på sociala medier. Jag kommer att undersöka hur betydelser skapas i medierade co-

brandingsamarbeten genom att se till hur de olika varumärkena kan dela sina värderingar med 

varandra i visuellt material. Eftersom studien avser att undersöka vilka värderingar 

varumärkena bär på, samt hur dessa kan påverka varandra genom uttryck på sociala medier, 

kommer jag att göra en semiotisk analys för att på djupet kunna få fram betydelser och 

meningar bakom de visuella inläggen. 

  Min huvudfrågeställning är: 
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 Vilka betydelser skapas, alternativt förstärks, genom StyleIn AB’s co-

brandingsamarbeten på sociala medier? 

För att göra det tydligare har jag även två mindre frågeställningar att utgå ifrån: 

 Hur använder StyleIn AB sociala medier som främsta forum för co-branding samarbeten? 

 Hur skapas och förstärks betydelse i StyleIns inlägg på sociala medier genom cobranding? 

 

1.2 Disposition 

Nästkommande stycke har jag valt att kalla för Bakgrund och jag kommer där att presentera 

varför sociala medier är en så viktig plattform för företag att marknadsföra sig på idag. Detta 

med anledning att mitt valda studieobjekt är innehåll publicerat på just sociala medier.       

   Därefter följer ett kapitel med rubriken Tidigare forskning och i detta vill jag redovisa för 

hur tidigare vetenskapliga artiklar har studerat ämnet co-branding samt teoretiskt få 

användning av deras resultat i min studie.  

  Sedan följer ett kapitel döpt Teori där jag kommer redogöra för vilka teorier kring 

varumärken och val av plattform för marknadsföring jag kommer att utgå ifrån. Vidare 

kommer kapitlet Metod som till en början består av förklaring kring metodval och 

tillvägagångssätt. Jag har valt att anta det semiotiska angreppsättet där jag analyserar tecken 

och koder för att kunna tyda hur betydelser skapas för StyleIn AB genom co-branding på 

sociala medier. I avsnittet därefter, som är min Analys, presenteras resultatet av 

undersökningen följt av kapitlet Resultat och diskussion där mitt resultat kopplas till tidigare 

forskning och teoretiskt ramverk för att sedan analyseras vidare. Till sist har jag kapitlet 

Slutsatser där jag kommer besvara min frågeställning och sedan ge förslag på vidare 

forskning i området.  

 

1.3 Avgränsning 

  För att begränsa mig i min studie inom den tidsram jag haft har jag valt att göra viss 

avgränsning. Då mitt huvudsyfte från början var att analysera själva fenomenet co-branding 

och dess uttryck på sociala medier hade det ju varit intressant att göra detta ur ett mer 

omfattande perspektiv, med fler företag inblandade. Men eftersom jag hellre ville intressera 

mig för det visuella och hur det skapar betydelse snarare än att bara snudda vid innehållet och 

inrikta mig mer på det generella, hade detta blivit alldeles för stort för min uppsats. Därför 

valde jag att fokusera på ett specifikt företag och deras sociala kanaler. Jag har främst valt 
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inlägg på de sociala kanalerna Facebook och Instagram och jag har begränsat mig till inlägg 

med bild och text för att vi ständigt omger oss av denna typ av visuellt material.  

 

 

1.4 Bakgrund 

I detta avsnitt ger jag en bakgrund till mitt studieval, nämligen förekomsten av företags 

användning av sociala medier, vilka strategier som vuxit fram samt olika argument till varför 

företag använder sociala medier för att marknadsföra både sitt varumärke och sina 

produkter. 

 

Författarna till boken Sociala medier - en marknadsföringshandbok (2010) påstår att man som 

företag kan öka spridningen av både närvaro, produkter och budskap med hjälp av sociala 

medier. Om företag är aktiva i sociala medier och involverar konsumenterna genom att 

anpassa marknadsföringen efter dem,  kan de också nyttja konsumenternas kontaktnät. 

(Holmström & Wikberg 2010:34).  

   Solomon & Tuten (2013) påstår att marknadsföring via sociala medier erbjuder en möjlighet 

att nå konsumenter där de arbetar och bor. Denna aspekt anses vara viktig då författarna 

menar att det är deltagande som gör sociala medier till en framgångsrik plattform för 

marknadsförare. Konsumenter får mer att säga till om och marknadsförare kan då anpassa 

sina kampanjer efter dessa (Solomon & Tuten, 2013:14). 

  Vidare beskriver författarna till boken Social Media Marketing (2013) hur det finns tre 

huvudtyper av tillvägagångssätt för att använda sig av medieutrymme, dessa är: betalt, ägt och 

förtjänat. Sociala medier tillhör det författarna kallar för “förtjänat medieutrymme” och är 

viktiga eftersom de inte har någon direkt kostnad och kan inte kontrolleras av företaget självt.    

   Företag skapar innehåll och sprider detta genom betalt medieutrymme, deltar i event och 

välgörenhet, skapar god kundservice och mycket fler kostsamma marknadsföringsaktiviteter, 

allt i hopp om att få spridning av sitt budskap på sociala medier (Solomon & Tuten, 2013:17). 

  Solomon och Tuten (2012) hävdar att man kan använda sociala medier för att assistera 

konsumenter genom hela köpprocessen. Tillvägagångssättet för detta är att de infiltrerar vissa 

steg i denna process för att exempelvis öka varumärkeskännedomen, höja populariteten och 

varumärkesimagen, skapa varumärkesvärde, implementera ett begär och på så sätt få 

konsumenter att handla. Enligt författarna kan företag exempelvis öka 

varumärkeskännedomen  genom att ständigt upprätthålla en närvaro i sociala medier samtidigt 

som deras målgrupp också är närvarande (Solomun och Tuten, 2013) .  
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2. Tidigare forskning 

Här vill jag visa hur tidigare forskning inom området co-branding kan se ut samt hur dessa 

undersökningar och experiment gått till. Denna tidigare forskning behandlar inte den visuella 

förekomsten av co-branding på sociala medier utan snarare mer konkreta anledningar till 

varför varumärken ingår i dessa samarbeten med varandra. Vad min uppsats kommer att 

bidra med är ett medie- och kommunikationvetenskapligt perspektiv på co-branding där jag 

med hjälp av en semiotisk analys undersöker hur det visuella formatet av co-branding skapar 

betydelser. Vad forskarna i de olika artiklarna kommit fram till i sina slutsatser kommer ändå 

kunna utgöra en teoretisk grund i min studie och därför är de vetenskapliga artiklarna jag 

valt viktiga för min uppsats. 

 

Artikeln ”How, When, and Why Do Attribute-Complementary versus Attribute-Similar 

Cobrands Affect Brand Evaluations: A Concept Combination Perspective" (2015) lyfter fram 

hur konsumenter utvärderar co-brandade samarbeten och vilken som är mer fördelaktigt, om 

de båda varumärkena har egenskaper som kompletterar varandra eller om de har egenskaper 

som liknar varandra. 

  Forskarna gör tre olika kvantitativa och kvalitativa experiment på studenter vid ett 

universitet där de mäter olika kombinerade koncept, förhållanden och utvärderingar kring 

olika varumärkessamarbeten. I resultatet kommer de fram till att om två varumärken fungerar 

som komplement till varandra i ett co-brandingsamarbete blir dessa mer framgångsrika än om 

det skulle handla om två varumärken som istället liknade varandra.  

  Denna artikel visar alltså på att varumärken inte måste vara lika varandra vilket har varit en 

utgångspunkt i tidigare forskning som gjorts om co-branding. Däremot lyfter författarna fram 

att båda parterna i ett samarbete bör innehålla ett attribut som indikerar på en grundläggande 

nivå av lika värderingar. Denna artikel kan ses som en grund i vidare forskning kring co-

branding med varumärken som inte ens delar samma värderingar (Gurhna-Canli, Hayran, 

Kubat och Swaminathan, 2015:56). 

  I artikeln ”Riding Coattails: When co-branding helps versus hurts less-known brands” lyfter 

forskarna Angle, Cunha och Forehand (2015) fram hur resultatet av ett co-branding samarbete 

beror på hur varumärkenas produkter presenteras. Detta kommer de fram till genom tre 

experiment som visar på hur närvaron av ett välkänt varumärke antingen kan stärka eller 
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försvaga associationerna till det mindre kända varumärket (Angle, Cunha, Forehand, 

2015:1284).  

   Vidare har Angle, Cunha och Forehand (2015) en hypotes om att positiva associationer för 

det mindre kända varumärket beror på huruvida co-brandingsamarbetet uppträder med, eller 

utan, omedelbar information om hur utfallet kommer att se ut.  

   Genom tre olika experiment kommer de fram till ett gemensamt synsätt där de visar på att 

nästan all co-branding med ett positivt, etablerat varumärke, nästan alltid kommer att förbättra 

utsikten för ett mindre känt varumärke. 

  Angle, Cunha och Forehand (2015) visar vidare på hur utsikten för det mindre kända 

varumärket kan skadas genom att samarbeta med ett etablerat varumärke. Förklaringen till 

detta är oförmågan för det nya varumärket att etablera starka associationer med resultatet när 

det co-brandade förhållandet redan inkluderar ett starkt varumärke (Angle, Cunha, Forehand, 

2015:1296). 

  Jamal och Oeppen (2014) utreder naturliga relationer i co-brandingsamarbeten inom 

modeindustrin i sin artikel ”Collaborating for success: managerial perspectives on co-

branding strategies in the fashion industry". Forskarna har gjort intervjuer med 

varumärkeschefer för att komma fram till hur man skapar värde i varumärket, trots olika typer 

av relationer (Jamal och Oeppen, 2014: 925). 

  Författarna beskriver hur det finns olika nivåer av förhållanden och i resultatet beskrivs 

dessa, ihop med motivation, som de huvudsakliga anledningarna till att man går in i ett co-

brandingsamarbete. De tar även upp vissa risker och utmaningar som varumärkeschefer stött 

på. 

  Jamal och Oeppen (2014) visar också hur samarbeten med låg interaktion även har den 

lägsta nivån av delat värdeskapande eftersom samarbetet endast uppstått i syfte att bygga 

medvetenhet. Att bygga medvetenhet genom co-branding visade sig vara vanligt i alla typer 

av relationer och ligger även som ett fundament för ett framgångsrikt samarbete (Jamal och 

Oeppen, 2014:926). 

  Ett exempel i studien är hur luxuösa modevarumärken använder sig av co-brandingstrategier 

med lågprisvarumärken för att appellera till deras ”låga” nivå för att på så sätt kunna öka 

medvetenhet på en marknad de inte tidigare haft tillgång till. Detta för att lyxvarumärken 

oftast har ett tak, det kan vanligtvis vara svårt att uppgradera sig eftersom de ofta redan är 

”högst upp”. 

  Som en sammanfattning av denna artikel kan man dra slutsatsen att samtliga experiment 

bidrog till att se co-branding som ett positivt sätt att vidga sin existerande marknad på. Också 
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använde vissa varumärken co-branding som ett sätt att attrahera framtida partnerskap genom 

att höja sin varumärkesmedvetenhet med hjälp av andra varumärken. (Jamal och Oeppen, 

2014: 934) 

 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de teorier jag kommer att utgå ifrån. Dessa skall 

ligga till grund för min studie i hur varumärken påverkas utifrån co-branding samarbeten på 

sociala medier. Genom att redogöra för de olika teorierna samt argumentera för varför de är 

viktiga för mitt syfte kommer dessa att utgöra grunden i min analys.  

 Utifrån mitt tidigare kapitel kring tidigare forskning om co-branding finner jag teorier kring 

varumärken, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, företagsidentitet, varumärkesimage, 

associationer och identitetsskapande nödvändiga, vilket är anledningen till att jag valt dessa. 

Men för att komma åt det min studie ämnar undersöka: co-branding på sociala medier, har jag 

även en teoretisk utgångspunkt ur varumärkens nytta på sociala medier. Detta behandlas 

delvis i mitt bakgrundskapitel men kommer presenteras ytterligare här. 

 

 

3.1 Varumärken och varumärkeskapital 

StyleIn AB lägger stort engagemang i att synas på olika sociala medier i syfte att 

marknadsföra  både sina produkter och sitt varumärke. Jag kommer att ta upp teorier kring 

begreppet ”varumärkeskapital” (kan också kallas varumärkesvärde) enligt Anders Parment 

(2015) för att förklara varför det är viktigt att ha ett högt sådant med syfte att sedan kunna 

använda det för att analysera hur StyleIn’s varumärkeskapital påverkas av co-branding i den 

visuella form jag kommer att undersöka. 

 

Varumärken har kommit att spela en allt viktigare roll för oss konsumenter. Företag lägger 

idag enorma resurser på att bygga starka varumärken. Parment (2015) tar upp hur viktigt det 

är att ha ett starkt varumärke och menar att det inte bara underlättar för arbetsgivare att 

rekrytera rätt medarbetare utan att det också sticker ut i konkurrensen när det finns många 

liknande företag. Vidare menar Parment att det är attraktivt i relation till kunder, men också i 
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relation till medarbetare, marknadskanaler och leverantörer (Parment 2015:113). Parments 

teori påstår också att varumärkeskapital (även kallat Brand Equity) är den skillnad varumärket 

gör för hur produkter och marknadsföringsinsatser tas emot. Om man har ett starkt varumärke 

så har man oftast även ett starkt varumärkeskapital eftersom konsumenter, enligt Parment, 

reagerar mer positivt på produkter med ett starkt varumärke än på produkter med ett svagt 

(Parment 2015:114). 

   I min studie blir det relevant att undersöka hur man kan se varumärkeskapital som en orsak 

till stärkta betydelser i varumärket men det blir däremot problematiskt för mig att till fullo 

använda denna teori då jag utifrån min valda metod inte kommer att kunna fram till om 

StyleIn har ett starkt varumärkeskapital. Detta är något som bäst kan besvaras vid kvalitativa 

intervjuer eller någon kvantitativ undersökning hos konsumenter. 

 

3.2 Varumärkeskännedom 

Jag tar med teorier kring varumärkeskännedom då jag finner dessa relevanta i syfte att 

undersöka hur viktigt det är att som företag synas. Vi använder sociala medier dagligen och 

det är i dagsläget ett av de viktigaste formaten att synas i. Genom en semiotisk analys vill jag 

undersöka hur företag genom co-branding samarbeten på sociala medier kan skapa 

betydelser kring medvetenhet och varumärkeskännedom för varandra.  

 

Dahlén och Lange (2003) menar att vid lansering av nya varumärken där det gäller att snabbt 

bygga upp en medvetenhet om att varumärket finns, och är ett lämpligt alternativ på 

marknaden, är ökad kännedom ett strategiskt mål. Särskilt viktigt är också när man bygger 

varumärken för helt nya produkter, då bör marknadskommunikationen vara uppbyggd på så 

vis att de kan utbilda konsumenterna om vad produkterna är och gör (Dahlén & Lange, 2003: 

198). 

   Denna teori kan vara intressant att undersöka utifrån ett konsumentperspektiv så man 

faktiskt får reda på hur stark StyleIn AB’s varumärkeskännedom är och detta är nog det 

vanligaste sättet att använda denna teorin på, däremot kommer jag i denna studie använda den 

för att förklara hur betydelse kan skapas för varumärket genom denna teoretiska 

utgångspunkt. 
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3.3 Varumärkesimage och företagsidentitet 

Genom en semiotisk analys kommer jag kunna tyda hur StyleIn använder vissa tecken i de 

visuella inläggen för att skapa sin önskade företagsidentitet och därav också skapa underlag 

för varumärkesimagen. Eftersom min studie berör co-branding kommer jag genom den 

semiotiska analysen även kunna undersöka hur varumärken påverkar varandras 

företagsidentitet med olika värderingar och betydelser.   

 

  I boken Corporate Communication av Joep Cornelissen (2008) presenteras teorier kring 

varumärkesimage och företagsidentitet. Cornelissen menar att det är viktigt att bygga och 

underhålla en stark företagsidentitet vilket etableras när organisationer kommunicerar och 

producerar en unik ”image” gentemot intressenter. Däremot blir det problematiskt för mig att 

använda teorier kring varumärkesimage då en författare vid namn Emma Woods menar att en 

företagsidentitet är vad organisationen kommunicerar via olika kanaler, medan ”imagen” är 

hur intressenter faktiskt ser på organisationen. En image är en perception och existerar endast 

i mottagaren (Theaker, 2001:74). 

   Cornelissen menar precis som Dalén och Lange att en stark image medför en enkelhet för 

intressenter att hitta eller känna igen en organisation. Han menar att en stark image skapar 

medvetenhet, triggar igenkänning och kan också medföra självförtroende bland intressenter 

eftersom dem kommer att ha en klarare bild av organisationen (Cornelissen, 2008:65). 

   En förklaring jag finner tydlig och användbar är Cornelissens teori om att man kan se 

företagsidentiteten som konstruktionen av en organisations image som skapas för att särskilja 

företagets position på marknaden (Cornelissen, 2008:68). 

  Likt Cornelissen tar en forskare vid namn Emma Woods upp teorier om företagsimage och 

företagsidentitet i en vetenskaplig artikel som finns i boken The Public Relation Handbook 

(2001). För min studie blir teorier om företagsidentitet viktiga för att jag skall kunna förklara 

varför StyleIn AB kommunicerar just det innehåll som de gör i Sociala medier.  

  I hennes artikel beskriver hon att man styr företagsidentiteten genom att identifiera den rätta 

imagen för en organisation och att man då kan kommunicera den effektivt (Theaker, 

2001:74). En viktig poäng i Wood’s artikel är att företag inte kan konstruera en företagsimage 

eftersom de inte kan kontrollera sammanhanget deras kommunikation blir mottagen i. Därför 

kan denna teori riskera att bli orelevant då jag undersöker hur företaget StyleIn skapar 

betydelser för sitt varumärke.  Men eftersom Wood’s (2001) menar att en företagsidentitet 

kan gå långt i att påverka den strategiskt viktiga imagen kan ändå teorin kring 

varumärkesimage komma att bli intressant i min studie.  En del av syftet med min uppsats är 
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ju att se till vilka effekter företag får av co-branding samarbeten på sociala medier och 

anledningen till att Emma Wood’s teorier om att en företagsimage är en perception som 

existerar i mottagaren blir intressanta i och med att jag vill se om de olika företagens 

varumärkesimage kan förändras då de exponeras ihop. Dock kan det bli problematiskt för mig 

att redogöra för hur StyleIn’s företagsimage ser ut då jag inte undersöker tolkarens perspektiv. 

Däremot är teorierna användbara för att jag skall kunna undersöka hur co-branding 

samarbeten på sociala medier förstärker betydelsen av varumärkesimage och företagsidentitet 

hos StyleIn och de varumärken de samverkar med. 

 

 

 

3.4 Associationer 

Genom den semiotiska analysen och främst genom verktyget konnotation kommer jag kunna 

tydliggöra hur StyleIn använder visuella inlägg för att skapa associationer som gör att 

inläggen blir betydelsefulla för sitt eget varumärke. Likadant kommer jag att använda den 

semiotiska analysen för att analysera hur StyleIn också kan skapa värde för de varumärkena 

de exponeras ihop med genom associationer. 

 

  Micael Dahlén och Fredrik Lange (2003) har en teori om att varumärket kan ses som 

produktens kommunikativa kärna, den utgör produkten, eller företagets, identitet samt 

förmedlar de olika egenskaper och associationer som produkten eller företaget besitter. 

(Dahlén & Lange, 2003: 191).  

   Man kan säga att dessa associationer som de talar om är helt avgörande för varumärkets 

värde. Dahlén och Lange menar att ju starkare associationer till varumärket kunden har, desto 

högre blir varumärkesvärdet (Dahlén & Lange, 2003: 191). I min studie är denna teori kring 

associationer viktig då jag vill undersöka hur associationer kan skapa betydelse för StyleIn 

som varumärke. Genom att undersöka de co-branding samarbeten StyleIn AB genomför på 

sociala medier vill jag studera hur associationer kan “smittas” av på de olika varumärkena i 

det aktuella samarbetet och i så fall analysera vad för effekt det medför. 
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3.5 Identitetsskapande process 

Teorier kring identitetsskapande är passande för min studie just för att jag genom semiotisk 

analys kommer kunna redogöra för vilka typer av värderingar och betydelser inläggen bär 

på. Identitetsskapande blir ett viktigt moment då både StyleIn samt de varumärken som är 

närvarande i min studie skapar produkter lämpade för konsumenter i sammanhang som berör 

livsstil.  

 

  Eftersom jag är intresserad av hur betydelse skapas i varumärken vill jag undersöka om 

identitetsskapande påverkas av co-branding i visuella sammanhang. Jag vill ta reda på om 

man genom min analys kan urskilja hur olika varumärken tillsammans kan skapa betydelse 

för konsumenters identitet. 

    Parment menar att konsumtion för många handlar om en identitetsskapande aktivitet som 

bidrar till självförverkligande och i hög grad är emotionellt styrd (Parment, 2015:179). 

Författarna Bengtsson och Östberg (2011) är forskare som också betonar hur viktigt 

konsumenters identitetsskapande är för företag. De menar att identiteten är någonting som 

aktivt skapas av människor och att konsumtionen har en stor del i det (Bengtsson & Östberg, 

2011:59). 

 

3.6 Sociala medier till nytta för varumärket 

Kommunikation genom sociala medier öppnar många dörrar för den som vill utveckla sitt 

varumärke. Lena Carlsson (2011) menar att användandet av sociala medier i stort sätt är gratis 

om man har rätt kunskap och engagemang. Vidare menar hon att användandet av sociala 

medier kan bana väg för fler kontaktytor, långsiktiga relationer, dialog och närmare kontakt 

med omgivning, snabba spridningseffekter och löpande omvärldsbevakning (Carlsson, 

2011:33). 

  Carlsson (2011) menar att det är enklare än någonsin att kommunicera direkt med omvärlden 

utan att gå omvägar via massmedia. Med sociala medier kan organisationer skapa egna 

kanaler och på så sätt förmedla en önskad bild av varumärket. Genom bilder och text kan man 

enkelt förmedla vad man vill skall nå konsumenten (Carlsson, 2011:48). 

    Författarna Brake och Safko (2009) har en teori om att sociala medier består av fyra 

“pelare”. De menar att man behöver dessa för att stabilisera sina sociala kanaler och få dem 

att fungera. Dessa fyra pelare är: kommunikation, samarbete, utbildning och underhållning.  

  Brake och Safko (2009) menar att sociala medier handlar om att förenkla dialogen kring ett 

företags publik eller marknad. Därför måste man styra vad dialogen skall handla om, vilket 
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enkelt kan göras via dessa medier (Brake, Safko, 2009:675). Vad gäller samarbete menar de 

att man genom sociala medier kan man få andra företag och även konsumenter att stärka 

kommunikationen genom att exempelvis ge feedback och kommunicera vidare varumärket 

eller produkten (Safko, Brake, 2009:678). Den tredje pelaren enligt författarna är utbildning. 

De menar alltså att sociala medier skapar en plattform där företag enkelt kan utbilda 

konsumenter i sina produkter och därav involverar man dem på ett helt nytt sätt. Den fjärde 

pelaren handlar om underhållning, genom att hitta de attribut i ett företags varumärke eller i 

dess produkter som kan tyckas vara underhållande kan de locka ännu fler konsumenter. 

Underhållning behöver inte nödvändigtvis innebära att något är roligt, det rör sig snarare om 

att hitta något som konsumenterna tycker om eller finner intressant (Safko, Brake, 2009:680).  
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4. Metod  

I mitt metodkapitel kommer jag i mitt första stycke att presentera hur jag tänkt när jag valt 

metod. Jag kommer förklara vilken jag valt och hur den väntas komma till användning i min 

studie.  

   Vidare följer ett stycke kring material där jag presenterar vad jag valt för material att 

analysera samt vilket urval jag har gjort. Detta följs av mitt stycke kring semiotik där jag 

också presenterar vilka metodologiska verktyg jag kommer att använda mig utav, dessa 

presenteras i enskilda stycken för att de skall bli tydliga.  

   Till sist presenteras uppsatsens reliabilitet samt validitet och ett kapitel som beskriver 

analysens tillvägagångssätt och som har rubriken ”Schema”. 

 

Mitt syfte är att undersöka hur co-branding samarbeten kan ta sig i uttryck på sociala medier 

och även hur dessa uttryck skapar värde för företagen i dessa samarbeten. Eftersom jag 

specifikt kommer att gå in på företaget StyleIn’s inlägg där de exponeras ihop med andra 

varumärken på bland annat Facebook och Instagram behöver min metod kunna användas för 

en djupare analys. Av denna anledning finner jag kvalitativ innehållsanalys vara den som är 

mest lämpad för min studie. För att kunna tyda den mening som ligger bakom inläggen där 

co-branding samarbeten uttrycks visuellt måste jag analysera de tecken och koder som inte 

alltid är uppenbara i inläggen.     

  Eftersom dessa tecken och koder kan vara dolda krävs det att man tittar noggrant på 

innehållet samt går djupt in och analyserar vad inlägget uttrycker. Detta är just vad en 

kvalitativ analysmetod avser att göra och därför måste jag använda denna för att komma nära 

det jag söker. 

   Mitt syfte är inte att undersöka hur co-branding inläggen förstås av enskilda individer utan 

jag fokuserar snarare på den mer generella betydelsen som dessa visuella inlägg uttrycker och 

av denna anledning hade inte kvalitativa intervjuer blivit relevanta här. Semiotiken utgår ju 

från att betydelser skapas i mötet mellan text och den som tolkar och därför lämpar metoden 

sig väl för mitt syfte att studera mening i det visuella uttrycket. 

  Inte heller är det relevant att få fram något generellt, genomsnittligt eller statistiskt i min 

studie vilket är vad kvantitativa tillvägagångssätt undersöker. Dessutom menar Backman 

(2006:31) att den kvantitativa innehållsanalysen är en metod som passar bättre om man vill 

granska ett stort bildmaterial och eftersom jag skall fokusera till ett mindre antal inlägg blir 

den även av denna anledning missvisande för min studie. Utifrån dessa argument valde jag 
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bort både kvantitativa metoder samt kvalitativa intervjuer och valde istället kvalitativ 

innehållsanalys för att kunna komma så nära det jag ämnar undersöka som möjligt. 

 

4.1 Material  & Urval 

I detta stycke kommer jag presentera det material som jag kommer använda, samt förklara 

varför jag valt det som jag valt och sedan även hur urvalet har skett. 

 

Mitt material kommer att utgöras av inlägg som består av bilder och text på sociala medier. 

Anledningen till att jag har valt att analysera detta visuella material är för att det är viktigt för 

både företag och oss människor på ett sätt som inte alltid är uppenbart för oss (Cartwright & 

Sturken, 2009:3).Vi väljer själva vilka instagramkonton vi skall följa, vilka vi vill ha i vår 

vänskapslista på Facebook och vilka bloggar vi vill läsa men det är inte bara dessa aktiva val 

av mediematerial som finns i våra liv. I den kultur vi lever i är förekomsten av visuella bilder 

stor, vår vardagliga värld cirkulerar kring visuella antaganden som till och med har gjort att vi 

tar för givet att vi tittar på olika saker. För många är det inte en fråga om att välja om vi vill se 

vissa bilder, annonser eller reklamfilmer, de bara finns där för oss att se, utan att vi aktivt 

väljer att titta på dem. (Cartwright & Sturken, 2009:3). 

  StyleIn AB är ett svenskt modeföretag som inriktar sig på dammode. De själva beskriver sitt 

mode som ”en tidlös feminitet med modern edge i ett unikt minimalistiskt uttryck. I StyleIn’s 

värld skapar dessa kontraster en perfekt harmoni. Vi kallar det skandinavisk lyx… Stylein är 

för kvinnan som vill uttrycka sin individuella personlighet utan att kompromissa mellan 

kvalité, passform och stil”(stylein.com).  

  StyleIn använder flitigt kanalerna Facebook och Instagram för sin marknadsföring och det är 

alltså bland annat här inläggen innehållande co-branding samarbeten med andra varumärken 

läggs upp. Eftersom dessa uppdateras mer frekvent kommer jag använda mig av material 

publicerat på dessa. Närmare bestämt har jag tagit med tre stycken inlägg från de olika sociala 

medie-plattformarna. Jag tog först fram fem stycken inlägg att analysera, men då min uppsats 

led av platsbrist fick jag tänka över hur relevant det var att ha med alla inlägg. Då jag 

tillämpat den semiotiska analysen på samtliga fem inlägg fann jag att två av dem liknande 

resultatet i de andra inläggen så mycket att jag bedömde dem som meningslösa, de kunde inte 

bidra med något annat utöver de jag redan fått fram. Jag ville inte riskera att låta tjatig i min 

analys och de tre inlägg jag har med täcker gott det resultat de andra två skulle ge.     
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   Anledningen till att jag valt StyleIn AB är för att de ofta nämner andra varumärken i sina 

inlägg samt marknadsför dessa varumärken på samma sätt som de marknadsför sig själva i 

dessa kanaler. Då jag inte har haft någon vidare kunskap om varför företag kommunicerar 

både sitt eget och andras varumärken tidigare väckte min nyfikenhet ett intresse i att studera 

detta vidare. 

  Materialet jag väljer att undersöka är inlägg bestående av text och bild från de sociala medie-

plattformarna Facebook och Instagram. Urvalet av dessa inlägg har skett genom 

fallstudieprincipen: Jag har undersökt materialet på StyleIn’s Instagram-konto samt på deras 

Facebook-konto. Utifrån denna undersökning har jag valt ut de inlägg jag ansåg vara mest 

relevanta för min studie utifrån mina teoretiska utgångspunkter. 

  Conny Svenning beskriver i Metodboken (2003) att fallstudier väljs ut på teoretiska grunder 

enligt vissa kvaliteter hos det objekt man vill undersöka. Det är alltså en forskningsmetod där 

man väljer ut något specifikt för att göra en djupare analys.  

   Jag har alltså gjort ett selektivt urval av objekt som anses vara relevanta för min studie och 

urvalet har skett ur en viss kategori. Kategorin är samtliga inlägg av StyleIn på deras sociala 

kanaler, men då inte samtliga av dessa innehåller co-branding samarbeten hade exempelvis 

inte ett slumpmässigt urval kunnat vara möjligt (Svenning, 2003:137-138). 

 

4.2 Semiotik 

För att förstå samarbeten mellan de varumärken som kommer till uttryck genom visuella 

bilder på sociala medier måste jag göra en innehållsanalys av materialet som publiceras. För 

att undersöka vilka tecken som används av företaget StyleIn i co-branding syfte är den 

semiotiska analysen mest lämpad eftersom tecknets betydelse står i fokus i denna skola.   

   

   Semiotiken studerar bland annat vad ett teckens betydelse är samt hur det uppstår och 

kopplas samman med andra betydelser i vår sociala värld (Kjörup 2003:16). Semiotiken 

menar att meddelanden är en konstruktion av tecken som ihop med mottagarna skapar 

betydelser.    

  Vikten läggs inte på sändaren utan på innehållet och hur detta tolkas. Tolkningen av ett 

meddelande är den process där mottagaren finner betydelser genom att förhandla med detta 

meddelande. Läsaren tillämpar då ett perspektiv utifrån sina kulturella erfarenheter och de 

tecken och koder som meddelandet består av. (Fiske, 1997:14; Barthes, 1977:39). 
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  Två av grundarna till semiotiken är Ferdinand de Saussure och Charles Peirce och det är 

metoder skapade av dessa två jag främst kommer att utgå ifrån. Vidare har den franska 

teoretikern Roland Barthes bidragit med stora delar av semiotiken som rör den kulturella 

aspekten och jag kommer även att utgå från hans metoder. Anledningen till att jag vill 

använda mig av olika metodverktyg ur den semiotiska verktygslådan är för att min analys 

skall bli så tillförlitlig som möjligt (Cartwright & Sturken, 2009:27). Postmodernistiska 

författarare påstår nämligen att en teori, även om man förstår denna fullt ut, inte i sig själv kan 

bidra med en förståelse och en kraft att förändra något. Likadant delar även Cartwright och 

Sturken denna uppfattning. Därför menar de att det blir mer tillförlitligt att använda flera olika 

teorier, nya som gamla, för att analysera visuellt material med anledning att olika metoder och 

teorier tillsammans kan bana väg för nya sätt att se på visuellt material (Cartwright & Sturken, 

2009:6). 

  Då materialet i min analys utgörs av text och bild ihop vill jag lyfta fram begreppet 

representation enligt Cartwright och Sturken (2009). En representation refererar till 

användningen av språk och bilder för att skapa betydelse i världen runt oss. Vi använder ord 

för att förstå, beskriva och definiera världen som vi ser den och på samma sätt använder vi 

också bilder (Cartwright & Sturken, 2009:12). 

  Ett vanligt resonemang kring representation är huruvida representationer reflekterar världen 

som den är genom imitation eller huruvida vi konstruerar världen och dess mening genom 

representation. I Practices of looking (2009) argumenteras för att vi skapar mening i den 

materiella världen genom att förstå objekt och enheter i dess specifika kulturella 

sammanhang. Denna process av hur man förstår betydelsen av saker i sammanhang tar delvis 

form i vår användning av skrivna, talade eller målade representationer(Cartwright & Sturken, 

2009:12). 

 

 

4.2.1 Teckentyper 

Eftersom de flesta inlägg jag vill undersöka är en kombination av bild och text vill jag genom 

att använda Peirces olika teckentyper skapa en åtskillnad mellan hur tecken används i visuellt 

material och hur de förhåller sig till verkligheten. Detta för att kunna skapa en förklaring till 

hur inläggen på sociala medier skapar mening utanför den visuella världen på sociala 

medier. 
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   Skapandet av ett tecken i en bild utifrån semiotiken är ofta en kombination av de olika 

faktorerna man kan se i bilden och med hjälp av text kan man styra publikens tolkning av 

denna mot en speciell mening (Cartwright & Sturken 2009:33). Peirce urskilde tre olika 

teckentyper och dessa är ikoniska, indexikala och symboliska tecken. Ett ikoniskt tecken kan 

vara en bild som på något sätt liknar objektet. Det är vanligt att tro att denna likhet kan 

förklara tecknets mening men detta är något som bör ifrågasättas (Kjörup, 2009: 90).  Kjörup 

argumenterar nämligen istället för att meningen i en bild uppstår genom konventioner och inte 

på grund av att de liknar något (Kjörup, 2004:61). I motsats till Kjörup (2004) menar 

Cartwright och Sturken (2009) att ikoner ofta representerar koncept, känslor och mening. Det 

ikoniska tecknet innebär en likhet mellan det betecknande, alltså bilden eller texten och det 

som betecknas (Cartwright & Sturken, 2009:445). 

  Symboliska tecken är annorlunda, dessa har inte något uppenbart förhållande till sitt objekt. 

Dessa skapas istället genom ett samarbete av ett särskilt objekt och en särskild mening. Det 

finns till exempel inte någon naturlig länk mellan ordet kläder och vad kläder faktiskt är, detta 

är snarare bestämt av konventionerna i det språk man använder (Cartwright & Sturken, 2009: 

32). Symboliska tecken vill jag använda i min studie för att ta reda på om det finns 

konventioner som skapar mening i de inlägg jag skall analysera. Jag vill studera om denna 

teckentyp bidrar till att skapa betydelse i de co-branding samarbeten som syns på StyleIn’s 

sociala kanaler. 

   Vidare är indexikala tecken de som är mest användbara i min studie. Dessa tecken sägs ha 

ett existentiellt förhållande mellan själva tecknet och tolkningen, med det menas att dessa 

någon gång har existerat på samma plats vid samma tillfälle. Man kan förklara det lite som att 

ett fotografi är ett indexikalt tecken på objektet den visar eller att ett fingeravtryck är ett 

indexikalt tecken på en verklig människa (Cartwright & Sturken, 2009: 32). Indexikala tecken 

är som ett spår till vad som är verkligt och i min studie anser jag dessa vara relevanta för att se 

hur inläggen i de sociala medierna kan skapa mening genom att antyda på en verklighet som i 

sin tur kan skapa en igenkänningsfaktor hos de som tolkar inläggen.  

  Skapandet av dessa tecken är ofta en kombination av olika faktorer i en bild. Detta innebär 

att mening ofta härstammar genom kombinationen av text och bild. I exempelvis reklam är 

det vanligt att använda text för att styra tolkningen i en bild mot en specifik tolkning som 

företaget önskar (Cartwright & Sturken, 2009:33). Genom att redogöra för dessa specifika 

tecken i inläggen hoppas jag kunna ge förklaring till hur StyleIn’s företagsidentitet kommer 

till uttryck samt hur den påverkas av tecken som de andra varumärkena i co-

brandingsamarbetena innehåller. 
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4.2.2 Syntagm och Paradigm 

Fiske (2011) menar att det finns två sätt att organisera tecken till koder. Det första kallas 

paradigm och innebär en uppsättning tecken från vilken man sedan kan välja ut specifika 

tecken. Alla tecken i ett paradigm måste ha någonting gemensamt samtidigt som de skall 

kunna skiljas från varandra. Fiske menar att det andra sättet att organisera tecken på kallas 

”syntagm”. Ett syntagm är valt ur olika paradigm och beskriver de utvalda tecknens 

sammansättning. När man valt ett tecken från ett paradigm kombineras det vanligtvis med 

andra tecken, kombinationen av dessa tecken utgör då ett syntagm som får ett gemensamt 

värde (Fiske, 2011:54).  

  Ett syntagm kan ses som en kombination av de tecken som är närvarande i inläggen jag skall 

analysera. Om en bild alltså består av ett schampo, en butik, en champagneflaska och en ung 

kvinna är det alltså dessa olika element som utgör syntagmet. De paradigmatiska refererar 

istället till de tecken som inte är närvarande och om man exempelvis byter schampoflaskan 

mot en flaska vatten ändras inte bara syntagmet utan även paradigmet. Genom paradigm och 

syntagm önskar jag kunna ge förklaring på hur de olika tecknen som finns i StyleIn’s inlägg 

är kopplade till varandra med anledning att kunna kartlägga det som visas. Jag vill analysera 

vad som berättas genom att man väljer de specifika tecknen man gör i inläggen för co-

brandingsamarbetena. Vad skulle exempelvis hända om man byter en champagneflaska mot 

en öl? Förändras då betydelsen i både paradigmet och syntagmet? 

 

 

4.2.3 Denotation och konnotation 

Sören Kjörup skriver i sin bok Semiotik (2009) om hur ett tecken har två sidor, en uttryckssida 

och en innehållssida. Själva innehållet kan vara ett tecken, men ett tecken kan också ha 

ytterligare ett tecken som sitt uttryck, eller tvärtom. Enligt semiotiken kallas ett tecken som 

inte har det där andra tecknet för ett ”denoterade tecken”. Denotation är alltså förhållandet 

mellan uttryck och innehåll inom tecknet och uttrycksidan sägs då denotera innehållet. 

  Ett tecken som till skillnad från ett denoterande tecken har ett annat tecken som sin 

uttryckssida kallas för ett konnoterande tecken. Konnotation är alltså förhållandet mellan 

tecknet och innehållet och man säger då att tecknet konnoterar innehållet (Kjörup, 2009:21). 

  Det är Roland Barthes som har använt dessa begrepp för att beskriva olika sorters nivåer av 

producerad mening samtidigt. Han menar att exempelvis en bild kan denotera vissa uppenbara 

sanningar och att denna hänvisar till bildens explicita mening. Samma bild skulle kunna 

konnotera något som inte alls är så explicit. Konnotativa betydelser bygger på kulturella 
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associationer och historiska sammanhang samt på den personliga erfarenheten hos dem som 

tittar på bilden. Dessa begrepp är väldigt användbara då de hjälper oss att förstå hur 

exempelvis bilder fungerar i ren bokstavlig (denotativ) betydelse, men också hur det går 

bakom det uppenbara för att konnotera kulturell och kontextuell innebörd (Cartwright & 

Sturken, 2009:20).  

 

4.2.4 Förankring och relä 

Roland Barthes menar att förhållandet mellan ord  och bilder fungerar på två olika sätt. Det 

första är genom begreppet förankring vilket innebär att en text kontrollerar en bild och 

begränsar det sätt som denna kan tolkas på. Det är vanligt att man skriver en text utifrån hur 

man vill att den skall tolkas och därav styr man vad mottagaren skall se i bilden (Barthes, 

1977:38). 

   Det andra sättet kallar Barthes för relä och innebär istället hur text och bilder kompletterar 

varandra. Dialoger bidrar istället till att handlingen förs framåt. I min analys är denna 

intressant då StyleIn ofta skriver saker i sin text man förstår först efter att de visats i bilden 

(Ekström, 2008:23; Barthes, 1977:41).  

 

4.2.5 Validitet och reliabilitet 

Hur pålitlig en studie är kan beskrivas med begreppet reliabilitet. Om en studie har hög 

reliabilitet skall man kunna göra om arbetet och få ungefär samma resultat (Merriam 

1994:280). Reliabilitet kan således vara ett problematiskt begrepp då människor ändrar sina 

beteenden med tiden. Av denna anledning skulle jag vilja hävda att min studie delvis har hög 

reliabilitet på grund av att jag använder mig av begrepp som denotation och konnotation i min 

metod. Den denotativa analysen skulle förmodligen vara densamma även om någon annan 

utför studien medan den konnotativa skulle kunna skilja sig en del. Beroende på vem som 

utför den denotativa analysen kommer ju dennes konnotationer att spela en stor roll för 

analysens resultat då vi har olika erfarenheter som spelar in när man utför en konnotativ 

analys. Kvale och Brinkmann (2009) menar däremot att man inte skall fokusera vidare 

ingående på reliabiliteten i en semiotisk analys eftersom det kan hindra det kreativa arbetet. 

  Validitet förklarar istället hur giltig och sanningsenlig en studie är. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att en analys kan nå hög validitet genom att metoden undersöker vad den är 

avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009:264). Enligt min mening har min studie hög 

validitet. Jag anser det resultat som metoden kan frambringa vara likställt med verkligheten då 

det är fler företag som använder sig av co-branding på sociala medier. För att nå en högre 
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validitet hade jag dock kunnat studera fler företags co-branding på sociala medier eftersom 

det då hade kunnat ge mig ännu mer djup i resultaten. 

 

4.2.6 Schema 

För att analysera mina valda inlägg på ett genomgripande sätt har jag valt att följa ett schema.  

Kjörup (2009) beskriver perceptionella scheman där tanken är att vi har en modell för varje 

typ av begrepp vi kan känna igen. Dessa begrepp känner vi igen för att den motsvarar en del i 

vårt specifika schema (Kjörup 2009:72). I mitt analysschema kommer jag alltså likadant att 

utgå från samma begrepp vid varje valt inlägg så att man skall känna igen dem och man kan 

då skapa en mer genomgripande slutsats av mina analyser. 

  Jag har valt att ställa följande frågor som kommer att bli utgångspunkten för analyserna. 

Dessa utgör alltså schemat för hur varje valt inlägg kommer att analyseras. 

 Finns ikoniska, indexikala och symboliska tecken i inlägget och hur skapar dessa tecken 

mening? 

 Hur hänger de olika tecknen i inlägget ihop och varifrån kommer de? 

- Syntagm och paradigm 

 Vad denoterar inlägget? 

 Vad konnoterar inlägget? 

 Kan man tyda Barthes begrepp förankring och relä i de olika inläggen? 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer själva genomförandet av min studie att presenteras. Här kommer tre 

visuella inlägg att, var för sig, analyseras utifrån de semiotiska verktyg som jag presenterat i 

föregående kapitel. Jag kommer inte diskutera resultatet särskilt ingående i detta kapitel då 

jag har ett kapitel för just detta senare i uppsatsen. 

 

Inlägg 1

 

 

Teckentyper 

I inlägget syns en bild av en ung kvinna som utgör det som Peirce kallar för ”Ikoniskt 

tecken”. Bilden av kvinnan utgör ett ikoniskt tecken av den fysiska kvinnan som avbildats på 

fotografiet eftersom det liknar den verkliga personen. På samma sätt är bilden en ikon för 

varumärket StyleIn eftersom kläderna hon bär liknar de kläder som utgör StyleIn’s produkter.    

   En viktig poäng att göra här är dock att jag förutsätter att de som är mottagare av dessa 

inlägg har kunskap om att kläderna kvinnan bär är de kläder som StyleIn faktiskt har skapat 

och säljer. Anledningen till att jag kan förutsätta detta grundar sig i att varumärket StyleIn 

skapar kläder, det är deras produkt, jag vågar påstå att det inte är trovärdigt att kläderna i 

inlägg skapade av StyleIn skulle komma från något annat varumärke.  
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  Det symboliska tecknet har ju inte ett uppenbart förhållande till sitt objekt och skapas istället 

genom ett samarbete av själva objektet och konventioner. Kvinnan på bilden har onaturligt 

glansig hy, välformade ögonbryn och skimrande läppar. Alla som håller sig någorlunda 

uppdaterade kring vad som är modernt kan nog vara eniga om att det är vad dagens 

skönhetsideal innefattar. På så vis blir kvinnan med sminkade kinder, ögonbryn och läppar en 

symbol för skönhet.  

  I texten nämns ”Piper Heidsieck Champagne” vilket är en symbol för att vara social 

eftersom alkohol kan ses som ursäkt till att umgås med varandra. Vidare är champagne en 

symbol för exklusivitet, då det är allmänt känt att champagne är en lyxvara. 

  Användaren ”WorldofStylein” nämner ju fyra olika varumärken i sin text till höger om 

bilden och genom att dessa samarbetar producerar inlägget ett socialt värde högre än att 

StyleIn’s butik bjuder på Piper Heidsieck Champagne i Sturegallerian och erbjuder gåvor från 

Sacha Juan. Alla dessa varumärken är livsstilsvarumärken som genom att visas ihop 

producerar ett symboliskt tecken av en luxuös, välmående livsstil. Detta med anledning av att 

samtliga varumärken ensamma bär på värderingar såsom skönhet, exklusivitet och 

välmående. 

   Enligt Cartwright och Sturken (2009) ligger betydelsen i en bild i hur det indexikala tecknet 

kan kopplas till verkligheten. Eftersom kvinnan på bilden har på sig StyleIn’s kläder måste 

man anta att kläderna och kvinnan har samexisterat när fotografiet har tagits. På så sätt blir 

hon ett indexikalt tecken på varumärket StyleIn. 

   I indexikal mening kan man också säga att fotografiet tillskrivs ytterligare en mening när 

den visas ihop med texten där varumärkena ”Sturegallerian”, ”Piper Heidsieck” och ”Sacha 

Juan” nämns. Med förklaring till att texten vägleder iakttagarens tolkning är inte kvinnan på 

bilden bara ett indexikalt tecken av StyleIn, utan fotografiet blir även ett indexikalt tecken på 

de nämnda varumärkena då texten kan ses som ett indexikalt tecken som styr hur själva fotot 

skall tolkas (Kjörup: 2009: 91). Med hjälp av texten ser vi inte bara en vacker ung kvinna utan 

även en kvinna som dricker champagne, använder dyra hårvårdsprodukter, bär relativt dyra 

kläder och shoppar på Sturegallerian . Texten gör att vi associerar kvinnan på bilden med 

varumärkena som nämns och detta är ett tydligt bevis på hur man med kombinationen text och 

bild kan skapa en dubbelsidig mening. På detta sätt kan man som företag konstruera hur 

konsumenten kommer att se bilden (Cartwright & Struken, 2009: 33). 
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Syntagm och Paradigm 

Inlägget innehåller en kombination av en rad olika tecken. Kvinnan i sig, kläderna, texten, de 

specifika ord som används samt varumärkesnamnen är alla olika tecken. Eftersom dessa visas 

ihop i ett gemensamt inlägg blir själva inlägget, bestående av samtliga ovannämnda element, 

ett syntagm.  

  Ett paradigm är platsen dessa enskilda tecken i syntagmet väljs ifrån. Tröjan hon bär 

kommer från paradigmet av andra överdelar, kvinnan från ett paradigm av andra kvinnor.  

  Man kan se det lite som hur vi ser på begreppet genre. Det är alltså tecken som liknar 

varandra och på så vis hör ihop. Man kan säga att själva inlägget tillhör ett paradigm av 

användaren ”Worldofstylein’s” alla inlägg.  

  I texten nämns hårvårdsvarumärket ”Sacha Juan” som tillhör ett paradigm av 

skönhetsprodukter. Varumärket ”Piper Heidsieck” tillhör ett paradigm av andra varumärken 

som producerar champagne, ”StyleIn" tillhör paradigmet av företag som inriktar sig på 

dammode och varumärket ”Sturegallerian” tillhör ett paradigm av handelsplatser.  

  Man samlar ihop olika varumärken som fungerar som olika betydelsebärande element och 

sätter ihop dem i ett och samma sammanhang, i ett syntagm. Här vill jag koppla in att 

varumärken samarbetar i syfte att förstärka sig själva. Enligt min mening kan co-branding 

samarbeten ses som ett syntagm. Genom att välja ut specifika varumärken utifrån ett 

paradigm av varumärken sätter man sedan ihop dem i ett syntagm tillsammans med sitt eget 

varumärke. Piper Heidsieck valdes ut ur ett paradigm av andra alkoholhaltiga drycker. Men 

varför? Som jag påpekat tidigare är champagne en dryck betingad med en exklusiv egenskap. 

Co-branding samarbetet (syntagmet) hade inte haft samma helhetsbild om de istället 

samarbetade med billig öl eller hudvårdsprodukter från lågprisvarumärken. Min poäng i detta 

är att man genom verktygen syntagm och paradigm kan se strukturen mellan element i ett 

sammanhang och på så sätt urskilja likheter och skillnader (Kjörup, 2004:31) 

 

Denotation 

Inlägget denoterar en ung kvinna iklädd en brun topp och något ljusrosa över axlarna. Hon har 

ljusblå stora ögon, välsminkat ansikte och uppsatt hår. Bakgrunden är gråaktig och det ligger 

skuggor över hennes ansikte. 

  På bilden står det ”Fashion Night” och ”StyleIn Pop Up Store” och vid sidan av bilden en 

text där läsaren uppmanas gå till StyleIn’s butik i Sturegallerian för att det där finns 

Champagne av varumärket ”Piper Heidsieck”, gåvor från hårvårdsvarumärket ”Sacha Juan” 

och exklusiva erbjudanden på Stylein’s höstkollektion.  
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Konnotation 

I inlägget används ord som ”champagne", ”gåvor” och ordet ”exklusiv” vilket ofta kan 

associeras med positiva individuella erfarenheter och skapar på så vis en positiv känsla kring 

inlägget och konnoterar därav också det. Ordet champagne denoterar bara en dryck med 

bubblor medan den kan konnotera en dryck som endast dricks vid olika glädjefyllda händelser 

i livet. Champagnen kan konnotera en betydelse av belöning då drycken kan vara för dyr att 

konsumera i vardagliga situationer och att kombinera detta med ord som ”gåvor” och 

”exklusivitet” skapar troligtvis ett stort intresse av att gå till StyleIn’s butik hos läsaren, 

förutsatt att den som tolkar triggas av dessa attribut. 

  Ordet gåva konnoterar ett tillfälle då du mottagit något av en annan person, vilket normalt 

sett inte händer varje dag och ofta fås gåvor när man gjort något för att förtjäna dem. Känslor 

som lycka, glädje och upprymdhet kan associeras med ordet gåva och dessa gör såklart att 

man blir ännu mer positivt inställd till att gå till butiken.  Att sedan addera ordet ”exklusivt” i 

texten blir mycket effektivt. Något är exklusivt för någon om det är något som inte vanligtvis 

förekommer i deras liv. Exklusivitet är olika för alla människor och man har sin egen grad av 

vad som är exklusivt och inte.  Dock är det vanligt att ordet konnoterar en känsla av belöning 

och tillfredställelse i många fall vilket även det bidrar till att man som konsument får stor lust 

att gå till butiken i Sturegallerian om det innebär att man känner dessa känslor. 

  Konnotation är ju de associationer och kulturella värderingar som varje individ förbinder 

med just det ordet. På så vis finns det inte någon given sanning i vad bilden konnoterar och 

inte.  

  Genom att alla varumärken nämns ihop med bilden på den vackra unga kvinnan konnoterar 

inlägget en djupare mening om en attraktiv livsstil fylld av champagne, skönhetsprodukter 

och mode. På detta sätt kan man se hur företag har makt att förse oss med information om 

andra varumärken utan att vi aktivt väljer det. 

 

 

Förankring och relä  

”Hope to see you tonight at our Pop Up Store in @Sturegallerian there will be Piper 

Heidsieck Champagne, complimentary gifts from @Sachajuan and exklusive offers on the 

collection” 

 



27 
 

Genom att använda ord som champagne, exklusiva erbjudanden och gåvor i texten tillskrivs 

bilden mening. Vi tolkar nu bilden som bärare av exklusivitet och lyx då detta är vad 

champagne och gåvor ofta konnoterar. Texten förankrar konnotation i bilden genom att 

använda ord som stödjer hur StyleIn önskar att läsarna skall tolka inlägget.  

   Vidare berättar ju också texten anledningen till bilden: att det skall inträffa en tillställning 

där det bjuds på Piper Heidsieck och ges ut gåvor i Sturegallerian. Detta hade vi ju inte kunnat 

veta enbart genom att titta på bilden och på detta sätt kompletterar texten bilden med 

betydelser. Likadant blir bilden också bärare av Piper Heidsieck och Sturegallerian som 

varumärken. 

 

 

Inlägg 2: 

 

 

Teckentyper 

I inlägget ser vi en bild på tre hårvårdsprodukter. Bilden av hårvårdsprodukterna är ett 

ikoniskt tecken av själva produkterna i dess fysiska form. Att dessa är inslagna i cellofan 

papper och knutna med ett presentsnöre gör att hela bilden blir ett ikoniskt tecken av en gåva 
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eftersom det är precis vad det liknar. Ikoniska tecken är ju som en avbildning av verkligheten 

och på vis blir bilder mycket lätt ikoniska tecken. 

    Produkterna, cellofanplasten och rosetten som knyter dem samman utgör ett symboliskt 

tecken av en gåva. Någon bestämde för längesedan att en gåva ofta är inslagen på detta sätt 

och därför blir denna sammansättning ett symboliskt tecken av just begreppet gåva. Inlägget 

använder ord som ”exklusivitet” och ”luxuöst” vilket här syftar på själva erbjudandet och 

gåvan i sig. Men samma sak gäller här, konventioner har bestämt att om man konsumerar 

produkter som anses vara luxuösa och exklusiva så kan det också uppfattas som att man har 

en luxuös och exklusiv livsstil. På så vis blir produkterna på bilden, ihop med att man skriver 

ut både StyleIn och Sacha Juan i inlägget text, symboliska tecken för en sådan livsstil. 

  Genom att dessa varumärken existerar på samma plats i samma tid blir varumärkena 

indexikala tecken av varandra. En bild av enbart hårvårdsprodukterna från Sacha Juan betyder 

troligtvis inte att vi konsumenter tänker på varumärket StyleIn, däremot när man läser texten i 

inlägget så styrs vi konsumenter att associera StyleIn med Sacha Juan. 

  Texten i inlägget konstruerar en mening för bilden bortom det man vid första anblick ser. 

Med StyleIn’s egna varumärke och orden ”luxuös”, ”exklusiv” och ”erbjudande” får bilden en 

helt ny mening som involverar vad texten nämner.  

 

Syntagm och Paradigm 

Utifrån de ikoniska, symboliska och indexikala tecknen jag nämnde ovan vill jag skapa ett 

syntagm för att förstå hur dessa tillsammans skapar mening. Enheterna i ett syntagm väljs ur 

olika paradigm och sätts alltså samman i syntagmet. Schampoflaskorna är tagna ur ett 

paradigm med andra sorters schampon. De har valt just produkter från Sacha Juan ur 

paradigmet för schampon mest troligt med anledning att detta varumärke skulle passa bäst i 

ett syntagm ihop med StyleIn och på så sätt skapa värde tillsammans. Både Sacha Juan och 

StyleIn är mer exklusiva varumärken som bär på liknande värderingar.  

 

Denotation 

Inlägget denoterar ett fotografi av tre hårvårdsprodukter inslagna i presentpapper samt en text 

med tydlig avsikt: det finns ett exklusivt erbjudande för konsumenter att tillgå om man 

kommer till StyleIn’s butik i Sturegallerian denna vecka. Texten säger att om man handlar för 

2000 svenska kronor så får man en lyxig gåva från hårvårdsvarumärket Sacha Juan. 
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Konnotation 

Inläggets underliggande mening, alltså konnotationen, handlar mer om hur man som läsare 

tolkar detta inlägg. Orden som används i texten konnoterar en känsla av ett rikare liv eftersom 

orden ”Luxuös” och ”Exklusiv” har ett historiskt sammanhang av att anspela på en önskvärd 

och ibland ouppnåelig livsstil. Detsamma gäller fotografiet av hårvårdsprodukterna, i vissa 

kulturer konnoterar dessa en attraktiv livsstil då exklusiva hårvårdsprodukter är något som 

tillhör ens värderingar och ideal, medan produkterna i andra kulturer kan konnotera överflöd 

eftersom alla inte delar värderingen om att det skulle vara nödvändigt att köpa dyra 

hårvårdsprodukter.  

  Vidare konnoterar även texten något annat än vad den rent explicit säger. Varumärkesnamn 

nämns även i detta inlägg ihop och de som inte tidigare känner till varumärket Sacha Juan, 

men är aktiva följare till StyleIn’s sociala kanaler, har nu mest sannolikt skapat en bra bild av 

varumärket Sacha Juan eftersom de verkar uppskatta vad StyleIn gör. På så sätt konnoterar 

varumärket Sacha Juan samma positiva känslor som StyleIn verkar göra för den som läser.  

  Motsatt kan ju även varumärket Sacha Juan ta skada av att visas ihop med StyleIn. Om 

varumärket StyleIn konnoterar negativa känslor på grund av tidigare negativa erfarenheter hos 

konsumenten så kommer denna konsument att tycka att varumärket Sacha Juan konnoterar 

samma känsla i och med att de har länkats samman genom att exponeras tillsammans och på 

så sätt skapar en gemensam betydelse.  

 

Förankring och relä 

”Exclusive offer week 51. Shop Stylein for 2000 SEK or more at stylein.com or in StyleInStore 

@Sturegallerian and get a luxurious goodie bag from SACHAJUAN. Happy Shopping!” 

  

Denna text ihop med bilden talar om hur man kan komma åt dessa objekt som syns på bilden. 

Texten berättar varför objektet på bilden är där. 

  Utifrån texten får vi också veta att det är StyleIn som publicerat bilden, trots att det är en bild 

på produkter från ett annat varumärke. Genom att använda orden gåva, erbjudande och lyxig 

förankras konnotationen i bilden. Eftersom StyleIn själva har publicerat bilden blir dem 

delaktiga i att bestämma vad som är lyxigt och inte.  

   Texten innehåller en uppmaning om att man skall gå och handla i StyleIn’s butik i 

Sturegallerian (eller på deras webbsida) och på så vis kompletterar texten bildens innebörd. 

Utan texten är det bara en bild av tre inslagna schampoflaskor. Schampoflaskorna och 

erbjudandet avlöser varandra och likadant fylls även bilden av schampoflaskorna med värde 

http://stylein.com/
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för StyleIn. Inte för att vi ser StyleIn’s produkter på bilden, utan för att texten kompletterar 

bilden med värde. 

 

 

 

 

 

Inlägg 3 

 

 

Teckentyper 

 De ikoniska tecknen i inlägget är de tecken som refererar till något verkligt bortom vad 

bilden består av. För de som har kunskap om StyleIn vet man att kvinnan på bilden är 

StyleIn’s grundare och chefsdesigner, på så vis blir hon en ikon av själva varumärket 

StyleIn.  Champagneflaskan hon håller i sin hand är en ikon för vad de representerar, vilket i 

detta fall kan antas vara en festlighet. Bilden är ett ikoniskt tecken av en tillställning skapad 
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av StyleIn, Piper Hedsieck, Vitamin Well och Sturegallerian just för att bilden antyder på de 

förberedelserna inför tillställningar vi känner till i det verkliga livet. 

  De symboliska tecknen i inlägget är dock inte lika uppenbara som ikoner kan vara. Dessa 

bestäms istället av konventioner. Champagneflaskan är i detta inlägg ett symboliskt tecken på 

framgång, högtidlighet och lyx. Skjortan kvinnan på bilden bär har också ett symboliskt värde 

som liknar champagnens. Det är allmänt bekräftat att en skjorta har ett annat symboliskt värde 

än vad till exempel en t-shirt har. Varför har vi annars skjortor på oss i kontorsmiljö, på 

arbetsintervjuer och på våra CV-bilder? Vi är nog alla överens om att den vita skjortan 

symboliserar medvetenhet, stil och ordning, som jag vill mena kan kopplas till begreppet 

framgång. 

  När det kommer till de indexikala tecknen i inlägget vill jag påstå att champagnen, 

Vitaminwellflaskorna, kvinnan, kläderna och butiken är visuella indexikala tecken på 

produkterna i verkligheten.  

 

Syntagm och Paradigm 

För att organisera ovan tecken till en kod vill jag förklara att de olika tecknen valts från olika 

paradigm. Champagne har valts utifrån ett paradigm av alkoholhaltiga drycker just för att det 

symboliserar framgång, högtidlighet och lyx. Den vita skjortan är ett tecken på stil och 

framgång och har valts utifrån ett paradigm av olika överdelar. Alla tecknen som valts ut sätts 

sedan ihop i ett syntagm, alltså detta inlägg av olika varumärken, och på så sätt skapas en 

helhetsbild av inlägget som man också kan kalla för kod. Jag använder syntagm och paradigm 

för att kunna förklara hur tecken hänger ihop och på så vis skapar ytterligare en mening. Jag 

vill påstå att utifrån vad de olika tecknen konnoterar så blir syntagmet en kod för en viss 

samhällsklass, men om vi tänker att vi skulle byta ut den vita skjortan mot en grå t-shirt och 

champagneflaskan mot en öl, skulle hela syntagmet få en annan betydelse.  

 

 

Denotation 

Det som inlägget denoterar är det som uppenbart syns. Bilden denoterar champagne, kläder, 

varumärket StyleIn i kombination med varumärkena Sturegallerian, Piper Heidsieck och 

Vitamin Well. En kvinna häller upp champagnen och texten beskriver vidare vad som händer 

på platsen just nu. Som alla Instagram-användare vet kan man ange plats där bilden är tagen i 

ett fält precis över bilden och på så sätt denoterar bilden också vilken plats detta sker på: 

Sturegallerian.  
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Konnotation 

Konnotationer är ju kulturellt baserade och varierar därav från individ till individ. Hela 

inlägget konnoterar ju att en tillställning kommer att inträffa i Sturegallerian snart. Det kan 

tyckas uppenbart för oss redan i denotationen, men det är just för att konventioner har bestämt 

att en tillställning kan se ut som på bilden ovan. Glasen på bilden konnoterar att det kommer 

komma flera personer, champagnen konnoterar festlighet och lyx.  

  Eftersom jag bara kan avgöra den konnotativa betydelsen utifrån mina kulturella och 

personliga erfarenheter måste jag utgå från vad jag vet om vad som denoteras i bilden. 

Eftersom jag vet att kvinnan på bilden är StyleIn’s grundare konnoteras prestige då det skulle 

bli annorlunda om exempelvis en servitris hällde upp champagnen. Prestige konnoteras 

genom att kvinnan har skapat något som många människor tycker om, att hon har uppnått 

något som säkert många drömmer om. 

   Genom att bära en skjorta med alla knappar knäppta konnoteras en medvetenhet och en 

känsla av god stil som i sin tur ofta kopplas ihop med framgång och status. På så vis 

konnoterar kvinnan på bilden även dessa attribut.  

  Att champagnen konnoterar festlighet och lyx, kvinnan prestige och status, den vita skjortan 

medvetenhet och stil gör också att hela inlägget konnoterar en känsla av en exklusiv livsstil 

och kanske till och med identifikation för tolkare som värdesätter dessa attribut. 

 

Förankring och relä 

Eftersom inlägget består av en bild och en text vill jag förklara anledningen till att dessa 

används ihop med Barthes begrepp förankring och relä. Utifrån begreppet förankring 

bestämmer texten hur vi skall uppfatta bilden. Texten säger att det hälls upp champagne i 

Sturegallerian just nu, på så vis får vi information om vart bilden är tagen. I texten nämns de 

olika varumärkena StyleIn, Sturegallerian, Piper Heidsieck och Vitaminwell, vilket gör att 

bilden blir bärare av dessa varumärken. När vi ser bilden kopplar vi dessa varumärken till den 

just för att det står i texten. Vad bilden konnoterar förankras alltså genom att den som 

publicerat inlägget lägger till en text.  

  Men det är ju inte uppenbart för oss att det är en Champagne av Piper Hedsieck vi ser på 

bilden, inte heller att bilden är tagen i Sturegallerian (förutsatt att personer inte varit här), men 

detta får vi ju information av genom att StyleIn skriver detta i texten, på så sätt tillskriver inte 

bara texten bilden mening utan den kompletterar även bilden med information och detta är 

vad Barthes kallar för relä. 
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6. Diskussion 

6.1 StyleIn som meningsskapande varumärke 

Hela inlägget är en representation som skapar betydelse, inte bara för dem som följer 

instagramkontot ”Worldofstylein”, utan också för de varumärken som nämns i inläggens 

texter. Bilden av kvinnan i StyleIn-kläder, texten som hänvisar följarna att besöka StyleIn’s 

butik i Sturegallerian, att varumärkena ”StyleIn”, ”Sturegallerian”, ”Piper Heidsieck" och 

”Sacha Juan” nämns i texten blir alla meningsskapande moment. Med det menar jag delvis att 

StyleIn redan har ett visst värde för de som följer instagramkontot, annars skulle man ju inte 

följa det.  

  Att Sacha Juan, Piper Heidsieck och Sturegallerian ses i ”WorldofstyleIn’s” instagramflöde 

kan antas vara värdefullt för dem. Detta med anledning att de får tillgång till en annan 

marknad än den de vanligtvis brukar röra sig på, och detta kan öka både 

varumärkeskännedom och försäljning för samtliga varumärken.  

  Inläggen är ett tydligt exempel på hur man konstruerar mening i saker genom processer där 

vi representerar dem. Att dessa varumärken skulle nämnas tillsammans rent slumpmässigt är 

inte särskilt troligt och detta visar på hur lätt det är att konstruera betydelse för flera parter i 

sociala medier (Cartwright & Sturken, 2009: 12-13) 

 

 

6.2 Varumärkeskapital 

När det kommer till syntagm och paradigm kan man förklara hur urvalet kring co-

brandingsamarbeten sker. Företag väljer ju noggrant ut vilka företag att ingå i samarbete med. 

StyleIn väljer ju specifikt Sacha Juan, Filorga och Piper Heidsieck utifrån deras specifika 

paradigm för sina speciella varumärken. Här kommer teorier om varumärkeskapital in. Ur 

StyleIn’s perspektiv bör dessa varumärken ha ett högt varumärkeskapital. I artikeln av Angle, 

Cunha och Forehand (2015) beskrivs ju hur StyleIn’s varumärke också skulle kunna skadas 

vid co-brandingsamarbeten och av den anledningen vågar jag anta att de inte väljer svaga 

varumärken som skulle kunna skada deras eget.  

  Genom att skapa ett samband till dessa varumärken väntas StyleIn även förstärka sitt eget 

genom att associeras med dessa. När de varumärken, som jag här väljer att se som 

betydelsebärande element, sätts ihop i ett co-brandingsamarbete kan man då påstå att dessa 

sätts ihop i ett syntagm. Här syns alla varumärken vid samma tillfälle och på så sätt arbetar 

dessa gemensamt för att skapa mening åt syntagmet som helhet. Genom att analysera co-
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branding samarbetet med paradigm och syntagm som verktyg kan man belysa likheter och 

skillnader mellan varumärkena och jag har genom denna analys förstått hur varumärken 

bidrar till varandras varumärkeskapital. De delar sitt varumärkesvärde med varandra och på 

sätt förstärks också samtliga enskilda varumärken. 

 

 

6.3 Varumärkeskännedom 

Genom Barthes begrepp förankring tillskrivs bilden en betydelse som inte nödvändigtvis har 

med motivet på bilden att göra. Vidare finns idexikala tecken i inläggen som pekar på en 

verklig betydelse bortom det som visas i de visuella inläggen. I alla tre inlägg nämns andra 

varumärkens namn i inläggens text och på så vis skapas en ny kännedom kring det varumärke 

som nämns. Enligt Jamal och Oeppen (2014) kan man via co-branding samarbeten få tillgång 

till varandras marknader genom att presenteras ihop med ett annat varumärke och på så sätt 

attrahera varandras publik. Genom att synas i sociala medier ihop kan man också snabbt och 

effektivt öka varumärkeskännedomen hos samtliga varumärken som nämns i de visuella 

inläggen då sociala medier skapar möjlighet för företag att nå ut till konsumenter vart dem än 

är.  

 

 

 

6.4 Varumärkesimage och Företagsidentitet 

Denotationen i inläggen ger mer uppenbara och direkta indikationer på StyleIn’s 

varumärkesbyggande. Enkelt kan man se hur dem använder ord som ”exklusivitet” och 

”gåvor” för att konstruera sin företagsidentitet. Detta görs genom att de ”laddar” varumärket 

med dessa värderingar. 

   Vidare har det symboliska tecknet varit ett verktyg för att tyda den mening som skapas i 

bilderna. I min analys hittade jag tecken som symboliserade skönhet, socialisering, 

exklusivitet och välmående. Dessa symboliska tecken bygger StyleIn’s företagsidentitet. De 

olika symboliska tecknen i inläggen står för olika saker och genom att existera tillsammans i 

ett syntagm skapas associationer kring de varumärken som är närvarande i de co-

brandingsamarbete som visas i inläggen. 
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6.5 Associationer 

Dahlén och Lange (2003) har en teori om att varumärket kan ses som produktens 

kommunikativa kärna och utgör företagets identitet genom att förmedla de associationer som 

företaget besitter. (Dahlén & Lange, 2003: 191). Vad jag har kommit fram till genom min 

semiotiska analys är att det som StyleIn konnoterar bör vara vad konsumenter associerar 

varumärket med.  

   Co-brandingsamarbeten skapar ju associationer mellan de inblandade varumärkena och jag 

finner de associationer StyleIn får genom att samarbeta med just de varumärken jag nämnt i 

min studie vara grunden i StyleIn’s identitet. 

  Indexikala tecken som finns i inläggen används också för att styra tolkarens uppfattning om 

vad inläggen säger. Texten i inläggen vägleder iakttagarens tolkning av bilden i inlägget och 

genom att StyleIn nämner andra varumärken där skapar bilden en bredare innebörd där den 

blir värdefull för både StyleIn samt de varumärken som omnämns. 

  Inläggens konnotativa betydelser skapar associationer till varumärket. Den konnotativa 

meningen i inläggen lär ju variera beroende på vilken kultur den som tolkar bilden kommer 

ifrån. Om jag dock ser till de konnotationer jag fått ur min analys vill jag påstå att dessa 

underliggande meningar som finns i bilden skapar associationer till StyleIn och de 

varumärken dem samarbetar med. Därav blir associationer en viktig anledning till att StyleIn 

ofta ingår i co-branding samarbeten. Det är ju genom associationer som konsumenter knyter 

an till varumärket och genom att associera de olika varumärkena med varandra vill jag påstå 

att detta är en av de viktigaste anledningarna till att co-branding samarbeten existerar. Genom 

associationer länkas de olika varumärkenas konsumenter samman och man får tillgång till 

varandras marknader. 

  Genom att använda ikoniska tecken på visuella inlägg vill jag hävda att man kan se det som 

ett sätt att marknadsföra StyleIn som varumärke.  Solomun och Tuten (2013) beskriver hur 

marknadsföring via sociala medier banar väg för varumärket Stylein att nå ut till personer i 

sina hem. På så vis blir ikoniska tecken för marknadsföringen via sociala medier. Jag vill 

mena att genom en analys av de ikoniska tecknen som finns i inläggen skapas en bild av hur 

StyleIn valt ut dessa specifika ikoner för att associera de visuella inläggen med hur 

verkligheten ser ut när man konsumerar produkter av dessa varumärken. 
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6.6 Identitetsskapande  

Jag vill hävda att de symboliska tecken jag presenterar i min analys symboliserar en livsstil 

präglad av lyx och välmående då samtliga symboliska tecken alla symboliserar något som kan 

kopplas till en sådan livsstil. Dessa symboliska tecken används för att bygga upp StyleIn’s 

företagsidentitet där de alltså används för att styra vad konsumenterna skall tycka om 

företaget.  

  Genom Barthes begrepp förankring förklaras hur texten i inläggen förankrar konnotationen i 

bilden. Eftersom StyleIn väljer ut vad som skall stå i inläggens text är dem med och 

bestämmer hur livsstilen kring exklusivitet, välmående och skönhet skall se ut. Genom 

begreppet förankring förklaras hur man kan sända ut tecken som tyder på en viss livsstil och 

på så sätt skapa en önskan hos konsumenter att vilja identifiera sig med varumärket. Genom 

att StyleIn skapar dessa känslor hos konsumenter bidrar detta troligtvis till köpkraft hos dem 

och på så sätt ökar varumärkets popularitet. Ett populärare varumärke ökar med sannolikhet 

också försäljningen av varumärkets produkter. 

 

 

6.7 Sociala medier till nytta för varumärket 

Precis som Lena Carlsson menar så öppnar kommunikationen genom sociala medier dörrar 

för varumärken. Att StyleIn väljer att marknadsföra sin produkt, sitt varumärke och andra 

varumärken via sociala medier kan förklaras med Lena Carlssons teori kring hur sociala 

medier kommer till nytta för företagen. I och med att det är fler företag som samarbetar i 

inläggen breddas kontaktytorna för vilka man vill nå ut till, vilket även Brake och Safko 

(2009) ju menar är en av de fyra grundpelarna i kommunikation genom sociala medier. Vidare 

ser jag möjligheten till dialog och närmare kontakt med omgivning, enligt Carlssons (2011) 

teori som en viktig förklaring till varför StyleIn’s co-branding samarbeten sker just på sociala 

medier. Likadant sprider ju sedan de andra varumärkena i co-brandingsamarbeten budskapet 

vidare till sin publik. Lena Carlsson menar också att man genom sociala medier kan skapa sin 

önskade företagsidentitet, vilket jag ser som en stor anledning till att StyleIn väljer att 

samarbeta med varumärken som bär på värderingar som liknar deras. Enligt Brake och Safko 

(2009) väljer man vad som kommuniceras och på så vis kan man skapa sin företagsidentitet 

med hjälp av de tecknen. Genom de semiotiska verktygen ”förankring och relä” kan man 

enkelt styra konsumentens tolkning mot önskad uppfattning om företagsidentiteten.  

  Carlsson (2011) menar också att motivation är en viktig del i kommunikationen kring sociala 

medier. Detta vill jag även likna med Brake och Safkos (2009) teori om att underhållning är 
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en av de fyra grundpelarna med anledning att underhållning menas vara något som intresserar 

publiken (Brake & Safko, 2009:680) . I inläggen ovan använder ju StyleIn sig av olika 

uppmaningar som delvis innebär gåvor om man konsumerar produkten, men också belöning i 

form av att man erhåller en viss typ av livsstil när man konsumerar StyleIn’s produkter. Detta 

kan skapa en längtan efter att konsumera i syfte att också uppnå en livsstil som involverar 

lyxiga hårvårdsprodukter och dyr champagne. Genom dessa värderingar som kommer till 

uttryck, främst genom konnotationen, skapas motivation för konsumenterna.  

  Sammanfattningsvis resulterar min studie i att sociala medier underlättar för StyleIn’s co-

branding samarbeten genom att det enkelt och snabbt kan nå ut till en bredare marknad: de får 

tillgång till både sin egen publik snabbt, samtidigt som de också får tillgång till Piper 

Heidsieck, Sacha Juan, Vitamin Well och Sturegallerians publik. De sociala medierna 

möjliggör skapandet av kommunikation kring hur StyleIn vill uppfattas som varumärke 

genom att de använder tecken som bär på vissa värderingar kring en viss typ av livsstil 

innehållande: exklusivitet, välmående, stil, skönhet och lyx.  

 

 

6.8 Svar på frågeställningen 

 Vilka betydelser skapas, alternativt förstärks, genom StyleIn AB’s co-brandingsamarbeten på 

sociala medier? 

 

Dels används varumärkeskapital som en förstärkning av betydelsen för StyleIn’s varumärke 

genom co-branding samarbeten. Genom att exponeras ihop kan man dela sitt 

varumärkesvärde med andra varumärken och på så vis stärka varandra. 

   Vidare ses konstruktionen av StyleIn’s företagsidentitet som en viktig del i dessa 

samarbeten, genom att gå ihop med företag som delar samma värderingar som de själva har, 

byggs en identitet upp med hjälp av co-branding. Teorin kring associationer är också ett sätt 

där betydelser förstärks och som StyleIn använder sig av för att skapa ett starkt varumärke 

genom co-branding.     

   Likt hur det överförs värderingar som bidrar till företagsidentiteten skapas också 

associationer mellan varumärken som gör att StyleIn blir enklare att känna igen eftersom 

deras marknad expanderas genom att varumärkeskännedomen ökar. StyleIn producerar hela 

tiden material som bär på olika ideal kring begreppet livsstil och jag har kommit fram till att 

de gör detta för att de vill nå konsumenternas identitetsskapande process och på så sätt få dem 
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att känna en starkare koppling till varumärket och därav en längtan att konsumera deras 

produkter. 

  Vidare vill jag påstå att det är sociala medier som möjliggör dessa co-branding samarbeten i 

och med att de uppmaningar kring motivation inläggen bidrar med når ut snabbt och till 

personer i sina hem. Sociala medier skapar även möjligheter kring dialog hos en bredare 

marknad då StyleIn snabbt och enkelt når ut till en publik bortom sin egen.  

  Sammanfattningsvis har jag alltså kommit fram till att teorier kring varumärkeskapital, 

varumärkeskännedom, företagsidentitet, associationer och identitetsskapande förklarar hur 

betydelser förstärks genom co-branding samarbeten på sociala medier. 

 

 

6.9 Förslag till fortsatt forskning 

Att styra varumärkesbyggande är en stor del av de flesta företag och enklast gör man det 

genom att styra en företagsidentitet. Vanligtvis inkluderar ett sådant ”management” följande: 

 Att bedriva undersökning för att avgöra intressenters syn på en organisations faktiska och 

önskvärda image.  

 En granskning av alla element av en företagsidentitet för att avgöra om den är förenlig 

med önskad image. 

 Formulering av en plan för att justera företagsidentiteten om så är nödvändigt (Theaker 

2001:75). 

   Min studie sträcker ju sig till att analysera innehållet och på så vis komma fram till vilka 

strategier som används. För att förstärka detta hade det varit intressant att göra en liknande 

studie genom observation och deltagande, alternativt genom kvalitativa intervjuer för att få 

vara delaktig i hur mycket planering som ligger bakom dessa samarbeten samt om det finns 

fler strategier jag missat. 

  Likadant hade det varit intressant att forska vidare i detta utifrån konsumenternas tolkning 

för att se till köpprocess och meningsskapande. Även detta hade man kunnat studera genom 

kvalitativa intervjuer. På så vis hade man kunnat redogöra för punkt två ovan om hur 

företagsidentiteten kan stämma överens med önskad image. Detta är ju något som endast 

konsumenterna kan vara med att avgöra.  

  I övrigt hade det varit intressant att göra en bredare studie där fler företag i olika branscher är 

involverade för att studera huruvida de använder sig av samma strategier. På så vis hade man 

kunnat generalisera mer kring co-branding på sociala medier och skapa teorier utifrån detta 

fenomen. 
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