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Förord 
Idén till den här uppsatsen uppkom från ett gemensamt intresse för visuell kommunikation             

och mode. Eytys är ett relativt nytt svenskt modeföretag som vi båda har följt sedan               

företagets start. Med det sagt finns det ett antal personer som vi skulle vilja tacka. Vi vill                 

börja med att tacka Lisa Nordlund på Eytys för att hon tagit sig tid att träffa oss för en                   

intervju samt att hon ställt upp på att besvara kompletterande frågor. Vi vill även rikta ett tack                 

till Philip Warkander som också besvarat våra frågor. Sist, men inte minst, vill vi tacka vår                

handledare PG Holmlöv som väglett oss under arbetets gång.  

 

Studiens samtliga kapitel har skrivits av uppsatsens båda författare Elinor Lundevall och            

Felix Scheynius.  

 

Elinor Lundevall och Felix Scheynius 

2017-01-03 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine how a fashion company creates a brand identity                

through visual image communication in the new media landscape. The study builds upon a              

case study of the fashion company Eytys visual communication on the digital communication             

channel Instagram. The studies research question is: How does a fashion company use visual              

image communication to create a brand identity in the new media landscape? 

  

The studies theoretical framework consists of two theories; The Aaker model by David Aaker              

and Images and information in cultures of consumption by Martin Hand. The study             

constitutes of three different methods namely a qualitative interview, a quantitative content            

analysis and a qualitative semiotic analysis. Furthermore, the empirical data is based on a              

qualitative interview with Eytys Head of PR and Marketing Lisa Nordlund, Eytys published             

photos on Instagram and a complementary interview with Philip Warkander, doctor in            

fashion studies.  

  

The studies results reveals that Eytys publishes different types of pictures to create a brand               

identity through visual image communication on the company’s Instagram. The pictures           

mostly contains retro references of art, icons and architecture but also their campaigns and              

products. The study demonstrates that Eytys focuses on their brand more than their products              

in their visual communication. Eytys mainly build their brand identity through symbols and             

abstract values. The study concludes that a way for fashion companies to build a brand               

identity through visual image communication is to combine different pictures that mainly            

focuses on symbols rather than products. By communicating the brand identity through            

digital communication channels it is possible to reach out in the new media landscape.  

 

Key words:  Brand Identity, The new media landscape, Visual image communication 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett modeföretag skapar en varumärkesidentitet             

genom visuell bildkommunikation i det nya medielandskapet. Uppsatsen bygger på en           

fallstudie av modeföretaget Eytys visuella bildkommunikation på den digitala         

kommunikationskanalen Instagram. Studiens frågeställning är: Hur anv änder ett modeföretag         

visuell bildkommunikation för skapa en varumärkesidentitet i det nya medielandskapet? 

 

Studiens teoretiska ramverk baseras på två teorier; Aaker Model av David Aaker och Images              

and Information in Cultures of Consumption av Martin Hand. Studien baseras på en             

kvalitativ intervju, en kvantitativ innehållsanalys och en semiotisk bildanalys. Uppsatsens          

empiriska data baseras på en kvalitativ intervju med Eytys PR- och marknadschef Lisa             

Nordlund, Eytys publicerade bilder på Instagram samt en kompletterande intervju med Philip            

Warkander, doktor i modevetenskap.  

 

Studiens resultat påvisar att Eytys publicerar flera olika typer av bilder för att skapa en               

varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation på Instagram. Den största kategorin         

bilder som publiceras är retroreferensbilder på bland annat konst, ikoner och arkitektur. Dessa             

blandas med bilder på produkter samt bilder från deras egna kampanjer. Vidare påvisar             

studien att Eytys har ett varumärkesfokus snarare än ett produktfokus, vilket främst bygger på              

symboliska och abstrakta värden. Studien konstaterar att ett sätt för modeföretag att skapa en              

varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation är att kombinera olika bilder, som          

främst fokuserar på symboler. Genom att kommunicera detta via digitala          

kommunikationskanaler kan företag nå ut i det nya medielandskapet.  

 

Nyckelord:  Varumärkesidentitet, Det nya medielandskapet, Visuell bildkommunikation 
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1. Inledning  
Dagens medielandskap är i konstant rörelse. Människor exponeras ständigt för olika uttryck,            

bilder och budskap. Sedan början av 1990 har ett flertal teknologiska framsteg gjorts som              

bidragit till att människor lever i ett digitalt samhälle uppbyggt av nya medier och              

kommunikativa förutsättningar. Utvecklingen brukar beskrivas som digitaliseringsprocessen,       

alternativt det nya medielandskapet, vilket bland annat givit upphov till framväxten av sociala             

medier. Dessa mediers uppkomst har lett till ökad informationsspridning och en ny typ av              

tvåvägs-kommunikation. Det nya medielandskapet har således förändrat ramar och villkor för           

hur företag kommunicerar och därför har ett kontinuerligt arbete med strategisk           

kommunikation blivit viktigare än någonsin (Gillberg, 2014, s 56).  

 

Det nya medielandskapet har skapat ett mediebrus vilket innebär att företag har svårt att              

kommunicera ut sitt budskap eftersom människor ständigt möts av många olika budskap            

samtidigt. Av den anledningen är det väsentligt för företag att särskilja sig från varandra              

(Kompella, 2014, s 4). En strategi för att nå ut genom mediebruset och kommunicera i det                

nya medielandskapet är att skapa en stark varumärkesidentitet. En varumärkesidentitet brukar           

beskrivas som en central del i företagets kommunikation, som bör genomsyra företagets alla             

dimensioner och kommunikationskanaler (Christensen, Morsing & Cheney, 2008, s. 63).  

 

De existerande svårigheterna med att nå ut i dagens nya medielandskap går att att identifiera               

inom modebranschen, vilket journalisten Hanna Dunér beskriver i sin artikel Varumärket allt            

viktigare i kläd- och modebranschen som publicerades i Svenska Dagbladet, 2007. Dunér            

hävdar att konkurrensen om kunder konstant ökar mellan modeföretagen, samtidigt som det            

är svårare än någonsin att behålla befintliga kunder. Skapandet och bibehållandet av en stark              

varumärkesidentitet är därför en av de mest fundamentala uppgifterna modeföretag har idag.            

Således behöver modeföretag inte bara producera snygga och moderiktiga produkter, de           

behöver även skapa och kommunicera en tydlig varumärkesidentitet (Dunér, 2007). Philip           

Warkander, doktor i modevetenskap, menar att den digitala utveckling har förändrat           

modebranschen. Traditionella kommunikationskanaler existerar fortfarande men sociala       

mediers inflytande får allt större betydelse. Warkander menar att eftersom kunden har  
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möjlighet att gilla, dela och diskutera kampanjer på dessa kanaler har modekommunikationen            

förändrats. Innehållet måste engagera människor för att modeföretagen ska framstå som           

intressanta (Warkander, 2016). Modeforskaren Malcolm Barnard menar att mode är ett           

icke-verbalt kommunikativt fenomen där kläderna skapar och utbyter mening. Mode är ett            

sätt för grupper att definiera och uttrycka sin identitet vilket betyder att mode bär ett stort                

kulturellt och symboliskt värde (Bernard, 1996, s 45).  

 

Eftersom mode är en visuell uttrycksform med ett högt symboliskt värde är modeföretags             

visuella kommunikation en central del för att skapa varumärkets identitet. I och med             

framväxten av det nya medielandskapet har allt fler modeföretag börjat arbeta aktivt med att              

kommunicera sin varumärkesidentitet på sociala medier. Instagram är framförallt ett verktyg           

för visuellt historieberättande vilket gör kanalen till en primär metod för modeföretag att             

uttrycka sin varumärkesidentitet genom (Alter, 2016). Warkander hävdar att utan          

varumärkesidentitet finns det inget mode utan enbart kläder. Warkander menar även att det är              

varumärkesidentiteten som skapar laddningen kring kläderna, vilket kan vara avgörande när           

en konsument väljer ett plagg före ett annat (Warkander, 2016).  

 

Utifrån den ovan presenterade problematisering gällande det nya medielandskapet, visuell          

kommunikation och varumärkesidentitet kommer uppsatsen att beröra strategisk        

kommunikation inom det medie-och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet.  

 

1.1 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett modeföretag använder visuell bildkommunikation           

för att skapa en varumärkesidentitet i dagens nya medielandskap. Uppsatsen ämnar att            

studera vilka strategier och uttryck för visuell bildkommunikation som ett företag använder i             

syfte att skapa en varumärkesidentitet. För att undersöka detta har en fallstudie av det svenska               

modeföretaget Eytys visuella bildkommunikation på Instagram utförts.  
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1.2 Frågeställning  
För att uppfylla studiens syfte har följande forskningsfråga formulerats: Hur anv änder ett            

modeföretaget visuell bildkommunikation för skapa en varumärkesidentitet i det nya          

medielandskapet? 

 

För att besvara studiens forskningsfråga leds uppsatsen även av två underfrågor:  

- Hur vill Eytys identifieras genom sin visuell bildkommunikation på Instagram? 

- Hur skapar Eytys sin varumärkesidentitet genom visuella uttryck på Instagram? 

 

Den första underfrågan hjälper författarna skapa en förståelse för hur Eytys vill identifieras             

genom sin visuella bildkommunikation. Den andra underfrågan hjälper författarna utreda hur           

Eytys skapar en varumärkesidentitet genom sin visuell bildkommunikation på Instagram.          

Underfrågorna besvaras inte explicit i uppsatsen utan fungerar som ett underlag för att             

besvara studiens huvudfrågeställning.  

 

1.3 Avgränsning  
Arbetets begränsade tidsram har medfört betydande utmaningar för att studera Eytys visuella            

kommunikation på mer än ett område. Således har uppsatsen avgränsats till att enbart studera              

företagets visuella bildkommunikation. Vidare använder Eytys olika typer av kanaler för att            

uttrycka sin visuella bildkommunikation. Med insikten att Instagram har blivit en mer            

relevant kanal i modebranschen föll det sig naturligt att studera Eytys visuella            

bildkommunikation på Instagram. En avgränsning av antalet publicerade bilder på Instagram           

har utförts. Det bör understrykas att uppsatsen inte ämnar studera hur visuell            

bildkommunikation uppfattas utifrån ett mottagarperspektiv utan hur ett företag kan          

kommunicerar genom visuell bildkommunikation. Analysen av bilderna knyter an till två           

valda teorier, en som berör skapandet av varumärkesidentitet och en som berör den visuella              

bildens betydelse i dagens nya medielandskap.  
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1.4 Definition av centrala begrepp 

Varumärkesidentitet 

Den bild av ett varumärke som företaget vill förmedla och upprätthålla på marknaden             

(Lingbell, 1996).  

 

Det nya medielandskapet  

En förändring av medielandskapet pågår sedan början av 1990-talet i form av nya             

kommunikationsteknologier. Främst har utvecklingen inneburit att medier digitaliserats        

(Statens medieråd, 2016a). 

 

Retro  

Imitering eller återkoppling till en stil från en tidigare tidsepok (Oxford Dictionaries). 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet introduceras uppsatsens ämne och den valda fallstudien, det vill säga              

företaget Eytys. Vidare presenteras en avgränsning för uppsatsen samt centrala begrepp som            

uppsatsen berör.  

 

I kapitel två presenteras studiens bakgrund. Kapitlet inleds med en presentation av företaget             

Eytys, dess bakgrund som modeföretag och arbete med kommunikation. Därefter ges en            

beskrivning av det nya medielandskapet och de kommunikativa förutsättningar utvecklingen          

inneburit för företag. Vidare presenteras Instagram och dess betydelse samt inverkan på            

modebranschen. Därefter följer en redovisning om varumärken och varumärkesidentitet.         

Slutligen presenteras visuell kommunikation och vad det innebär för ett företags           

kommunikation samt en redogörelse för tidigare forskning inom ämnesområdet.  

 

I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska ramverken som valts för studien. Teorierna faller              

inom de teoretiska referensramarna för strategisk kommunikation. Den första teorin, Images           

and information in cultures of consumption av Martin Hand reflekterar kring bildens            

betydelse i dagens nya medielandskap, samt dess betydelse för företagskommunikation. Den           

andra teorin, Aaker Model av David Aaker behandlar hur varumärkesidentitet skapas genom            
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olika perspektiv inom företagskommunikation. Teorierna appliceras och används som         

analysverktyg av uppsatsens empiriska data i analysavsnittet. Vidare presenteras även en           

teoridiskussion om varför de två teorierna valts att kombinera. Det tredje kapitlet avslutas             

med en reflektion kring de valda källorna för uppsatsen.  

 

Det fjärde kapitlet bearbetar uppsatsens val av metod och material. Kapitlet inleds med en              

motivering kring valet av Eytys som fallstudie. Därefter motiveras varför en kombination av             

kvalitativa och kvalitativa metoder har använts i studien. Detta leder vidare till hur             

urvalsprocessen av materialet gått till. Vidare presenteras hur de olika metoderna genomförts            

samt en diskussion kring validitet och reliabilitet. Därefter presenteras olika metodologiska           

problem som uppstått under arbetsprocessens gång. Slutligen diskuteras etiska frågor i           

förhållande till metoderna.  

 

I det femte kapitlet redovisas uppsatsens empiriska resultatet. Först redovisas de relevanta            

delarna från den kvalitativa intervjun. Därefter presenteras resultatet av den kvantitativa           

metoden med diagram och text. Slutligen redovisas den semiotiska bildanalysen, som utgår            

från sex stycken bilder som dennoterats och konnoterats.  

 

Det sjätte kapitlet består av en analys. I detta kapitlet behandlas det empiriska resultatet i               

relation till det teoretiska ramverket. Först diskuteras Martin Hands teori i relation till det              

empiriska resultatet. Därefter analyseras resultatet utifrån Aakers olika perspektiv om          

varumärkesidentitet. Slutligen ges en sammanfattande analys om resultaten och teorierna i           

förhållande till studiens syfte. 

 

I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsats och diskussion. I            

slutsatsen besvaras studiens frågeställning. Därefter förs en diskussion om uppsatsen och hur            

den genomförts. Uppsatsen avlutas med ett förslag för framtida forskning.  
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2. Bakgrund  
I detta kapitel presenteras företaget Eytys, det nya medielandskapet, Instagram och           

modekommunikation, varumärke och varumärkesidentitet samt visuell kommunikation.       

Kapitlet berör även tidigare forskning som behandlar digitaliseringen och mode i relation till             

sociala medier.  

 

2.1 Eytys 
Eytys är ett svenskt modeföretag som grundades i Stockholm 2013 av Max Schiller och              

Jonathan Hirschfeld. Schiller arbetade tidigare som designer på det svenska modemärket           

Acne Studios och är idag Eytys kreativa chef. Hirschfeld har en tidigare bakgrund inom              

finanssektorn och är idag Eytys VD. Inspirationen till företaget och namnet Eytys är till stor               

del sprunget ur generation Y, den generation som föddes på 1980-talet och växte upp under               

1990-talet. Denna generation, som grundarna själva tillhör, växte upp med MTV som            

introducerade musik, fotografi, mode, konst och rörlig bild. Max Schiller menar att internets             

uppkomst även ökade tillgången till information vilket ledde till en vidare öppning för olika              

former av inspiration. Detta gav generation Y en stark relation till popkultur, vilket varit en               

av inspirationskällorna för Eytys varumärkesbyggande (Deleon, 2014).  

 

Grundarna ville från början skapa en sko som fyllde ett tomrum hos konsumenter som var               

intresserade av mångsidiga och moderiktiga skor. Samtidigt ville de erbjuda hög kvalitet och             

komfort för ett rimligt pris. Vid starten hade Eytys endast en produkt, en unisex skomodell               

vid namn Mother. Sedan dess har de breddat sortimentet med flera skomodeller och en              

väskkollektion (Deleon, 2014). Av den anledningen vill de idag inte kategoriseras som enbart             

ett sneakermärke (Nordlund, 2016). Eytys har för närvarande en butik i centrala Stockholm             

och en hemsida, www.eytys.com, där de även säljer sina produkter. Produkterna säljs även             

internationellt i utvalda butiker, bland annat i högprofilerade butiker som Selfridges, LN-CC,            

Opening Ceremony och Colette (Deleon, 2014; Nordlund, 2016). Enligt Schiller och           

Hirschfeld vill Eytys skapa fokuserade produkter och vara en multidisciplinär kreativ           

plattform (Dahlström). Dessa referenser och tankebanor återspeglas i företagets visuella          

kommunikation. Eytys har sedan starten haft en rad olika samarbeten med personer inom             

diverse kreativa fält. Ett exempel är en kampanj fotograferad av sydafrikanen Kristin-Lee            
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Moolman i gatumiljöer i Johannesburg där unga kreatörer fick agera modeller. Vidare har en              

kampanj med den erkände skatearen Ali Boulala gjorts. Det har även lanserats en kampanj              

med skådespelaren Michael Madsen, bland annat känd från filmen Reservoir Dogs av            

Quentin Tarantino, 1992 (Eytys, 2016).  

  

Likt många andra varumärken arbetar Eytys med flera olika typer av kommunikationskanaler.            

Företagets hemsida och Instagram är dock de kanalerna som anses vara viktigast (Nordlund,             

2016). I skrivande stund (2017-01-20) har Eytys Instagram närmare 37 000 följare. Facebook             

är även en viktig kommunikationskanal för Eytys där de i skrivande stund (2017-01-20) har              

10 555 följare. Modeforskaren Philip Warkander menar att Eytys skapat en sorts            

collage-teknik i sina kommunikationskanaler som tydligt uttrycker deras estetiska referenser.          

Warkander hävdar att Eytys varumärkesidentitet tydligt framträder genom att de konsekvent           

förhåller sig till en retrostil kopplad till en särskild estetik som var dominant under 1980- och                

1990-talet (Warkander, 2016) 

 

2.2 Det nya medielandskapet  
Under de senaste årtiondena har en informationsrevolution skett. 1990-talet bör ses som en             

viktig brytpunkt i medieutvecklingens historia. Det beror framförallt på de förändringar som            

skett i och med det nya medielandskapet, vilket syftar till övergången från traditionella             

medier såsom TV, radio och tidningar till digitala medier. I början av 90-talet lanserades              

World Wide Web (WWW). Sökmotorerna gjorde det möjligt att snabbt komma i kontakt med              

information på internet samt andra människor runt om i världen. Mobiltelefonen uppfanns            

vilket gjorde att människor kunde kommunicera med varandra på ett nytt sätt (Statens             

medieråd, 2016a). Vidare öppnade den tekniska utveckling upp för framväxten av sociala            

medier, en av de mest betydande förändringarna som skett digitalt. Plattformar som            

Facebook, Twitter och Instagram är idag mycket inflytelserika mediekanaler (Statens          

medieråd, 2016b).  

 

Det nya medielandskapet har inneburit förändringar i sättet att kommunicera och           

utvecklingen har medfört en del kommunikationssvårigheter. Detta beror på att de flesta            

företagen numera kommunicerar via liknande kanaler vilket ökar konkurrensen mellan dem.           
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Av den anledningen finns det en konstant press på företagen att vara innovativa och              

snabbtänkta (Karlsson, 2008). Utvecklingen har dock skapat ett enklare sätt för företag att få              

kontakt med kunder. De nya digitala kommunikationsmöjligheterna är dessutom mer          

kostnadseffektiva i jämförelse med traditionella medier. Av den anledningen kan allt fler            

företag identifieras på framförallt sociala medier (Kaplan & Haenalein, 2010). Enligt           

författaren och kommunikationsstrategen Lena Leigert är den främsta anledningen till att           

företag använder sociala medier möjligheten att skapa och öka kännedom om varumärket            

(Leigert 2014, s 85). Den nya teknologin innebär även att kommunikation sker i en ny typ av                 

tvåvägs-kommunikation där människor kan meddela varandra i realtid. Idag kan människor           

uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i debatter på ett helt nytt och interaktivt sätt. Därav                

speglar det nya medielandskapet mänsklig aktivitet mer än någonsin tidigare (Breakenridge,           

Solis, 2009, ss 1-7).  

 

Inom modebranschen har medier alltid haft en central roll. Det nya medielandskapet har             

inneburit att modeföretag kommunicerar allt mer genom sociala medier för att vara relevanta             

och inspirerande för sina konsumenter. Då sociala medier möjliggör dialog kan mottagares            

kommentarer på dessa kanaler påverka hur ett varumärke uppfattas och bedöms (Mueller,            

Wolny, 2013, ss 563-580).  

 

2.3 Instagram och modekommunikation 
Sociala medier har identifierats som nya och viktiga kommunikationsplattformar inom          

modebranschen. En av dessa nya mediekanaler är Instagram som grundades i USA 2010 av              

Kevin Synstrom och Mike Krieger. Instagram är en social mobilapplikation där användare            

delar med sig av sitt liv genom att publicera bilder eller videoklipp på sin profil. Idag är                 

Instagram en global applikation med över 300 miljoner aktiva användare som tillsammans            

delar över 95 miljoner bilder och videoklipp varje dag (Instagram, 2016a; Instagram 2016b).  

 

Enligt Instagram använder många applikationen för att inspireras av visuellt material då den             

enkla designen låter den visuella bilden vara i fokus. Applikationen är en            

kommunikationskanal som används av både privatpersoner och företag. Instagram erbjuder          

snabb kommunikation i bildformat som skapar möjligheter för företag att bygga sitt            
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varumärke med hjälp av tilltalande bildspråk (Leigert, 2014, s 85). På Instagrams hemsida             

presenteras flera exempel på varumärken som lyckats uppnå verkliga resultat med hjälp av             

applikationen och dess annonsfunktion. Exempelvis lyckades Harley Davidson få 1,4          

miljoner följare på tre veckor samtidigt som de ökade unga mäns kännedom om varumärket              

(Instagram, 2016c). Inom modebranschen har Instagrams betydelse vuxit de senaste åren. År            

2015 vann Instagram The Media Award in Honor of Eugenia Sheppard som delades ut på the                

Council of Fashion Designers of America Fashion Award. Priset delas ut till en individ som               

bidragit till modeindustrins utveckling. 2015 var första året som priset tilldelats ett            

medieföretag och inte en individ inom mediebranschen (Wharton, 2015). Instagram är en            

sociala medieplattform och ett verktyg för visuellt historieberättande. Eftersom mode          

använder mycket visuella och grafiska uttryck finns en tydlig koppling till varför Instagram             

är relevant för modeföretag. Eva Chen, Instagrams chef för modesamarbeten menar att            

Instagram har demokratiserat modevärlden. Hon hävdar att Instagram sammankopplat         

modebranschen och konsumenten på ett helt nytt sätt. Idag utgår modedesigners inte enbart             

från åsikterna från åskådare på modeshower utan de måste tänka i ett större perspektiv. Då               

Instagram är ett visuellt medium har kanalen kommit att bli ett primärt verktyg för              

modeföretag att skapa och uttrycka sin varumärkesidentitet (Alter, 2016). Modeforskaren          

Philip Warkander menar att Instagram och andra digitala kanaler har utvecklat mode till en              

visuell kultur. Enligt Warkander har detta lett till att det blivit ännu viktigare för hur               

modeföretag framställs visuellt (Warkander, 2016).  

   

2.4 Varumärke och varumärkesidentitet 
Företags medvetenheten om varumärkets betydelse är idag stor och har vuxit allt mer i takt               

med utvecklingen av det nya medielandskapet. Ett varumärke kan vara allt från en symbol, en               

design eller ett namn. I vissa fall är varumärket en kombination av alla tre. Syftet med ett                 

varumärke är att profilera företagets produkter eller tjänster och särskilja dem från            

konkurrenternas (Kotler, 1994). I nära relation till ett företags varumärke ligger dess            

varumärkesidentitet. Varumärkets identitet brukar beskrivas som det varumärket står för, som           

gör det unikt och som gör det meningsfullt. För att individualisera en märkesprodukt och              

differentiera den från andra krävs tillämpning av en unik varumärkesidentitet (Melin, 1999, s             

85). Enligt författaren Jan M T Balmer identifieras ett företags varumärkesidentitet genom de             

15 



 

 

materiella och immateriella tillgångarna ett företag har. Det innebär att varumärkesidentiteten           

skapas både genom företagets produkter och tjänster samt exempelvis symboler, namn och            

logotyper (M T Balmer, 2001, s 280). Då medielandskapet är i konstant förändring måste              

företag förstå att varumärken inte är statiska. Varumärken måste anpassas och förändras i takt              

med att omgivningen gör det. För att framstå som ett relevant varumärke behöver företag i               

ännu större utsträckning skapa en varumärkesidentitet för att utveckla och bibehålla sin            

konkurrenskraft (Rooney, 1995, s 48). 

 

2.5 Visuell kommunikation 

Studier i visuell kommunikation har ökat i omfattning sedan 1990-talet. Detta har lett till att               

den visuella kommunikationens betydelse för meningsskapande och dess roll i samhället           

uppmärksammats på ett helt nytt sätt (Ekström & Larsson, 2013, s. 180). Enligt Bo              

Bergström, författare, Creative Director och marknadsföringskonsult omfattar visuell        

kommunikation allt som inkluderar att kommunicera ut bild, form, färg, uttryck och design.             

Visuell kommunikation är den metod företag använder för att kommunicera ut sin visuella             

profil. Med visuell profil menas företagets varumärkesidentitet och vision koncentrerat i ett            

visuellt format. Den visuella profilen behöver vara djupt förankrad i företaget för att vara              

relevant (Bergström, 2015, s 269). Det går att identifiera ett företags visuella profil i de flesta                

sammanhang såsom på sociala medier, tryckmaterial, butiker, kläder, hemsidor, tidningar och           

annonser (Bergström, 2015, s 270).  

 

2.6 Tidigare forskning  

En forskare som diskuterar det nya medielandskapet samt vilka förändringar det medfört är             

Nanna Gillberg, forskare i företagsekonomi och författare till boken         

Uppmärksamhetssamhället. Under sin föreläsning Uppmärksamhetssamhället – den digitala        

verkligheten utmanar den fysiska som primär verklighet på Göteborgs universitet diskuterar           

Gillberg sin forskning som berör medialisering, digitalisering, individualisering och         

uppmärksamhet. Hennes intresse för det valda forskningsområdet började genom         

observationer av människor i deras vardagliga liv. Hon såg att normerna för socialt beteende              

har förändrats, främst på grund av den nya teknologi. Dessa observationer ledde henne in på               

forskningen om uppmärksamhet. Hon menar att uppmärksamhet har en framträdande roll i            
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dagens samhälle främst beroende på det nya medielandskapet och digitaliseringen. Idag           

fokuserar människor på att skapa uppmärksamhet för att hamna i det offentliga rummet.             

Gillberg menar att den digitala verkligheten är viktigare än den fysiska då fler människor kan               

nås genom den. På grund av detta och för att få uppmärksamhet lägger människor mer vikt                

vid att skapa personliga varumärken. Gillberg hävdar att symbolisk produktion och           

varumärkesbyggande är centrala begrepp i dagens samhälle. Främst sker detta på sociala            

medier, där en reproduktion av människors verklighet produceras. Det blir till och med             

viktigare att interagera och vara relevant på sådana plattformar än i det verkliga livet. Vidare               

menar Gillberg att den digitala verkligheten utmanar den fysiska (Gillberg, 2014).  

 

Digitaliseringen och sociala medier är även begrepp som diskuteras i allt större utsträckning             

inom modeindustrin. De två forskarna Angella Kim och Eunju Ko skriver i sin vetenskapliga              

artikel Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of             

luxury fashion brand om sociala mediers betydelse för exklusiva modemärken. Idag använder            

de flesta stora modehusen sociala medier för att kommunicera och marknadsföra sina            

produkter. Eftersom digitaliseringen inneburit en vidareutveckling av       

tvåvägs-kommunikation kan människor numera kommunicera utan att förhålla sig till tid,           

plats eller medium. Det innebär att företagen på så sätt kan stärka relationerna till sina kunder                

och kunderna till företagen. Författarna menar att sociala medier öppnar upp för ett mer              

fördelaktigt sätt att marknadsföra sig på eftersom kommunikationen kan integreras samt bli            

betydligt enklare och mer kostnadseffektiv. I studien presenterar de en statistisk rapport gjord             

av DEI worldwide om kunders användande av sociala medier. Rapporten visar att 70% av              

kunderna har besökt sociala medier för att få information. Vidare har 49% av dem gjort ett                

köp baserat på informationen de fått via sociala medier. Av kunderna säger 60% att de med                

stor sannolikhet skulle dela information om märken via sociala medier. Rapporten visar även             

att märken som inte är involverade på sociala medier förbiser en möjlighet att nå ut till                

kunder (Kim & Ko, 2012). 

  

Kim och Ko hävdar att den tekniska utvecklingen har varit fördelaktig för modeindustrin             

eftersom den inneburit att kunder numera kan interagera med modemärken. Interaktionen,           

framförallt på sociala medier, har påvisats ha en positiv effekt på modemärken. Genom             

sociala medier kan kunden enklare förstå den bild och identitet modemärken vill förmedla             
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och på så sätt utveckla ett intresse för märket. Exklusiva varumärken så som Gucci och               

Burberry började använda sociala medier under 2009, med en tydlig ökning av            

internetförsäljningen som följd. Författarna understryker även sociala mediers betydelse för          

modemärken i en hårdnande konkurrens med allt mindre lojala kunder. Således argumenterar            

författarna för sociala mediers relevans för modeföretags kommunikation och         

marknadsföring (Kim & Ko, 2012).  

 

I likhet med den ovan nämnda forskningen diskuterar uppsatsen det nya medielandskapet och             

och hur dagens kommunikation förändrats. Uppsatsen skiljer sig dock då den studerar hur ett              

modeföretag använder kommunikation för att skapa en varumärkesidentitet i det nya           

medielandskapet. Mer exakt berör uppsatsen hur detta kan göras genom visuell           

bildkommunikation på Instagram, och exemplifierar detta genom att studera modeföretaget          

Eytys. Uppsatsens försöker således reda ut hur ett modeföretag kan gå tillväga för att skapa               

en varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation på en digital        

kommunikationskanal. Till skillnad från den ovan nämnda forskningen innebär det att           

uppsatsen djupdyker i hur kommunikation och sociala medier mer specifikt kan användas av             

företag för att skapa en varumärkesidentiet i det nya medielandskapet.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram som baseras på två teorier.            

Först presenteras Martin Hands teori Images and Information in Cultures of Consumption            

som behandlar bildens betydelse i dagens nya medielanskap. Därefter presenteras David           

Aakers teoretiska modell, Aaker Model, om hur en varumärkesidentitet kan skapas. I kapitlet             

motiveras även varför de två valda teorierna kombineras. Kapitlet avlsutas med en            

diskussion om vilka källor som valts för arbetet och varför dessa valts.  
 
3.1 Images and Information in Cultures of Consumption av  Martin 

Hand 
Visuell kultur är något som blivit allt mer närvarande i människors vardag. Martin Hand är               

professor i sociologi vid Queens University och har bland annat forskat i ämnen som digital-,               

visuell- och konsumentkultur. I artikeln Images and Information in Cultures of Consumption            

i boken The Handbook of Visual Culture argumenterar Hand för hur människor i allt högre               

utsträckning lever i en visuell kultur då bilder har kommodifieras (Hand, 2011, s 516). Med               

kommodifiering menas att en tekniskt avancerad produkt blivit standardiserad (IT-ord, 2016).           

Hand menar att i människors vardagliga liv har bilder utvecklats till en handelsvara som              

framförallt syns i design och marknadsföring. Aldrig har människor konsumerat så mycket            

bilder som idag på grund av den stora spridningen av reklam. Detta har lett till att dagens                 

konsumentkultur primärt är en visuell kultur. Hand anser att för att förstå sambandet mellan              

visuell kultur och konsumtion är det några skeenden som bör lyftas fram. Först och främst har                

det skett en fundamental förändring i hur produkter framställs visuellt för konsumenten            

genom reklamens förändrade uttryck. Ett ytterligare skifte är hur designindustrin och en ny             

typ av marknadsföring har påverkat det visuella uttrycket i kommersiella sammanhang.           

Vidare har det nya medielandskapet påverkat storleken och omfattningen av          

konsumtionskulturen. Digitalisering har även lett till att den traditionella reklamen förlorat           

sin relevans och genomslagskraft (Hand, 2011, ss 516-517).  

 

Hand menar att kommunikation och marknadsföring från slutet av 1990-talet skiftat från ett             

produktfokus till ett varumärkesfokus. Således har visuella bilder och symboler fått än större             

betydelse än de faktiska produkterna. Det har inneburit att visuell kommunikation blivit mer             
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betydande och att skapandet av en varumärkesidentitet blivit central. Vidare hävdar Hand att             

den visuella kommunikationen öppnat upp för nya, ofta oväntade och kreativa resultat.            

Varumärkets visuella kommunikation har således en möjlighet att producera ett          

meningsskapande för produkten och i sin tur en identitet för varumärket. En ytterligare aspekt              

som pekar på värdet av en varumärkesidentitet är att kunden kan identifiera sig med              

varumärket vilket påverkar deras köpbeslut (Hand, 2011, ss 521-523).  

 

Hand lyfter även fram att då kommunikationen blivit mer visuell har det lett till att produkten                

fått ett större symboliskt värde som rör sig bortom produktens verkliga kvalitéer. Dessa             

symboliska värden behöver inte nödvändigtvis ha en logisk anknytning till produkten. När            

dessa värden etableras placerar det produkten i relation till abstrakta idéer och värden. Detta              

fenomen identifieras bland annat genom den ökade användningen av konst och fotokonst i             

företagskommunikation (Hand, 2011, s. 524).  

 
3.2 Aaker Model  av David Aaker 
Det har påvisats att varumärkesidentitet är ett viktigt konkurrensmedel och sätt för företag att              

förmedla sina värden och visioner. David Aaker, professor i marknadsföring vid Universitetet            

California Berkeley har utvecklat en teori för hur företag bör etablera en varumärkesidentitet.             

Denna teori kallas Aaker Model och publicerades för första gången 1996. I den framhåller              

Aaker fyra olika perspektiv för hur en varumärkesidentitet kan skapas, se bilaga 1. Aaker              

hävdar i sin teori att företag bör se sitt varumärke som en produkt, en organisation, en person                 

eller en symbol . Ett företag kan välja att endast använda ett av dessa perspektiv eller applicera                

flera i skapandet av sin varumärkesidentitet (Aaker, 2002, ss 78-80). Enligt Aaker inkluderar             

strukturen för ett företags varumärkesidentitet en kärnidentitet och en förlängd identitet.           

Kärnan, den centrala identiteten, kan med största sannolikhet hävdas vara oberoende av tid.             

Den är konstant trots att varumärket utvecklar nya produkter och befinner sig på nya              

marknader. Den förlängda identiteten inkluderar olika föränderliga identitetselement som         

kompletterar varumärket (Aaker, 2002, ss 85-88).  

 

Enligt Aaker handlar varumärkesidentitet om att förmedla företagets själ och vision. Han            

identifierar fyra olika typer av misstag företag kan göra vid skapandet av            
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varumärkesidentiteten. De misstag han lyfter fram är märkesimage, märkesposition, externt          

perspektiv och produktfixering (Aaker, 2002, s 70). Ett företags märkesimage handlar om hur             

kunder ser på företaget. Detta måste företaget ha kunskap om men misstag kan ske genom att                

märkesimagen förväxlas med varumärkesidentitet, det vill säga att imagen blir identiteten och            

därmed mer än enbart viktig information vid skapandet av varumärkesidentiteten. Ett företags            

märkesposition innebär varumärkets position på marknaden (Aaker, 2002, ss 69-71).          

Märkespositionering har vanligtvis inte det djup eller struktur som krävs vid skapandet av en              

varumärkesidentitet. Det går därför inte att bygga en varumärkesidentitet endast baserat på            

märkets position på marknaden, vilket är ett misstag företag kan göra (Aaker, 2002, ss              

71-72). Det externa perspektivet innebär att företagets anställda ser på varumärkesidentiteten           

utifrån ett kundperspektiv. Det misstag som företag kan göra är att därvid bortse från att               

varumärkesidentitet kan hjälpa och stärka företagets anställda i att förstå och förmedla            

företagets själ och vision. Det är är således viktig att de anställda förstår vad företagets               

varumärkesidentitet är från ett internt perspektiv så att de kan vara budbärare för den.              

Produktfixering innebär att alla företagets resurser fokuseras till produkten. Ett vanligt           

förekommande misstag från företags sida rör produktfixering. Det innebär att företaget enbart            

ser märket som en produkt och inte identifierar andra viktiga aspekter såsom            

märkespersonlighet, symboler, kundrelationer, organisatoriska associationer och personer       

som köper produkten. Företag som enbart fokuserar på produkten kan ha svårare att             

differentiera sig gentemot andra företag då liknande produkter enkelt kan skapas samtidigt            

som företagets strategiska flexibilitet kan förminskas (Aaker, 2002, ss 72-76).  

 

3.2.1 Produkt som varumärke  

Synen på varumärket som en produkt är ett av de fyra perspektiven som presenteras i David                

Aakers Aaker Model . Närmare innebär det att märket fokuserar på företagets produkter och             

bygger sin varumärkesidentitet kring dem. Även om det finns en risk för att falla i en                

produktfixeringsfälla är det ofta nödvändigt att ha någon form av produktrelaterad           

associering som en del av varumärkesidentiteten. Två viktiga element när          

varumärkesidentitet skapas genom produkten är kvalitén och värdet, eftersom det är genom            

dessa element som företaget blir konkurrenskraftigt och uppmärksammas på marknaden          

(Aaker, 2002, ss 78-82). 
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3.2.2 Organisation som varumärke  

Skapandet av en varumärkesidentitet genom det organisatoriska perspektivet handlar till          

skillnad från det produktbaserad perspektivet om att sammankoppla hela organisation med           

varumärket utifrån positiva associationer. Varumärkesidentiteten byggs upp kring        

organisationskultur, värderingar, innovation och kreativitet. Enligt Aaker är det oftast mer           

förmånligt att skapa en identitet i association till organisationen än till produkten. Aakers             

argument grundar sig i att de flesta företagen kan skapa en produkt att konkurrera. Det är                

dock betydligt svårare att skapa en organisation som är tilltalande gällande kultur,            

värderingar och innovation (Aaker, 2002, ss 82-83). 

 

3.2.3 Person som varumärke  

Perspektivet som fokuserar på att skapa en varumärkesidentitet genom personifiering går           

enligt Aaker på en djupare nivå än de två ovan nämnda perspektiven. Märkesidentitet genom              

personifiering innebär att man kopplar samman varumärket med mänskliga         

personlighetsdrag. Syftet är att kunden ska identifierar sig med varumärket, vilket leder till att              

kunden skapar en mer definierad relation till märket (Aaker, 2002 ss 83-84). 

 

3.2.4 Symbol som varumärke  

Skapandet av en varumärkesidentitet utifrån symboler innebär att företaget skapar starka           

visuella associationer till sitt varumärke. En visuell symbol kan ge ett varumärkes identitet ett              

tydligare sammanhang, struktur och erkännande. Aaker identifierar tre typer av symboler;           

visuellt bildspråk, metaforer och varumärkestradition. Syftet med att skapa en          

varumärkesidentitet genom symboler är att kunden direkt ska kunna identifiera märket och            

dess produkter med symbolen, exempelvis McDonalds gyllene bågar (Aaker, 2002, ss 84-85).  

 

3.3 Teoridiskussion 

De två presenterade teorierna ringar tillsammans in de centrala huvudbegreppen som           

uppsatsen berör; det nya medielandskapet, visuell bildkommunikation samt        

varumärkesidentitet. Hand lyfter fram resonemang kring det nya medielandskapets utveckling          

i relation till visuell kommunikation och bildens betydelse. Hands teori utgör en ram för att               

undersöka Eytys arbete med visuell bildkommunikation utifrån en bredare samhällskontext          
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samt att förstå företagets bilders betydelse i skapandet av varumärkesidentiteten. Hands           

resonemang om att kommunikation och marknadsföring skiftat från ett produktfokus till ett            

varumärkesfokus, vilket resulterat i att visuella bilder och symboler fått större betydelse än de              

faktiska produkterna, är framförallt relevant att diskutera i relation till det empiriska            

materialet.  

 

Vidare bidrar Aaker Model med att lyfta uppsatsens tredje huvudbegrepp,          

varumärkesidentitet. Det som framförallt gör Aakers teori relevant i förhållande till studiens            

syfte är att den lyfter fram ett flertal olika perspektiv för hur företag kan skapa               

varumärkesidentitet. Genom att applicera Aakers perspektiv på Eytys visuella         

bildkommunikation på Instagram kan en förståelse skapas för hur Eytys skapar sin            

varumärkesidentitet.  

 

Hand och Aakers teoretiska ramverk kompletterar varandra då de berör olika ämnesområden            

som är relevanta för studien. Teorierna var för sig anses inte vara tillräckliga för att besvara                

uppsatsens frågeställning, men eftersom de tillsammans ringar in studiens centrala begrepp           

anses de lämpliga att kombinera. Genom att analysera det empiriska materialet utifrån dessa             

teorier sammantaget kan både skapandet av Eytys varunärkesidentet genom visuell          

bildkommunikation konkret identifieras samt förstås utifrån det nya medielandskapets         

utmaningar. 

 

3.4 Val av källor  

Då uppsatsen förväntas använda vetenskapliga och tillförlitliga källor i så stor utsträckning            

som möjligt har en litteraturgenomgång genomförts i syfte att underbygga uppsatsen med            

relevant och vetenskaplig litteratur. Att kunna identifiera och använda lämplig litteratur i            

vetenskapliga studier är en av de viktigaste uppgifterna en forskare har. Genom att läsa,              

utvärdera och använda relevant litteratur kan forskaren lättare underbygga sina          

ställningstagande och besvara studiens frågeställningar. En litteraturgenomgång ger både         

möjlighet att finna viktig litteratur för ämnet samt ger insikter om tidigare forskningen som              

skett inom området. Detta hjälper forskaren förstå vad som är relevant att behandla i sin egen                

studie (Hansen & Machin, 2013, ss 17-16). 
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Det finns två centrala delar i en litteraturgenomgång som forskaren bör ta hänsyn till. Den               

första delen handlar om att söka och identifiera relevant litteratur för det valda ämnet. Detta               

inkluderar allt från källor och databaser till sökstrategier. Den andra delen handlar om att              

bearbeta materialet (Hansen & Machin, 2013, ss 17-16). Dessa två centrala delar har             

uppsatsen förhållit sig till. Först har relevant facklitteratur på engelska och svenska inom             

fältet kommunikation identifierats. Vidare har även litteratur inom vetenskaplig         

forskningsmetod samt flera litteraturkällor som verkar inom ämnet för medie- och           

kommunikationsvetenskap identifierats. Utöver detta har en stor mängd artiklar från diverse           

internetkällor studerats. Flertalet av dessa källor har sökts upp med hjälp av olika databaser,              

däribland Google Scholar och Uppsala Universitets databas. Efter att ha identifierat dessa            

källor har författarna valt ut de som ansetts vara relevanta i förhållande till uppsatsens syfte               

och frågeställning. Därefter har de bearbetats för att slutligen användas i uppsatsen.  
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4. Metod och material 
I detta kapitel motiveras uppsatsens fallstudie, forskningsprocess samt insamlingsmetoder.         

Vidare förklaras hur materialet valts ut. Genomförandet av uppsatsens tre valda metoder            

kvalitativ intervju, kvantitativ innehållsanalys och semiotisk bildanalys förklaras sedan         

ingående. Därefter lyfts uppsatsen analysmodell fram. Kapitlet avlutas med metodologiska          

reflektioner om valdiditet och reliabilitet samt etik. 

 
4.1 Val av fallstudie  
Det finns flera argument varför modeföretaget Eytys valts som fallstudie. Eytys är ett företag              

som sedan starten 2013 har växt snabbt ekonomiskt och utökat sitt sortiment på             

modemarknaden. Eytys arbetar sällan med traditionell annonsering och reklam; deras          

marknadsföring sker främst via digitala kanaler. Enligt Lisa Nordlund, Eytys PR- och            

marknadschef arbetar företaget aktivt med sin kommunikation på olika sätt och på olika             

plattformar. Företagets viktigaste sociala kanal, Instagram, är som tidigare nämnt en kanal            

som fått allt större betydelse inom modebranschen. Vidare strävar Eytys efter att deras             

kommunikation ska vara visuellt driven. Eytys har även fått mycket uppmärksamhet i media             

och press. Nyligen uppmärksammades en av Eytys kampanjer i den amerikanska           

nyhetstidningen The New York Times. I artikeln uppmärksammas Eytys samarbete med den            

80 år gamla afrikanska konstnären Esther Mahlangu som bär två par olika skor i en               

egendesignad variant av modellen Eytys Doja (Nordlund, 2016). 

 

Eytys är ett företag som vill att visuell bildkommunikation ska vara drivande för deras              

kommunikation och därför skapar företaget sin varumärkesidentitet i huvudsak utifrån detta.           

Vidare arbetar Eytys aktivt med digitala kommunikationskanaler som ett resultat av det nya             

medielandskapet (Nordlund, 2016). Genom att identifiera Eytys arbete inom dessa centrala           

delar av studien upplevs valet av Eytys som fallstudie relevant. Det faktum att företaget              

dessutom är ett modeföretag stärker Eytys lämplighet som fallstudie. Detta beror främst på att              

mode är en visuell konstform och att modebranschen aktivt arbetar med skapandet av             

varumärkesidentitet och digitala plattformar i allt större utsträckning. I linje med angivet            

syfte möjliggör valet av Eytys som fallstudie en fördjupning av uppsatsens tre centrala             

huvudbegrepp; visuell bildkommunikation, det nya medielandskapet och varumärkesidentitet.  
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4.2 Forskningsprocess 

Det finns olika rådande forskningsprocesser eller ansatser som en forskare bör förhålla sig 

till; induktiv, deduktiv och abduktiv. Kortfattat kan man förklara det som att induktion utgår 

från empirin, deduktion utgår från teorin medan den abduktiva ansatsen utgår från både 

empirin och teorin i en process som utvecklas under arbetets gång. Vid 

fallstudieundersökningar är en abduktiv forskningsansats vanligt förekommande (Alvessson 

& Sköldberg, 2008, ss 54-55). Forskningsmetoderna som den här uppsatsen använder är 

kvalitativ intervju, kvantitativ innehållsanalys och semiotisk bildanalys. För att genomföra en 

trovärdig vetenskaplig studie bör man som forskare använda etablerade teorier, men det bör 

även finnas en flexibilitet under arbetets gång. Således använder sig uppsatsen av en abduktiv 

forskningsansats med målsättningen att utveckla en komplett bild av det empiriska materialet 

för att finna relevanta kopplingar och samband till fallstudien. Eftersom stora delar av 

uppsatsen kretsar kring tolkning av material, kan det vidare hävdas att studien har en 

hermeneutisk ansats. Hermeneutik innebär att forskaren inte har ett objektivt förhållningssätt 

till verkligheten. Karaktäristiskt för hermeneutiken är idén om att allting kan tolkas på olika 

sätt och placeras in i olika typer av diskurser baserat på tolkningen (Kieffer).  

 

Vidare är begreppet kausalitet, det vill säga orsakssamband, något som bör nämnas i detta 

avsnitt. I den här studien handlar diskussionen kring uppsatsens kausalitet om huruvida Eytys 

publicerade bilder skapar företagets varumärkesidentitet eller om de representerar den. 

Baserat på informationen som framkom i intervjun med Lisa Nordlund anses kausaliteten 

vara att Eytys publicerade bilder skapar varumärkesidentiteten.  

 
4.3 Val av insamlingsmetod  
Val av metod för vetenskapliga arbeten är essentiellt för att kunna studera och besvara              

studiens forskningsfråga på ett tillförlitligt sätt (Ekström & Larsson, 2013, s 19). Kvalitativa             

metoder används för att få en djupare förståelse inom ett område. Vid studier av medier är                

kvalitativa metoder oftast lämpliga för att finna underliggande budskap och samband           

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s 17). Kvantitativa metoder behandlar stora mängder data för             

att finna regelbundenheter och därmed kunna dra generella slutsatser och samband. Syftet            

med de kvantitativa metoderna är att göra stora mängder data tillgängligt för analys. För att               
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kunna dra generella slutsater krävs det att metoderna är genomförd på ett systematiskt och              

formaliserat tillvägagångssätt (Ekström & Larsson, 2013, s 119). Genom att samla in            

empirisk data för att behandla uppsatsens forskningsfråga ämnar studien använda en           

kombination av två kvalitativa och en kvantitativ metod. De valda metoderna är en kvalitativ              

intervju, en semiotisk bildanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Dessa metoder används           

för att uppnå olika delmål och slutligen besvara studiens frågeställning.  

 

Uppsatsen tar avstamp i en av de kvalitativa metoderna i form av en personlig intervju med                

Eytys PR- och marknadschef Lisa Nordlund. Syftet var att få en bakgrund om företaget, men               

framförallt en förståelse för hur Eytys arbetar med visuell bildkommunikation för att skapa en              

varumärkesidentitet på Instagram, vilket är studiens första delmål. Syftet med den           

kvantitativa metoden var att få en generell överblick av innehållet på Eytys Instagram och              

undersöka vilka typer av bilder Eytys publicerar. Det är uppsatsens andra delmål. Syftet med              

den semiotisk bildanalys var att få en djupare förståelse för hur företaget skapar sin              

varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation, vilket är studiens tredje delmål.  

 

4.3.1 Varför tre metoder? 

Metoderna kombineras i syfte att besvara den övergripande forskningsfrågan på ett           

vetenskapligt sätt. Uppsatsen använder en metodtriangulering vilket innebär att flera metoder           

kombineras för att få en mer heltäckande bild av fenomenet som studeras (Ekström, 2013, s               

48). Metodtrianguleringen har varit essentiell för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och            

besvara frågeställningarna. Metoderna var för sig ansågs inte vara tillräckliga då de separat             

endast uppfyller olika delmål. Informationen från den kvalitativa intervjun användes för att            

besvara och möjliggöra reflektion kring uppsatsens första underfråga: Hur vill Eytys           

identifieras genom sin visuell bildkommunikation på Instagram? Vidare användes         

informationen från den kvalitativa intervjun för att skapa anpassade kategorier som sedan            

användes i den kvantitativa innehållsanalysen. Dessa fastställda kategorier användes sedan i           

den semiotiska analysen för att få en djupare förståelse av varje kategori av de publicerade               

bilderna.  
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Den kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska analysen användes för att besvara och            

möjliggöra reflektion kring uppsatsens andra underfråga: Hur skapar Eytys sin          

varumärkesidentitet genom visuella uttryck på Instagram?  

 

Genom att kombinera de tre valda metoderna kan följande identifieras:  

(1) Genom intervjun kan Eytys syn på kommunikationsarbete och varumärkesidentitet          

förstås; (2) Genom den kvantitativa innehållsanalysen kan en insikt ges om hur Eytys skapar              

sin varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation på Instagram; (3) Genom den          

semiotiska analysen kan en djupare förståelse skapas för vad Eytys visuella           

bildkommunikation består av.  

 

De tre metoderna samspelar med varandra genom att den första metoden, kvalitativ intervju,             

la en grund för de kategorier som sedan användes i den kvantitativa och semiotiska analysen.               

De olika metoderna kan tillsammans, med sina olika egenskaper, skapa en möjlighet att             

analysera data både djupgående och överblickande. Metodtriangulering är utformad för att           

besvara den slutgiltiga frågeställningen: Hur anv änder ett modeföretaget visuell         

bildkommunikation för skapa en varumärkesidentitet i det nya medielandskapet?  

 

4.4 Materialurval  
Syftet med urvalsprocessen för en kvalitativa intervju är att finna en ändamålsenlig            

intervjuperson som representerar det fenomen som ska studeras. Hur urvalet genomförs beror            

på studiens syfte och vad urvalet ska representera (Ekström & Larsson, 2013, s 61).  

Den personliga intervjun utfördes på Eytys kontor med Lisa Nordlund som är Eytys PR- och               

marknadschef. Urvalet har skett i ett tvåstegsurval, först har en organisation som uppsatsen             

ämnar att studera valts och därefter en representant på företaget (Ahrne & Svensson, 2014, s               

40). Utifrån denna urvalsprincip valdes först modeföretaget Eytys och sedan Lisa Nordlund,            

som representant för Eytys.  

 

Valet att analysera Eytys bildkommunikation på Instagram grundas i en urvalsprocess som            

relatera till flera aspekter. Då uppsatsen ämnar ta reda på hur ett modeföretag skapar              

varumärkesidentitet i det nya medielandskapet kan det anses vara relevant att studera sociala             
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medier. Modeforskaren Philip Warkander hävdar att Instagram kommit att bli en av de             

viktigaste kanalerna för modeföretag (Warkander, 2016). Lisa Nordlund styrker detta genom           

att konstatera att Instagram är Eytys viktigaste sociala kommunikationskanal (Nordlund,          

2016). Warkander framhåller även att Instagram påverkat att mode utvecklats till en primärt             

visuell kultur och att det därmed blivit allt viktigare hur modeföretag framställs visuellt             

(Warkander, 2016). Av den anledningen finns det motiv för att studera hur ett modeföretag              

använder Instagram för att kommunicera visuellt. I den kvantitativa analysen har 600 av 1053              

bilder som Eytys publicerat på sin Instagram valts ut som urval. Det bilder som valts att                

analyseras är samtliga bilder som publicerats mellan 2015-10-31 till 2016-12-03.          

Anledningen till att dessa valts ut är att få en generell överblick över Eytys visuella               

bilkommunikation på Instagram. Då 600 av 1053 av Eytys publicerade bilder är en majoritet              

finns det möjlighet att generalisera datan.  

 

För den semiotiska analysen har sex bilder valts ut för analys. Varje bild representerar ett               

variabelvärde från den kvantitativa innehållsanalysen. Variabelvärdena benämns framöver        

som kategorier och är totalt sex stycken. Det bör även tilläggas att kategorierna är              

uteslutande. Anledningen till att en bild från varje kategori valts beror främst på att studien               

vill analysera bilderna på ett mer djupgående plan och undersöka vad bilderna föreställer             

samt vad de förmedlar. För att undvika att styra vilka typer av bilder som analyserats har de                 

bilder som senast publicerats före 2016-12-03 inom varje kategori valts.  

 

Vidare bör även Philip Warkander, doktor i modevetenskap vid Lunds Universitet, nämnas i             

detta avsnitt då intervjun med honom är kompletterande. Syftet med att intervjua en doktor              

inom modevetenskap var att få ett ytterligare perspektiv i uppsatsen samt bidra med en              

samhällsvetenskaplig förankring i empirin. Då intervjun är komplementerande ansågs det          

lämpligt att den skedde via mail. Intervjun gav insyn i hur modebranschen förhåller sig till               

det nya digitala medielandskapet samt Warkanders uppfattning om Eytys visuella          

bildkommunikation. Warkanders kunskaper och reflektioner har använts i uppsatsens         

inledning, bakgrund och analys.  
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4.5 Genomförande 
4.5.1 Kvalitativ intervju  

En intervju genomfördes med Eytys PR- och marknadschef Lisa Nordlund för att samla in              

empiriskt material till studien. Intervjun skedde på Eytys kontor den 17 november 2016 efter              

kontakt via mejl där syftet med arbetet förklarades tydligt. Efter godkännande av Nordlund             

spelades intervjun även in. En förutsättning för att en intervju ska bli lyckosam är att               

forskaren har goda förkunskaper om de ämnen som ska diskuteras i intervjun (Ekström &              

Larsson, 2013, s 72). Av den anledningen gjordes ingående förberedelser i form av en              

bakgrundsgranskning om Eytys, företagets visuella kommunikation och varumärke. En         

lyckosam intervju bygger också på ett bra och förtroendeskapande klimat. Ett gott förtroende             

bidrar till en öppnare atmosfär i samtalet och en ömsesidig förståelse mellan intervjuaren och              

den intervjuade (Ekström & Larsson, 2013, s 73). Med hänsyn till detta skickades frågorna              

till Lisa Nordlund i förväg för att ge henne tillfälle att förbereda sig.  

 

En intervjumanual är relevant att utarbeta för att frambringa struktur i samtalet. Syftet med en               

intervjumanual är att frågor och teman sammanställs i en logiskt formad ordning. Det bör              

dock understrykas att syftet med en intervju är att skapa ett samtal, därför är flexibilitet               

viktigt. Forskaren bör således inte låsa sig vid intervjumanualens ordning utan vara öppen för              

förändring (Ekström & Larsson, 2013, s 66). Detta fanns i åtanke innan intervjun             

genomfördes, därför skapades en intervjumanual med frågor och teman som var relevanta för             

studien och samtalet. Intervjun inleddes med öppna frågor kring Eytys bakgrund och            

Nordlunds roll för att sedan ledas in på mer detaljerade frågor. Intervjun resulterade i att alla                

frågor från manualen blev besvarade samt att några ytterligare frågor och svar tillkom. Ett              

ytterligare skäl till att använda en intervjumanual var den tidsmässiga aspekten. För att skapa              

ett bra samtalsklimat kändes det viktigt att fastställa en tidsram för intervjun. En timme var               

den preliminära tidsramen då det upplevdes vara tillräckligt för att ställa samtliga frågor som              

fanns i intervjumanualen men ändå ha utrymme för följdfrågor. När själva intervjun            

genomfördes blev den ungefär en timme.  

 

Vidare bör en intervju speglas av förtroende och öppenhet (Ekström & Larsson, 2010, s 73),               

något som eftersträvades i intervjun med Nordlund. Ett sätt att försöka skapa ett             
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samtalsklimat präglat av detta är delaktighet. Med delaktighet i detta fall menas att alla              

personer närvarande under intervjun fick komma till tals samt att Nordlund var införstådd             

med studiens syfte.  

 

Efter intervjun bearbetades materialet genom en transkription. Inom metodvetenskaplig         

forskning är en huvudregel att transkribera materialet exakt som det är givet, d.v.s. att notera               

alla ord, pauser och upprepningar som den intervjuade personen gör. Graden av fullständighet             

i transkriptionen beror dock på studiens syfte. I vissa fall kan olika delar vara nödvändiga att                

utesluta om de anses vara obetydliga för analysen. Inom medie- och           

kommunikationsvetenskap är detta ett vedertaget arbetssätt (Ekström & Larsson, 2013, s 69).            

Av den anledningen har författarna förhållit sig till detta vid transkriptionen av den             

personliga intervjun. 

 

4.5.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Utöver den kvalitativa intervjun med Lisa Nordlund har en kvantitativ innehållsanalys           

genomförts av Eytys bilder på Instagram för att samla empiriskt material till studien. Syftet              

med den kvantitativa innehållsanalysen var att lyfta fram ett statistiskt mönster från Eytys             

visuella bildkommunikation på Instagram och se vilka typer av bilder Eytys publicerar. För             

att kunna genomföra en kvantitativ innehållsanalys måste ett antal mätbara variabelvärden           

fastställas. Variabelvärdena är verktyg för att karaktärisera materialets innehåll (Ekström &           

Larsson, 2010, s 135). Som tidigare nämnt valdes sex kategorier (variabelvärden) ut för den              

kvantitativa analysen.  

 

De kategorier som fastställts har växt fram under arbetets gång. Dels genom att studera Eytys               

publicerade bilder på Instagram för att få en överblick samt i relation till det som framkom i                 

intervjun med Lisa Nordlund. Nordlund menar att Eytys varumärkesidentitet byggs kring           

flera olika aspekter. Mycket av att de hon beskriver som Eytys varumärkesidentitet är             

abstrakta värden och därför problematiska att omvandla till konkreta kategorier för att            

använda i en kvantitativ undersökning. Av den anledningen har det varit svårt att specifikt              

utgå ifrån de olika identitetsmarkörer som Nordlund nämner. Därför har kategorier skapats            

baserat på de Nordlund nämnt gällande Eytys visuella bildkommunikation på Instagram och            

varumärkesidentitet i bredare termer. Detta i kombination med författarnas överblick av           
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Eytys instagram har bidragit till att formge kategorierna. Teorin Aaker Model har även tagits i               

hänsyn vid utformandet av kategorierna, men inte varit styrande. 

 

De sex kategorierna som valdes för att analysera Eytys Instagram blev således; (1) Produkt,              

en bild på Eytys produkt. I denna bild visas enbart produkten; (2) Produkt i sammanhang,               

en bild på Eytys produkt i ett sammanhang. Produkten finns med i bilden men syns i ett                 

sammanhang med människor, möblemang eller andra produkter; (3) Retroreferens, en bild           

som inte är producerad av Eytys utan är en bild från olika sammanhang. Det kan exempelvis                

vara bilder på konstverk, kändisar, arkitektur eller andra populärkulturella referenser. Retro           

innebär i denna studie allt som producerats innan 2005; (4) Modern referens, en bild som               

inte är producerad av Eytys utan en bild från olika sammanhang. Det kan exempelvis vara               

bilder på konstverk, kända människor, arkitektur eller andra populärkulturella referenser.          

Modernreferens innebär i denna studie allt som producerats efter 2005; (5) Kampanj, en bild              

som är producerad av Eytys för deras kampanjer. I dessa kampanjbilder kan produkten vara i               

fokus eller i ett sammanhang men bilderna kan även sakna produkt. Men då bilden är tagen i                 

relation till kampanjen faller den inom denna kategori och inte produkt; (6) Ej möjlig att               

kategorisera, en bild som inte faller inom kriterierna för någon annan kategori, exempelvis             

bilder från Eytys fester eller andra bilder som inte gick att identifiera i brist på information.  

 

Efter att de sex kategorierna fastställts placerades de utvalda 600 bilderna som publicerats på              

Eytys Instagram inom en uteslutande kategori. Resultaten av en kvantitativ innehållsanalys           

mäts ofta i termer av omfång/volym eller förekomst/frekvens. Med det menas att man mäter              

hur ofta något förekommer eller hur stor andel som karaktäriseras av en egenskap i ett               

innehåll (Ekström & Larsson, 2013, s 123). I genomförandet av studiens kvantitativa            

innehållsanalys har syftet varit att mäta hur ofta en viss kategori förekommer. Frekvensen är              

således det som varit relevant för analysen.  

 

För att kunna tolka vad bilderna föreställer och förstå inom vilken kategori bilden ska              

placeras har hänsyn även tagits till varje bilds underrubrik. Gällande kampanjbilderna har            

uppsatsen utgått från de kampanjer som är publicerade på Eytys hemsida under rubriken             

Footnotes. Om det varit svårt att direkt kategorisera en bild har underrubriken eller bilden              

sökts på Google.  
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4.5.3 Semiotisk bildanalys 

Den semiotiska bildanalysen har genomförts på ett urval av sex bilder från Eytys publicerade              

bilder på Instagram. Centralt för den semiotiska analysen är tanken om att en bild är något                

mer än enbart en illustration. Bilder skapas och tolkas alltid utifrån olika perspektiv. I en               

semiotisk analys betyder bildens alla tecken någonting. Analysen bör inkorporera alla detaljer            

av bilden som studeras, exempelvis färger, linjer, människor och former för att se vilka              

föreställningar det skapar. Ansatsen innebär också att relatera bilden till en kontext och             

kulturella associationer (Ekström & Larsson, 2013, s 180). Två verktyg används specifikt för             

att utföra en semiotisk bildanalys, dessa verktyg är denotation och konnotation.  

 

Denotation bör ses som det första verktyget då forskaren vill identifiera vad bilden föreställer.              

I detta steg förklaras även i vilken genre och vilket sammanhang som bilden förekommer.              

Det är viktigt att beskriva bilden och vad den faktiskt innehåller utan att lägga någon               

värdering eller tolkning i beskrivningen (Ekström & Larsson, 2013, s 181). Det andra             

verktyget, konnotation, går på djupet för att identifiera de kulturella associationerna som            

bilden förmedlar. Forskaren strävar efter att tolka bildens samtliga delar och se hur dessa              

relaterar till varandra. Det finns således flera aspekter att ta hänsyn till. Om det är text i                 

bilden kan det vara relevant att reflektera över textens placering, storlek och typsnitt. Vidare              

kan det även vara givande att studera hur ett foto är taget och hur relationen till betraktaren på                  

så sätt skapas. Om en person är med i bilden finns det möjlighet att studera kroppshållning,                

blick och klädsel. Dessa aspekter och många andra är relevanta att ta hänsyn till när man vill                 

studera de betydelsebärande elementen i en text. Sammanfattningsvis handlar en semiotisk           

bildanalys om att bryta ned olika betydelsebärande aspekter i en text för att sedan              

sammanställa dessa (Ekström & Larsson, 2013, ss 182-183).  

 

Den semiotiska analysen var den sista metoden som användes och med den analyseras             

uppsatsens empiriska data på en ytterligare nivå. Vid genomförandet av denna analys valdes             

sex bilder från Eytys Instagram ut. Valet av bilder utgår från de sex kategorierna som               

användes i den kvantitativa analysen (1) Produkt, (2) Produkt i sammanhang, (3)            

Retroreferens, (4) Modernreferens, (5) Kampanj och (6) Ej möjlig att kategorisera.           

Bilderna som valts är de senast publicerade inom varje kategori före 2016-12-03. Varje             

individuell bild har analyserats utifrån den semiotiska analysens två verktyg denotation och            
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konnotation. Denotation användes först i syfte att beskriva bilden och dess innehåll. Därefter             

användes konnotation för att tolka bildens budskap och de associationer den förmedlade. På             

Instagram finns det en möjlighet att skriva en underrubrik, vilket är en text användaren kan               

skriva i relation till bilden som ska publiceras. De bilder som hade en underrubrik tolkades i                

relation till bilden för att förstå bilden och dess sammanhang. 

    

4.6 Analysmodell 
Analyskapitlet i denna studie ämnar analysera och diskutera resultatet utifrån Martin Hands            

teoretiska ramverk Images and information in cultures of consumption samt David Aakers            

teori Aaker Model. Först diskuteras uppsatsens resultat i relation till Hands teoretiska             

resonemang om bildens betydelse i det nya medielandskapet och vid skapandet av            

varunärkesidenitet. Delar av Warknaders intervju lyfts även fram i detta avsnitt. Därefter            

diskuteras resultatet i förhållande till Aakers modell om varumärkesidentitet. Resultaten som           

framkommer i den kvantitativa innehållsanalysen behandlas och kategoriseras in i Aaker           

Models fyra perspektiv. Resultaten från den kvalitativa intervjun och den semiotiska förs            

även in. Författarnas resonemang kring resultatet i förhållande till de valda teorierna            

diskuteras i relation till uppsatsens syfte.  

 

Analysen delas upp i två delar utifrån teorierna, detta är dels för att skapa struktur men även                 

för att ringa in uppsatsens olika huvudbegrepp. I analysens första del analyseras resultatet i              

relation till Hands teori för att diskutera och relatera de definierade huvudbegreppen, det nya              

medielandskapet och visuell bildkommunikation, till resultatet. Det bör dock nämnas att           

författarna även för resonemang kring Hands teori i relation till skapandet av            

varumärkesidentitet, vilket också är ett definierat huvudbegrepp. I den andra delen används            

Aaker Model för att få en djupare och mer konkret förståelse för hur Eytys skapar sin                

varumärkesidentitet. En sammanfattning presenteras även för att lyfta fram analysens          

essentiella delar.  

 

Det bör nämnas att resultatet placeras i Aakers olika perspektiv utifrån författarnas egna             

tolkningar av resultatet. Tolkningarna baseras på resultaten från intervjun med Lisa           
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Nordlund, resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen och från den semiotiska analysen           

av Eytys visuella bildkommunikation på Instagram.  

 

4.7 Metodologiska reflektioner 
4.7.1 Validitet och reliabilitet  

Vetenskaplig forskning handlar om förmågan att underbygga sina ställningstaganden. Det ska           

finnas goda skäl för att kunna påstå att något är sant. För att arbetet ska lyckas med detta                  

krävs giltiga och tillförlitliga argument och slutsater. Inom vetenskaplig forskning benämns           

dessa begrepp; validitet och reliabilitet. Ett argument innehar validitet (giltighet) om det har             

med saken att göra och ett argument innehar reliabilitet (tillförlitlighet) om det kan anses              

riktigt. Med hjälp av empirisk data underbyggs argumenten och slutsaterna, därför bör            

lämpliga metoder väljas (Ekström & Larsson, 2013, ss 14-15).  

 

I uppsatsen har författarna aktivt arbetat för att säkerställa validitet och reliabilitet. Gällande             

den kvalitativa intervjumetoden kan det hävdas att den innehar validitet då intervjupersonen, i             

egenskap av PR- och marknadschef på Eytys, är en lämplig intervjuperson då hon med största               

sannolikhet har god kunskap om Eytys kommunikationsarbete. Enligt forskaren Ann-Kristin          

Larsen är det lättare för forskaren att försäkra sig om att studien innehar hög validitet genom                

att använda kvalitativa metoder. I sin bok Metod helt enkelt hävdar hon att kvalitativa              

intervjuer ofta ger möjlighet till ändring under arbetets gång, exempelvis kan detaljer som är              

viktiga för arbetet uppkomma och lättare diskuteras. Intervjuer är ofta en flexibel process där              

frågorna kan ändras på efterhand vilket skapar högre validitet (Larsen, 2009, s 81). Under och               

efter intervjun med Lisa Nordlund uppkom ytterligare frågor som ställdes för att säkerställa             

att all information som behövdes för att kunna besvara uppsatsens frågeställning gavs.            

Genom att ställa följdfrågor och kompletterande frågor kunde författarna säkerställa att           

informationen var giltig och relevant i förhållande till uppsatsens syfte. Således kan det             

hävdas att den kvalitativa intervjun bidrog till att ge uppsatsen hög validitet. 

 

Kvalitativa metoder bidrar ofta till att ge studier högre validitet, dock är sådana typer av               

metoder svårare att använda för att säkerställa reliabilitet. Reliabilitet visar på exakthet och             

noggrannhet, undersökningen ska kunna genomföras av flera eller samma forskare men ändå            
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ge samma resultat. Detta är svårare att uppnå med kvalitativa metoder eftersom de oftast              

baseras på tolkningar som kan påverka utfallet. Exempelvis kan informationen påverkas om            

en oväntad situation uppstår under intervjun, vilket kan bidra till att svaren inte blir              

tillförlitliga. För att säkerställa reliabilitet bör därför undersökningen prövas flera gånger           

(Larsen, 2009, s 81). På grund av tidsramen har författarna inte haft möjlighet att pröva               

undersökningen flera gånger. Av den anledningen kan det hävdas att det varit svårt för              

författarna att säkerställa hög reliabilitet i studien. Larsen argumenterar dock för att en             

metodtriangulering bidrar till att ge en studie både högre validitet och reliabilitet (Larsen,             

2009, s 81). Detta är en av anledningarna till att författarna valt att kombinera kvalitativa och                

kvantitativa metoder. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen gjordes om för att säkerställa validitet och reliabilitet.           

Genom att pröva analysen flera gånger och få samma resultat kan det hävdas att författarna               

säkerställt reliabilitet. Kategorierna som använts omprövades ett antal gånger för att           

kvalitetssäkra att de förhöll sig till studiens syfte, teorierna och Eytys visuella            

bildkommunikation. Det gjorde att analysen och resultatet av metoden även upplevdes ha            

validitet. Vidare, den semiotiska analys är en metod som enbart baseras på tolkning, därav är               

metoden subjektiv. Av den anledningen kan det hävdas att det är svårt att fastställa reliabilitet               

eftersom människor tolkar saker på olika sätt. Metoden kan dock sägas inneha validitet             

eftersom den använts som verktyg för att analysera Eytys visuella bildkommunikation på ett             

djupare plan, något som har stark anknytning till studiens syfte. 

 

Denna genomgång visar att det varit svårt att fastställa validitet och reliabilitet genom             

studiens alla metoder enskilt. Detta pekar på vikten av metodtriangulering och varför det varit              

relevant att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

4.7.2 Metodologiska problem  

I en studie som denna krävs eftertanke och reflektion kring val och genomförande av              

metoder. Det är därför relevant att lyfta fram tankar, ideér och problem som uppkommit samt               

hur dessa hanterats. Ett problem som uppstod inför den kvalitativa intervjun var utformandet             

av frågor. Det upplevdes svårt att inom en timmes tidsram få fram frågor och svar som skulle                 

vara tillräckligt relevanta för att besvara uppsatsens frågeställning. Eftersom författarna ville           
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få många frågor besvarade var det viktigt att varje fråga noggrant formulerades. Efter att              

intervjun och transkriptionen genomförts saknades nödvändig information, av den         

anledningen kontaktades Nordlund igen för att svara på kompletterande frågor.  

 

Ett annat metodologisk problem som uppstod under arbetsprocessen var urvalet för den            

kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska analysen. Det som upplevdes         

problematiskt med urvalet för den kvantitativa innehållsanalysen var omfånget av material.           

Eytys hade publicerat 1053 bilder när metoden skulle tillämpas, ett antal som upplevdes för              

stort att analysera inom tidsramen. Av den anledningen behövde urvalet för analysen vara             

mindre, samtidigt som det fortfarande behövde vara representativt. Därav valdes de senaste            

600 bilderna som publicerats på Eytys Instagram. De 600 bilderna i urvalet ansågs kunna              

representera Eytys bildkommunikation i sin helhet. Eftersom 600 bilder är en majoritet av de              

publicerade bilderna kunde datan generaliseras. En ytterligare svårighet var att välja de olika             

kategorier som bilderna skulle placeras inom. Författarna behövde ompröva kategorierna ett           

flertal gånger i förhållande till studiens frågeställningar, syfte, teorier och bilderna på Eytys             

Instagram. Omprövningen behövde även ske i relation till den information som framkom i             

intervjun med Lisa Nordlund för att finna kategorier som upplevdes lämpliga. Det var viktigt              

att kategorierna relaterade till det som framkom i intervjun med Nordlund för att kunna              

sammanlänka metoderna. Framförallt då kategorierna inte explicit utgör de olika          

identitetsmarkörerna som Nordlund påtalar eftersom de ansågs vara för abstrakta för att            

omvandla till mätbara kategorier.  

 

Problematiken med urvalet för den kvantitativa analysen gällde även till viss del den             

semiotiska analysen. Det var svårt att välja ut de bilder på Eytys Instagram som skulle               

analyseras semiotiskt eftersom det är ett tidskrävande arbete. Då den semiotiska analysen            

även skulle relatera till de andra metoderna ansågs det lämpligt att utgå ifrån de fastställda               

kategorierna i den kvantitativa analysen. På grund av tidsramen valdes en bild utifrån varje              

kategori. Valet av dessa bilder var svårt eftersom det inte bör upplevas som partiskt av               

författarna. Dessutom skiljde sig de 600 bilderna mycket från varandra. De bilderna som             

slutligen valdes blev därför, som tidigare nämnt, de senast publicerade bilderna inom varje             

kategori. Valet baserades främst på att författarna ville förhålla sig till ett mönster och inte               

välja bilder utifrån egna preferenser. 
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4.7.3 Etiska reflektioner 

Etiska problem kommer alltid att uppstå i förhållande till vetenskaplig forskning, och            

forskare måste därför konstant ta ställning till detta och följa rådande forskningsetiska            

principer. Etiska problem kan exempelvis uppstå gällande val av ämne, studiens           

frågeställning, insamling av empirisk data och förmedling av resultat. De viktigaste           

principerna för att fastställa ett forskningsetiskt förhållningssätt är informationskrav,         

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Larsen, 2009, ss 13-14). Dessa         

principer är framförallt relevanta när människor är en del av undersökningen. Till att börja              

med måste forskaren få godkännande från personerna som deltar i undersökningen, det vill             

säga inhämta deras samtycke. Personerna måste också få ett godkännande på att information             

de lämnar är konfidentiell om inget annat har överenskommits. Vidare bör personerna            

upplysas om att det inte finns något krav på att delta i en undersökning och att de kan avsluta                   

sitt deltagande när som helst (Hansen & Machin, 2013 ss 24-25). Vid genomförandet av              

intervjun med Lisa Nordlund har dessa etiska riktlinjer beaktats. Till att börja med skickades              

en förfrågan till Nordlund om deltagande i intervjun där syftet med arbetet även förklarades.              

Efter att Norlund lämnat sitt godkännande skickades frågorna i förväg till henne och i              

samband med detta klargjordes för henne att om hon inte ville eller kunde svara på en fråga                 

skulle detta respekteras. Före intervjun tillfrågades även Nordlund om författarna fick spela            

in intervjun, vilket hon godkände. Författarna hade därmed förklarat att det inspelade            

materialet inte skulle spridas utan enbart användas för uppsatsen.  

 

Något som även bör nämnas i förhållande till etiska reflektioner är tolkning. Vetenskaplig             

forskning, framförallt inom medie-och kommunikationsvetenskap, är starkt influerad av         

tolkning. Tolkning innebär att en subjektiv värdering adderas till det vetenskapliga arbetet.            

Det är därför viktigt att en forskare inte låter sina tolkningar styras av enskilda upplevelser,               

erfarenheter och uppfattningar. Arbetet bör i möjligaste mån utstråla objektivitet (Ekström &            

Larsson, 2013, s 16). För att säkerställa och bedöma det vetenskapliga värdet i tolkningar              

finns det ett antal kriterier som kan tillämpas. Ett kriterium för en vetenskaplig studie är att                

den inte får baseras på ett ensidigt urval där forskaren endast lyfter fram sin egen tolkning.                

Ett annat viktigt kriterium är att tolkningar bör vara djupgående. Ytliga och manifesta             

tolkningar bidrar inte till att stärka en vetenskaplig studie. En forskare bör även vara öppen               

för alternativa tolkningar, ha ett kritiskt förhållningssätt till sina egna tolkningar och            
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fördomar samt kunna revidera sin förförståelse (Ekström & Larsson, 2010, s 17). Tolkning är              

en central del i denna studie. Framförallt baseras den semiotiska analysen på tolkningar i              

konnotationsmomentet. För att i största möjliga mån säkerhetsställa objektivitet har          

författarna därför försökt förhålla sig till dessa kriterier, till exempel genom att i största              

möjliga mån bortse från egna tidigare tolkningar och värderingar av varumärket. 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet från de genomförda metoderna. Först redovisas           

delar från intervjun som anses relatera till uppsatsens forskningsområde. Därefter följer en            

redogörelse för den kvantitativa innehållsanalysens resultat av de 600 publicerade bilderna.           

Slutligen redogörs resultatet för de sex analyserade bilderna från den semiotiska           

bildanalysen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet från de tre genomförda            

metoderna.  

 
5.1 Intervju med Eytys PR- och marknadschef Lisa Nordlund 
Intervjun har genomförts med Lisa Nordlund, Eytys PR- och marknadschef sedan maj 2015.             

Intervjun skedde på Eytys kontor den 17 november 2016. 

  

5.1.1 Eytys kommunikation och varumärkesidentitet 

I intervjun förklarar Lisa Nordlund att den primära målsättningen med Eytys kommunikation            

är att inspirera och bygga ett sammanhang kring företagets produkter. Eytys kommunikation            

har aldrig varit produktdriven men Nordlund menar att företaget i längden vill sälja sina              

produkter. Nordlund hävdar att deras inställning till kommunikation är gränsöverskridande          

genom att de inte avgränsar sig till arbeta med en viss typ av samarbetspartner eller stil. Av                 

den anledningen har de arbetat med flera människor runt om i världen. Företaget vill arbeta               

med kommunikation som är global och gränslös. Det är även viktigt att kommunikationen har              

ett mervärde och inte bara ett kommersiellt försäljningssyfte. Eytys kommunikation ska vara            

relevant och värd att tala om men även skapas med viss självdistans och humor.              

Fortsättningsvis vill företaget uppfattas som inspirerande på alla nivåer men även som            

relevanta, tidsenliga och intressanta. Lisa Nordlund menar att den varumärkesidentitet som           

Eytys vill förmedla på Instagram bland annat är gränslös och explosiv, samt refererar till              

gångna tider och personligheter som inspirerat varumärket. Främst är inspirationen retro,           

vilket i Eytys fall är referenser till 1980- och 1990-tal  (Nordlund, 2016).  

 

5.1.2 Eytys visuella bildkommunikation  

Eytys kommunicerar främst visuellt och vill därför att det ska vara drivande i deras              

kommunikation. Därav är deras kampanjer enligt Nordlund ofta energiska, färgglada och           
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explosiva. Kommunikationen ska vara inspirerande och känsloväckande, därför vill Eytys          

arbeta med människor som inspirerar dem själva. Eytys vill bygga en värld kring sina              

produkter, vilket de bland annat gör i sina kampanjer, som de själva kallar för bildserier.               

Eytys vill inte att någon kampanj ska vara lik den andra. Företaget arbetar inte med               

traditionell annonsering och reklam utan kommunicerar främst via digitala plattformar.          

Nordlund påtalar att den största kommunikationsutmaningen är att nå igenom mediebruset,           

vilket lättast görs digitalt idag. För att nå igenom menar hon att innehållet som publiceras               

måste vara relevant för sin publik. Nordlund menar att Eytys utgår från generation Y och               

relationen till bland annat internet och MTV och vill att detta ska speglas i deras visuella                

bildkommunikation. Flertalet av bilderna som Eytys publicerar på sin Instagram är från            

1980-talet och 1990-talet (Nordlund, 2016).  

 

5.1.3 Eytys Instagram 

Sociala medier är en viktig kommunikationskanal för Eytys att marknadsföra sina produkter            

genom samt förmedla varumärkesidentiteten. Nordlund beskriver hur sociala medier ebjuder          

stora möjligheter att inspirera människor samt bygga en varumärkesidentitet. Eytys vill att det             

visuella ska vara drivande i deras kommunikation, således är Instagram deras viktigaste            

sociala kommunikationskanal. Det är även den kanal deras kunder spenderar mest tid på.             

Nordlund beskriver företagets Instagram som en social plattform där bilder som inspirerar            

företaget möter Eytys produkter: en säljande moodboard utan att bli en produktkatalog. Eytys             

Instagram beskrivs också som en digital plattform där Eytys värden möts. Instagram har stor              

betydelse för byggandet av Eytys varumärkesidentitet och den värld som företaget vill skapa             

runtomkring sig. På Instagram vill Eytys skapa ett oväntat, inspirerande och roligt flöde som              

är värt att se och följa. Nordlund menar att de använder en strategi på Instagram, vilket                

innebär att få av bilderna publiceras spontant. Eytys vill att produkten ska möta inspiration              

och humor på Instagram. För att skapa en röd tråd har alla bilder som publicerats sedan                

2014-01-11 haft en svart ram. Nordlund menar att bilderna de publicerar är en blandning av               

bilder från olika kategorier. Exempelvis förekommer många retroaktiva bilder med kreatörer           

och ikoner från 1980 och 1990-tal som inspirerar Eytys. Det kan även vara popkulturella              

referenser eller annat material som är roligt eller ironiskt. Dessa bilder blandas med andra              

bilder på deras produkter, kampanjer och butiker (Nordlund, 2016). 
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5.2 Resultat av den kvantitativ innehållsanalysen 
Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen av Eytys visuella          

bildkommunikation på Instagram. Det är totalt 600 av 1053 (2016-12-04) publicerade bilder            

som har analyserats från Eytys Instagram. Syftet med den kvantitativa analysen är att få en               

överblick och förståelse för vad Eytys väljer att publicera för typ av bilder. Det är således                

frekvensen som mäts. Den kvantitativa analysen har utgått från sex stycken uteslutande            

kategorier; (1) Produkt, (2) Produkt i sammanhang, (3) Retroreferens, (4) Modern           

referens, (5) Kampanj och (6) Ej möjlig att kategorisera.  

 

I cirkeldiagrammet nedan redovisas resultatet av den kvantitativa analysen, för att få en             

procentuell överblick av de 600 utvalda bilderna som Eytys publicerat på Instagram. 

.  

 

 

Av de 600 publicerade bilderna har 18%, 105 bilder, identifierats som produktbild. 13%, 80              

bilder, har identifierats som produkter i sammanhang och 24%, 143 bilder, har identifierats             
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som kampanjbild. Vidare av de 600 publicerade bilderna har 31%, 188 bilder, identifierats             

som retroreferens och 9%, 55 bilder, har identifierats som modern referens. 5%, 29 bilder,              

identifierats som Ej möjlig att kategorisera .  

 

Kategorierna retroreferens och modernrefrens har lagts samman för att utläsa den totala            

mängden publicerade referensbilder. Dessa utgör 243 bilder av Eytys 600 analyserade bilder,            

procentuellt utgör detta 40% av den totala mängden bilder. Således är referensbilder de bilder              

som förekommer mest frekvent på Eytys Instagram. Vidare har en sammansättning av            

produkt och produkter i sammanhang genomförts för att påvisa hur produktfokuserade           

bilderna på Eytys Instagram är. Resultatet visar att 31% av de 600 bilderna som Eytys               

publicerat är bilder med ett produktfokus. Det bör tilläggas att det i kategorin kampanj kan               

förekomma bilder på produkter men dessa klassificeras som kampanjbilder eftersom dessa är            

del av en kampanj.  

 

Uppsatsen ämnar med den kvantitativa analysen att reda ut vad Eytys väljer att publicera för               

typ av bilder. För att lyfta fram ett generaliserbart resultatet av den kvantitativa analysen kan               

det hävdas att de bilder Eytys publicerar mest frekvent är olika typer av referensbilder, där               

retrobilder utgör störst andel. Det finns dock ett produktfokus på Eytys Instagram då ungefär              

en tredjedel av de publicerade bilderna är bilder på produkter. 
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5.3 Resultat av den semiotiska bildanalysen  
5.3.1 Produkt 

 

Bild 1: Exempel på produktbild, publicerad 2016-12-02 

 

Dennotation 

Bild (1) representerar en produktbild från Eytys Instagram. Underrubriken på bilden är            

“#Eytys x Sad Boys - available exclusively at @eytys @thelncc @slamjamsocialims           

@kpstore” . Bilden är tagen på en svart sko från sidan, skon är det enda objektet i bilden och                  

kan sägas vara en sneaker. Sneakern har en hög svart böjd sula med en grön undersida. Sulan                 

ser ut att vara i plast och skon ser ut att vara i läder. Sneakern har ett kantigt mönster som                    

sträcker sig i över skon. På baksidan av sneakern finns det en svart flärp. Sneakern har inga                 

skosnören utan istället har den svarta stripes i plast som sträcker sig uppåt. Bildens bakgrund               

är grå i tonen, den går från en ljusgrå färg till en mörkgrå färg nedifrån och upp.  

 

Konnotation 

Underrubriken förklarar att skon är ett samarbete mellan Eytys och musikgruppen Sad Boys             

och refererar till återförsäljares Instagramkonton. Sneakern är centrerad i bilden vilket           

tydliggör att det är en produktbild. Den större sulan på sneakern inger en känsla av retro och                 

1990-tal då sneakers under den tiden generellt hade en större sula. Sneakern inger även en               
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industriell känsla på grund utav den svarta färgen och att stripens står upp. Den industriella               

känslan adderas av det kantiga mönstret på skon som påminner om svarta kablar. Eftersom              

skosnören är utbytta mot stripsen inges en känsla av att skon är normbrytande.  

 

5.3.2 Produkt i sammanhang 

 

 

 

Bild 2: Exempel på produkt i sammanhang, publicerad 2016-11-11 

 

Denotation  

Bild (2) representerar en produkt i ett sammanhang som publicerats på Eytys Instagram.             

Underrubriken är “@eytys @addicteseoul” . Bilden är tagen på en person med oidentifierat            

kön som står rakt och vars kropp är placerad i mitten av bilden. Personens högra arm ligger                 

längs med kroppen och personens vänstra arm är lätt uppdragen mot byxfickan. Bilden är              

fotograferad rakt framifrån på hela personens kropp förutom halva ansiktet som inte syns,             

enbart munnen och hakan visas. Personen har på sig en mörkblå knälång rock, svarta lösa               

byxor, en svart collegetröja samt ett par svarta Eytys av modellen Mother. Personen har svart               

och axellångt hår. Bilden är fotograferad i en miljö med ljusgrått golv och en ljusgrå vägg,                

materialet ser ut att vara i sten.  
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Konnotation  

Bilden upplevs förmedla en känsla centrerad kring personens stil. Personen ser ut att vara en               

kvinna, men eftersom inte hela ansiktet syns är det svårt att avgöra och könet går därför inte                 

att identifiera. Kläderna i sig är svåra att identifiera som typiskt kvinnliga eller manliga.              

Bilden inger därför en känsla av androgynitet och att det finns en tanke bakom det då Eytys                 

skor är unisex. Eftersom bara halv ansiktet syns samt att personen upplevs androgyn kan              

betraktaren tolka att bildens fokus är på personens kläder och skor. Då personens kläder är i                

mörka färger är de vita sulorna på skorna det som sticker ut i bilden. Miljön kan tolkas som                  

steril och avskalad. Det understryker att bildens fokus förefaller vara på personens kläder och              

skor.  

 

5.3.3 Retroreferens 

 

 

 

Bild 3: Exempel på retroreferens, publicerad 2016-11-30 

 

Denotation 

Bild (3) representerar en retroreferens som publicerats på Eytys Instagram. Underrubriken på            

bilden är “Collège Anne Frank, Jean Nouvel, 1978” . Bilden är tagen i en avlång korridor. I                

bilden syns enbart en av två långsidor av korridorens tegelväggar. Längre ner längst med              

46 



 

 

långsidan är det två dörrar med ett element mellan varandra. Längst ner på långsidan finns en                

dubbeldörr. På golvet i korridoren är det svarta och gula streck som ser ut att markera ytor. I                  

taket hänger halvlika antika pelare nedåt. Pelarna är placerade längst med korridoren med             

avstånd mellan varandra. Längst med takets långsida återges ett neonljus som till en början är               

ljusrosa, skiftar i mitten av korridoren till grönt för att sedan återgå till ljusrosa. Runt den                

första pelaren är det en ljusrosa neonslinga i en kvadratisk formation, den första pelaren får               

således en ljusrosa färg. Den andra pelaren får en grön färg av ljuset och den tredje pelaren                 

får en ljusrosa färg. Bilden har mörka färger och det som lyser upp korridoren är neonljusen.  

 

Konnotation 

Underrubriken pekar på vem som är skaparen av denna miljö, den franske arkitekten Jean              

Nouvel. Ordet Collège som finns med i underrubriken vilket tyder på att bilden är tagen i en                 

skolmiljö. Takets utformning i korridoren gör att det ser ut som en källarlokal, för betraktaren               

kan det tolkas som om bilden är tagen i en korridor i anslutning till en gymnastiksal. De                 

antika pelarna anspelar på en gammal och traditionsenliga känsla samtidigt som           

neonslingorna och färgerna inger en känsla av nytt och modernt samt fint och fult. De antika                

pelarna i kombination med neonslingorna upplevs som en udda kombination. Bilden upplevs            

som kontrasterande då neonljus vanligtvis förknippas med nattliv samtidigt som det är en             

skolmiljö, vilket är en plats för dagsaktivitet.  

 

5.3.4 Modern referens 

 

 

Bild 4: Exempel på modern referens, publicerad 2016-11-04 
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Denotation 

Bild (4) representerar en modern referen s publicerad på Eytys Instagram. Underrubriken på            

bilden är “Prem Shaib, 2015” . Bilden är tagen snett ovanifrån. I bilden syns en lätt ljusrosa                

heltäckningsmatta som täcker hela bilden. I mitten av bilden finns en stor rund glasskiva i en                

ljus svart/brun ton. Under glasskivan finns två vita fötter med tårna tryckta mot skivan och               

sulorna vinklade neråt. Fötterna är kapade vid anklarna och det ser om fötterna har vita               

strumpor på sig. Det finns även en smal, svart pinne som står rakt upp från               

heltäckningsmattan och som ser ut att fungera som ett stöd för bordet. Den ena foten är                

placerad längst ner i mitten av bordet, den andra snett upp till höger och pinnen snett upp till                  

vänster.  

 

Konnotation 

Underrubriken pekar på att det är konstnären Prem Sahib som är skaparen av konstverket.              

Den lätt rosa heltäckningsmattan tillsammans med den tonade glasskivan ger associationer           

till ett möte mellan mjukt och hårt. De vita uppånervända fötterna och det tonade glasbordet               

inger en känsla av mänsklig och materiell kontakt. Betraktaren kan tolka det som ett möte               

mellan mjukt och hårt samt levande och dött. Det känns udda att fötterna är upp och ner                 

vända och tryckta mot glasskivan. Fötterna ser spända ut vilket skapar en laddning i bilden.  

 

5.3.5 Kampanj 

 

Bild 5: Exempel på kampanj, publicerad: 2016-12-03 
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Denotation 

Bild (5) representerar en kampanjbild som publicerats på Eytys Instagram. Underrubriken på            

bilden är “Sad Boys by Kristin-Lee Moolman”. Bilden är tagen på tre unga män som står                

uppradade bakom varandra i en trappuppgång. De unga männen står rakt med armarna längst              

med kroppen. Mannen längst fram är fotograferad från midjan och upp, ingen av männen              

syns i helkropp eftersom de täcker varandra. Männen har på sig vita labbrockar, två av               

männen har munskydd och mannen längst fram har labbglasögon. Mannen längst fram har en              

ljusblå symbol på den vänstra sidan av sin labbrock medan mannen i mitten har ett flertal                

ljusblå streck på sin labbrock. Alla män bär svarta slipsar under labbrocken. Samtliga män              

har ljus hy, dock har den första mannen något mörkare hudton. Från det man kan utläsa av                 

bilden har alla män brunt och kort hår. Bilden är tagen uppifrån med blixt och männen tittar                 

rakt in i kameran. Trapphuset är dekorerat med vita väggar, marmor och gulddetaljer. Det              

följer även en röd matta längst med trappen. I trapphuset finns två fönster, två pallar, två                

ljusstakar, en stor grön planta och två guldplattor på väggarna. Färgerna i bilderna är kalla,               

förutom inslagen av den röda mattan. Eytys produkt visas inte i bild.  

 

Konnotation 

Underrubriken förklarar att de unga männen tillsammans utgör hiphopgruppen Sad Boys.           

Mannen längst fram heter Yung Gud, mannen i mitten heter Yung Lean och mannen längst               

bak heter Yung Sherman. Sad Boys är kända inom musikscenen för att vara nyskapande inom               

hiphop-genren. Männens labbrockar kan tolkas som ett incitament för att gruppen är            

experimentella i sin musikstil, dock inger deras slipsar en känsla av seriositet. För betraktaren              

kan det tolkas som om Sad Boys har bytt om från kostym till labbrock, då man normalt sett                  

inte bär slips under en labbrock. De kalla färgerna och blixten skapar en melankolisk känsla i                

bilden. Miljön i bilden kan tolkas som traditionsenlig på grund av marmorn, gulddetaljerna,             

de gamla möblerna och de höga fönsterna. Att de står bakom varandra i samma typ av klädsel                 

kan tolkas som att det existerar en samhörighet mellan männen och att de ska utföra något                

tillsammans. Bilden ger en känsla av att Sad Boys är på väg nerför trappan för att handskas                 

med något allvarligt tillsammans. Kombinationen av den unga hiphop-gruppen i labbrockar           

tillsammans med den traditionsenliga miljön kan för betraktaren tolkas som ett möte mellan             

gammalt och nytt, tradition och modernt samt konservativt och experimenterande. 
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5.3.6 Ej möjlig att kategorisera 

 

Bild 6: Exempel på ej möjlig att kategorisera, 2016-10-14 

Denotation  

Bild (6) representerar en ej möjlig att kategorisera bild publicerad på Eytys Instagram.             

Underrubriken på bilden är “@jennifermehigan and @kristinleemoolman - the creators of           

#Eytys Luv Crimez at the launching during Paris fashion week” . Bilden är tagen rakt              

framifrån med blixt och är i svartvitt. På bilden syns två kvinnor som tittar in i kameran.                 

Kvinnan till vänster är ett halvt huvud längre än den andra kvinnan. Kvinnan till vänster står                

även lite bakom den andra kvinnan, hon bär även en axelrem. Bilden är tagen ganska nära                

vilket gör att det är kvinnornas kroppar från brösten och uppåt som syns på bilden. Båda                

kvinnorna bär svarta kläder. Kvinnan till höger har läppstift på sig. Miljön består av en vit                

smal vägg bakom kvinnorna och två fönster. Till höger om den högra kvinnan står en rund,                

genomskinlig ljuslykta med ett ljus inuti.  

 

Konnotation 

Underrubriken på bilden berättar att bilden föreställer ett foto på konstnärerna och            

fotograferna Jennifer Mehigan och Kristin-Lee Moolman som skapat Eytys kampanj Luv           

Crimez. Kvinnan till höger i bilden är Kristin-Lee Moolman och kvinnan till vänster i bilden               
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är Jennifer Mehigan. Bilden ser ut att vara spontant fotograferad och båda kvinnorna ler mot               

fotografen. De ser ut att vara avslappnade och upplevs vara klädda i vardagliga kläder. Den är                

tagen i svartvitt och miljön upplevs inte vara uppgjord inför en fotografering eller liknande.              

Av den anledningen kan betraktaren tolka att bilden är tagen på en fest eller i ett festligt                 

sammanhang. Detta förtydligas även av underrubriken som anspelar på att bilden är tagen på              

modeveckan i Paris då Eytys kampanj Luv Crimez presenterades.  

 
5.4 Sammanfattning av resultat   
Resultatet från den kvalitativa intervjun påvisar att varumärkesidentiteten som Eytys vill           

förmedla genom sin visuella kommunikation bland annat är gränslös, explosiv och           

retroinspirerad. Eytys vill att deras kommunikation främst ska vara visuellt driven.           

Fortsättningsvis arbetar Eytys med digitala kommunikationskanaler där Instagram är den          

viktigaste sociala kommunikationskanalen. På Instagram vill de skapa en Eytysvärld som           

inspirerar. För att nå ut genom mediebruset menar företaget att deras kommunikation måste             

vara relevant och sevärd för deras publik.  

 

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen visar att den största andelen bilder som            

Eytys publicerat på Instagram är referensbilder varav majoriteten av dem är retroreferenser.            

Vidare visar resultatet att produktfokuserad bilder utgör näst störst andel av Eytys            

publicerade bilder på Instagram. Detta resultat inkluderar både bilder som enbart visar            

produkten och bilder som visar produkten i ett sammanhang. Det bör dock nämnas att              

ungefär en fjärdedel av bilderna definieras som kampanjbilder. Denna andel är alltså större             

om man skulle separera produktbilder och produktbilder i sammanhang. Med de kategorierna            

sammanslagna utgör dock kampanjbilder den tredje största andelen av Eytys publicerade           

bilder på Instagram. 

 

Resultat från den semiotiska analysen påvisar att Eytys arbetar med kontraster. Noterbart är             

att de tänjer på gränser mellan nytt och gammal, modernt och traditionsenligt samt materiellt              

och mänskligt. De bilder som valts ut för den semiotiska analysen påvisar även att Eytys  
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publicerade bilder har stor variation. Kontrasterna är det som upplevs vara den gemensamma             

nämnare för bilderna, i övrigt skiljer sig bilderna till stor del från varandra.  
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6. Analys 
I följande kapitlet presenteras en analys av resultatet i relation till teorierna. Först görs en 

analys av resultatet i relation till Martin Hands teori och därefter görs en analys av 

resultatet i förhållande till de fyra olika perspektiven i Aaker Model. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analys.  

 
6.1 Eytys och den visuella bilden enligt Martin Hand 

Mot bakgrund av Martin Hands teorier från artikeln Images and information in cultures of              

consumption om den visuella bildens betydelse i dagens samhälle kan ett flertal paralleller             

dras till det empiriska materialet. Till att börja med framhåller Hand att det nya              

medielandskapet har lett till att den traditionella reklamen förlorat sin genomslagskraft,           

samtidigt som bilder har kommodifierats och visuell kommunikation fått större betydelse           

(Hand, 2011, ss 516-517). Detta är två aspekter som Eytys förhåller sig till. Det framkommer               

i intervjun med Lisa Nordlund att Eytys inte huvudsakligen arbetar med traditionell            

marknadsföring utan främst fokuserar på digitala kanaler. Det framkommer även att           

företagets kommunikation främst är visuellt driven. Utifrån detta kan det hävdas att Eytys             

anpassat sig till det nya medielandskapet och förstått den visuella bildkommunikationens           

betydelse.  

 

Vidare är varumärkesidentitet något som Eytys aktivt arbetar med, framförallt på Instagram.            

Där vill de skapa en moodboard genom att publicera olika typer av bilder som inspirerar,               

samtidigt som de vill blanda in produkterna. Det kan anses att denna strategi och tankegång               

ligger i tiden då kommunikation har gått från ett produktfokus till varumärkesfokus. Såldes             

har symboler och visuella bilder fått större betydelse än de faktiska produkterna. Därmed har              

varumärkesidentiteten blivit central för företagskommunikation (Hand, 2011 s 521).         

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen påvisar att även om Eytys publicerar bilder            

på sina produkter är majoriteten av Eytys bilder på Instagram olika typer av referensbilder              

och kampanjbilder. Det indikerar på att Eytys Instagram följer Hands ovannämnda           

resonemangen eftersom de har ett större varumärkesfokus än produktfokus i sin           

kommunikation samt att deras kommunikation är visuellt driven. 
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Warkander understryker vikten av att modeföretag skapar en varumärkesidentitet. Som          

tidigare nämnt menar han att en varumärkesidentitet skapar laddning kring kläderna vilket            

ofta är avgörande när en konsument väljer ett plagg före ett annat (Warkander, 2016). Eytys               

blandar bilder på produkter med bilder som inte direkt relaterar till produkten på deras              

Instagram. Strategin kan medföra att produkten laddas med ett symboliskt värde bortom            

produktens faktiska egenskaper (Hand, 2011, s 524). Detta visar att Eytys arbetar med att              

skapa en varumärkesidentitet på Instagram genom att blanda produktbilder med andra bilder.            

I relation till detta kan man lyfta fram bilderna från den semiotiska analysen som exempel.               

Det kan hävdas att produktbilden på den svarta sneakern (Bild 1) som ensamstående bild              

främst berättar vad Eytys erbjuder för produkt och design. Det är dock inte förrän åskådaren               

ser bilden på produkten i relation till de andra bilderna som en känsla kring produkten skapas.                

Således adderar de andra kategoriernas bilder ett symboliskt värde till produkten. 

 

Som tidigare nämnt lyfter Hand även fram den ökade förekomsten av konst och fotokonst i               

visuell kommunikation. Eytys visuella bildkommunikation på Instagram kan ses som ett           

exempel på detta då flertalet av Eytys referensbilder är konstverk eller annan fotokonst. Detta              

visar även den semiotiska analysen, som lyfter fram retroreferensen Collège Anne Frank av             

Jean Nouvel från 1978 (Bild 3) och den moderna referensen i form av ett bord av Prem Shaib                  

från 2015 (Bild 4). Dessa kan identifieras som olika typer av konstverk. Dessutom kan Eytys               

kampanjer ses som fotokonst, exempelvis är kampanjen med Sad Boys fotograferad av            

fotografen Kristin-Lee Moolman. Ursprungligen är dessa referenser inte en del av Eytys            

varumärke men när de publiceras på Eytys Instagram placeras de i en ny kontext och blir en                 

del i skapandet av företagets varumärkesidentitet. Då bilderna publiceras på Eytys Instagram            

kan, som nämnts, de skapa ett symboliskt värde kring produkterna.  

 

6.2 Eytys och Aaker Model 
Som tidigare nämnt presenterar David Aaker i sin teori Aaker Model fyra perspektiv för hur               

ett företag kan skapa en varumärkesidentitet. Aaker hävdar att ett företag kan välja endast ett               

av dessa perspektiv eller kombinera flera i skapandet av sin varumärkesidentitet (Aaker,            

2002). Nedan analyseras resultatet av det empiriska materialet i förhållande till teorins olika             

perspektiv.  
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6.2.1 Symbol som varumärke 

Eytys publicerade referensbilder kan anses falla inom ramen för Aakers symboliska           

perspektiv. I Aakers definition av detta perspektiv skapas varumärkesidentitet genom          

symboler och visuella associationer till märket. Dessa kan vara i form av märkestraditioner,             

metaforer och visuellt bildspråk. Eytys referensbilder faller inom detta perspektiv då de är             

exempel på dessa tre symboliska former. Som tidigare nämnt har alla bilder som publicerats              

sedan 2014-01-11 på Instagram haft en svart ram. Detta kan anses vara en märkesttadition              

eftersom Eytys gjort det under en längre tid och att den bär ett symboliskt värde. I intervjun                 

framhöll Lisa Nordlund att syftet med den svarta ramen är att skapa en röd tråd i deras flöde                  

på Instagram. Detta pekar på att det finns ett symboliskt syfte med den svarta ramen.  

 

Vidare inkluderar referensbilderna inte Eytys produkter. Bilderna bär ett symboliskt värde för            

att de refererar till någonting annat än Eytys produkter - de är bilder som Eytys medvetet vill                 

associera sitt varumärke med. I den kvalitativa intervjun menar Eytys att de vill publicera              

bilder som inspirerar dem, exempelvis på konstnärer, ikoner, artister och arkitektur. Det kan             

tolkas som att dessa bilder förmedlar en abstrakt känsla för varumärket utan att bokstavligt              

säga något om produkterna de säljer. Flertalet av referensbilderna som användes i den             

semiotiska analysen kan ses som metaforer. Framförallt lyfter flera bilder fram de            

identifierade kontrasterna mellan nytt och gammalt, modernt och traditionsenligt samt          

materiellt och mänskligt. Det kvantitativa resultatet påvisar även att referensbilderna utgör           

den största andelen av urvalet bilder och att dessa framförallt består av retrobilder. Detta              

tyder på att retrobilderna bär störst symboliskt värde och är det som Eytys främst bygger sin                

varumärkesidentitet på. Eftersom referensbilder utgör den största andelen av bilderna på           

Eytys Instagram tyder det på att Eytys främst skapar sin varumärkesidentitet genom det             

symboliska perspektivet.  

 

6.2.2 Produkt som varumärke 

Eytys publicerade produktbilder kan anses falla inom ramen för Aakers produktfokuserade           

perspektiv. Aaker menar med detta perspektiv att företaget skapar sin varumärkesidentitet           

utifrån produkten (Aaker, 2016, ss 78-80). Som tidigare nämnt anser Aaker att det är viktigt               

för ett företag att ha någon form av produktfokus, dock får företag inte bli för fixerade vid                 

produkten. Utifrån resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har det fastställts att en            
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tredjedel av Eytys publicerade bilder på Instagram är produktrelaterade. Därav påvisas att            

Eytys även bygger sin varumärkesidentitet genom det produktfokuserad perspektivet. Dessa          

bilder utgör dock inte lika stor andel av de publicerade bilderna som referensbilderna gör,              

vilket innebär att detta perspektiv inte framstår som lika dominerande i skapandet av Eytys              

varumärkesidentitet. Detta beskriver även Lisa Nordlund då hon menar att Eytys ger            

utrymme för produkterna samtidigt som de publicerar andra inspirerande bilder, exempelvis           

referensbilder och kampanjbilder. Den semiotiska analysen påvisar dessutom att det finns           

skillnader mellan kategorierna produkt och produkt i sammanhang. Produktbilderna visar          

enbart produkten (Bild 1) produkt i sammanhang (Bild 2) visar produkten men i ett              

sammanhang, exempelvis med människor som bär produkten eller på produkten i en butik.             

Bilder på produkter i sammanhang är därför inte lika fokuserade på produkten. Dessa utgör              

nästan hälften av de produktrelaterade bilderna.  

 

Eftersom Eytys publicerar produktbilder men ändå har en stor variation av dem och av andra               

bilder undgår Eytys en av Aakers definierade fallgropar; produktfixering. Produktbilderna          

utgör dock tillräckligt stor del av bilderna för att betraktas som en del av företagets skapande                

av sin varumärkesidentitet vilket indikerar på att Eytys inte utgår från endast ett perspektiv.              

Företaget använder således både det symboliska perspektivet och det produktfokuserad          

perspektivet för att skapa sin varumärkesidentitet.  

 

6.2.3 Kombination av symbol och produkt som varumärke 

Eytys användning av både symboler och produkter avspeglas i deras kampanjbilder vilket            

påvisas i den kvantitativa innehållsanalysen. Kampanjbilderna skiljer sig dock mycket från           

varandra vilket gör dem svåra att placera in i ett av perspektiven. Resultatet från den               

kvantitativa analysen visar att kampanjbilderna utgör den tredje största andelen av de            

publicerade bilderna på Eytys Instagram. I intervjun förklarar Lisa Nordlund att företaget vill             

arbeta och kommunicera globalt och gränslöst. Av den anledningen skiljer sig deras            

kampanjer och konstnärliga samarbeten mycket från varandra. Dock förefaller det          

gemensamma med Eytys kampanjbilder vara att de innehåller både produkter och olika            

symboler. Bild 5 på Sad Boys i den anrika lokalen visar inte Eytys produkter men den kan                 

uppfattas innehålla olika symboler som exempelvis lokalen, Sad Boys, kläderna, möblerna           

och stämningen. Det finns även flera symboler som visar kontrasterna mellan nytt och             
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gammalt samt modernt och traditionsenligt. Eftersom både symboler och produkter återfinns i            

Eytys kampanjbilder ges ytterligare belägg för att Eytys bygger sin varumärkesidentitet           

genom både det produktfokuserade perspektivet och det symboliska perspektivet.  

 

6.2.4 Organisation som varumärke 

Skapandet av en varumärkesidentitet genom det organisatoriska perspektivet innebär att          

identiteten uttrycks genom företagets värderingar, kultur och kreativitet (Aaker, 2002, s 82). I             

intervjun menar Lisa Nordlund att Eytys gränslösa arbete och kommunikation är ett av             

företagets kärnvärden och kan därför anses vara en del av Eytys organisatoriska kultur,             

värderingar och kreativitet. Detta avspeglas i deras kampanjbilder, genom val av           

samarbetspartner, var de fotograferar och hur de komponerar bilderna. Den semiotiska           

analysen av Bild 5 på Sad Boys exemplifierar inte bara Eytys arbete med symboler, deras               

gränslösa tänkande kan även anses vara påtagligt i bilden eftersom de exempelvis kombinerar             

två olika typer av samarbetspartners. Bilden kan även hävdas vara gränslös genom de             

identifierade kontrasterna mellan modernt och traditionsenligt i miljön och gruppens kläder.           

Av den anledningen kan Eytys även anses skapa sin varumärkesidentitet genom det            

organisatoriska perspektivet eftersom deras kultur, värderingar och kreativitet avspeglas i          

kampanjbilderna och således i deras visuella bildkommunikation.  

 

6.2.5 Person som varumärke 

Det personliga perspektivet handlar om att skapa en varumärkesidentitet genom att associera            

varumärket med mänskliga personlighetsdrag (Aaker, 2002, s 83). Som tidigare nämnts har            

både den kvantitativa och den semiotiska analysen påvisat att Eytys har publicerat en bred              

variation av bilder. Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen har inte bidragit till            

någon insikt om hurvida personlighetsdrag går att identifiera i Eytys visuella           

bildkommunikation eftersom de olika kategorierna inte undersöker personligheter. Utifrån         

intervjun framkom det inte heller något som indikerade på att Eytys anspelar på en viss typ av                 

personlighetsdrag. Utifrån den semiotiska analysen skulle det dock kunna tolkas som att            

Eytys har en personlighet som är ung, konstnärlig och normbrytande. Detta baseras dels på              

bilden med Sad Boys (Bild 5) som är unga musiker och dels på att två av de sex bilderna är                    

på konstverk (Bild 3, Bild 4). Det är dock svårt att hävda att de bygger sin                

varumärkesidentitet genom det personliga perspektivet utan stöd från resultatet av intervjun           

57 



 

 

och den kvantitativa innehållsanalysen. Således går det inte att hävda att Eytys skapar sin              

varumärkesidentitet utifrån det personliga perspektivet.  

 

6.2.6 Sammanfattande analys 

Det kan argumenteras för att Eytys skapar sin varumärkesidentitet genom att publicera olika             

typer av bilder som tillsammans bildar en varumärkesidentitet. Mot bakgrund av Martin            

Hands teoretiska ramverk kan Eytys arbete anses påvisa flertalet av de resonemang Hand för.              

Dels genom att Eytys främst arbetar med visuell kommunikation vilket innebär att bilden står              

i fokus. Detta är en trend Hand påtalar då han lyfter fram bildens betydelse i dagens                

medielandskap. Eytys arbetar även med symboler, foto, fotokonst vilket är andra trender            

Hand framhäver. Vidare diskuterar Hand varumärkets betydelse och att fokuset på produkter            

minskat vilket även är något som Eytys påvisar i arbetet med företagets visuella             

bildkommunikation.  

 

Eytys publicerade bilder består främst av referensbilder men även produkt- och           

kampanjbilder. I ljuset av uppsatsens teori om de fyra perspektiven inom Aaker Model talar              

det för att Eytys framförallt arbetar med att skapa en varumärkesidentitet utifrån det             

symboliska perspektivet. Dock använder de sig även av det produktfokuserad perspektivet           

samt det organisatoriska perspektivet. Således skapar de sin varumärkesidentitet genom          

symboler och abstrakta värden som de relaterar till sina produkter samt kulturella och             

organisatoriska värderingar. Det tyder på att Eytys kombinerar flertalet av teorins fyra            

perspektiv. Detta kan ses som strategisk kommunikation för att nå fram i dagens nya              

medielandskap.  
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7.0 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och frågeställning. Därefter följer en diskussion om             

uppsatsens genomförande och resultat. Kapitlet avslutas med ett förslag på framtida           

forskning.  

 

7.1 Slutsats 
Denna studie har behandlat hur ett företag skapar en varumärkesidentitet genom visuell            

bildkommunikation i dagens nya medielandskap. Syftet har varit att exemplifiera detta genom            

en fallstudie av modeföretaget Eytys och deras visuella bildkommunikation på Instagram.           

Baserat på empiriskt material från intervjuer, en semiotisk analys samt en kvantitativ            

innehållsanalys i förhållande till valda teorier har följande frågeställning avsetts besvaras:           

Hur anv änder ett modeföretaget visuell bildkommunikation för att skapa en          

varumärkesidentitet i det nya medielandskapet? 

 

I uppsatsen konstateras att Eytys visuella bildkommunikation på Instagram främst består av            

referensbilder, men även bilder på produkter och bilder från deras kampanjer. Eytys har             

genom dessa bilder skapat en visuell värld som kretsar kring bilder och idéer som inspirerar               

dem, deras produkter och deras samarbeten. Mot bakgrund av Martin Hands teoretiska            

ramverk konstateras att Eytys visuella bildkommunikation på Instagram följer flertalet          

trender som Hand beskriver. Främst är Eytys kommunikation visuellt driven vilket innebär att             

bilden står i fokus. Även om produkter presenteras på Eytys Instagram är skapandet av              

företagets varumärke mest framträdande. Eytys bygger ett symboliskt värde runt produkterna           

med hjälp av andra publicerade bilder. Flertalet av bilderna refererar även till konst och              

fotokonst. 

 

I relation till David Aakers teori har det fastställts att Eytys främst använder det symboliska               

perspektivet men även att det produktfokuserade perspektivet och det organisatoriska          

perspektivet förekommer i skapandet av företagets varumärkesidentitet. Således skapar Eytys          

sin varumärkesidentitet på Instagram genom att kombinera flera perspektiv.  
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Utifrån de förda resonemangen kring fallstudien av Eytys i förhållande till uppsatsens            

huvudfrågeställning kan följande konstateras; det nya medielandskapet har starkt bidragit till           

att kommunikation blivit mer visuellt. Det får därför anses högst relevant för företag att              

kommunicera på digitala plattformar. För modeföretag är framförallt applikationen Instagram          

viktig eftersom det är en visuell kommunikationskanal. För att särskilja sig i det nya              

medielandskapet är skapandet av varumärkesidentitet essentiellt för modeföretag eftersom en          

varumärkesidentitet skapar ett abstrakt värde kring produkten. Utifrån studien kan det           

konstateras att Eytys varumärkesidentitet primärt centreras kring ett varumärkesfokus och          

inte ett produktfokus. Företagets varumärkesfokus skapas genom en kombination av olika           

symboler och abstrakta värden kring produkten samt i viss mån genom att framhäva             

produkten. Kombinationen av dessa aspekter genom visuell bildkommunikation bildar ett          

tillvägagångssätt för hur modeföretag kan skapa en varumärkesidentitet i det nya           

medielandskapet.  

 

7.2 Diskussion     

Genom de valda metoderna har författarna eftersträvat att skapa en förståelse för hur Eytys              

skapar sin varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation. Den kvalitativa Intervjun         

gav insyn i hur Eytys själva vill identifieras genom visuell bildkommunikation och hur de              

arbetar med kommunikation överlag. Den kvantitativ innehållsanalys genomfördes för att se           

hur företaget skapar sin varumärkesidentitet på Instagram genom att fastställa olika           

kategorier av bilder som publicerats. Metoden bidrog till att få en generell överblick över              

Eytys bilder på Instagram och identifiera vilka bilder de använder för att skapa sin              

varumärkesidentitet. Utöver dessa metoder användes den semiotiska analysen som ett verktyg           

för att förstå företagets visuella bildkommunikation på ett mer djupgående sätt. Uppsatsen            

utgick från en abduktiv forskningsansats vilket gjorde att arbetsprocessen utvecklades          

efterhand mellan empiri och teori. Utifrån det empiriska materialet framgår att Eytys ser             

Instagram som en primär kommunikationskanal för att skapa en varumärkesidentitet. Överlag           

kommunicerar företaget främst via digitala medier för att nå ut till sina kunder.  

 

Studiens mest framstående resultatet är att Eytys visuella bildkommunikation främst har ett            

varumärkesfokus istället för ett produktfokus, även om produkten också presenteras.  
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Vidare visar studiens resultat att Eytys bilder på Instagram består av olika symboler och              

abstrakta värden som skapar en känsla för Eytys produkter istället för att visa bilder på enbart                

produkter. Detta är ett intressant tillvägagångssätt att kommunicera på. Det naturliga och            

mest använda tillvägagångssättet bör anses vara att publicera bilder på företagets produkter            

för att visa kunden vad företaget har att erbjuda. Även om Eytys produkter finns              

representerade i företagets visuella bildkommunikation är de långt ifrån dominerande, snarare           

visar studien motsatsen. Warkander, doktor i modevetenskap, argumenterar som tidigare          

nämnt för det tillvägagångssätt Eytys använder eftersom han menar att det skapar en känsla              

kring produkterna och därför påverkar konsumenten i köpbeslut. Varumärkesidentitet skapad          

på detta sätt är enligt honom väsentligt inom modebranschen då det är avgöranden när              

konsumenten väljer ett plagg före ett annat (Warkander, 2016).  

 

I enlighet med tidigare forskning lyfter denna studie fram att det nya medielandskapet är ett               

faktum som företag behöver anpassa sig till. Gillberg diskuterar hur sociala medier har fått ett               

viktigt utrymme i samhället och Kim och Ko beskriver hur sociala medier påverkat             

modebranschen. I likhet med denna studie lyfter samtliga fram vikten av sociala medier som              

viktiga kommunikationsplattformar för företag i dagens medielandskap. Till skillnad från den           

tidigare forskningen lyfter dock denna uppsats även fram visuell bildkommunikation och           

relaterar det till skapandet av en varumärkesidentitet. Genom att använda fallstudien av Eytys             

som exempel kan ett modeföretags arbete med kommunikation och skapande av           

varumärkesidentitet i det nya medielandskapet förstås på en mer detaljerad nivå.  

 

Något som bör nämnas i detta avsnitt är tolkning eftersom att det är en återkommande del av                 

arbetet. Mycket av det empiriska materialet är visuellt och har bearbetats genom en             

semiotiska analys där tolkning varit central. Vidare är det viktigt att poängtera att författarna              

kan påstås vara en del av en västerländsk kontext och tolkar således utifrån det perspektivet.               

En person från en annan kulturell kontext skulle kunna tolka resultaten annorlunda och             

således besvarat frågeställningen annorlunda.  

 

En annan viktig aspekt av arbetet som bör poängteras är uppsatsens formulerade            

huvudfrågeställning. Syftet med frågeställningen och såldes arbetet i sig har inte varit att             

beskriva hur modeföretag bör skapa en varumärkesidentitet genom visuell         
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bildkommunikation för att nå ut i dagens medielandskapet. Uppsatsen har inte heller haft för              

avsikt att bedöma vilket tillvägagångssätt som är lämpligt att använda för att skapa en              

lyckosam varumärkesidentitet. Arbetet har haft för avsikt att påvisa hur ett modeföretag kan             

försöka skapa en varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation på Instagram.         

Fallstudien av Eytys är ett exempel på detta. Vidare bör läsaren ha i åtanke att denna                

fallstudie enbart är utförd på Eytys Instagram. Den visuella bildkommunikationens mönster           

kunde ha varit annorlunda om en av Eytys andra kanaler valts eller om ett annat modeföretag                

valts för studien. Därmed kan fallstudien inte generalisera Eytys totala visuella           

bildkommunikation utan enbart företagets visuella bildkommunikation på Instagram utifrån         

de fastställda kategorierna. Fallstudien kan inte heller generalisera hur modeföretag skapar en            

varumärkesidentitet utan enbart representera ett exempel. Modeföretag har olika produkter          

och fokuserar därför på olika segment. Av den anledningen har modeföretag olika            

kommunikationsbehov och det är därför problematiskt att hävda på vilket sätt ett modeföretag             

explicit bör kommunicera.  

 

I forskningskontext bör det anses vara relevant att få en förståelse för hur varumärkesidentitet              

kan skapas i det nya medielandskapet eftersom det inneburit många kommunikativa           

förändringar och svårigheter för företag. Således är detta ett identifierat problemområde som            

forskningen berör. Resultatet från studien ger en inblick i hur ett modeföretag kan skapa en               

varumärkesidentitet i det nya medielandskapet och därmed har studien avsett att bidra med ett              

perspektiv och fördjupning i forskningen om medier och kommunikations roll för           

organisationer. Således är det denna kunskapslucka som arbetet förhoppningsvis har bidragit           

till att täcka.  

 

7.3 Framtida forskning 
Denna studie har behandlat hur ett modeföretag kan skapa varumärkesidentitet genom visuell            

bildkommunikation i det nya medielandskapet. Uppsatsen har således studerat visuell          

bildkommunikation utifrån ett modeföretags perspektiv. Studien har genom bakgrund,         

tidigare forskning, teorier samt analyser i ämnet kunnat fastställa varumärkesbyggandets          

betydelse i dagens samhälle samt vikten av att kommunicera visuellt. Den mest framstående             

slutsatsen i uppsatsen är att Eytys varumärkesidentitet primärt centreras kring ett           
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varumärkesfokus och inte ett produktfokus. Det är intressant att ett modeföretag, vars            

affärsidé går ut på att sälja produkter, centrerar sin kommunikation kring varumärket snarare             

än de faktiska produkterna.  

 

Mot denna bakgrund vore det intressant att undersöka djupare varför ett modeföretag väljer             

att kommunicera visuellt genom detta tillvägagångssätt. Det skulle vara intressant att närmare            

undersöka vad som ligger bakom detta fokus på varumärke samt om det är en ny trend som                 

kan identifieras inom modekommunikation. Är fokuseringen på ett starkt varumärke en ny            

trend vi kan identifiera inom hela modeindustrin, och vilken påverkan har det i så fall på                

företagen och konsumenterna?  
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Intervjuer 
Experintervju via mail med Philip Warkander, doktor i modevetenskap vid Lunds Universitet 

2016-11-24 

 

Expertintervju med Eytys PR- och Marknadschef Lisa Nordlund på Eytys kontor 2016-11-17
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Bilagor 
Bilaga 1 

David Aakers Aaker Model  
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Bilaga 2 

Personlig intervju med Eytys PR- och Marknadschef Lisa Nordlund 2016-11-17 

 

Hur skulle du beskriva Eytys?  

 

Vad är din roll på Eytys och hur länge har du arbetat på företaget?  

 

Hur definierar ni era kärnvärden?  

 

Vad är er målsättning med er kommunikation? Vad är det ni vill uppnå?  

 

Hur ser er strategi ut för er marknadsföring?  

 

Hur definierar ni er primära målgrupp? Hur försöker ni nå ut till den?  

 

Hur vill ni uppfattas hos era kunder?  

 

I en intervju med grundarna säger ni att Eytys definieras som en Culture of convergence. Vad  

innebär det och kommer det till uttryck?  

 

Vilken är er viktigaste kommunikationskanal?  

 

Vilka utmaningar finns det för Eytys när det gäller att kommunicera? Med tanke på              

konkurrens och dagens mediesamhälle? 

 

Hur vill Eytys som varumärke identifieras genom sin visuella bildkommunikation?  

 

Ni anspelar lite på en “retro” stil - framförallt på er Instagram och Tumblr där bilder från                 

“förr” läggs upp. Varför? 

 

Hur tänker ni och hur arbetar ni med visuell bildkommunikation? Reklamkampanjer osv.  
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Hur utformar ni era kampanjer? 

 

Hur går det till när ni väljer olika konstnärliga samarbetspartners?  

Finns det några reklamkampanjer som du skulle säga är större? 

 

Många av era samarbeten verkar grundas i personliga referenser. Stämmer det och i så fall 

vad är tänket?  

 

Hur ser ni på framtiden för märket och för marknadsföringen? 
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Bilaga 3 

Kompletterande intervju via mail med Eytys PR- och Marknadschef Lisa Nordlund 

2016-12-07 

 

Kan du beskriva Eytys Instagram?  

 

Vad har Instagram för betydelse för Eytys? 

 

Har ni någon strategi för era inlägg på Instagram? 

 

Finns det olika typer av kategorier av bilder ni publicerar? Om ja, vilka typer? 
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Bilaga 4 

Mailintervju med Philip Warkander, doktor i modevetenskap vid Lunds Universitet 

2016-11-24 

Hur skulle du definiera modekommunikation?  

 

Har modekommunikation förändrats? Om ja, på vilket sätt? 
 
Medielandskapet har förändrats mycket på grund av social medier. Hur tror du det har              
påverkat hur modeföretag kommunicerar idag? 
 
Vad tror du Instagram har för betydelse för modeföretags kommunikation? 
 
Vad har modeföretag för utmaningar med sin kommunikation? 
 
Vad har visuell kommunikation för betydelse för modeföretag? 
 
Vad har varumärkesidentitet för betydelse för modeföretag? 
 
Om du har någon uppfattning av Eytys: 

Vad har du för uppfattning om Eytys och dess identitet? 

 

Varumärket Eytys anspelar på en "retrostil" i sina kommunikationskanaler genom att referera            

till diverse ikoner, konstverk och kulturella referenser från framförallt 90-tal och 80-tal.            

Varför tror du Eytys använder de visuella uttrycken och idéerna som de gör?  
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