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Sammanfattning 
Titel: Lyxvarumärkens identitetskris i digitaliseringen: en studie som skapar förståelse 

för hur varumärken hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden. 

Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Josefin Eriksson och Josefine Gustafsson 

Handledare: Signe Jernberg och Peter Edlund 

Datum: 2019 - juni 

Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen var att förstå hur företagen hanterar olika 

logiker som samexisterar på marknaden vid varumärkesbyggande. Vi ville se hur 

varumärken tar sig an förnyelse på marknaden och hur de arbetar för att inte tappa sin 

tradition i varumärkesidentiteten. 

Metod: För att besvara syftet har vi utgått från en semiotisk innehållsanalys av bilder på 

utvalda varumärkens Instagramkonto för att se hur de hanterar den nya eran av 

digitalisering och ny logik gällande synlighet samt tillgänglighet.  

Resultat & slutsats: Det finns olika reaktioner i hur varumärken väljer att hantera den 

nya marknadslogiken, samtliga utvalda varumärken har anpassat sig i nivå av att skaffa 

ett Instagramkonto men sedan ser appliceringen och engagemanget olika ut, vilket 

resulterar i hur väl varumärket lyckats att hantera den nya logiken.  

Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag landar i att skapa mer förståelse om 

varumärkens hantering av motstridiga logiker som samexisterar på marknaden och hur 

de arbetar för att bibehålla sin varumärkesidentitet. Vår forskning visar på att, hur ett 

företag hanterat olika logiker för att bibehålla varumärkesidentiteten beror på hur öppet 

företaget är för att influeras av en ny logik. Ett sätt att hantera olika logiker som 

samexisterar på marknaden i varumärkesbyggande är genom att behålla det viktigaste i 

sin traditionella logik och anpassa den med en detalj från den nya logiken, för att på så 

vis inte tappa varumärkesidentiteten.  

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan göras utifrån ett kundperspektiv 

för att undersöka hur kunder och allmänheten uppfattar motstridiga logikers påverkan 

på varumärkesidentiteten. Ett annat intressant forskningsförslag är att utveckla vår 

studie genom att göra en liknande studie men med ett annat empiriskt exempel eller 

andra lyxvarumärken för att utveckla kunskapen över hur andra företag hanterar 

varumärkesidentiteten när olika logiker samexisterar. 

Nyckelord: Varumärkesidentitet, varumärken, institutionella logiker, konkurrerande 

logiker 



 

 

Abstract 
Title: Luxury brands identity crises in the digital age: A study that brings understanding 

about how brands handle different logics that coexist in the market. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Authors: Josefin Eriksson and Josefine Gustafsson 

Supervisors: Signe Jernberg and Peter Edlund 

Date: 2019 - june 

Aim: Our aim for this study was to understand how firms manage different logics that 

coexist in the marketplace when building a brand. We wanted to see how brands take on 

new logics in the market and how they work to not lose their tradition in the brand 

identity.  

Method: To answer our purpose, we have based our study on a qualitative semiotic 

content analysis of images at the Instagram profiles of selected brands to see how they 

manage the new era of technology and the new logic of visibility and availability. 

Results & Conclusion: There are various reactions from the brands regarding in how 

they choose to manage the new market logic. All selected brands have adapted to the 

level of getting an Instagram account, however, the application and the commitment 

looks different, which results in how well the brand has managed to handle the new 

logic. 

Contribution of the thesis: Our theoretical contribution is to create more 

understanding of the brand’s management of different logics that coexist in the market 

and how they work to maintain their brand identity. Our study shows that, how a 

company handle different logics to maintain the brand identity depends on how open the 

company is to be influenced by another logic. One way to handle different logics that 

coexist on the market when building a brand, is to maintain the most important detail in 

the traditional logic and adjust it with a detail from the new logic, to prevent from losing 

the brand identity. 

Suggestions for future research: Future research can be done from a customer 

perspective to investigate and receive information over how customers and the public 

perceive the conflicting logic’s influence on brand identity. It would also be interesting 

to develop our study with doing a similar study, but with another empirical example or 

other luxury brands to develop knowledge within how other companies handle different 

logics when building a brand.  

Key words: Brand identity, Brands, Institutional logics, Competing logics 
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1.   Inledning 
I det här kapitlet ger vi en bakgrund till ämnet, följt av en problemdiskussion som leder 

fram till ett syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1        Bakgrund 
På marknaden idag finns mängder av företag och för att ett företag ska sticka ut ur 

mängden använder de sig av sitt varumärke för att urskilja sina produkter från andra 

konkurrerande företag (Keller, 2013). Ett varumärke kan vara ett kännetecken i form av 

en symbol, en design, ett namn eller en kombination av dessa (Keller, 2013). Att bygga 

ett starkt varumärke har blivit en prioritet för många organisationer eftersom det anses 

ge flertalet ekonomiska fördelar för företaget och anses vara den mest värdefulla 

immateriella tillgången för ett företag (Hoeffler & Keller, 2003; Keller & Lehmann, 

2006).  

 

Varumärket är mer än bara en produkt eftersom det kan ha flera kännetecken som gör 

att de differentieras från andra konkurrerande produkter som är designade för att 

uppfylla samma funktion (Keller, 2013). Dessa skillnader kan vara rationella och 

relaterade till varumärkets kvalitet på produkten eller så kan de vara mer symboliska 

och känslomässigt relaterade till vad varumärket representerar (Keller, 2013). Om en 

potentiell kund kan relatera till tidigare erfarenheter vid varumärkets identitet, har 

personen i fråga troligtvis utvecklat en varumärkesbild och är mer villig att föredra det 

specifika varumärket (Mindrut, Manolica & Roman, 2015). 

 

1.2        Problematisering 
Ett varumärke är något som byggs upp av företaget och hanteringen av varumärket 

börjar tidigt med en strategi över vad företaget vill att den positionerade kunden ska 

känna för produkten (Mindrut et al, 2015). Huruvida en kund bestämmer sig för att köpa 

en produkt eller inte av ett specifikt varumärke beror på de faktorer som kunden själv 

tycker är viktiga och vilket varumärke de anser är värt mer än ett annat (Hoeffler & 

Keller, 2003). Individer tenderar dessutom att bli kunder till det varumärke där 

varumärkesbilden liknar kundens bild av dem själva, vilket gör att det blir betydelsefullt 

för företagen att skapa samt kommunicera ut sin varumärkesidentitet (Chun, 2005; 

Mindrut et al, 2015).  
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Ett varumärkes identitet representerar hur företaget i fråga vill bli identifierat genom 

exempelvis kultur, personlighet samt relationer och svarar på frågor som ”vilka är vi” 

(Mindrut et al, 2015; Chun, 2005). Om företaget vet vilken typ av varumärke de har 

eller vill ha, så kan de plocka ut de viktigaste organisatoriska detaljerna som behövs för 

att stödja bilden av varumärket (Yohn, 2018). Varje varumärkestyp kräver en specifik 

organisatorisk kultur och om företaget exempelvis vill vara ett varumärke associerat 

med stil, måste de fylla sin kultur med design och kreativitet (Yohn, 2018). Kärnan i ett 

varumärkes framgång grundar sig i det löfte som ges till kunderna och varumärket 

måste prestera efter det löfte som ges för att behålla kunderna (Knapp, 2001).  

 

Institutioner är ett begrepp som finns för att kunna förstå ett organisatoriskt beteende i 

en social kontext, vilket gör att även varumärken ses som institutioner (Holt, Quelch & 

Taylor, 2014; Friedland & Alford, 1991). Institutioner grundar sig i delade normer samt 

utgör ett systematiskt mönster av ett organiserat socialt liv vilket resulterar i att 

institutioner litar på sin historia (Friedland & Alford, 1991; Linde, 2017). Ett varumärke 

får legitimitet genom att motsvara förväntningar och krav från den institutionella miljön 

och institutioner utgörs av inrotade aktivitetsmönster samt symboliska system, vilka 

kallas för institutionella logiker (Linde, 2017). Alla institutioner har en central logik 

som utgör de organisatoriska principerna och utgör en standard över hur en särskild 

organisation bör agera (Friedland & Alford, 1991; Linde, 2017). Dessa logiker gör att 

en institution blir igenkänd som exempelvis en skola, ett sjukhus eller en särskild 

varumärkestyp (Linde, 2017). 

 

Väl på marknaden möter varumärken ett samspel med sociala värderingar och 

influenser i ständig marknadsutveckling tillsammans med flertalet aktörer, vilka alla har 

sin egen logik (Linde, 2017). En marknad anses därför också vara ett specifikt 

institutionellt kultursystem och för att förstå marknadsdynamiken behövs en förståelse 

för de institutionella logikerna eftersom en förändring i dessa förutsätter 

marknadsutvecklingen (Friedland & Alford, 1991; Ertimur & Coskuner-Balli, 2015). 

Institutionella logiker är ett sätt att hantera en tvåsamhet när det gäller sociala strukturer 

samt beteenden och undersöker också hur organisatoriska aktörer finner sig och 

påverkas av andra institutionella ordningar (Linde, 2017). Genom att hitta institutionella 

logiker går det att identifiera spänningar samt konflikter mellan dem och eftersom 
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marknaden ständigt utvecklas kan en framväxande logik börja inkräkta på en mer 

etablerad samt dominerande logik, vilket utmanar företagen och deras underliggande 

befintliga normer (Linde, 2017; Dahlmann och Grosvold, 2017).  

 

Vi vill i vår uppsats studera samexistensen mellan olika logiker som kan ske när 

tradition möter förnyelse på marknaden och hur företagen hanterar dessa olika logiker 

för att försöka behålla sin varumärkesidentitet. För att undersöka detta kommer vi att 

studera hur varumärken med deras traditionella logik arbetar i fält på sociala medier 

som representerar en ny logik. Tidigare forskning har berört samexistensen av olika 

logiker men inte hur dessa påverkar varumärkesidentiteten och hur företagen hanterar 

dem. Detta gör att vi bidrar till ny forskning om varumärken som resulterar i ett 

teoretiskt bidrag inom området marknadsföring, specifikt marknadsföring av 

varumärkesidentiteter. 

 

1.3        Syfte 
Vi vill förstå hur företagen hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden vid 

varumärkesbyggande.  

 

Forskningsfrågor 

• Hur hanterar företagen olika logiker som samexisterar på marknaden vid 

varumärkesbyggande? 

• Hur arbetar företagen för att försöka bibehålla varumärkesidentiteten på en 

marknad med olika logiker? 
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2.Teori 
I teorin teoretiserar vi viktiga och grundläggande teoretiska begrepp för den här 

uppsatsen såsom varumärken, varumärkesidentitet, institutioner och institutionella 

logiker. 

 

2.1 Varumärken 
Varumärken och varumärkeshantering har blivit en viktig prioritering för alla typer av 

organisationer eftersom ett varumärke ses som den mest värdefulla immateriella 

tillgången för ett företag (Keller & Lehmann, 2006). Ett varumärke kan vara ett namn, 

en symbol, en design eller en kombination av dessa och är till för att urskilja ett företag 

samt dess produkter från andra konkurrerande företag (Keller, 2013). En oförmåga att 

differentiera sitt varumärke på ett unikt sätt kan därför innebära stora kostnader för 

företaget (Kumar, 2003). Den positiva korrelationen mellan ekonomisk utveckling och 

varumärket beror på att ett starkt varumärke skapar efterfrågan samt ökar därmed 

produktionen (Ökten, Okan, Arlsan & Ösgur, 2019). 

 

Varumärket är mer än bara en produkt eftersom det kan ha flera viktiga faktorer som 

differentierar dem från andra produkter som är designade för att uppfylla samma 

funktion (Keller, 2013). Dessa skillnader kan vara rationella och relaterade till 

varumärkets kvalitet på produkten, eller så kan de vara mer symboliska och 

känslomässigt relaterade till vad varumärket representerar (Keller, 2013). Varumärken 

skapas dessutom via medvetenhet, rykte och betydelse på marknaden utöver de visuella 

attributen (Keller, 2013). Ryktet blir därför en viktig immateriell tillgång för företaget 

eftersom ett bra rykte samt ett bra varumärke hjälper kunden i sitt köpsbeslut (Chun, 

2005).  

 

Beslutsprocessen gällande om en kund väljer ett visst varumärke eller inte är komplex 

och det är inte tillräckligt att endast ha en bra produkt utan en stark identifikation 

eftersom konsumenterna som bestämmer sina köp beroende på vilka faktorer de anser 

viktiga och värderar därefter vilket varumärke som är värd mer än det andra märket 

(Mindrut et al, 2015; Hoeffler & Keller, 2003). Varumärken är byggda på själva 

produkten, dess marknadsföring och användningen eller icke-användningen av kunder 

och speglar därför hela erfarenheten som kunden har med produkten (Keller & 

Lehmann, 2006). Beslutet av kunden beror främst på dess varumärkeskännedom och 
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värdet av varumärkets kapital är den positiva effekten som varumärkeskännedomen 

samt varumärkets namn har på konsumenten när de möter produkten (Hoeffler & 

Keller, 2003).  

 

För kunderna kan varumärket utlova en viss kvalitet, minskad risk eller skapa 

förtroende (Keller & Lehmann, 2006). Ett starkt varumärke anses därför ha en fördel 

över okända varumärken till följd av dess varumärkeskännedom och varumärkesbild 

eftersom en ny kund verkar ägna mer uppmärksamhet till ett varumärke som de redan 

känner till (Hoeffler & Keller, 2003).  

 

2.2 Varumärkesidentitet 
Hur varumärket associeras kan skilja sig beroende på om det är relaterat till produkten 

eller inte, där en icke-produkts association kan relatera till exempelvis varumärkets 

personlighet (Hoeffler & Keller, 2003). Varumärkets identitet är hur företaget i fråga 

blir identifierat, exempelvis genom kultur, personlighet och relationer (Mindrut et al, 

2015). En produkt idag är irrelevant utan varumärket och ansträngningen bakom ett 

varumärkes identitet är vad som bestämmer framgång eller misslyckande (Mindrut et al, 

2015). Om en potentiell kund kan relatera till tidigare erfarenheter vid varumärkets 

identitet, har personen i fråga troligtvis utvecklat en varumärkesbild och är mer villig att 

föredra det specifika varumärket (Mindrut et al, 2015). Mindrut et al (2015) menar 

därför att det är en huvudfaktor till konkurrensfördelar att ha en produkt som associeras 

med en stark varumärkesidentitet, som i sin tur leder till större ekonomiska fördelar. 

 

Företagets identitet, eller den önskade identiteten, handlar om de visuella signalerna 

som namn, logotyp och symboler eller de strategiska signalerna av identitet som vision, 

uppdrag och filosofi som kopplas till företagets image och rykte (Chun, 2005). 

Företagets identitet svarar på frågor som “vilka är vi” samt “hur ser vi på oss själva” och 

refererar till vad medlemmar upplever, känner och tänker om deras organisation som 

sedan ska flyta ut och skapa varumärkesbilden (Chun, 2005). Människor blir oftast 

kunder där bilden av företaget liknar kundens bild av dem själva och företagen använder 

därför olika typer av varumärkesstrategier för att kommunicera fram deras specifika 

identitet och värde till potentiella kunder (Chun, 2005; Mindrut et al. 2015). Bilden av 

varumärket symboliserar kundernas attityder och känslor över företagets natur och 

underliggande normer (Chun, 2005). Yohn (2018) menar därför att utvecklingen av en 
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framgångsrik organisation kräver att ledningen har en klar bild av sitt mål med 

varumärket och hur de ska rikta in sin organisatoriska kultur efter det.  

 

En tydlig varumärkesidentitet uppvisar riktning och syfte, ökar produktens ståndpunkt 

samt hjälper företaget att skydda sitt rykte i svåra tider (Greyser & Urde, 2019). En 

visuell identitet, som en ikonisk logga, uppfattas ofta som en nödvändighet för ett 

varumärke, men ett varumärke uttrycker också en attityd eller “röst”, typiska produkter, 

slogans samt andra signaturer (Greyser & Urde, 2019). Om företaget vet vilken typ av 

varumärke de har eller vill ha, så kan de isolera de viktiga organisatoriska detaljerna 

som behövs för att stödja bilden av varumärket (Yohn, 2018). Varumärkets kärna är 

företagets mest väsentliga egenskap och symboliserar dess identitet, vad som lovas och 

vad varumärket står för (Greyser & Urde, 2019).  

 

För att företagen och dess varumärke ska lyckas skaffa sig och upprätthålla en bra 

relation med sina konsumenter, är både upplevelsen av varumärket och 

varumärkesidentitet viktiga faktorer (Kumar & Kaushik, 2018). Människors självbild 

och självkänsla ökar genom att identifiera sig själva med en specifik social grupp, vilket 

även gäller för relationen mellan individ och varumärke eftersom varumärket bär med 

sig symboliska betydelser som blir betydelsefulla för kunden samt kundens identitet 

(Kumar & Kaushik, 2018). Varumärkesidentiteten karaktäriseras därför som när en 

konsument uppnår en enhetlighet med varumärket som hjälper dem att fullfölja sin 

identitet genom varumärket, vilket blir en viktig aspekt för företaget eftersom individer 

tenderar att favorisera varumärken som de själva kan identifiera sig med (Kumar & 

Kaushik, 2018). Kundlojaliteten är något som är avgörande för en marknadsförare då 

det inger en vision som garanterar lönsamhet och marknadsandelar (McAlexander, 

Schouten & Koening, 2002). 

 

2.3 Varumärkens betydelse för kunden 
Varumärken struktureras in i system som konsumenter skapar för att förenkla livet samt 

ge mening åt deras liv, Fournier (1998) menar att konsumenterna inte väljer varumärke, 

istället väljer de liv. Det som betyder något i skapandet av varumärkesrelationer är inte 

bara vad cheferna vill med dem, eller vad varumärkesbilden innehåller i kulturen, men 

också vad konsumenterna gör med varumärket för att lägga till mening till deras liv 

(Fournier, 1998).  
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En varumärkesgemenskap utifrån ett kundperspektiv innehåller flera relationer där 

kunden är inblandad; relationen mellan kund och varumärke, mellan kund och företag, 

mellan kund och produkt och relationen med andra kunder (McAlexander et al, 2002). 

Gemenskapen består utifrån dess medlemskap samt relationen mellan dem och tenderar 

att identifieras med utgångspunkt av gemensamhet eller identifiering mellan 

medlemmarna, som exempelvis ett grannskap, ett yrke eller en hängivenhet till ett 

varumärke (McAlexander et al, 2002).  

 

Gemenskapen kan ses genom dess symbolik och varumärkesgemenskapen kan skapas 

redan i de tidiga köpstegen och ägarskap (McAlexander et al, 2002). Kunder som köper 

en varumärkt produkt gör ofta det genom stöd från andra, vilket kan leda till att 

gemenskapen ökar och för vissa kunder gör förväntningarna på att skapa dessa typer av 

relationer motiverande för att göra köpet, de letar efter en gemenskap (McAlexander et 

al, 2002).  

 

2.4 Varumärkeshantering 

Det konstateras att varumärkeshantering börjar tidigt med en strategi och med en tydlig 

vision, att varumärket är vad företaget vill att den positionerade kunden ska ha för 

känslor till produkten (Greyser & Urde, 2019). Varumärkesplaceringen ger riktningen 

för vad varumärket ska och inte bör göra med sin marknadsföring, eftersom det handlar 

om att skapa viktiga varumärkesassociationer i kundernas och andra personers minne 

för att urskilja varumärket samt skapa en konkurrenskraftighet (Keller & Lehmann, 

2006).  

 

Olika typer av varumärken är indelade i kategorier som delar samma strategiska 

tillvägagångssätt eller har liknande ståndpunkter för att skapa dess positionering (Yohn, 

2018). Enligt Yohn (2018) finns två huvudsakliga egenskaper varumärken urskiljer sig 

genom, den första är vilken standard varumärket förhåller sig till och det andra är hur 

varumärket vanligen beter sig eller uttrycker sig själv. Varje varumärkestyp kräver en 

utvecklad specifik organisatorisk kultur, om företaget vill vara ett varumärke associerat 

med stil, måste de fylla sin kultur med design och kreativitet (Yohn, 2018).  
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När varumärkesbilden är bestämd måste företaget identifiera vilken typ av kultur man 

vill leverera det till; kulturen reflekterar över vad som är viktigt för företagen, formar 

människors attityd och beteende, och påverkar hur företaget ses av omvärlden (Yohn, 

2018). Om attityden visar “vilka vi är”, relaterar kulturen till “hur vi gör saker här”, 

vilka båda relaterar till varandra och kulturen kan även vara en konkurrensfördel när 

den involverar en unik personlighet, historia eller upplevelser för dem som arbetar inom 

företaget (Chun, 2005). 

 

2.5 Varumärkets trovärdighet 

När ett varumärke har utvecklats och dess marknadsförare vet vad som gör deras 

varumärke unikt och distinkt, kan de använda den kunskapen för att forma ett 

”BrandPromise” (Knapp, 2001). ”BrandPromise” är det unika i ett varumärke och 

kärnan i dess differentiering (Knapp, 2001). Detta löfte till kunderna utgör en garanti att 

varumärket kommer leverera distinkthet, känslomässiga och funktionella fördelar för 

dem (Knapp, 2001). Kärnan i ett varumärkes framgång grundar sig i det löfte som ges 

till kunderna och varumärket måste vara till nytta för kunden (Knapp, 2001).  

 

Det som är viktigt att komma ihåg vid ett ”BrandPromise” är att varumärket betyder 

mer än bara produktens fördelar, människor väljer ett särskilt varumärke för dess 

inneboende värde (Knapp, 2001). Därför bör ett ”BrandPromise” inkludera det som är 

värdefullt för konsumenten och kunden, och det som kommer göra deras liv mer 

meningsfullt (Knapp, 2001). För produktens positionering är det viktigt med ett 

varumärke som signalerar trovärdighet och företaget kan signalera kvalitet genom 

exempelvis ett högre pris, vissa garantier eller distribution genom utvalda kanaler 

(Erdem & Swait, 2004). Ett varumärkes trovärdighet definieras av sannolikheten att 

konsumenterna tror att varumärket har förmågan eller viljan att kontinuerligt prestera 

det som tidigare har utlovats (Erdem & Swait, 2004). 

 

Att hantera och bygga upp ett varumärke är något som ses som en komplicerad uppgift, 

däremot finns det en idé om att ett varumärkes historia är viktig och gör att varumärket i 

fråga har sina huvudsakliga värderingar samt sin användning av symboler (Miller, 

2014). Varumärket är ett resultat av ett bakomliggande tankesätt som utgör dess vision 

samt riktning och för att skydda varumärkets historia är det av betydelse att stötta samt 
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skydda de grundläggande värderingarna för att bibehålla “Brand promise” (Miller, 

2014). 

 

2.6 Institutioner 

Det är inte möjligt att förstå ett individuellt eller organisatoriskt beteende utan att sätta 

dem in i en social kontext och därför ses institutioner som mönster av ett organiserat 

socialt liv som grundar sig i delade normer (Friedland & Alford, 1991). Institutioner är 

strukturer som är betydelsefulla i det sociala samhället och utgör saker i det sociala livet 

(Hodgson, 2006).  De är etablerade system som utgör utbredda sociala regler som 

strukturerar sociala interaktioner, exempel på institutioner kan vara språk, pengar, regler 

och företag (Hodgson, 2006). Varumärken ses därför också som institutioner, varav 

globala sådana som kraftfulla institutioner som kan påverka världen positivt och 

negativt (Holt, Quelch & Taylor, 2014). Dessa institutioner är även symboliska system 

och ett sätt för att organisera verkligheten samt därför medföra att göra tid och rum 

meningsfullt (Friedland & Alford, 1991).  

 

Institutioner grundas i den mänskliga vanan, och dessa vanor blir sedan 

institutionaliserade, bidrar till förutsägbarhet och minskar osäkerhet (Linde, 2017). 

Institutioner kan både begränsa och göra det möjligt för ett visst beteende, reglers 

existens står för begränsningar, men även dessa begränsningar kan öppna upp 

möjligheter såsom möjliggöra val som annars inte skulle existera (Hodgson, 2006). 

Exempelvis möjliggör språkregler för oss att kommunicera och förstå varandra. 

Institutioner begränsar och reglerar därför beteendet, vilket genom dess existens 

resulterar i att inkludera ett förutbestämt mönster för att kontrollera mänskligheten 

(Linde, 2017). 

 

För att människor ska förstå och välja att följa regler behöver uppskattningen samt 

värderingen av regler bli en oundviklig process av sociala interaktioner (Hodgson, 

2006). För att nya lagar ska bli regler måste de komma till en punkt där beteendet blir 

sedvanligt och får en normativ status (Hodgson, 2006). Institutioners existens är därför 

beroende av individer och deras interaktioner samt specifika delade tankemönster, 

eftersom dessa beteenden skapar och utgör institutioner (Hodgson, 2006). En institution 
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förlitar sig på sin historia, men de kan ändras och vid en kris går förändringen snabbare 

men oftast sker förändringen långsamt och kontrollerat (Linde, 2017). 

 

Genom de institutionella teorierna har det öppnats upp för att se organisering som en 

interaktion med dess miljö och utgör ett utbyte med andra sociala aktörer (Linde, 2017).  

Organisationen får legitimitet genom att motsvara förväntningar och krav från den 

institutionella miljön, och institutioner kan definieras genom ett inrotat 

aktivitetsmönster och symboliska system, vilket ger oss institutionella logiker (Linde, 

2017). Institutionella logiker är ett viktigt begrepp som förklarar en del av varumärkets 

uppbyggnad (Ertimur & Coskuner-Balli, 2015).  

 

2.7 Institutionella logiker 

Institutionell teori menar att människor och organisationer existerar i en större 

institutionell miljö som innehar sociala, kulturella och symboliska betydelser som tas 

för givet samt definierar deras sociala verklighet (Ertimur & Coskuner-Balli, 2015). 

Dessa miljöer kallas “logiker” som är symboliskt organiserade principer som dirigerar 

tankar, beslut och beteendet av människor samt organisationer genom ett socialt 

konstruerat historiskt mönster av dessa antaganden, värderingar och regler enligt 

Ertimur och Coskuner-Balli (2015). Att förstå dessa logiker är därför relevant för att 

förstå marknadsdynamiken eftersom ändringar i logikerna är betydande för att förstå 

grunderna i marknadsutvecklingen (Ertimur & Coskuner-Balli, 2015).  

 

Alla institutionella ordningar har en central logik, en uppsättning symboliska 

konstruktioner, vilka utgör dess organisatoriska principer och som gör det möjligt för 

individer och organisationer att utvecklas (Friedland & Alford, 1991). Dessa 

institutionella logiker utgör en standard över hur en särskild organisation måste agera 

(Linde, 2017). Exempelvis är den institutionella logiken för familj en grupp och den 

mänskliga handlingen ligger i att vara ovillkorligt lojal mot dess medlemmar (Friedland 

& Alford, 1991). Hur skulle en organisation bete sig för att bli igenkänd som en skola, 

kyrka eller fängelse? Alla dessa platser har särskilda institutionella logiker som 

symboliserar dem (Linde, 2017). Med detta kan vi dra slutsatsen att varje enskilt 

varumärke även har sina logiker som symboliserar dem.  
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Institutionella logiker är ett sätt att hantera dualism av sociala strukturer samt 

handlingar, och undersöker hur individuella och organisatoriska aktörer finner sig i och 

påverkas av andra institutionella ordningar (Linde, 2017). Dessa logiker kan även 

ersättas eller smälta samman med en annan utbredd logik, men de kan även utvecklas 

när aktörer skapar och ändrar detaljer av en institutionell logik vilket medför både nya 

metoder och betydelser (Linde, 2017). Att en institutionell logik utvecklas kan bero på 

att organisationer söker nya marknader eller interna reformer, men frågan om legitimitet 

är avgörande och måste tas in i beräkningarna (Linde, 2017). De institutionella 

logikerna har använts för att förstå komplexiteten och motsägelser i moderna företag 

(Stuart, 2016). För ett företag att vistas i en miljö med flera institutionella logiker 

innebär att företagen står inför olika krav, vilket resulterar i spänningar inom 

organisationen själv (Stuart, 2016). 

 

Institutionella förvandlingar associeras till skapandet av både nya sociala relationer samt 

symboliska betydelser och budskapet samt relevansen med symbolerna kan ifrågasättas 

(Friedland & Alford, 1991). Individer, grupper och organisationer kämpar alla med att 

förändra sociala relationer både inom samt mellan institutioner och när de gör det 

produceras nya regler som förstås av dem själva och deras samhällen (Friedland & 

Alford, 1991). När institutioner är i konflikt med varandra, kan människor mobilisera 

sig för att försvara symbolerna och praxis för en institution från konsekvenserna av 

ändring i en annan eller försöker flytta symboler från en institution för att ändra en 

annan (Friedland & Alford, 1991).  

 

Genom att hitta institutionella logiker, kan man identifiera spänningar och konflikter 

mellan dem (Linde, 2017). Alla organisationer befinner sig i en viss miljö och 

kommunicerar med den bakgrunden, vilket gör att det uppstår ett beroende mellan olika 

institutioner, eftersom det existera flertalet sådana inom en specifik miljö som 

organisationer kan relatera till och integrera olika institutionella logiker (Linde, 2017). 

Enligt Linde (2017) kan aktörerna, i viss mån, välja vilka institutioner de ska anpassa 

sig till. 
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2.7.1 Hur fungerar en logik 

Vid fall om konkurrerande logiker handlar det om att den framväxande logiken börjar 

inkräkta på den mer etablerade och dominerande logiken, vilket utmanar företagsledare 

samt deras underliggande befintliga normer samt övertygelser om hur de driver sitt 

företag (Dahlmann & Grosvold, 2017). De fall som resulterar i framgångsrik samlevnad 

mellan två konkurrerande logiker verkar göras genom strategiskt och opportunistiskt 

beteende tillsammans med en snabbare blandning och aktivt underhåll, som tillsammans 

ger en ökad förändring (Dahlmann & Grosvold, 2017). Istället för att framställa den nya 

logiken som obetydlig, framhävs den och föreslås kunna existera fridfullt tillsammans 

med den gamla logiken, till och med framgångsrikt beblanda sig (Dahlman & Grosvold, 

2017).  

 

När nya tillvägagångssätt blev accepterade av organisationen, ledde det till att relationen 

mellan de två logikerna förbättrades (Dahlmann & Grosvold, 2017). Genom att 

konstruktivt införa nya strukturer och processer som tillät aspekter från den nya logiken 

att blandas in, gjorde att den nya logiken till slut sågs som det nya normala enligt 

Dahlmann och Grosvold (2017). Däremot finns fall där implementering av den nya 

logiken inte lyckades eftersom företagen struntade i den eftersom den nya förändringen 

ansågs för kostsam (Dahlmann & Grosvold, 2017). Dahlmann och Grosvold (2017) 

menar att det är individer som formar responsen för institutionella logiker samt hur 

dessa hanteras, men belyser även hur komplext det är att hantera dessa konkurrerande 

logiker.   

 

Ett sätt för två konkurrerande logiker att smälta samman är genom så kallad “co-

option”, som är ett sätt att förklara de institutionella logikernas samexistens, men att det 

resulterar i att den underliggande institutionella logiken förändras (Andersson & Liff, 

2018). “Co-option”, eller “samverkan”, innebär att en aktör tar en strategisk detalj från 

en annan logik men behåller fortfarande den viktigaste detaljen i sin egen logik 

(Andersson & Liff, 2018). Trots att “co-option” existerar för att skydda den 

huvudsakliga och ursprungliga logiken, så ändras den ursprungliga logiken till följd av 

den nya samverkan med en annan logik (Andersson & Liff, 2018). En organisation som 

står inför konkurrerande logiker, kan antingen överreagera med sitt svar på den nya 

marknadslogiken, eller så kan de underreagera på grund av rädsla att förlora sin identitet 

(Stuart, 2016). Det som krävs från företagens sida är att hitta en balans i sin 
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ansträngning med att blanda den nya logiken med den gamla för att på så sätt kunna 

växa och utvecklas med de nya förändringarna (Stuart, 2016) 

 

2.8 Sammanfattande teoretisk modell 

 
Figur 1: sammanfattande modell över varumärkens möte med nya logiker. Källa: Egen 

illustration (2019). 

 

Vi sammanfattar teorin som att varumärken är en typ av institution i samhället vilka 

innehar särskilda logiker som symboliserar dem (Hodgson, 2006; Ertimur & Coskuner-

Balli, 2015). Varumärken kan associeras till ett namn, en symbol samt en design och 

innehar en identitet över hur varumärket blir identifierat som byggs upp av företaget 

(Keller, 2013; Mindrut et al, 2015; Yohn, 2018). För kunden betyder varumärket mer än 

bara produkter, det ger ett värde till deras liv och visar dess personlighet (Fournier, 

1998). Ett varumärkes institutionella logiker utgör en standard över hur det behöver 

agera för att ses som en specifik typ av varumärke (Linde, 2017).  

 

Väl på marknaden möter varumärken ett samspel mellan flera aktörer som varumärket 

behöver förhålla sig till (Linde, 2017). Alla aktörer har sina egna institutionella logiker 

och marknadsutvecklingen är i ständig förändring (Ertimur & Coskuner-Balli, 2015). 

Detta betyder att logikerna som existerar på samma marknad ibland konkurrerar med 

varandra och det finns en spänning mellan dem (Linde, 2017). Det sker främst när en 

framväxande logik börjar inkräkta på den mer etablerade och dominerande logiken, 

vilket utmanar företag samt deras underliggande befintliga normer (Dahlmann & 

Grosvold, 2017).  

 

Enligt Linde (2017) förlitar sig en institution på sin historia och eftersom varumärken 

samt dess identitet bygger på särskilda logiker över hur varumärket ska agera genom 

känslor samt symboler kan det bli svårt att möta nya logiker som strider mot dessa utan 
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att tappa sin identitet, och därmed kunder. Att behålla sitt varumärke och identitet är 

därför en viktig prioritering eftersom det ofta ses som att kunderna inte väljer 

varumärke, istället väljer de liv (Fournier, 1998). Kunderna väljer dessutom varumärken 

vars bild liknar konsumentens egna bild av sig själv, vilket gör det känsligt om den här 

bilden ändras till följd av en ny logik som växt fram på marknaden (Chun, 2005). 
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3.    Metod 
I metodkapitlet visar vi hur vi ska utföra studien för att besvara vårt syfte. Här förklarar 

vi också vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt vilken forskningsansats vi valt att 

använda oss av.  

 

3.1 Studiens undersökningsobjekt 

Eftersom vårt syfte är att förstå hur företagen hanterar olika logiker som samexisterar på 

marknaden i sitt varumärkesbyggande så ville vi välja ett praktiskt exempel som 

upplever det här fenomenet. Vi valde därför att fokusera på lyxvarumärkens hantering 

av sociala medier eftersom sociala medier är ett nytt marknadsfenomen med en ny typ 

av logik i form av tillgänglighet och synlighet. Det är konstaterat att företag med 

lyxvarumärken lever i en ständig balans mellan att bibehålla sin exklusiva identitet och 

att öka varumärkeskännedomen för att öka intäkterna eller marknadsandelarna, balansen 

är känslig då exempelvis varumärket Dior kosmetika har tappat sin lyxstatus till följd av 

massproduktion samt lägre priser (Kastanakis & Balabanis, 2012). Det finns dessutom 

exempel som varumärket Pierre Cardin som licensierade ut varumärket för hårt som 

resulterade i att prestigen försvann och de fick börja om för att bygga upp varumärkets 

lyxidentitet (Reddy, Terblanche, Pitt & Parent, 2009). Detta visar att det är viktigt att 

varumärken tillämpar rätt strategier för sin marknadsföring och exponering på 

exempelvis på sociala medier. 

 

Till en början var lyxvarumärken tveksamma till användning av sociala medier eftersom 

dessa varumärken vill kunna ha fullständig kontroll över sin varumärkesbild, vilket 

hotas med en plattform som är öppen för allmänheten (Pentina, 2018). Vissa forskare 

menar dock att internet är en viktig kanal och inte bör väljas bort av företagen när det 

har blivit en viktig del av kundernas vardag, medan andra fortfarande påpekar att 

lyxvarumärkenas exklusiva koncept inte går ihop med den allmänt förekommande 

tillgängligheten och det finns en oro över att åtråvärdheten påverkas negativt (Kluge & 

Fassnacht, 2015). Den främsta oron för det nya fenomenet sociala medier och 

tillgänglighets logiken som följer med den verkar vara att det ger tillgång för människor 

världen över att sprida varumärket som den enskilda individen vill, vilket gör att 

företaget tappar kontrollen över varumärket och kan ge oönskade varumärkesbetydelser 

som påverkar varumärkesidenteten (Castillan et al, 2017; Gensler, Völckner, Liu-

Tompkins & Wiertz, 2013).  
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Vi ansåg att denna problematik var ett lämpligt exempel på att undersöka hanteringen 

av olika logiker som samexisterar på marknaden, vilket gör att vårt val av 

undersökningsobjekt lyxvarumärken och sociala medier ger validitet i vår forskning 

eftersom det ger relevans. För att göra en undersökning på detta har vi valt att använda 

oss av Instagram som social plattform i undersökningen, dels för att avgränsa oss till en 

social plattform, men också för att Instagram är en vanlig marknadsföringskanal för 

företag idag (Godey et al., 2016; Kim & Ko, 2012 i Athwal, Istanbulluoglu & 

McCormack, 2018). Instagram är även en lättillgänglig plattform för oss att undersöka. 

 

3.2 Forskningsansats 
För att besvara vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Vi valde en 

kvalitativ studie främst för sin induktiva syn på förhållandet mellan teori och praktik 

samt sin tolkande natur (Bryman & Bell, 2017). Dessutom ville vi göra en 

innehållsanalys och tolka empirin utifrån vårt perspektiv, något som är typiskt för den 

kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2017). Vi kunde ha valt att utgå från en 

kvantitativ innehållsanalys, men vi ville istället se utifrån det induktiva perspektivet 

som bygger på observationer och som anser att undersökta fall leder till en generaliserad 

slutsats (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den kvantitativa innehållsanalysen bygger istället 

på kvantifiering, kodning samt variabler och ser deduktivt på relationen mellan teori 

samt forskning (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vi valde att utgå utifrån vad Bryman och Bell (2017) ansåg som de viktigaste stegen i 

en kvalitativ undersökning, där det första steget var att utveckla generella 

forskningsfrågor. Utifrån vårt syfte valde vi forskningsfrågorna: Hur hanterar företagen 

olika logiker som samexisterar på marknaden vid varumärkesbyggande? och Hur 

arbetar företagen för att försöka bibehålla varumärkesidentiteten på en marknad med 

olika logiker? för att styra vår studie i rätt riktning mot syftet. Nästa steg var val av 

relevanta platser och personer, där vi valde att utgå från ett urval av företag och den 

sociala plattformen Instagram. Tredje och fjärde steget bestod av insamling av relevant 

data samt tolkning av denna. I femte steget utvecklas en teoretisk modell utifrån det 

teoretiska arbetet samt begrepp för att sedan rapportera om forskningen och dess 

resultat. 
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För att kunna besvara vårt syfte ansåg vi att en induktiv innehållsanalys av varumärkens 

Instagram profiler var lämpligast för att se hur företagen agerar i fält och hur de hanterar 

sociala medier. Att få kvalitativa intervjuer med stora internationella företag ansåg vi 

skulle bli svårt dels för tillgängligheten, men också för att de kanske inte vill dela med 

sig av något som kan klassas som känslig information ur konkurrenssynpunkt. 

Intervjuer ur ett kundperspektiv ansåg vi inte heller skulle ge särskilt relevant 

information att bygga vidare på eftersom det blir en “tyckesfråga” snarare än en konkret 

analys, vårt intresse är att undersöka från företagets perspektiv att arbeta och inte 

kundens tycke. En kvalitativ innehållsanalys bygger även på ett sökande av 

bakomliggande teman i materialet som analyseras och ger oss författare möjligheten att 

tolka samt diskutera dessa (Bryman och Bell, 2017). 

 

Eftersom organisationer, enligt Bryman och Bell (2017), är viktiga förmedlare av 

visuella dokument är dessa viktiga vid byggandet av en organisations image och 

identitet, vilket gjorde att vi ansåg det lämpligt att använda just Instagram som social 

plattform. Instagram bygger på flöden av bilder eller videor och denna enorma mängd 

data som produceras idag av organisationer ger potential för insamling av den här typen 

av data enligt Bryman och Bell (2017). Materialet som finns på internet är även 

lättillgängligt enligt Bryman och Bell (2017), vilket gjorde det smidigt för oss att 

använda internet som undersökningsplats. 

 

3.3 Vetenskapsteori 
Det kunskapsintresse som genomsyrar uppsatsen är hermeneutik. Vi ville skapa 

förståelse för hur företagen arbetar i fält med deras varumärkesidentitet och enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) används hermeneutik när man arbetar med förstående 

vetenskaplig forskningstradition. Hermeneutik fokuserar på att skapa förståelse samt 

förklara mänskligt beteende och sociologi är en stor del inom marknadsföring, vilket 

även denna uppsats handlar om i form av varumärkesidentiteten och logiker (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) så används metod samt teori i samband med tolkning av 

människors handlingar vid en hermeneutisk forskningsansats och vi kommer att jämföra 



 

18 
 

empiri med teorin för att se hur företagen agerar. De artiklar vi använt oss av i 

uppsatsen är peer reviewed, vilket betyder att artikeln och resultatet är granskat samt 

accepterat av andra forskare och en vetenskaplig acceptans i forskning är en viktig 

aspekt för att ett arbete ska vara trovärdigt enligt Thurén (2007). 

 

3.4 Urval av företag 
Vi valde att utgå från lyxvarumärken i modeindustrin just för att kläder kan fullborda 

andra funktioner än endast funktionella syften, såsom att hålla värmen, istället kan 

kläder påvisa hur ”viktig” personen i fråga är samt berättar dess status och personlighet 

(O’Cass & Frost, 2002). Varumärkesidentitet är därför viktigt för ett modeföretag och 

dess kunder, vilket gör att de blir mer känsliga för att hantera olika logiker som går 

emot varumärkesidentiteten. Vi valde att göra ett urval på sex stycken internationella 

väletablerade lyxvarumärken som har en historisk existens. De sex varumärkena är 

valda utifrån det år varumärket grundades och täcker flera tidsepoker för att få en bredd; 

Louis Vuitton (1854), Burberry (1856), Gucci (1921), Fendi (1925), Yves Saint Laurent 

(1961) och Bottega Veneta (1966). Detta urval gjordes på grund av att de tillsammans är 

en representativ grupp för lyxvarumärken.  

 

Louis Vuitton är ett historiskt välkänt företag som startades redan år 1854 av en 

fransman med just namnet Louis Vuitton (Louis Vuitton, 2019). Ursprungsprodukten 

var väskor gjorda med en hantverkarskicklighet i läder, men har senare också börjat 

designa accessoarer, skor och kläder inom lyxmodet (Louis Vuitton, 2019). Idag ses 

Louis Vuitton som ett av de mest välkända lyxvarumärkena på marknaden (Louis 

Vuitton, 2019). Burberry startades år 1856 av Thomas Burberry med idén att skapa 

kläder som skulle skydda britterna från det regniga vädret då de tidigare kläderna var 

tunga och obekväma att bära (Burberry, 2019). Företaget har växt till en av de mest 

välkända namnen inom lyxvarumärken i modeindustrin och har bland annat fått 

utmärkelser av det brittiska hovet för deras design av vattensäkert material samt för sin 

kläddesign (Burberry, 2019). 

Gucci grundades av Guccio Gucci år 1921 och varumärket representerar en 

kombination av tradition och modernitet tillsammans med ”Made in Italy” kvalitet och 

hantverk (Chen & Luk, 2017). Gucci började med handgjorda bagageväskor i läder med 

klassisk styling och har sedan utökat till bland annat skor, handväskor, kläder och 
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smycken (Chen & Luk, 2017). Enligt Gucci själva representerar de ”höjdpunkten i det 

italienska hantverket” och är oöverträffbara med sin kvalitet samt uppmärksamhet på 

detaljer (Gucci, 2019). Fendi grundades år 1925 i Italien av Adele samt Edoardo Fendi 

och arbetade då främst med päls och läder på kläder samt accessoarer (Fendi, 2019). 

Fendi skriver att de arbetat med extraordinär kvalitet sedan starten och är kända för 

deras hantverksskicklighet, kreativitet samt en tidlös klassisk stil (Fendi, 2019). Fendis 

utbud på produkter och material har utvecklats, men läder och päls är fortfarande deras 

signum (Fendi, 2019). 

Yves Saint Laurent grundades 1961 av Yves Saint Laurent och designade från början 

kläder, accessoarer samt väskor (Musée Yves Saint Laurent, 2019). Yves Saint Laurent 

har dessutom från start varit ett välkänt märke inom ramen av ett lyxvarumärke och den 

första kappan från Yves Saint Laurent levererades till Patricia Lopez-Willshaw som var 

en uppskattad kändis efter kriget (Musée Yves Saint Laurent, 2019). Bottega Veneta 

grundades 1966 i Vicenzia i Italien och har skapat en ny standard av lyx med deras 

diskretion, kvalitet samt oöverträffade hantverk (Bottega Veneta, 2019). Nyligen har 

Bottega Veneta avancerat som ett av världens premium lyxvarumärken tack vare sina 

extraordinära lädervaror och sitt traditionella italienska skickliga hantverk (Bottega 

Veneta, 2019). Företagets välkända motto är ”när dina egna initialer är tillräckligt” och 

uttrycker en filosofi av individualitet och självförtroende (Bottega Veneta, 2019) 

 

3.5 Urval av plattform 

Vi valde att arbeta med Instagram eftersom det är en viktig och vanlig 

marknadsföringskanal för företag idag och den är lättillgänglig för oss att analysera 

(Athwal et al, 2018). Väl på Instagram ville vi kolla på konton som helhet under en 

tidsram på en vecka. Eftersom vårt syfte berör hur företagen arbetar med den nya 

logiken på internet, så bortsåg vi från antal gillningar och kommentarer på bilderna 

eftersom detta inte skulle hjälpa oss att förstå hur företaget arbetar för att behålla 

varumärkesidentiteten. Vi har inte heller valt att analysera Instastorys eftersom de 

endast är tillgängliga 24 timmar och kan förändras under tiden vilket skulle minska 

replikerbarheten. En felmarginal med sociala medier är att företaget kan ha ändrat flödet 

från det ursprungliga, vilket vi inte kan påverka, vi har däremot bifogat en bilaga med 

bilderna för att underlätta om forskare i framtiden vill replikera undersökningen.  
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Vi har valt att ha med frekvensen på antal publiceringar och avgränsat oss till en 

tidsperiod från den 15 mars 2019 till den 22 mars 2019, en veckas tid. Detta gjorde vi 

för att vara säkra på att analysera bilder och videos från samma tidsperiod från alla 

företag och på så vis få en rättvis bild av företagen. I denna tidsperiod valde vi även att 

samla in och analysera alla publiceringars medföljande bildtexter, hashtags och tags 

vilket gav oss en uppfattning över hur ofta företaget uppdaterar sin sociala plattform och 

hur de arbetar med plattformen. Däremot är vi medvetna om att frekvensen av 

publiceringar kan variera beroende på vilken vecka som analyseras, men vi anser ändå 

att det här tillvägagångssättet speglar företaget bra och är det vi hann med för att göra en 

innehållsanalys med bra kvalitet. Vi valde mars som månad eftersom vi ville ha ett 

relativt nytt innehåll, men ändå tillräckligt gammalt för att det inte skulle ske några 

ändringar i publiceringarna under tiden vi analyserade. 

 

3.6 Innehållsanalys och bildanalys 
En kvalitativ innehållsanalys handlar om att söka efter bakomliggande teman i det som 

analyseras och dessa teman beskrivs ofta med exempelvis citat från texter (Bryman & 

Bell, 2017). Eftersom varumärken och institutionella logiker är uppbyggda på symboler 

valde vi att göra en innehållsanalys som bygger på semiotik (Keller, 2013; Friedland & 

Alford, 1991). Semiotik definieras ofta som “läran om tecken” och är en analys som rör 

symboler i vardagen, vilket gör att den kan appliceras på andra data än endast dokument 

eftersom företeelserna kan betraktas som texter (Bryman & Bell, 2017). Harper (2012) 

menar att innehållsanalys av bilder inkluderar att undersöka bilderna noggrant för att 

förstå den sociala anledningen till varför bilden framställs som den gör och för att kunna 

koda materialet.  

 

Utöver bildanalysen analyserade vi även den tillhörande bildtexten, om sådan fanns, 

också för att hitta teman och budskap. När vi gjorde en semiotisk analys tittade vi på 

vilka tecken som fanns i publiceringen och kodade om dem till en modell för social 

handling. Denna modell består av två element som undersöker denotativa och 

konnotativa detaljer enligt Bryman och Bell (2017). Denotativa koden är enligt Bryman 

och Bell (2017) den innebörd som är kopplad direkt till bilden. Vi undersökte därför vad 

som gestaltas på lyxvarumärkenas Instagram såsom människor, miljöer, djur och 

produkter. Den konnotativa koden handlar om den innebörd som drar paralleller mellan 
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bilden och budskapet, den kulturella kontexten, det vill säga hur bilden tolkas (Bryman 

& Bell, 2017). Vi tolkade bilderna och analyserade vad vi uppfattade för budskap som 

företaget och dess varumärke hade som ambition att förmedla och identifiera sig med.   

 

Figur 2: En sammanfattad metodmodell över analys av bilder: källa egen illustration 

baserad på Bryman och Bells (2017) metodförklaring av semiotisk analys.    

 

För att ett varumärke ska uppfattas som lyxigt behöver det uppfylla en del symbolik, 

vilket var det vi letade efter i vår semiotiska bildanalys. Det som sticker ut gällande 

lyxvarumärken är dess unikhet, sällsynthet och massans oförmåga att erhålla dem 

(Kastanakis & Balabanis, 2012). Varumärken med denna status uppfattas ha en högre 

kvalitet, en lyxighet samt en särskild prestige kopplad till dem och genom dess 

symbolik samt högre status används varumärket som ett verktyg av dess konsumenter 

för att visa sin sociala ställning och att de har “lyckats i livet” (O’Cass & Frost, 2002). 

Det finns därför en bild av lyxvarumärken som diskriminerande, eleganta och 

glamorösa tillsammans med deras egen bild av sig själva som sofistikerade, distinkta 

samt statusgivande (Yohn, 2018). 

Produktens symbolism inger vad produkten betyder för konsumenterna samt de känslor 

de upplever vid köp av den och lyxvarumärken försöker därför förmedla sitt exklusiva 

budskap tillsammans med unikhet för att locka konsumenterna till konsumtion (O’Cass 

& Frost, 2002; Kastanakis & Balabanis, 2012). Den främsta anledningen till 

konsumtion av lyxvarumärken antas vara symboliken som kunderna associerar 
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varumärket till snarare än produktattributen i sig (Kastankis & Balabanis, 2012). 

Kunder som är benägna att jämföra sig själva med andra framgångsrika individer är mer 

benägna att begära lyxvarumärken, en önskan eller ett budskap att tillhöra en högre 

klass för att uppnå individens egna begär (Roncha & Montecchi, 2017).  

 

Kauppinen-Räisänen et al (2018) menar också att kunder med stort behov av unikhet 

använder sig av lyxvarumärken för att uttrycka sig själva och sin personliga stil i sociala 

sammanhang, medan personer med hög individualitet och egenkontroll gillar att 

använda lyxvarumärken för att bevara sin egen presentation för att passa in bättre i deras 

sociala kontext. Desto högre värde på varumärkets symboliska egenskaper, desto större 

är överensstämmelsen mellan kundens bild och varumärkets bild, vilket gör att 

varumärket lättare kan ge positiva känslor och ses som ett varumärke med hög status 

(O’Cass & Frost, 2002).  

 

3.7 Identifiera logiker 
För att identifiera institutionella logiker går det bland annat att använda sig av ”pattern 

inducing”, vilket betyder att logiker hittas genom att analysera kvalitativa data från ett 

induktivt perspektiv, vilket vi har valt att göra i vår uppsats (Reay & Jones, 2016). För 

att hitta logikerna letas mycket data fram, som exempelvis text från transkriberade 

intervjuer, observationer eller dokument som är indelade i kategorier som utgör ett 

mönster eller en uppsättning beteenden som hör samman med en eller flera logiker 

(Reay & Jones, 2016). 

 

Inom det här tillvägagångssättet anses det enda sättet att förstå ett specifikt socialt eller 

kulturellt fenomen som att kolla på det från ”insidan”, forskarna börjar därför med en 

generell forskningsfråga om institutionella logiker för att sedan bestämma en lämplig 

undersökningsplattform som de tror kommer bidra till intressanta svar (Reay & Jones, 

2016). Arbetet ligger i att undersöka och kategorisera text för att avslöja existerande 

underliggande betydelser och därefter identifiera beteendemönster och budskap som är 

associerade med en specifik logik (Reay & Jones, 2016). Detta arbetssättet är det vi har 

tillämpat i vår uppsats. 

 



 

23 
 

3.8 Sociala medier & lyxvarumärkens logik 

Det är svårt för institutioner idag att avskärma sig från sociala mediers logik som vuxit 

fram med den nya tekniken eftersom mediakulturen har blivit en stor del av det sociala 

livet och marknadsföringen (Djick & Poell, 2013). De typiska principerna för sociala 

mediers logik är massuppmärksamhet, popularitet samt att de konstant sprider 

information, kommunikation och nyheter som visas under en kort tidsperiod (Djick & 

Poell, 2013).  

 

Djick och Poell (2013) konstaterar även som oss, att det sker konfrontationer med de 

traditionella logikerna som dominerar institutioner och den nya komplexa miljön på 

sociala medier, vilket resulterar att vissa logiker i varumärken inte vet hur de ska bete 

sig om de inte stämmer överens med den nya logiken. Den snabba utvecklingen av 

sociala plattformar har i princip tvingat organisationer och personer att anpassa sig till 

en ny verklighet (Djick & Poell, 2013). 

 

Inom mode finns främst två institutionella logiker där “the logic of art” domineras inom 

lyxvarumärken som innebär att det säljs rena konstnärsprodukter i en liten 

produktionsskala (Scaraboto & Fischer, 2013). Lyxvarumärken vill framföra att de 

säljer kulturvaror och inte strävar efter att sälja varor, istället vill de sälja drömmen eller 

upplevelsen (Scaraboto & Fischer, 2013; Athwal et al, 2018). Det finns därför en 

tradition av att referera till varumärkets förflutna samt ärofyllda varumärkeshistoria och 

arv, samt ett fokus på perfektion och kvalitet (Pentina et al, 2018). Förutom loggan på 

lyxvarumärket kan det även associeras till särskilda karaktärsdrag som en speciell och 

unik knytteknik som symboliserar varumärket (Uggla, 2017).  

 

3.9 Metodreflektion 
Den semiotiska analysen har kritiserats till en början för att vara ovetenskaplig på grund 

av tron om att analysen kan uppfattas som en persons subjektiva åsikt (Lawes, 2018). 

Lawes (2018) menar dock att om en kod anses som trovärdig, kan den förankras i en 

kultur, vilket ses som tillräckligt med bevis för att observationen innehar validitet. 

Semiotiken har även vuxit fram och blivit etablerad i den form att producenter försöker 

att påstå att deras produkter är bättre än andra genom att använda nya versioner av 

semiotik eller hitta andra sätt att göra produkten mer värdefull (Lawes, 2018).  
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Som samtliga kvalitativa undersökningar, bygger även denna semiotiska analys på 

tolkningar utifrån forskarens perspektiv, vilket gör att vi är medvetna och 

uppmärksammar att tolkningen är från vårt egna perspektiv. Vi tolkar utifrån egna 

erfarenheter och vår västerländska kultur, vilket ger ett visst kulturellt perspektiv på vår 

studie. Det unika med semiotiken är att det ger ett redskap till att koda visuella data, 

vilket gör att vi ansåg att det är en lämplig metod för vår uppsats utifrån det vi vill 

undersöka (Lawes, 2018). Idén bakom semiotiken är att hitta tecken och symboler för 

att sedan undersöka hur dessa arbetar tillsammans för att ge en viss typ av budskap, 

vilket var målet med vår bildanalys (Lawes, 2018).  

 

Vår tidsram och urval för analysen gjordes utifrån de tidsramar vi hade och det material 

som vi kände att vi hann med. Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på kvalitet 

framför kvantitet, vilket gjorde att vi valde att analysera Instagramflödet under en 

veckas tid för att vi hellre ville få en kvalitet på analysen (Bryman & Bell, 2017). Hade 

urvalet varit större och tidsperioden varit längre, hade undersökningen kanske fått ett 

bättre utfall, men samtliga gjorda val grundades i rimligheten att vi skulle hinna klart i 

tid samt med en bra kvalitet. 
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4. Empiri och analys 
I empirin analyserar vi vår insamlade data över valda lyxvarumärken från deras 

Instagramkonton.  

 

Vid den semiotiska analysen undersökte vi totalt 134 bilder och 13 videos som 

publicerades under en veckas tid från Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Fendi, Bottega 

Veneta och Yves Saint Laurent. Samtliga sex lyxvarumärken utmanas av den nya 

logiken på sociala medier och har anpassat sig till den i form av att ha skaffat sig 

Instagramkonton. Innehållsanalysen visar på att varumärkena hanterar plattformen olika 

för att upprätthålla sin varumärkesidentitet. Nedan följer två delar för att tydliggöra vad 

vi har analyserat, första delen handlar om hur varumärkena hanterar sina 

Instagramkonton överlag för att se hur lyxvarumärkena hanterar sociala mediers logik 

gällande spridning och synlighet. Den andra delen handlar om hur varumärkets identitet 

framhävs via publiceringarna för att se hanteringen av synligheten av bilder och videos. 

 

4.1 Instagramkontot överlag 

Det vi kunde se när vi analyserade de olika Instagramkontona under en veckas tid var 

att de sex varumärkena publicerade med olika frekvens av antal bilder och videos. Data 

av frekvensen har vi sammanfattat nedan i en tabell, figur 3.  

 
Figur 3: Sammanfattande tabell över varumärkens publiceringar på Instagram mellan 

datumen 15 mars 2019 till 22 mars 2019. Källa: Egen illustration (2019). 
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Anledningen till att vi tycker att frekvensen är intressant är för att vi tolkar det som att 

det står i relation till hur synliga varumärkena vill vara på internet. Vi tänker att som 

resultat av den gemensamma varumärkesbilden av exklusivitet, borde lyxvarumärkena 

uppdatera sällan för att begränsa tillgängligheten på sociala medier, och därför 

tillgängligheten för allmänheten, som även påstås av Pentina et al (2018). Som det går 

att se i tabellen, uppdaterar Gucci mest med 65 stycken uppdateringar, medan Bottega 

Veneta uppdaterar minst med endast en uppdatering under den analyserade veckan.  

Plattformen Instagram är känd för sin synlighet globalt via delningar av bilder och 

kvantiteten av bilder anses vara en betydande del i synligheten på internet enligt 

Serafinelli (2017). Detta gör att vi tolkar att Gucci arbetar medvetet med att vilja synas 

på internet eftersom företaget verkar vilja att tillgången av bilder ska vara bred med 

hjälp av ett brett utbud av bilder, ingående produktinformation, presentation av 

varumärkets ambitioner och en vilja att inspirera. Bottega Venetas enda bild under 

veckans gång ger istället en känsla av avsaknat intresse för att vilja vara synliga på 

Instagram och uppfattas som ett oengagerat konto. Detta gäller även Yves Saint Laurent 

och Louis Vuitton som inte heller publicerade särskilt frekvent, men som ändå oftast 

hade ett genomsnitt på en publicering per dag. I detta fall kan även den låga frekvensen 

istället skapa en känsla av att företaget gjort ett noggrant urval av bilder som ska 

publiceras på varumärkets konto, snarare än att slänga ut publiceringar. 

Tabellen visar även att antal publicerade videos skiljer sig åt varumärkena emellan och 

det är endast hälften av varumärkena som använder videofunktionen på plattformen. 

Videos på sociala medier är ett effektivt sätt att sprida information på eftersom en video 

lättare delas och sprids vidare, vilket gör att fler människor ser dem (Xu, van der 

Schaar, Liu & Li, 2015). Instagram (2019) uttrycker att det är lättare att relatera till en 

jacka om du ser hur den sitter och rör sig på någon du ser upp till på en video, snarare 

än om den hänger på en galge.  

Användandet av videos förutom att ge information och skapa känslor är ett sätt att 

expandera sin egna plattform genom att utnyttja flera funktioner enligt Xu et al (2015). 

Videos kan alltså tolkas som ett sätt att få ytterligare spridning på internet och därmed 

öka synligheten och de används även för att skapa kundrelation till produkten. De 

varumärken som använder videos ger därför intrycket av att plattformen utnyttjas till 
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fullo genom att bredda spridningen och visualiteten genom levande rörelser. Videos 

upplevs också ge mer tid samt plats för fler känslor, miljöer och liknande. Att publicera 

videos uppfattas av oss som att varumärket är nyfiken på att använda nya och andra 

marknadsföringsstrategier än vanliga traditionella stillbilder, vilket gör att vi uppfattar 

att företagen bakom dessa varumärken vill hänga med i utvecklingen samt utöka sin 

synlighet på internet. 

De flesta lyxvarumärken använder någon form av hashtags (#) och taggningar (@) av 

personer i sina bildtexter, även där i olika frekvens men liknande form av användning. 

Hashtags används främst för att koppla bilderna till varumärket som exempelvis 

#LouisVuitton, #Gucci, #SaintLaurent och aktuella lanserade kollektioner som 

#LVMenSS19, #GucciZumi och #YSLSUMMER19. Vanliga taggningar var av 

personer, främst modeller, designers och kändisar som fanns i bilden eller personer som 

hade någon anknytning till kollektionen. Användningen av taggar skiljer sig 

varumärkena emellan, Fendi taggar exempelvis alltid modellens egna privata konto, 

medan Burberry hashtaggar modellen eller kändisen utan att länka till personens egna 

konto. Bottega Veneta använde sig inte av en bildtext på sin enda uppdatering, och 

därför inte heller varken taggar eller hashtags.  

Instagram är som tidigare nämnt en kanal där innehåll sprids och blir synligt. Delning 

av foton och videor sker på plattformen där användandet av hashtags är ett ytterligare 

sätt att öka spridningen på publiceringen från privat till mer offentlig och finns i syfte 

att ibland ge bilden en förklaring enligt Barbour, Lee & Moore (2017). Hashtags 

används även för att filtrera information till meningsfulla ord som kopplar och riktar 

information till en grupp enligt Luo och Clifton (2017). Samtidigt som varumärkena 

sprider synligheten av bilderna och videos via hashtags samt tags så är de noga med att 

hålla publiceringarna inom vissa grupper. Vi hittar exempelvis inte hashtags i 

uppdateringarna som uttrycker känslor som #happy, #cool, #feelinggreat, istället 

hashtaggas varumärket, designers, modeller och kändisar som nämns troligtvis i syfte 

att behålla kontrollen så att varumärket associerar sig med utvalda grupper. Att tagga 

kändisar ser vi som ett sätt att sprida varumärket genom att associera till kändisen och 

ändå hålla spridningen privat samt exklusiv eftersom dessa personer noggrant väljs ut. 

Det är aldrig “vanliga” personer som nämns, istället är det människor med inflytande 

och kända namn, vilket bidrar till en exklusiv känsla och intrycket av att alla inte får 

vara med samtidigt som plattformen är öppen för allmänheten. 
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4.1.1 Kvalitet på bilderna 

Fyra av sex lyxvarumärkens Instagram visade tydligt att bilderna var tagna av en 

fotograf genom taggning av fotografen (@), hashtag (#) eller en förklaring i undertexten 

till publiceringarna. Bilderna och videorna uppfattas även vara av hög kvalitet när vi 

granskar dem i form av att de känns väl genomtänkta och vi upplever ingen störning 

såsom suddighet. Detta kan vi tolka stämmer överens om Pentina et al (2018)s tankar 

kring att lyxvarumärken ska marknadsföras med hög kvalitet och perfektion. Känslan av 

perfektion baserar vi på vår känsla av bilderna på den konnotativa nivån. Vi kopplar 

även samman perfektionen på grund av att bilderna är tagna av kända fotografer, som vi 

antar och ser har satsat på att få det bästa ur en bild. Gucci var det enda varumärket som 

hade målningar i sitt flöde, vilket vi anser lyfter varumärkets konstnärliga och kulturella 

sida, vilka även är viktiga delar i bilden av ett lyxvarumärke (Scaraboto & Fischer, 

2013). 

4.1.2 Synlighet av pris och tillgänglighet produkt 

Louis Vuitton och Gucci hade inget pris nämnt i sin bildtext eller en möjlighet att trycka 

på en symbol för att komma till produkten, de hänvisar istället till en länk i profilen för 

mer detaljerad information om produkten. Burberry hade en symbol för att se priset 

direkt på bilden och en symbol som länkar direkt till deras webbshop på ungefär hälften 

av deras bilder medan Fendi har i ungefär hälften av publiceringarna priser på varan 

genom en tryckning på en symbol, men ingen funktion att länkas vidare till webshopen. 

Yves Saint Laurent skriver ingen närmare förklaring av vilka produkter vi ser i bilden 

och har inte heller en länk på pris eller vart vi kan trycka för att komma till produkten. 

Bottega Veneta hade varken produktinformation eller pris nämnt.  

 

När det kommer till lyxvarumärken finns en rädsla att göra sina lyxprodukter 

tillgängliga på internet på grund av att det kan resultera i att åtråvärdheten av 

varumärket minskar (Kluge & Fassnacht, 2015). Att lyxvarumärken har en online 

distribution anses därför farligt och minskar “drömvärdet” genom att öka 

tillgängligheten för produkten till för många “icke-kvalificerade” personer eftersom 

internet demokratiserar tillgängligheten av information och därför minskar 

exklusiviteten (Kluge & Fassnacht, 2015). Denna hantering av både priser och länkar 

till webbshopen tolkar vi därför hänger ihop med varumärkets vision om att vara 

exklusiva och svårare att få tillgång till. Att inte visa priset kan tolkas som att “det ändå 
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är för dyrt för dig att köpa”, eller en antydan att om du är inom kundkretsen, så vet du 

priset på varan. Exempelvis kostar en medelstor “Tote-väska” av varumärket Bottega 

Veneta ungefär 81 000 kronor (Bottega Veneta, 2019) och om man kan köpa en sådan 

dyr väska så känns det inte relevant att skriva ut priset, då kunderna uppfattas ha ett litet 

intresse av prissumman på produkterna och är redan medvetna om värdet. 

 

4.2 Varumärkesidentitet i publicerade bilder 

4.2.1 Produkter i fokus 

Med utgångspunkt ur den denotativa nivån om vad lyxvarumärkena visar för produkter i 

sina publicerade bilder och videos ser vi en variation mellan varumärken beroende på 

vilket tema samt lansering som företaget har haft fokus på. Under veckan vi har 

analyserat har vi sett att de sex varumärkena har olika teman genom flödet. Louis 

Vuitton arbetar exempelvis med tre teman under perioden vi analyserade, först visades 

en nydesignad väska i deras klassiska kollektion Dauphine, följt av en lansering av nya 

färger på deras väska Capuchines och slutligen en helt ny kampanj samt produkt där de 

gestaltar sportskor. Burberrys flöde var blandat med flera olika teman och produkter 

som kläder, nyckelringar samt handväskor tillsammans med tips till kommande 

morsdag. Gucci hade en stor lansering av sin nya väska Zumi som fick mycket fokus 

under perioden, men de uppmärksammade även en ny parfym, nya smycken samt ett 

arbete med stipendium till studenter. Fendi lanserade kläder för män, klockor och skor, 

Yves Saint Laurent hade kläderna i fokus och Bottega Veneta hade ingen produkt på 

deras bild, istället visade deras bild en blå himmel och palmträd.  

På den konnotativa nivån får vi känslan av att behovet av att visa upp produkterna i 

flödet är stort och visar att varumärket vill visa att de har olika utbud med modekläder 

och accessoarer. Louis Vuitton har en historia av att skapa väskor (Louis Vuitton, 2019) 

och det är just väskorna de vill framföra på Instagram även om de har andra produkter 

också, så finns ett större fokus på väskor eftersom det är deras signum. Det viktiga för 

företagen och dess lyxvarumärken är dock inte vilka produkter som finns på bilden utan 

hur de framställs, “the logic of art” (Scaraboto & Fischer, 2013) framkommer främst vid 

gestaltningen av produkterna, i vilken miljö de finns och så vidare.  
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4.2.2 Kändisskap 

Ur den denotativa nivån såg vi att mänsklig gestaltning var populärt i publiceringar i 

varumärkenas flöde, framförallt med en populär eller en känd person. Fyra av sex 

företag använde sig av kända modeller i publiceringarna av deras produkter och nämnde 

vem den kända modellen var. Både Gucci och Burberry använde sig av exempelvis 

modellen Sora Choi, Louis Vuitton av Isa Saalabi, Fendi av Bryan Williams för att 

nämna några. Kändisar som inte är modeller och designers syns också i bilderna på 

Instagram, Gucci hade en bild där skådespelaren Nico Parker bär deras plagg på ett 

event för en filmpremiär och Louis Vuitton visar en bild på Gigi Hadid iklädd i deras 

produkter.  

Kändisar visas även ha inflytande över designen för varumärkena, i kollektioner från 

Louis Vuitton och Fendi nämns samt syns exempelvis Nicki Minaj och Virgil Abloh. 

Fendi gör ett samarbete med sångerskan Nicki Minaj och visar detta genom en bild på 

henne samt direktören för Fendi. Louis Vuitton samarbetar med den välkända DJ Virgil 

Abloh i form av en sportig kollektion med sportskor som kallas LV-trainer. I 

kollektionen med sportskor befinner sig temat i en atletisk miljö med basket som inslag 

i form av basketbollar i filmerna.  

Det stora som hände under den veckan i Guccis flöde var lanseringen av Zumi väskan 

som fick mycket plats på deras Instagram, vilket är en väska designad av Alessandro 

Michele som är inspirerad av skådespelaren samt experimentella musikern Zumi 

Rosow. Yves Saint Laurent hade modeller på bilderna men förklarade inte vem 

modellen var förutom deras förnamn och hade inte heller någon kändis på bilderna. 

Bottega Veneta hade varken en modell eller en kändis på sin enda bild.  

På den konnotativa nivån blir intrycket av kändisskap i samband med varumärket en 

känsla av att varumärket är uppskattat av kändisar och eliten. Även förbindelsen mellan 

designen och kändisskap uppfyller känslan av åtrå av produkten då plagget bärs eller 

skapas av framgångsrika personer. En intressant aspekt är även att alla bilder med 

kändisar i Burberrys flöde har taggningen #BurberryGeneration, som att varumärket 

tillhör generationen av unga kändisar, vilket ger en känsla av tillhörighet till en ny 

generation av stjärnor.   
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4.2.3 Händelser 

Fyra av sex företag använder som tidigare nämnt ett synligt kändisskap på bilderna, i 

form av en känd modell eller en annan kändis. I bakgrunden i bilderna på kändisarna ses 

uppmärksammade tillställningar och händelser som även nämns i bildtexten under 

bilden. Gucci har exempelvis en bild där skådespelaren Nico Parker är på 

världspremiären av filmen “Dumbo”. Burberry använder sig av flera kändisar och under 

bilderna på kändisarna finns förklaringen att de bär Burberry produkter och befinner på 

tillställningar som Fashion Week i Paris och London. 

En social upplevelse finns dessutom i Burberrys flöde med bilder på uppdukningar av 

en middag, bordsdukningen och en bild på en middag med människor, dock helt utan 

synliga produkter från Burberry. Gucci skapade en egen händelse i form av två event för 

firandet av lanseringen av den nya väskkollektionen med unika tillhörande dikter och 

målningar, där flödet från eventet består av gäster som anländer och Zumi Rosows 

framträdande tillsammans med diktläsning. På dessa bilder och tillhörande bildtexter 

ger varumärket oss som följare möjlighet att följa med på sidan av eventet då Gucci 

väljer att förklara vad som sker och vilka som är där. 

Företagens val av placering av produkter i större händelser tolkar vi på konnotativ nivå 

som ett sätt att skapa ett varumärke i centrum av händelser. Det visar också på händelser 

som företaget vill att varumärket ska förknippas med, till exempel som ett modernt 

varumärke vill man säkerligen kopplas ihop med de stora fashionshowerna. Förutom 

event som sker utanför varumärket så skapas händelser som middag i ett slott, vilket ger 

en känsla av en extraordinär middag. Även när event skapas runt varumärket själv och 

publiceras på Instagram ger det en känsla av engagemang i framställningen av 

varumärket. Event och tillställningar framför en dröm och upplevelse som Athwal et al 

(2018) påpekar är en viktig del när varumärket i sig ska kopplas ihop med lyx. De här 

eventen och händelserna är dessutom inte vilka som helst, det handlar fortfarande om 

exklusiva och åtråvärda platser som inte är tillgängliga för “vanliga” människor. 

4.2.4 Miljön 

Louis Vuitton, Gucci och Fendi publicerade flertalet bilder i en studiomiljö medan Yves 

Saint Laurent och Burberry hade inslag av en antik miljö i bakgrunden i form av äldre 

objekt såsom ett äldre herrgårdsliknande slott, äldre hus och utsmyckade äldre 

stentrappor. Geografiska platser uppmärksammas också samt syns i bakgrunden på 
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publiceringarna. Burberry fotograferar exempelvis modeller i storstäder som Barcelona 

och New york, medan Yves Saint Laurent har reklamaffischer på stora byggnader i New 

York, Soho och Houston Street samt på Pont Alexandre i Paris. 

På den konnotativa nivån finner vi att även miljön i bakgrunden framstår som viktig och 

genomtänkt från företagens sida vid publiceringar av varumärket. På bilderna i studios 

får vi känslan av att fokus ligger på produkterna snarare än i vilket sammanhang de 

används. Känslan av modernitet upplevs när bilderna är tagna i storstäder som Paris, 

London, Rom och New york som är kända för fashion entusiaster, vilket gör att 

intrycket blir att varumärket har koll på den senaste designen och är “inne”. Att ett 

företag använder olika geografiska platser förstärker även bilden av dem som 

internationella stora varumärken och taggning av olika platser kan ses som ett försök att 

skapa en gemenskap mellan varumärket och kunder världen över. Intrycket av bilder 

med äldre objekt i bakgrunden ger känslan av att varumärket associeras med en miljö av 

klassisk stil. Vi får även känslan av något exklusivt som resultat av den finare 

omgivningen framför allt i Burberry och Yves Saint Laurents flöde med herrgårdsinslag 

och slott. Förutom intrycket av en klassisk stil får vi också känslan av historia och 

kultur i dessa bilder.  

4.2.5 Mönster  

Den denotativa nivån på synligheten av varumärkenas logga i bilderna är varierande. 

Louis Vuittons Instagramflöde innehåller mycket fokus på produkten som säljs där 

deras logga syns tydligt i de flesta bilder, vilket vi tolkar som att de vill visa vart 

produkten kommer ifrån. På majoriteten av publiceringarna från Burberry syns en 

signatur från märket, som exempelvis att väskorna har ett tydligt B för Burberry och 

Fendi har loggan FF på sina kläder samt accessoarer på bilderna. Gucci är dock något 

mer diskreta med loggan i bilderna, det finns däremot vissa detaljer som är relaterade 

till Gucci, exempelvis målade dörrkarmar med två sammankopplade G, ormar (något 

som ofta är en detalj på Guccis produkter), halsband på målade djur med symboler som 

ett G eller loggan målad på ett hästbett på väskorna. Detta gör att vi får intrycket av att 

varumärkets signum är till viss del kamouflerad i Guccis bilder.  

Alla bilder som Yves Saint Laurent har publicerat står Saint Laurent centrerat i vit text 

över hela bilden, däremot har inte kläderna, skorna eller accessoarerna något tydligt 

signum eller logga. Bottega Veneta har ingen logga på sin enda publicering, som visar 
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en palm utan en produkt i sikte. Bottega Veneta använder oftast inte sin logga på sina 

produkter, istället förlitar de sig på sin unika knytteknik i läder att symbolisera 

varumärket (Uggla, 2017). Konsumenterna av varumärket Bottega Veneta känner inget 

behov av att skryta med sin framgång med en framhävande logga, istället menar de att 

de som är inne i den kundkretsen vet värdet av varumärket (Uggla, 2017).  

På den konnotativa nivån får vi känslan av att när loggan syns tydligt eller när 

varumärkets namn skrivs ut på hela bilden, vill företaget tydligt visa att bilden ska 

kopplas till det specifika varumärket. Denna strategi kan man tänka sig kan underlätta 

vid spridning och delning av publiceringar, det ska vara tydligt och synligt att 

publiceringen med dess uttryck representerar varumärket samt inte kan misstas för 

något annat varumärke, man kan även uppmärksamma att då bilderna alltid kan 

identifieras med varumärket försvårar det för andra utomstående att använda bilderna i 

ett annat syfte.  

När loggan eller ett signum inte finns med i bilden blir det mer diffust gällande vilket 

varumärke som representeras och vi som betraktare uppmärksammar inte varumärket 

eller gissar bildens betydelse. Exempelvis var Bottega Venetas enda publicering en 

gestaltning av palmer mot en blå himmel utan text, och vår tolkning av bilden utifrån en 

denotativ nivå var att försöka sammankoppla palmens betydelse till varumärket, men 

lyckades inte särskilt väl. Den närmsta spekulationen är att Bottega Venetas tidigare 

designer Tomas Maier hade en palm som signatur, men som dessvärre slutade år 2018, 

vilket gjorde att kopplingen till honom inte kändes relevant. Eftersom Bottega Veneta 

har byggt upp sina kännetecken på faktorer som är självklara för kundkretsen, 

exempelvis deras speciella knytteknik, tolkar vi det som att bilden kan vara en symbol 

för varumärket som vi “icke-kunder” inte förstår.  

Förutom loggan uppfattade vi att ett lyxvarumärke hade ett synligt mönster genom 

bilderna som gav ett personligt signum. Detta mönster hade inget med den enskilda 

kollektionen eller kampanjen att göra utan sträckte sig bortom dem. Det var på 

Burberrys publiceringar som vi såg två människor i bilderna bredvid varandra med 

likadana väskor eller liknande matchande kläder. Det verkar därför förekomma att ett av 

Burberrys signum är att ha två uppsättningar av liknande eller samma produkt och att 

detta ska finnas i bilden. Vi observerar att det till och med är två hundar på bilden med 

hundar. Utifrån den konnotativa nivån i detta mönster är känslan att företaget vill skapa 



 

34 
 

en skapa en “röd tråd” genom flödet och att bilder av två uppsättningar av objekt ska 

kunna återkopplas till varumärkets “synliga mönster”.  Om man sedan skulle se en bild 

där loggan inte syns, exempelvis med hundbilden eller en bild med två liknande 

uppsättningar, skulle det resultera i att vi automatiskt skulle kunna koppla bilden till 

Burberry. Detta fenomen tyckte vi var ett intressant sätt att arbeta med synlighet på ett 

subtilt sätt.  

 

4.2.6 Unik stil, hantverk och historia 

Gucci skapade en kollektion med väskor och till den här kollektionen skapades en 

minibok med unika illustrationer av Alex Merry till varje unik väska tillsammans med 

dikter gjorda av Alaska Lynch. Väskorna ansågs ha sin egen personlighet och fick 

därför en helt egen illustration och dikt. Zumiväskornas “hårdvara” är kopierad från en 

unik del av Guccis arkiv och kombinerar två historiska husmotiv, de två 

sammankopplade G och ett hästbett, som vi även ser spår av i målningarna av väskorna. 

Gucci ger även en inblick i hur illustrationerna skapas, att kreaturerna kommer från ett 

drömland och att illustratören försöker känna in väskans personlighet innan målningen 

sker. Illustrationerna innehåller främst djur och fantasifulla miljöer tillsammans med 

väskorna. Detta gör att Gucci uppfattas som väldigt konstnärligt och att deras produkter 

har en större mening än att endast vara en produkt.  

Fendi uttrycker i text att deras klockor är sofistikerade, klassiska och äger 

hantverksskicklighet. En bild föreställer exempelvis ett rosa skåp med tio olika klockor 

med tillhörande text där Fendi uppmanar att gå in på deras hemsida och hitta sin egna 

unika stil på klockan. Detta uppfattar vi som personligen riktat mot kund och att de ska 

hitta just sin stil samt identitet. I Fendis videor går modeller runt i ett kontor med 

glasväggar och visar upp deras nya kollektion för 2019 där kontexten uppfattas som att 

Fendis kläder samt väskor kommer bära dig under den ljusa säsongen och 

klädesplaggen framställs med hjälp av ord som “kvalitet” samt “pragmatisk design”. I 

nästa serie av bilder gestaltas väskor, plånböcker och skor uppställda på gråa klossar 

med en undertext som nämner färg, form, symbolik och hantverk. Under en av dessa 

bilder står det “mystiska anagram och ordlistor fungerar som symboler för tyst 

förtroende och exklusivitet”, vilket gör att vi upplever att Fendi väljer ord noggrant för 

att gestalta det dem säljer och har en vilja att väcka en mystisk samt exklusiv känsla. 

Fendi framför slutligen en kampanj för hur kunden själv har möjlighet att designa sina 
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egna skor med hjälp av sju olika material, tre olika spännen och två olika klackhöjder. 

Som kund kan man alltså designa sin egna skomodell, vilket går att göra i deras butik i 

Japan eller online. Detta följs av en video som visar hur kunden kan designa en sko och 

Fendi betonar att detta gör det möjligt att forma sin egna personliga sko samt att det är 

en ny typ av personlig service.   

Louis Vuitton skriver att väskorna på bilden är klassiska i ny form eller färg som en 

uppdatering av en historisk design. I sko-kampanjen skriver de att skorna är designade 

från ikoniska ”vintage codes” från skor. Även om de lanserar nyheter, så förklarar Louis 

Vuitton att det är de klassiska historiska produkterna som möter en ny design. Vilket 

gör att produkterna fortfarande förknippas med Louis Vuittons signum och anrika 

historia. 

Utifrån den konnotativa nivån får vi känslan av att varumärkena som använde bildtext 

framförde en unik stil och sällsynthet i framförallt sina texter där ord valdes som 

exempelvis ”limited edition”, “skapa din egna stil” och “unika väskor”. Detta gör att vi 

upplever att de ger kunderna en möjlighet att skapa sin egna stil och att varorna är 

sällsynta, vilket ökar åtråvärdheten till varorna eftersom alla inte kan få dem. En dikt 

och målning tillhörande en väska skapar känslan av att det inte är en vanlig väska utan 

att den istället har en djupare mening, att väskan har en själ och en större betydelse.    
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5.  Diskussion 
Här diskuterar vi hur de undersökta lyxvarumärkena hanterar Instagram för att försöka 

behålla sin varumärkesidentitet. Vi diskuterar och lyfter de strategier företagen 

använder för att framhäva varumärkets exklusivitet på en marknad med olika logiker. 

Detta ska resultera i förståelse för hur företag hanterar den nya sociala medier logiken 

och hur de försöker bibehålla sin varumärkesidentitet. Vi diskuterar empiri tillsammans 

med teori för att sedan dra en slutsats.  

 

Vår utgångspunkt i den här uppsatsen var att förstå problematiken kring hur företagen 

hanterar olika logiker som finns på marknaden i sitt varumärkesbyggande utan att 

förlora sin varumärkesidentitet. Det kan översättas i form av att tradition möter 

förnyelse på marknaden och för att undersöka detta fenomen valde vi att fokusera på 

lyxvarumärkens hantering av sociala medier där den traditionella logiken som finns i 

lyxvarumärken möter sociala medier som tillfört en ny logik i form av synlighet och 

tillgänglighet. I den semiotiska analysen har vi funnit strategier för hur företagen agerar 

på Instagram för att kommunicera ut sin varumärkesidentitet med hjälp av bland annat 

publiceringsfrekvens, användning av hashtags, synlighet av pris, användning av 

kändisskap och särskilda miljöer. 

 

Som tidigare nämnt i teorin, har alla institutioner sin centrala logik som kännetecknar 

den särskilda institutionen i fråga och kännetecknet för ett lyxvarumärke är exklusivitet 

(Pentina, 2018). Eftersom lyxvarumärket grundar sig i sin exklusivitet har det byggt upp 

en identitet som associeras till lyx och en oförmåga för massan att erhålla dem 

(Kastanakis & Balabanis, 2012). Detta har resulterat utifrån att företaget har arbetat med 

sin varumärkeshantering tidigt och förmedlat ut vad de vill att varumärket ska ge för 

känslor till kunden (Greyser & Urde, 2019). Den här positioneringen gör att 

lyxvarumärket har byggt upp ett “BrandPromise” som utgör det unika i varumärket, 

lyxen och exklusiviteten, vilket gör att kunderna också förväntar sig att varumärket ska 

leverera detta och är det som utgör varumärkets trovärdighet (Knapp, 2001; Erdem & 

Swait, 2004). Det blir därför viktigt för företagen att lyckas upprätthålla den här 

identiteten.  

 

Det som hänt för lyxvarumärken är att den nya sociala medier logiken har tagit plats på 

marknaden och har nästintill tvingat företagen till att anpassa sig (Djick & Poell, 2013). 
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Det vi däremot har sett i vår empiriska studie är att samtliga lyxvarumärken har 

utformat sin sociala plattform till sin egen, och vi ser att det framkommer att de 

fortfarande har sin exklusiva agenda som högsta prioritet. Detta ser vi genom att 

företagen använder sig särskilda strategier som kan tolkas bidra till upprätthållande av 

varumärkenas exklusiva identitet, exklusivitet är traditionellt en stor del i logiken för 

lyxvarumärken. Vi har sammanfattat de sju strategier som vi har hittat i en modell, 

vilket kommer utgöra grunden i vår diskussion. 

 

 
Figur 4: Sammanfattande modell över företagens strategier för att bibehålla deras 

exklusivitet i varumärkesidentitet på Instagram. (*) förklarar kortfattat vad vi kommer 

att diskutera. Strategierna har upptäckts genom analys av publiceringar på Instagram 

mellan datumen 15 mars 2019 till 22 mars 2019. Källa: Egen illustration (2019).  

 

Strategierna som vi har hittat som varumärkena arbetar med för att framföra 

exklusiviteten är bland annat genom att använda särskilda miljöer kring produkterna 

som exempelvis sammanställningar där endast ett fåtal är inbjudna, oftast i form av 

kändisar. De åtråvärda bakgrunderna är något som vi anser lyfter exklusiviteten, 

exempelvis Yves Saint Laurents bild med ett högklassiskt slott. Vi anser att detta bidrar 

till exklusiviteten eftersom det inte handlar om några “vanliga” personer eller “vanliga” 
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platser, istället arbetas det med att miljöerna ska vara unika och kanske även åtråvärda. 

Att använda dessa kända personer eller unika platser tror vi också kostar en del och 

visar att företagen bakom lyxvarumärkena lägger mycket pengar på sin marknadsföring, 

eventuellt mer än “vanliga” varumärken.  

 

Varumärkena använder sig frekvent av en strategi i sina bildtexter till att lyfta det unika, 

hantverken och historian i sammanhanget som ”limited edition”, “skapa din egna stil” 

och “unika väskor” för att understryka att det exklusiva är bildens budskap. Vi tycker att 

det här ordvalet gör att uppdateringarna visar en mer drömmande och inspirerande bild 

av varumärket vilket är centralt för lyxvarumärken (Athwal et al, 2018). Det som sticker 

ut gällande lyxvarumärken är dess unikhet, sällsynthet och massans oförmåga att erhålla 

dem (Kastanakis & Balabanis, 2012). Ett ordval likt detta tycker vi därför förstärker 

varumärkets bild av att vara exklusiva och unika. En anledning till att Dior Kosmetika 

tappade sin lyxstatus var för massproduktion, att då använda ett “limited edition” tänk 

anser vi minskar chansen att lyxvarumärket blir urvattnat och tappar sin identitet 

(Kastanakis & Balabanis, 2012).  

 

Vi hittade varierande strategier från hur företagen arbetade med varumärket gällande 

huruvida de skrev ut priset eller inte på publiceringarna och det kan ses som vanligt för 

exklusiva varumärken att vara diskreta med priset just eftersom priset inte anses ha en 

betydelse och speglar en exklusiv identitet. Enligt Erdem och Swait (2004) kan 

företaget signalera kvalitet genom att exempelvis skriva ut sina höga priser, vilket 

majoriteten av företagen har valt att göra på sina bilder. Det är dock spännande att 

endast två av varumärkena valt att utesluta priset helt medan de andra fyra varumärkena 

har valt att utnyttja samtliga funktioner på Instagram för att länka till webshops och visa 

priset på produkten så att den är lätt att hitta om intresset finns. I exempel där företaget 

väljer att utnyttja dessa funktioner, tolkar vi det som att lyxvarumärkena har anpassat 

sig till tillgängligheten som har resulterats till följd av sociala mediers existens i högre 

grad än de varumärken som inte använder dessa funktioner.        

 

Varje varumärkestyp kräver dessutom en specifik organisatorisk kultur; om varumärket 

vill vara ett lyxigt varumärke, måste de fylla sin kultur med det som krävs för att 

betraktas som lyxigt (Yohn, 2018). Det ett lyxvarumärke därför inte bör göra är att sälja 

ut sig själva och göra sig tillgängliga för allmänheten eftersom det bryter mot den 
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skapta varumärkesidentiteten. Tidigare nämnda exempel som Dior Kosmetika och 

Pierre Cardin gjorde misstaget vilket kostade dem sin lyxstatus (Kastankis & Balabanis, 

2012; Reddy et al, 2009). Exklusivitet innebär att produkterna ”inte är tillgängligt för 

alla” men däremot har Instagram gjort att lyxvarumärkena öppnats upp för den stora 

massan och är inte längre begränsat till enskilda grupper på samma sätt som tidigare. 

Däremot ser vi på de publicerade bilderna att annonseringen fortfarande är riktad till 

grupper med högre status i form av hashtags och taggar som gör att företaget fortfarande 

kan välja vad och vilka grupper varumärket ska associeras till. Den här typen av 

taggningar ser vi som en strategi till att segmentera till “rätt” kunder i den nya öppna 

miljön på sociala medier eftersom när företagen taggar eller hashtaggar är dessa endast 

på modeller och kändisar eller har kopplingar till märket. Denna hashtag och tag-

strategi kan uppfattas som ett försök till att kontrollera varumärkesidentiteten genom att 

koppla varumärket till den image och person som företaget vill att varumärket ska 

associeras med.      

 

Eftersom kunder väljer liv beroende på vilket varumärke de väljer, betyder det också att 

konsumenterna av lyxvarumärken väljer ett liv med lyx och associerar sin egen identitet 

med varumärkets identitet (Fournier, 1998). Vi tolkar det därför som att om 

lyxvarumärken skulle agera på ett sätt som inte är förenligt med sin egen 

varumärkesidentitet, skulle de också tappa sina kunder och deras trovärdighet för 

varumärkets status, vilket blev fallet för tidigare nämnda Dior Kosmetika och Pierre 

Cardin. Varumärkesidentitetens mål är för konsumenten att uppnå en enhetlighet med 

varumärket för att fullfölja sin egen identitet och gör att de väljer att konsumera av 

varumärket (Kumar & Kaushik, 2018).   

 

Strategin att använda kändisar i publiceringar kan ses som ett sätt att försöka involvera 

eliten genom att skapa en anknytning till livsstilen som framgångsrik. Ytterligare ett 

steg är att företagen visade upp samarbeten med kändisar och kända designers med 

taggningar samt hashtags, vilket gör att bilderna sprider sig vidare till deras Instagram 

och tillhörande gruppering. När varumärket identifierar sig med en livsstil i lyx så 

attraherar varumärket även kunder som vill uppnå detta eller identifierar sig med denna 

stil. Ett liv i lyx framkommer även i varumärkenas publiceringar, genom att strategiskt 

framföra uppmärksammade populära event och händelser som tolkas som ett sätt för 

företagen att associera varumärket med en framgångsrik livsstil.  
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Ett ytterligare exempel på att företagen försöker upprätthålla sin exklusivitet är att de 

använder “The logic of art” genom att de visar ett drömmande och inspirerande flöde, 

vilket ses som ett sätt att uppnå den exklusiva bilden, att de säljer drömmen samt 

utstrålar unikhet och sällsynthet genom formulering av bildtexter och produkter (Athwal 

et al, 2018; Kastanakis & Balabanis, 2012; Kauppinen-Räisänen et al, 2018). Ett sätt att 

skapa den här drömmen anser vi vara genom att visa upp kända personer och deras 

framgångsrika liv tillsammans med varumärket för att bygga en association till ett lyxigt 

liv. “The logic of art” innebär även att lyxvarumärkena säljer rena konstnärsprodukter i 

en liten produktionsskala, vilket vi framförallt tycker oss se i Guccis flöde tillsammans 

med deras kollektion Zumi väskor (Scaraboto & Fischer, 2013). Där förespråkas 

väskorna som unika med en egen personlighet och för varje väska finns en målning 

samt en dikt. Inom denna logik finns även en tradition i att visa en ärofylld 

varumärkeshistoria och arv, vilket ses hos de flesta varumärken med deras klassiska 

ikoner, signum och arkiv (Pentina et al, 2018).  

 

Företagen arbetade med olika strategiska publiceringsfrekvenser, förutom att gestalta 

budskap och produkter i bilder publicerade även videos för att sprida budskapet. Detta 

tolkar vi som att det finns en vilja hos respektive varumärken att vara synlig i olika 

mängd, genom att en del varumärken uppdaterar mer än andra. Enligt Serafinelli (2017) 

anses kvantiteten av bilder och delning av bilder som en betydande del i synligheten på 

internet, vilket gör att vi tolkar vår empiriska data som att de varumärken som väljer att 

visa upp sig mer frekvent på Instagram vill vara med synliga än andra. Videos sprids 

dessutom lättare och gör att fler människor ser dem (Xu et al, 2015). Detta bevisar inte 

att ett företag är mer eller mindre exklusivt vid olika antal publiceringar, utan vår studie 

konstaterar att företagen väljer att visa synligheten av exklusiviteten av varumärket 

olika frekvent.  

 

5.1 Logikernas samexistens 

Strategierna företagen använder för att framhäva exklusiviteten i varumärket kan ses 

som ett beteende i samexistens med den nya logiken. Vid fall om olika logiker handlar 

det om att den framväxande logiken börjar inkräkta på den mer etablerade och 

dominerande logiken, vilket utmanar företagsledarna (Dahlmann & Grosvold, 2017). 



 

41 
 

Det vi ser utifrån vår empiriska studie är att lyxvarumärkena hanterar sociala medier 

logiken gällande synlighet olika. Strategin med kvantiteten i publiceringarna varierade 

och plattformens funktioner används olika. Eftersom det finns en press på att vara 

tillgänglig idag med många uppdateringar trodde vi att en hög kvantitet uppdateringar 

kunde tolkas som att innehållet inte är lika välgenomtänkt som ett flöde med få 

uppdateringar och strider mot Pentina et al (2018) antydan att lyxvarumärken ska inrikta 

sig på perfektion. Ett fall av detta såg vi i Guccis bildtexter som under två bilder 

innehöll ett stavfel i form av en avsaknad bokstav i ett ord som därmed gav en annan 

mening, detta uppfattas som slarvigt och inget företaget troligtvis vill associeras med. 

Men trots denna miss, ansåg vi att flödena var genomtänkta och upprätthöll den 

tilltänkta varumärkesidentiteten på grund av ovannämnda strategier.    

  

Eftersom institutioner baseras på sociala interaktioner, är de beroende av individer och 

deras interaktioner när nya regler samt beteenden ska bli sedvanligt och få en normativ 

status (Hodgson, 2006). Vi har idag gått mot ett mer digitalt samhälle, vilket också 

influerar företagen och varumärken, vilket gör att det uppfattas mer normalt för företag 

idag att ha ett konto på sociala medier än tvärtom. Samtidigt får ett varumärke sin 

legitimitet genom att motsvara förväntningar och krav från den institutionella miljön, i 

detta fall en oförmåga för massan att erhålla lyxvarumärkens produkter, vilket de 

indirekt får genom sociala mediers demokratiska plattform (Linde, 2017). Innan vi 

började analysera lyxvarumärkena hade vi inte någon särskilt klar bild över deras 

identitet, men tack vare Instagram så fick vi komma in i deras värld om de tillät oss 

genom exempelvis förklarande bildtexter. Vår bild av Bottega Veneta, som inte 

publicerade frekvent, stannade i mystik och en oklar bild av varumärket eftersom de inte 

släppte in oss i deras bubbla.   

 

Utifrån vår undersökning kan vi därför konstatera att sociala medier gör det möjligt för 

lyxvarumärkena att kontrollera sin identitet genom att skapa sitt egna flöde och 

bestämma hur de ska använda tillgången till en ny marknadsföringskanal, vilket gör att 

makten inte har flyttats helt till konsumenterna, som var den ursprungliga rädslan inför 

den nya logiken. Detta resulterar i att företagen fortfarande har makten att visa upp sin 

egen bild av lyxvarumärket och dess identitet. Sociala medier ger dock tillgång för 

människor världen över att sprida varumärket genom sina egna plattformar som kan ge 

oönskade varumärkesbetydelser och denna spridning är svår för företag att kontrollera 
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(Castillan et al, 2017; Gensler et al, 2013). Som tidigare nämnt visade vår studie dock 

att företag använde tags och hashtags flitigt kopplat till varumärket och kan ses som en 

typ av försök att kontrollera spridning av information associerat till varumärkets 

identitet från företagets sida.    

  

Enligt Linde (2017) kan aktörerna, i viss mån, välja vilka institutioner de ska anpassa 

sig till. I den här studien har vi sett att respektive varumärke har anpassat sig i den mån 

om att skaffa sig ett Instagramkonto, därefter skiljer sig användningen av plattformen 

varumärkena emellan. En organisation som står inför konkurrerande logiker, kan 

antingen överreagera med sitt svar på den nya marknadslogiken, eller så kan de 

underreagera på grund av rädsla att förlora sin identitet (Stuart, 2016). Detta tyckte vi 

oss se framförallt hos Gucci och Bottega Veneta. Gucci publicerade 65 gånger under 

den veckan vi analyserade, vilket kan ses som en överreaktion jämfört med de andra 

varumärkena som låg på en någorlunda jämn lägre uppdateringsnivå. Åt andra hållet 

fanns Bottega Veneta som uppdaterade en gång under tiden vi analyserade, möjligtvis 

även Yves Saint Laurent med sina nio uppdateringar, vilka kan ses som en 

underreaktion från företaget på den nya marknadslogiken och att det möjligtvis finns en 

rädsla för att tappa sin identitet.  

 

En upptäckt i vår studie är att videos i flödet inte var så vanligt, endast hälften av 

lyxföretagen i studien arbetade med detta redskap. Enligt tidigare forskning ger videos 

större spridningseffekt och ökad synlighet än bilder (Xu et al, 2015; Instagram, 2019). 

De företag som arbetar med detta kan vi inte konstatera är medvetna om att synligheten 

ökar vid användandet av videos, men det är en medveten handling från företagets sida 

att utnyttja en större del av plattformen. Det kan diskuteras om detta visar att företagen 

är mer mottagliga för den nya logiken att sprida information och blir inspirerade i det 

nya sättet att arbeta på genom att utveckla sin spridning exempelvis genom videos. 

Louis Vuitton som publicerade åtta videos, gör ett aktivt val att använda det i 

marknadsföringen av varumärket och gör att vi tolkar det som att företaget medvetet vill 

öka varumärkets synlighet på internet.  

 

Dahlmann och Grosvold (2017) argumenterade även för att när implementeringen av 

den nya logiken inte lyckades, struntade företaget i den eftersom företagen ansåg att 

förändringen var för kostsam, medan lyckade fall framhävde den nya logiken och 
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arbetades med för att beblanda de båda. Vi har inget bevis för att exempelvis Bottega 

Veneta inte vill ta sig an den nya logiken på grund av att de sällan uppdaterar, men en 

tolkning från vår sida är att de kan anse den nya logiken som ett hot och för kostsam. 

 

Ett sätt för två konkurrerande logiker att smälta samman är genom så kallad ”co-

option”, som förklarar de institutionella logikernas samexistens men som resulterar i att 

den underliggande institutionella logiken förändras (Andersson & Liff, 2018). Detta 

tolkar vi har hänt med lyxvarumärken och deras ursprungliga logik av exklusivitet, att 

den nya logiken har gjort att varumärkena tvingats vara mer öppna. ”Co-option” innebär 

att en aktör tar en strategisk detalj från en annan logik men behåller fortfarande den 

viktigaste detaljen i sin egen logik enligt Andersson och Liff (2018). Det som krävs från 

företagens sida är att hitta en balans i sin ansträngning att blanda in den nya logiken 

med den gamla för att kunna växa och utvecklas med de nya förändringarna (Stuart, 

2016). De varumärkena som använder Instagram frekvent anser vi har omfamnat den 

nya logiken och hittat sin balans i hur de använder plattformen, de bibehåller balansen i 

sin exklusivitet genom de olika strategierna för att kompensera tillgängligheten samt 

synligheten som strider mot den ursprungliga logiken för lyxvarumärken att vara unika 

och exklusiva.  

 

Så länge som lyxvarumärken fortsätter att arbeta med strategier att bibehålla sin 

exklusiva identitet genom sin plattform, anser vi att de tjänar på den nya sociala media 

logiken eftersom företagen får en ny marknadsföringskanal med nya möjligheter till att 

bredda varumärket internationellt. Athwal et al (2018) påpekar även vikten av att 

företag bör följa med i den digitala utvecklingen för att överleva och för att anpassa sig 

till framtida kunder som har ett digitalt behov. Det som är viktigt är att hitta balansen i 

appliceringen av sociala medier, vilket vi anser att vissa varumärken har lyckats bättre 

mer än andra. Vår tolkning av att Bottega Veneta inte släpper in allmänheten kan ses 

som lite märkligt och att de inte hänger med i utvecklingen, samtidigt som det bidrar till 

mystik vilket tillhör den lyxiga kulturen. Gucci gör tvärtom och överproducerar 

innehåll, vi tyckte dock inte att det blev krystat eller gav ett intryck över att de 

publicerade bara för att publicera, utan vi anser att publiceringarna var genomtänkta. De 

upprätthöll sin konstnärliga sida och höll hårt i sin traditionella historia, dock gav 

felstavningen ett slarvigt intryck som gjorde att perfektionen sjönk.  
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6.  Slutsats 
Syftet med den här uppsatsen var att förstå hur företag hanterar olika logiker som 

samexisterar på marknaden vid varumärkesbyggande. Som praktiskt exempel valde vi 

att undersöka företags hantering av lyxvarumärken på sociala medier och i den nya 

tillgänglighetslogiken som medföljde. Det vi kunde konstatera var att samtliga 

varumärken väljer att hantera sociala medier olika i följd av olika frekvens av 

publiceringar och olika sätt att framföra budskap. Det som däremot är gemensamt för 

samtliga varumärken är att företagen fortfarande arbetar med att framföra sin exklusiva 

identitet trots att de numera är tillgängliga för allmänheten på sociala medier. Den 

exklusiva identiteten upprätthålls genom strategier som exempelvis ett speciellt ordval, 

samarbeten med exklusiva personer, unika miljöer eller andra faktorer som bidrar till att 

den exklusiva varumärkesidentiteten bibehålls. 

 

Det vi därför tolkar oss se i vår studie är så kallad “co-option” som innebär att företaget 

tar en strategisk detalj från den nya logiken men behåller fortfarande den viktigaste 

detaljen i sin egen logik (Andersson & Liff, 2018). Utifrån vår empiriska analys 

tillsammans med tidigare forskning har vi tolkat lyxvarumärkens centrala logik som 

exklusivitet och den logiken som de försöker bibehålla genom deras marknadsföring 

med olika strategier som nämnts tidigare. Företagen utgår fortfarande från sin exklusiva 

agenda och prioriterar den, samtidigt som de har anpassat sig till den nya sociala medier 

logiken som bygger på synlighet samt tillgänglighet. Det här arbetssättet tolkar vi vara 

företagens sätt att hantera olika logiker som samexisterar på marknaden i sitt 

varumärkesbyggande.  

 

För att en ny logik ska kunna existera fridfullt med den traditionella logiken och 

framgångsrikt beblanda sig med den behöver den nya logiken framhävas av företaget 

enligt Dahlmann och Grosvold (2017). I det här fallet har samtliga varumärken anpassat 

sig till den nya logiken i form av att finnas tillgängliga på Instagram, men som tidigare 

nämnt har samtliga företag agerat olika på plattformen i form av frekvens och 

publiceringar. Det Dahlman och Grosvold (2017) säger resulterar i en framgångsrik 

samlevnad mellan två konkurrerande logiker är genom ett strategiskt och 

opportunistiskt beteende tillsammans med en snabbare beblandning och aktivt 

underhåll. Om vi tar Bottega Veneta som exempel i detta hänseende i form frekvensen 

av antal uppdateringar, kan vi konstatera att de inte har uppnått den här framgångsrika 
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samlevnaden medan resterande varumärken har gjort det som iallafall uppdaterade 

nästan dagligen gällande anpassningen till sociala mediers logik. Samtidigt finns det 

inte några riktlinjer över vad som anses som en framgångsrik anpassning, men vi kan 

konstatera att Bottega Veneta stack ut jämfört med övriga varumärken i vår 

undersökning. Ett företag som misslyckas med att samspela med den nya logiken 

struntar i den eftersom de oftast ses som kostsamma för företaget, det är individerna 

som formar responsen för logikerna samt hur dessa hanteras även om logiker 

fortfarande ses som komplexa (Dahlmann & Grosvold, 2017).  

 

En organisation som står inför konkurrerande logiker, kan antingen överreagera med sitt 

svar på den nya marknadslogiken, eller så kan de underreagera på grund av rädsla att 

förlora sin identitet (Stuart, 2016). Om vi överblickar samtliga varumärken, är fyra 

stycken ungefär lika aktiva medan två stycken sticker ut från mängden, det är Gucci 

med flest uppdateringar och Bottega Veneta med minst antal uppdateringar. Vi kan 

dock inte med vår undersökning visa hur detta faktum påverkar varumärkesidentiteten 

annat än att konstatera att det verkar som att Gucci tagit sig an den nya logiken mer än 

Bottega Veneta. Det är två olika sätt att hantera en ny logik och det som krävs från 

företagens sida är att hitta en balans i sin ansträngning med att blanda den nya logiken 

med den gamla för att på så sätt kunna växa och utvecklas med de nya förändringarna 

(Stuart, 2016). Eftersom samtliga varumärken anpassat sig snarlika, men ändå olika ser 

vi att samtliga företag har hittat sitt egna sätt att hantera den nya logiken för att arbeta 

för att behålla sin varumärkesidentitet som lyxvarumärke.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Vårt teoretiska bidrag landar i att skapa mer förståelse för hur företag arbetar med 

varumärkesidentiteten vid hantering av olika logiker som samexisterar på marknaden. 

Vår forskning visar på att, hur ett företag hanterar olika logiker för att bibehålla 

varumärkesidentiteten beror på hur mycket företaget är öppet för att influeras av en 

annan logik. Ett ansenligt sätt att hantera olika logiker som samexisterar på marknaden i 

varumärkesbyggande framstår vara att arbeta med en beblandning med den nya logiken, 

utan att ändra för mycket i den ursprungliga traditionella logiken, så kallad co-option.  

 

Tidigare forskning har kollat på co-option i den form av att undersöka hur olika 

institutionella logiker samexisterar på marknaden och vi har vi vår uppsats utvecklat 
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detta med att sätta samman samexisterande av olika logiker tillsammans med hantering 

av varumärkesidentiteten samt varumärkesbyggandet. Co-option är, enligt Andersson 

och Liff (2018), en förklaring till institutionella logikers samexistens och dess princip är 

att två logiker kan smälta samman genom att en aktör tar en strategisk detalj från en 

annan logik men behåller fortfarande den viktigaste traditionella detaljen i sin egen 

logik. Vi såg detta i vår studie genom att varumärkesidentiteten och den traditionella 

logiken framkom genom bilder med klassiska kopplingar till ett lyxvarumärke och dess 

exklusivitet, samt ett användande av sociala medier och den nya logiken av massmedia. 

Vår forskning har visat att det är viktigt att upprätthålla den huvudsakliga traditionella 

logiken och prioritera den när en ny logik äntrar marknaden för att bibehålla sin 

varumärkesidentitet samt ses som en viss typ av varumärke. Tidigare exempel på 

misslyckanden i detta från tidigare forskning är bland annat nämnda Dior Kosmetika 

som tappade sin lyxstatus i sitt försök att anpassa sig till en annan samexisterande logik 

(Kastanakis & Balabanis, 2012). 

 

6.2 Praktiskt bidrag 
Vårt bidrag kan användas av företag och personer som bygger varumärken. Det vi har 

funnit i vår forskning är att det är av prioritet att främst fokusera på sin traditionella 

logik för att på så sätt fortfarande upprätthålla sin varumärkesidentitet. I vår forskning 

såg vi flera strategier för att upprätthålla den traditionella logiken exklusivitet när en ny 

logik inkräktade på marknaden, bland annat genom att använda sig av kändisar, 

exklusiva miljöer och liknande. Ett sätt att verkligen vara exklusiv, kan vara genom att 

arbeta som Bottega Veneta och vara restriktiv i sitt användande av sociala medier för att 

framföra mystiken samt exklusiviteten på det sättet. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 

Vi har berört samexistens av olika logiker i vår studie, detta sker när företag med dess 

varumärkets identitet möter nya logiker på marknaden. För att företag ska kunna 

utnyttja de nya logikerna och samtidigt kontrollera varumärkesidentiteten vid 

marknadsföring är det viktigt att forska mer på hur dessa olika logiker reagerar med 

varandra. Samexistens mellan olika logiker är viktigt för företag att förstå, så att 

situationer likt vårt empiriska exempel hjälper och inte stjälper varumärkesidentiteten.  
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En intressant vidareutveckling på vår studie och inom detta ämnet skulle vara att se 

situationen ur ett kundperspektiv, hur kunder eller allmänheten uppfattar samexistensen 

av olika logiker och om det anses påverka varumärkesidentiteten. Vi har i vår studie 

skapat förståelse för hur företaget själva väljer att hantera samexistensen av olika 

logiker för att bibehålla sin varumärkesidentitet, men inte ur ett kundperspektiv. Hur 

företagets hantering av samexistens av olika logiker påverkar allmänhetens syn på 

varumärkesidentiteten, skulle därför vara ett intressant inslag. Exempelvis, hur påverkas 

Guccis tydliga engagemang på Instagram deras varumärkesidentitet? Minskar deras 

exklusivitet genom att vara aktiva och tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt som 

sociala medier bidrar till?  

 

Ett annat intressant forskningsförslag är att utveckla denna studie genom att göra en 

liknande studie med ett annat empiriskt exempel eller andra lyxvarumärken, för att 

utveckla kunskapen hur andra företag hanterar varumärkesidentiteten när olika logiker 

samexisterar. Vid val av andra företag som arbetar med lyxvarumärken skulle det vara 

intressant att se om slutsatsen blir densamma som våran.     
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