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Abstract 
The aim of this thesis is to get an understanding of how Daniel Wellington is using visual 

communication to communicate their brand identity on Instagram. It is also about how they 

use hashtags to engage their consumers into their brand community. The questions this thesis 

answers are “How does Daniel Wellington use visual communication to communicate their 

brand identity on Instagram?” and “How does Daniel Wellington use hashtags to engage their 

consumers?”. To answer these questions consumer to consumer marketing, influencer 

marketing, semiotics and snapshot theory have been used as a theoretical basis. Methods used 

for this thesis is a semiotic analysis with denotation and connotation. Through denotation and 

connotation, the chosen pictures have been carefully analysed to answer the questions of the 

thesis.  

 The results from the analysis shows that Daniel Wellington communicate their brand 

identity very good because the pictures posted on their Instagram represented it well. The sign 

of engagement in the hashtags turned out to be very engaging for the consumers to keep 

wanting to post pictures with and of Daniel Wellington’s products. 

 

Keywords 

Daniel Wellington, Instagram, brand identity, hashtags, influencer marketing, consumer to 

consumer marketing, snapshot theory, semiotics.  
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Definitionslista: 

Caption – En inläggstext. 

 

Giveaway – Man ger, tävlar eller lottar ut vinster i någon form. 

 

Hashtag(#) – Något som används för att kategorisera bilder, event eller kampanjer. 

 

#OOTDs (Outfit Of The Day) – genom denna tag lägger man upp bilder på vad man har på 

sig. 

 

Repost – någon lägger upp en redan upplagd bild till sitt egna konto. 

 

Shoutout – Man får sitt användarnamn exponerat på ett annat konto. Kan också vara när 

någon refererar bilden till ditt konto. 

 

Tagga (tag) – När man länkar till en annan användare i sitt egna inlägg. 
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1. Inledning 

Sociala medier blir allt vanligare i samhället, vilket gör att det tillkommer nya sätt att 

kommunicera på. Med sociala medier blir det även allt mer vanligt att man undermedvetet 

sållar bort direkt och kommersiell reklam, vilket har gjort att företag har börjat anpassa sig till 

de nya sätten att kommunicera. En mycket vanlig strategi idag är det så kallade influencer 

marketing, där företag marknadsför sig själva genom inflytelserika personer med stora 

plattformar på sociala medier (jag kommer gå in mer på influencer marketing senare). Denna 

typ av marknadsföring har jag sett mycket av då företag måste vara där konsumenterna finns, 

och i dagsläget är sociala medier plattformen att synas på. Ett av de största sociala medierna 

är Instagram, som dagligen har runt 500 miljoner aktiva användare (Instagram 2018a). 

Företag skapar egna profiler på sociala medier och lägger upp egna inlägg på deras produkter, 

men lägger även upp konsumenters bilder på varumärkets produkter. 

Ett varumärke jag ser flitigt i mitt egna flöde på Instagram är klockföretaget Daniel 

Wellington. Även om jag inte följer företagets egna konto, så ser jag väldigt ofta deras 

produkter då många jag följer är så kallade influencers och gör reklam för Daniel Wellingtons 

klockor i form av rekommendationer. Daniel Wellington bygger sitt varumärke på dessa 

influencers samt sina konsumenter då deras egna plattform på Instagram består av material 

producerat av dem. Det som intresserar mig med denna typ av marknadsföring är hur 

varumärken skapar sig en identitet då det är konsumenterna som står för materialet samt även 

hur man som varumärke engagerar sina konsumenter till att generera materialet.  

Anledningen till att jag har valt att skriva min uppsats om just Daniel Wellington är 

för att det är ett företag som sedan starten 2011 har växt snabbt ekonomiskt och blivit stora på 

klockmarknaden. De arbetar sällan med traditionell annonsering och reklam utan deras 

marknadsföring sker främst på sociala medier. Företagets viktigaste plattform är Instagram, 

som tidigare nämnt är en plattform som fått allt större betydelse inom marknadsföringen. 

Daniel Wellington jobbar också mycket med gemenskap kring varumärket, något de har valt 

att kalla för DW World där de får sina konsumenter att tagga Daniel Wellington i sina bilder 

och interagera med andra användare och konsumenter. 

I denna uppsats ämnar jag titta närmare på hur företaget Daniel Wellington använder 

sig av visuell kommunikation för att framföra sin varumärkesidentitet samt hur de med hjälp 

av captions engagerar sina konsumenter i ett så kallat online brands communities. Då denna 

uppsats ämnar titta på visuell kommunikation är Instagram en optimal undersökningskälla, då 

det är en plattform som primärt använder sig av bild. På andra sociala medier finns det mer 

element än bara bilder vilket försvårar urvalet av materialet.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån teorier och tidigare forskning analysera ett urval på 12 

bilder (finns som bilagor på sidan 42) från Daniel Wellingtons konto på Instagram och få en 

förståelse för hur de väljer att kommunicera sin varumärkesidentitet visuellt på Instagram. Jag 

kommer även analysera ett urval på 12 captions för att se hur de engagerar sina konsumenter i 

så kallat online brands communities genom olika hashtags. 

De frågeställningar jag ämnar svara på är: 

- Hur kommunicerar Daniel Wellington sin varumärkesidentitet visuellt på Instagram? 

- Hur använder Daniel Wellington hashtags för att engagera sina konsumenter? 

 

2.1 Avgränsning 

Denna uppsats ämnar titta på inlägg på Daniel Wellingtons Instagram, vilket utesluter andra 

sociala medier där Daniel Wellington finns, t.ex. Facebook. Denna uppsats utesluter även 

Instagram stories, IGTV1 och videoklipp då jag har valt att endast fokusera på stillbilder.  

 

  

                                                
1 Funktion på Instagram 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrundsfakta om vad Instagram, influencer, företaget Daniel 

Wellington samt varumärkesidentitet är.  

 

3.1 Instagram 

I juni 2018 passerade Instagram en miljard aktiva månatliga användare (Instagram 2018a), det 

är ett av världens snabbast växande sociala medium och är det största mediet i Sverige efter 

Facebook (Svenskar och Internet, 2018).  

Instagram grundades i USA 2010 av Kevin Synstrom och Mike Krieger och är en 

social mobilapplikation där användare delar med sig av sitt liv genom att publicera bilder eller 

videoklipp på sin profil. Precis som på många andra sociala plattformar följer användarna 

varandra och interagerar med varandras innehåll, vilket gör att man själv väljer vad man vill 

se i sitt flöde. Det som gör Instagram unikt, till skillnad från Facebook, är att det huvudsakliga 

innehållet som delas och skickas mellan användarna är bilder och annat visuellt innehåll.  

På Instagram finns privatpersoner, offentliga personer men även företag. Instagram 

har en funktion som kallas för företagsprofil. Det ger andra användare möjlighet att komma i 

direkt kontakt med företaget via telefon, mejl eller komma direkt till deras hemsida. Det ger 

även företag möjlighet att kunna mäta responsen på sina inlägg samt göra sponsrade inlägg 

som kan nå ett större antal användare, vilket gör företagsprofil till är ett perfekt verktyg för 

företag att kommunicera med konsumenter (Instagram 2018b).  

Över 80% av användarna på Instagram följer något företag samt ca 200 miljoner 

användare besöker ett företags profil varje dag. Instagram är på väg att bli den primära 

digitala plattformen för företag där de genom visuellt innehåll och direktmeddelande kan 

knyta värdefull kontakt med konsumenter. Med funktionen ”shopping tag” kan företag 

underlätta för konsumenter genom att tagga sina produkter med en direktlänk till deras 

hemsida, så att det bara är att lägga produkten i varukorgen (Instagram 2017a).  

 

3.2 Influencer 

Influencer är ett begrepp i yrkes- och marknadsföringssammanhang och kan definieras på 

olika sätt. Ordet influencer kommer från engelskans influence som betyder inflytande eller 

påverka, vilket hänger ihop med influencer som yrke då det till största del handlar om en 

person som influerar och påverkar andra människor via sociala medier. Linda Hörnfeldt 

skriver i sin bok, Yrke: influencer. Så gör du karriär på nätet, om att vara influencer handlar 

om människor och relationer, inte om popularitet. Det handlar om att bygga upp ett 
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förtroende, lite som en vänskap, med personer som man förmodligen aldrig kommer att träffa 

i verkliga livet. Eftersom en influencer jobbar som en innehållskreatör är det viktigt att det 

innehåll som produceras och publiceras har hög relevans för följarna (Hörnfeldt 2018). En 

influencer har möjlighet att påverka sina följares köp då de har en auktoritet, vetskap och 

relation med dem. 

Influencers har blivit allt vanligare till följd av nya digitala tillämpningar och man 

skulle kunna kalla dem för mikrokändisar. Populära sociala medier för influencers är 

Instagram, Facebook och Youtube (Kádeková & Holienčinová 2018). 

Att vara influencer är idag ett yrke som innehåller många olika byggstenar då man är 

sitt egna varumärke men också en pr-byrå. Beroende på vilken typ av influencer man är 

jobbar man med olika saker som t.ex. copywriting, art director och creative director 

(Hörnfeldt 2018). 

 

3.3 Daniel Wellington 

Daniel Wellington är ett svenskt klockföretag som grundades år 2011 av Filip Tysander. Idén 

föddes under en resa till Australien där Tysander mötte en engelsman som hette Daniel 

Wellington. Wellington fångade Tysanders uppmärksamhet, han hade en “avslappnad 

gentlemannamässig stil” och bar sin klassiska klocka med ett så kallat NATO-band i tyg 

(Daniel Wellington 2018a).  

Knappt sex år senare redovisar företaget en omsättning på 2,8 miljarder kronor 

(Björkman 2018) med global försäljning och en distribution i över 70 länder (Daniel 

Wellington 2018a). Daniel Wellingtons snabba framväxt och succé sägs bero på att de tidigt 

började använda sig av marknadsföring och reklam på sociala medier (Wallenberg 2016), där 

de använder sig mycket av influencer marketing. I skrivande stund2 har Daniel Wellington 4.4 

miljoner följare på Instagram, och med dessa följare har varumärket många engagerade 

konsumenter som lägger upp Daniel Wellington-relaterade inlägg i sina egna kanaler. I en 

masteruppsats av Martin Kallur finns det en intervju med en anställd på Daniel Wellington, 

som har hand om sociala medier. Hen förklarar att anledningen till att Daniel Wellington 

finns på Instagram är för att öka vetskapen om varumärket och för att exponera det för fler 

användare samt fortsätta att engagera gemenskapen kring varumärket (Kallur 2018:6).  

Daniel Wellington lägger vanligtvis upp tre bilder per dag, där majoriteten av bilderna 

är något som kallas user generated content (UGC). UGC kan beskrivas som; bilder som 

konsumenter eller influencers lägger upp på Instagram och som företag får skickat till sig, 

                                                
2 2018-11-27 
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eller som hittas via tags. Bilderna som Daniel Wellington får skickade till sig visar upp deras 

klockor och armband på konsumenters armar. Det är utifrån dessa bilder som de som jobbar 

med sociala medier på Daniel Wellington väljer ifrån, de bilder som passar bäst in på 

varumärket laddas upp i deras flöde och fotografen får en shoutout (Kallur 2018:7). 

För att engagera sina konsumenter har Daniel Wellington en egen hashtag på 

Instagram som heter #DWPickoftheDay. Denna hashtag går ut på att man ska tagga sina 

bilder med #DanielWellington för att få en chans att komma med på deras flöde, lite som en 

daglig tävling. De jobbar även med något som kallas för ”Daniel Wellingtons Värld” (DW 

World). Det syftar till att de vill visa på hur viktiga deras kunder är, på deras hemsida står det; 

 

”Våra kunders entusiasm, hängivenhet och kreativitet är en viktig byggsten för Daniel 

Wellington. Det som från början var ett sätt att visa våra produkter för världen 

utvecklades snabbt till en stark och ständigt växande global rörelse. Engagemanget 

från vår community är ett tydligt bevis för att en Daniel Wellington-klocka, förutom 

att visa tiden, också kan representera ett speciellt ögonblick eller minne.” – Daniel 

Wellingon (2018b) 

 

3.4 Varumärkesidentitet 

Ett företag har en viss identitet de önskar att kommunicera, en varumärkesidentitet. 

Varumärkets identitet beskrivs vara det som varumärket står för, som gör det unikt och som 

gör det meningsfullt. För att individualisera ett varumärke och särskilja det från konkurrenter 

krävs tillämpning av en unik varumärkesidentitet (Melin, 1999:85).  

Varumärkets syfte är att profilera ett företags produkter eller tjänster men även 

särskilja dem från konkurrenters (Kotler & Keller 2006:274). I dagens samhälle tenderar 

företag att producera snarlika produkter eller tjänster, så kallade me-too produkter. Dessa 

imitationer dyker upp lite överallt vilket gör det svårt för konsumenter att skilja på dem, det är 

därför det är så viktigt med ett starkt varumärke. Konsumenterna drar sig till företag med gott 

anseende och som de känner förtroende för (Bergström 2015:52).  

I och med framväxten av det nya medielandskapet har allt fler företag börjat arbeta aktivt med 

att kommunicera sin varumärkesidentitet på̊ sociala medier. Eftersom Instagram framförallt är 

ett verktyg för bild är det en primär kanal för företag att uttrycka sin varumärkesidentitet 

genom (Alter, 2016). 
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning samt varför den är relevant för denna 

uppsats.  

 

4.1 Influencer marketing 

Tidigare forskning om influencers och influencer marketing har gjorts av bl.a. Crystal Abidin 

som har forskat mycket kring unga och hur de förhåller sig till kändisskap på internet. 

I en artikel av Abidin, Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands 

and #OOTD advertorial campaigns on Instagram, har hon studerat livsstilsbloggare i 

Singapore som har visat sig bestå av majoriteten unga kvinnor. Dessa kvinnors kommersiella 

tillämpningar syns mest på Instagram (Abidin 2016). Det som gör att jag finner denna artikel 

relevant för min uppsats är för att den på ett bra sätt förklarar fenomenet influencer och hur de 

har så pass mycket makt över människors konsumtion. Abidin skriver om hur vardagliga 

användare börjar ta efter influencers genom diverse hashtags, reposts och #OOTD (Outfit Of 

The Day) och hur en influencer har möjlighet att påverka köpen hos sina följare genom 

auktoritet, kännedom och relation till dem. Hon framför tre olika begrepp influencers 

använder för kommersiell tillämpning, och som jag har valt att använda mig av i denna 

uppsats; spridning (dissemination), samling (aggregation) och uppmaning (instigation)3. 

Kommersiell spridning är det mest grundläggande på Instagram, vilket influencers använder 

sig av i sina flöden för att nå deras följare. Detta kräver ingen handling eller agerande från 

följarna som nästintill passivt tar emot informationen. Kommersiell samling bygger på 

kommersiell spridning, genom att sprida information och bjuda in följare till att direkt svara 

på en dedikerad tråd. Dessa inbjudningar syns ofta i form av giveaways eller tävlingar där 

följarna ska kommentera, svara på en specifik fråga eller tagga en kompis för en chans att 

vinna. Dessa giveaways och tävlingar gör influencers i samarbete med olika företag, oftast är 

vinsterna från den sponsrade aktören. Kommersiell uppmaning bygger även det på 

kommersiell spridning men genom spridande information som uppmuntrar följare att generera 

liknande material på ett utförligare sätt. Detta uppkommer när influencers publicerar tävlingar 

där följarna uppmanas att reposta influencerns eller företags inlägg alternativt skapa ett eget 

liknande inlägg. Följarna ombeds nästintill alltid att tagga deras bilder med den kommersiella 

kampanjens hashtag. Följarna taggar sina bilder för att exponeras för andra användare men 

också även konstruera så kallat coherent branding vilket innebär att man fotar sig själv med 

ett företags produkter (Abidin 2016). 

                                                
3 Mina egna översättningar 
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4.2 Consumer to consumer marketing (c-to-c) 

Consumer to consumer marketing (c-to-c) är ett fenomen som tillåter konsumenter att 

interagera med varandra på sociala medier. I ett konferenspaper av Gwarlann de Kerviler, 

Alice Audrezet och Emmanuelle Suprin, Consumer Brand Relationship in the Age of 

Instagram, ämnar de att ta reda på hur effektivt c-to-c är, hur engagerade konsumenterna 

faktiskt är samt om det hjälper företag att stärka sin relation till konsumenter. För att ta reda 

på detta har de gjort en kvalitativ studie om motivationen hos konsumenter att lägga upp 

outfitbilder på Instagram. I dessa bilder taggar de sedan ett varumärke i syfte att se vilken 

inverkan det har. Resultatet visade att konsumenter känner att de hjälper varumärket i fråga 

genom exponering men att de inte är intresserade av att stärka relationen till dem. Genom 

att tagga varumärket vill konsumenterna vill bli sedda som potentiella samarbetspartners 

och förväntar sig något som kan stärka deras självpresentation och inflytande (de Kerviler 

m.fl. 2017).  

Jag finner detta paper intressant då jag ämnar titta på hur Daniel Wellington använder 

sig av detta fenomen för att engagera sina konsumenter. Jag har valt att använda mig av deras 

bakgrundsinformation samt några svar de fått från intervjupersoner då jag finner de relevant 

för min analys och diskussion. Det jag fann extra intressant var hur vissa av deras 

intervjupersoner inte hade någon aning om att ett företag hade repostat deras bilder, och hur 

de reagerade när de fick veta;  

 

“I feel like they stole my picture […], I am happy about it, but for me it is stealing a 

picture” – Amber (de Kerviler m.fl. 2017:paginering saknas) 

 

Medan andra intervjupersoner tog det som en komplimang, och blev inte alls upprörda. 

 

“It is always nice to see one’s picture on social network and internet websites” – 

Fiona (de Kerviler m.fl. 2017:paginering saknas) 

 

“you feel like you are recognized as a customer who brings them something […], the 

time you spent to take the picture is recognized, and for me it is a kind of thanks” – 

Mia (de Kerviler m.fl. 2017:paginering saknas) 

 

de Kerviler, Audrezet och Suprin skriver om hur företag har börjat förstå hur viktigt 

det är för konsumenter att dela personlig information och åsikter. I och med detta har företag 
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etablerat sig på sociala medier som t.ex. Instagram och Facebook för att influera vad som 

delas om deras varumärke bland konsumenterna. Företag förser konsumenter med 

interaktionsmöjligheter, för att på det sättet kunna förena konsumenterna genom så 

kallat ”online brands communities”. De menar att företag drar nytta av konsumenters bilder 

på sociala medier genom att uppmana konsumenter att lägga upp bilder med varumärkets 

produkter samt tagga de i bilden genom olika hashtags. Konsumenter kan bli en inspiration 

för andra genom att dela bilder med varumärkets produkter och en specifik hashtag (de 

Kerviler m.fl. 2017). I min analys kommer jag att använda mig av begreppet online brands 

communities samt hur Daniel Wellington jobbar med hashtags för att skapa denna typ av 

gemenskap.  

Idag ses varumärkens hashtags som ett lovande sätt att fånga ett intresse för ett 

specifikt varumärke och aktiviteter kring varumärket förväntas generera ”social brand 

engagement”. Med social brand engagement menas att skapa en meningsfull gemenskap, 

kreation och kommunikation mellan en konsument eller andra konsumenter, med varumärket 

som utgångspunkt (de Kerviler m.fl. 2017).  
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5. Teori  

För att förstå hur Daniel Wellington kommunicerar sin varumärkesidentitet visuellt på 

Instagram och skapar gemenskap och engagemang till varumärket har teorierna visuell 

kommunikation och semiotik använts. Semiotik kan användas som både teori och metod, då 

olika steg av mening appliceras på en bild. 

 

5.1 Visuell kommunikation 

Användandet av visuell kommunikation har blivit allt vanligare vilket har gjort att det har 

uppmärksammats på ett helt nytt sätt. Bo Bergström skriver i sin bok Effektiv visuell 

kommunikation att visuell kommunikation är en metod företag använder sig av för att 

kommunicera ut sin visuella profil. Med visuell profil menas företagets varumärkesidentitet, 

som går att identifiera i de flesta sammanhang som t.ex. i sociala medier, tidningar samt 

annonser. Bergström menar på att visuell kommunikation omfattar allt som kommunicerar 

med bild, form, färg, uttryck och design (Bergström, 2015:269 - 270).  

Visuella intryck och visuell kommunikation blir allt viktigare för att nå ut till en 

massa, då det är lättare för hjärnan att processa och komma ihåg bild. Bild ”talar” i två koder 

som sätter sig i hjärnans långtidsminne, både visuellt och verbalt. Det finns olika typer av 

bilder och forskning har visat på att vi tenderar att komma ihåg informativa bilder bättre än 

dekorativa (Dewan 2015:2). Förutsättningen för visuell kommunikation är att man har ett 

budskap att meddela i syfte att påverka någon eller något, och för att ett budskap ska kunna nå 

ut till en mottagare måste det finnas en kanal eller ett medium, t.ex. sociala medier eller 

tidning (Bergström 2015:34 – 35).  

Pauline Dewan menar att om man verkligen vill att en mottagare ska komma ihåg ett 

budskap bör man kombinera ord och bild, då vi lagrar verbala och visuella minnen separat. Vi 

kommer ihåg bättre om vi har tillgång till en eller den andra, vilket gör effektivt att 

kommunicera med bild och text då det passar vårt sätt att tänka (Dewan 2015:2).  

 

5.2 Semiotik i reklam 

Judith Williamson förklarar i sin bok Decoding advertisment att en reklam(reklambild) inte 

framkallar någon känsla, utan den anspelar på en idé om en känsla. Reklamen använder 

känsla som ett tecken för produkten, och när man väl köper den här produkten så köper man 

även den här känslan som man blir lovad. Williamson menar att känslan och produkten kan 

refereras som det betecknade och det betecknande, det är en process i två steg där all mening 
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är involverad samtidigt. Hon menar att en produkt kan gå från att representera en abstrakt 

känsla till att generera eller vara den känslan.  

Williamson använder sig av lycka som ett exempel, det är skillnad på att en produkt 

betyder lycka och att den är lycka. Produkten är alltid ett tecken i reklamen, så länge man inte 

äger eller konsumerar den. En produkt kan kopplas ihop med en känsla på två olika sätt; du 

kan gå och köpa en chokladask för att du känner dig lycklig; eller så kan du känna dig lycklig 

för att du har köpt en chokladask. Det är skillnad på dessa exemplen, då chokladen i det första 

exemplet inte är mer än ett tecken; det finns en känsla men det är en känsla som redan fanns, 

det är ett tecken för en känsla (Williamson 2005:36). 

Produkten i en reklam saknar en riktigt ”mening”. Produkten får först en mening när 

den kommer i kontakt med en person eller objekt av värde. Produkten har en mening som 

lyckligtvis svarar till någons livsstil, men det är viktigt att komma ihåg att meningen finns 

bara i reklamen (Williamson 2005:31). Efter att en produkt har fått mening genom en person 

eller ett objekt, får produkten, i sig, en mening. Det kan börja som en spegelbild av något yttre 

men kommer snart att representera det, produkten går från att vara det betecknade till att vara 

det betecknande. En produkt kan förknippas med en viss livsstil genom att vara en accessoar. 

Produkten och den ”riktiga” världen kopplas ihop på ett naturligt sätt och produkten tar över 

verkligheten, produkten blir tecknet självt (Williamson 2005:35). 

 

5.3 Symbol som varumärke 

Företag kan utifrån symboler skapa och stärka sin varumärkesidentitet. Det innebär att 

företaget skapar starka visuella associationer till sitt varumärke. Genom en visuell symbol kan 

varumärkets identitet få ett tydligare sammanhang, struktur och erkännande. David Aaker 

identifierar tre typer av symboler; visuellt bildspråk, metaforer och varumärkestradition. Han 

menar att syftet med att skapa en varumärkesidentitet genom symboler är att konsumenten 

direkt ska kunna identifiera märket och dess produkter, t.ex. McDonalds gula båge som bildar 

M:et. Aaker hävdar att allt som representerar varumärket kan ses som en symbol (Aaker, 

2002:84 – 85). 

 

5.4 Snapshottekniken 

Den så kallade snapshottekniken är bilder som är tagna och uppladdade på sociala medier med 

en mobiltelefon, och används idag av olika välkända varumärken som t.ex. Alexander Wang 

och Tophsop! De sociala medierna utmanar ständigt varumärken att hålla sig uppdaterade och 

vara rätt i tiden, vilket man kan se då många varumärken har gått över till att använda denna 

teknik. Varumärken framstår som mer personliga när de använder sig av denna teknik. Det 
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som har visat sig vara effektivt är att involvera konsumenterna på sociala medier, t.ex. att de 

lägger upp bilder på sig själva med företagets produkter och taggar dem (Colliander & Marder 

2017:34 – 35). 

Jonas Colliander och Ben Marder har gjort en studie där de undersöker hur vi 

konsumenter svarar på snapshottbilder kontra traditionella studiobilder på ett företags 

Instagram-konto. De menar på att det i nuläget inte finns något empiriskt bevis på att 

konsumenter svarar bättre på varumärkes snapshots än studiobilder, men tittar man generellt 

inom marknadsföringsliteraturen har studiobilder svarat bättre (Colliander & Marder 

2017:34). De vill med deras studie fylla det empiriska hålet och deras resultatet visar på att 

respondenterna följer fler konton som använder sig av snapshottekniken än den traditionella 

studiotekniken, de visade även på att bilder med snapshottekniken fick mer respons 

och ”gillningar”. Varumärket bakom Instagram-kontot uppfattades som mer trovärdiga vilket 

i sin tur gör att konsumenter har en bra attityd gentemot varumärket och troligtvis 

rekommenderar kontot för andra (Colliander & Marder 2017:38).  
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6. Material och avgränsning 

I detta kapitel kommer en avgränsning till uppsatsens material att presenteras samt 

redovisning av urval. 

 

6.1 Material och urval 

Materialet för denna uppsats är 12 bilder som Daniel Wellington har publicerat på sin 

Instagram mellan datumen 16 – 20 november 20184. Till varje inlägg tillkommer en caption, 

lite som en bildtext. Jag har valt att titta på bilder och text separat då jag har bedömt att 

relationen mellan bild och caption är irrelevant då analysen kommer ligga på bilden i sig och 

captionen i sig. Denna bedömning kan eventuellt påverka resultatet. 

Daniel Wellington lägger upp tre bilder per dag, vilket gör att insamlingsperioden inte 

blev så lång och att det just är dessa datum är helt enkelt så att det var då insamlingen av 

material påbörjades. Av en generell bedömning av Daniel Wellingtons innehåll på Instagram 

observerades det att det går väldigt mycket i säsong. I och med att urvalet till denna uppsats är 

gjord under hösten får man ha överseende med att det kommer vara en viss typ av bilder som 

representeras. Hade urvalet istället gjorts under t.ex. sommaren hade förmodligen andra 

känslor väckts än de som har framkommit i denna uppsats. Anledningen till att det är just 12 

bilder är för att det ska underlätta för mig i min kategorisering.  

                                                
4 Se bilaga 
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7. Metod 

För att utföra analysen kommer semiotikens denotation och konnotation att användas samt ett 

kodschema jag har utformat genom semiotiken och Abidins tre begrepp; spridning, samling 

och uppmaning. 

 

7.1 Semiotik 

Semitok innebär att man tolkar en bilds olika element som tecken för någonting. Semiotiken 

intresserar sig för kommunikation och meningsskapande, det bygger på tanken av att vi som 

individer har möjlighet att tyda bild och text som budskap. Yvonne Eriksson och Anette 

Göthlund skriver i sin bok ”Möten med bilder” att visuella uttryck har lika mycket betydelse 

som ord, de bär på sociala, kulturella och politiska betydelser på samma sätt som språkliga 

uttryck och ord. Man använder semiotik för att studerar hur människor kommunicerar genom 

tecken och hur dessa tecken samverkar i bilder för att påverka betraktaren. Man kan utgå från 

att en bild har ett öppet eller ett dolt budskap som den kommunicerar med en betraktare, där 

man kan anta att bilden skapar olika föreställningar hos en betraktare. Föreställningar om 

objekt, fenomen eller företeelser som i många fall bär på ett budskap och genererar 

värderingar. Det är möjligt att avläsa bilders budskap även när det saknas en förklarande text, 

Eriksson och Göthlund menar att det beror på att bilden i många fall liknar det avbildade. 

Bilderna är arrangerade på olika sätt, så som vi är vana att möta i den omgivningen, t.ex. 

genom användandet av centralperspektiv (Eriksson & Göthlund 2012:41 – 44).  

 När det kommer till att studera bilder är det fruktbart att se hur bilden är tagen och 

vilken relation som skapas till betraktaren. Är bilden tagen ovanifrån, öga mot öga eller 

underifrån? Genom detta kan man studera vilken roll betraktaren har i bilden t.ex. har 

betraktaren ett övertag då objektet i bilden är framställt som litet eller är betraktaren i 

underläge (Ekström & Larsson 2010:182).  

 

7.1.1 Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation är centrala begrepp inom semiotiken och för att analysera bilder. 

Denotation ger den bokstavliga, konkreta och uppenbara innebörden av en bild, man förstår 

bilden genom att identifiera vad den föreställer. T.ex. en bild av en gata betecknar alltid en 

gata, även om man redigerar färgerna i bilden så förblir denotationen densamma (Ekström & 

Moberg 2008:24). Det denotativa tecknet ger upphov till det andra begreppet, konnotation. 

Konnotation beskriver det samspel som sker mellan tecknet och betraktaren, hur vi 

väljer att tolka tecknet och vilken känsla tecknet förmedlar. Konnotation baseras på̊ 
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individens egna förutsättningar och tidigare erfarenheter vilket gör att de kan se olika ut 

beroende från vilken kultur man kommer ifrån (Fiske, 1997). Ändrar man färgerna i bilden 

kan konnotationen komma att bli något annat.  

 

7.2 Kategorisering 

Visuell representation av människor kan också kategorisera dem, oavsett om de är 

individualiserade eller collectivised. Visuell kategorisering är kulturell eller biologisk, eller en 

kombination av de båda. Kulturell kategorisering görs genom vanliga attribut av kläder, hår, 

posering o.s.v. och biologisk kategorisering görs genom stereotypiskt fysiska egenskaper. 

Denna kategorisering kan användas för att anropa positiva, men också negativa konnotationer. 

En bild kan skildra en militär som en ”action man” eller en kvinna som framställs som 

en ”Barbie” på grund av sin stereotypiska attraktivitet.  

Biologisk kategorisering kan också leda till rasistiska stereotyper. I tecknade politiska 

serier används biologisk kategorisering till att representera etniska stereotyper, t.ex. 

representerar dessa serier svarta människor med överdrivna läppar (Hansen & Machin 

2013:194).  

 

7.3 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att först fokusera på bilderna var för sig för att sedan kategorisera dem. Sedan har 

jag tittat på hashtags och hur de uppmanar konsumenter att engagera sig i varumärket.  

För min analys har jag gjort ett kodschema utifrån denotation, konnotation och 

Abidins tre begrepp. Denotation och konnotation kommer appliceras på bildanalysen medan 

Abidins tre begrepp kommer användas som analys på hashtags. Till detta kodschema har tagit 

inspiration och använt några frågor som studenterna Maja Ahlund & Kajsa Jonsson använder 

sig av i sin kandidatuppsats #Företag – En semiotisk analys av företags visuella 

kommunikation på Instagram. Jag har även formulerat egna frågor med inspiration från 

Anders Hansen och David Machin. Frågorna är formulerade för att passa just min analys.  

 

7.3.1 Kodschema 

Denotativa frågor  

1. Vilka objekt innehåller bilden?  

2. Vilka färger innehåller bilden?  

3. Vart ligger fokus i bilden? 

4. Vad är bildens perspektiv? 

5. Finns det människor i bilden? 
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6. Om ja, hur förhåller de sig i bilden? 

 

Konnotativa frågor  

7. Vad förmedlar bilden?  

8. Väcker bilden några känslor?  

9. Hur kan bilden tolkas? Vad händer i bilden? 

 

Abidins tre begrepp (till textanalysen)  

10. Finns det en shoutout? 

11. Är det någon form av tävling? 

12. Finns det en uppmaning? 

 

7.5 Metodproblematik 

En semiotisk analys går att tillämpa på allt som kommunicerar, det vill säga språk i form av 

både tal och bild (Ekström & Moberg 2008:17). Semiotiken har fått kritik då den oftast 

grundar sig i subjektiva och personliga tolkningar istället för att vara objektiv och opartisk. I 

och med att det bygger mycket på varje enskild individs erfarenhet, upplevelser och 

personliga uppfattningar kan olika forskare tolka samma forskningsobjekt på olika sätt, vilket 

ses som osystematiskt (Ekström & Moberg 2008:27). Det man får ha i åtanke är att jag 

kommer att analysera dessa bilder utifrån min kultur och förkunskap, vilket gör att alternativa 

tolkningar skulle kunna göras av samma bilder.   
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8. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer kodschemat att appliceras för att analysera inläggens captions med 

hjälp Abidins tre begrepp och tidigare forskning av de Kerilier m.fl. Även resultatet av 

analysen presenteras här. 

 

8.1 Bildanalys 

I en generell analys iakttog jag att alla bilder innehåller en person där man i sju bilder kan se 

personen och i de resterande fem bilderna ser man en kroppsdel i form av en arm och hand. 

Alla bilder är tagna i samma perspektiv, det som Ekström och Larsson beskriver som öga mot 

öga (Ekström & Larsson 2010:182), där man själv skulle kunna vara fotografen i varje bild. 

Det går även att urskilja Daniel Wellington produkter i alla bilder, i sju bilder är produkterna i 

fokus och i de resterande bilderna är det inte svårt att skymta klockan eller armbandet. Det är 

som Aaker skriver, att en visuell symbol kan ge ett varumärkes identitet ett tydligare 

sammanhang och struktur som gör att konsumenterna ska kunna identifiera varumärket och 

dess produkter (Aaker 2002:84 – 85). Daniel Wellington har en stilren och klassisk design 

vilket gör det till en klocka som är lätt att känna igen. Och med vetskapen om att Daniel 

Wellington tillverkar klockor (och armband) vet vi också vad vi ska leta efter i bilden som är 

publicerade av dem, våra blickar dras direkt till handleden på personerna i bilden.  

Jag har utifrån kodschemat (se 7.5) applicerat frågorna på respektive bild och sedan 

kategoriserat dem utefter vad de denoterar samt konnoterar. För att gå djupare in i analysen 

och få en större förståelse för hur Daniel Wellington kommunicerar sin varumärkesidentitet 

har jag kategoriserat de bilder som denoterar liknande saker samt det jag har funnit konnoterar 

liknande känslor. Kategori 1, 2 och 3 svarar på frågorna i kodschemat medan kategori 4 och 5 

är mer fokuserat på perspektiv. I varje kategori kommer jag även denotera och konnotera 

respektive bild var för sig. 
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Kategori 1. 

    
Bild 2.                            Bild 5.                           Bild 7.                          Bild 12. 

Bild 2 denoterar objekten träd, vatten, skor, klocka, hand, arm, tröja och ben. Färgerna 

man kan se i bilden är orange, blå, brun, grön, grå samt vit och fokusen ligger på klockan som 

sitter på armen. Man kan indirekt se att det är en människa i bilden av att döma av benen, 

handen och armen och i och med bildens perspektiv ser det ut som att det är personen i bilden 

som tagit en bild på sin egen arm och klocka. Konnoterar man bilden förmedlar den ett lugn, 

ett ögonblick. Klockan i det här fallet associeras till tid. I bakgrunden kan man se att det är 

solnedgång, eller soluppgång. Färgen orange är tecknet för sol. Jag får en känsla av att 

klockan representerar ett ögonblick och minne i samband med personen som sitter vid vattnet 

för att se solen gå upp eller ned.  

I bild 5 kan man se himmel, byggnader, vatten, träd, brygga, en båt och människa med 

en hatt. Färger man kan urskilja i bilden är röd, brun, blå, orange, grå och vit. Fokusen ligger 

på människan i bilden, som man ser i helkropp och står i profil med ansiktet bortvänt från 

kameran. Bilden är tagen framifrån ur ett normalperspektiv, som att det är någon som står 

bakom personen och tar bilden. Konnoterar man bilden förmedlar den ett lugn, som att man är 

ute på en söndagspromenad. Jag får en familjär känsla, som att det är en scen jag har sett förut 

där jag bor. Det känns inte som att det är samma upptäckande känsla som man får i bild 12 

och 7 men jag skulle ändå tolka det som en upplevelse då det är en extremt vacker natur som 

inte alla upplever dagligen. Man skulle även kunna se det som att personen i bilden ska åka 

någonstans med båten som ligger till vid bryggan, för att upptäcka en ö som kanske ligger i 

sjön. Båten i denna bild skulle kunna vara ett tecken för att komma iväg eller åka på äventyr.  

I bild 7 kan man denotera berg, snö, vatten, himmel, träd, en människa, en hatt, klocka 

och ryggsäck. Man kan se färgerna vit, turkos, grå, brun och beige. Fokusen i bilden är på 

människan som står med ryggen mot kameran. Bilden har en svag antydan till att vara tagen 

ur ett fågelperspektiv då man ser personen lite ovanifrån. Människan i bilden tittar ut mot 

vattnet. Konnotationerna i denna bild förmedlar en upplevelse och en upptäckt, jag får 

känslan av att platsen på bilden är en plats som personen precis har upptäckt efter att ha 
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vandrat ett tag. Ryggsäcken är tecknet för vandring och likaså hatten, det finns inga tecken på 

sol i bilden vilket gör att hatten inte kopplas till en solhatt. Denna typ av plats är inte något 

ställe jag skulle säga att man går förbi varje dag, vilket gör det till en upplevelse att se. Man 

kan även urskilja en klocka på personens arm, vilket i det här sammanhanget är en från Daniel 

Wellington.  

I bild 12 kan man denotera is, snö, berg, sten, himmel, en människa, en hatt och ett 

par kängor. Man kan se färgerna vit, blå, rosa, grå och brun. Fokusen i bilden ligger på 

personen som är mitt i bild och bilden är tagen i ett normalperspektiv, d.v.s. rakt framifrån, 

som att det är någon som står bakom kameran och tar bilden. Människan i bilden syns i profil 

och går på stenarna, tittandes ner i marken. Konnoterar man denna bild skulle jag säga att den 

förmedlar en upplevelse och upptäckt samt framkallar en känsla av lugn. I och med snön, isen 

och bergen skulle bilden kunna vara tagen vid en glaciär eller i någon bergskedja som 

Alperna, det är inte något man besöker dagligen vilket gör det till en upplevelse. Jag skulle 

tolka denna bild som att det är någon som reser runt på Island och upptäcker ny spännande 

och vacker natur.  

I bild 12, 7 och 5 får jag en känsla av att de inte är ensamma, de är på platsen med 

någon som tar bilden på dem. Av att döma av den individuella analysen av varje bild kan man 

se att i alla bilder förekommer objekten människa (i någon form), vatten, träd och himmel, 

vilket är den främsta anledningen till att jag har valt att ha dem i samma kategori. Det är 

väldigt mycket natur och alla bilder är tagna i utomhusmiljö att döma av de förekommande 

objekten där t.ex. himmel är ett tecken för öppet och träd ett tecken för natur. Dessa bilder 

innehåller även färgerna vit, olika nyanser av blått och brunt och konnoterar friluftsliv, resor, 

upptäckter och lugn. Dessa bilder kan tolkas som att personen i bilden är ute och reser 

alternativt upptäcker ny natur. Kanske personen backpackar i Alperna eller är på bilresa i 

USA. 

 

Kategori 2. 

    
Bild 1.                           Bild 3.                         Bild 4.                            Bild 11. 
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I bild 1 kan man se objekten människa, himmel, byggnader och klocka. Färgerna i 

bilden är beige, grön, blå och svart. Fokusen i bilden är på människan som man ser i profil, 

tittandes ut från en byggnad. Personen håller upp armen mot ansiktet vilket gör att man tydligt 

kan se klockan. Bilden är tagen i ett perspektiv som gör att man ser personen i jämnhöjd, som 

att man själv hade kunnat stå bredvid personen och tagit bilden. Konnotationerna i bilden är 

en resa till en stad och upptäcka dess gamla byggnader. Denna typ av arkitektur är inte så 

vanlig idag och det ser ut att kunna vara en gammal kyrka. Byggnaderna är tecken för en 

gammal stad och klockan är ett tecken för Daniel Wellington. Bilden skulle kunna tolkas som 

att någon är på en weekend i Milano för att upptäcka och uppleva gammal kultur och 

arkitektur.  

Bild 3 denoterar en bil, människa, klocka och snö. Färgerna som förekommer i bilden 

är gul, svart, vit och blå. Fokusen i bilden är på människans arm som rör en fönsterruta på 

bilen, man kan inte se ansiktet på personen ifråga utan man ser nästintill bara armen. Bilden är 

tagen rakt framifrån som att man som betraktare skulle kunna vara den som är bakom 

kameran. Bilden konnoterar resa, upplevelse och minne. Bilen i bilden är gul vilket associeras 

till taxibilarna i New York samt att det går att urskilja lite snö på bilen. Snön i det här fallet 

blir tecken för kyla och vinter, klockan är tecknet för Daniel Wellington. Det ser lite ut som 

att personen i bilden ska skriva eller rita något på fönsterrutan. Denna bild skulle kunna tolkas 

som en weekend i New York när det är kallt, ett minne från när personen ritade något på en 

taxibils fönsterruta för att det var immigt.  

Bild 4 denoterar byggnader, torg, parasoll, våfflor, händer, löv, träd, armband, fontän 

och stolar. Färgerna man kan se i bilden är grön, röd, blå, gul, rosa, beige, brun, grå, vit och 

svart. Bilden har fokus på de två våfflorna som hålls upp mot färgglada hus och bilden är 

tagen ur ett perspektiv som gör att det ser ut som att det är en själv som har tagit bilden. 

Konnotationerna i bilden förmedlar en känsla av resa och upptäckter. Man får en känsla av att 

personen på bilden är på en torgmarknad, där fontänen och stolar är tecken för torg och 

våfflorna skulle kunna vara tecken för marknad. Armbandet som tydligt syns på personens 

arm är en produkt från Daniel Wellington. Jag tolkar bilden som ett minne av resan till 

Cologne där personen i fråga åt våfflor på en torgmarknad. 

Bild 11 denoterar människor, lyktstolpe, byggnader, torg, staty, himmel och parasoll. I 

bilden kan man se färgerna rosa, brun, röd, grå, svart, orange, gul och beige. Fokusen i bilden 

är på människan som står närmast kameran, någon som håller i lyktstolpen. Personen som det 

är fokus på står i profil med blicken vänd bort mot kameran och resterande människor i bilden 

syns på långt avstånd, lite som statister. Bilden är tagen ur ett normalperspektiv, som att man 

som betraktare hade kunnat tagit bilden. Konnoterar man denna bild förmedlar den 
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upptäckten av en ny stad, man får en känsla av att det är runt middagstid och dags att hitta en 

perfekt restaurang. Den rosa och orangea färgen på himlen är tecken för solnedgång och 

torget med människor blir tecknen för liv och rörelse. Parasoll blir tecken för något ställe att 

sitta på, fik eller restaurang. Tittar man noga i bilden kan man urskilja en Hard Rock Café 

restaurang.  

Objekt som förekommer i bild 1, 11 och 4 är himmel och byggnader av olika slag, 

vilket är anledning till att de har blivit placerade i samma kategori. Bild 11 och 4 har även ett 

torg och parasoller. Anledning till att bild 3 har kommit med i denna kategori baserat på dess 

konnotationer. Dessa bilder konnoterar mycket stad av att döma av tecknen bil, torg och 

byggnader, till skillnad från kategori 1 som konnoterar natur och friluftsliv. Dessa bilder 

skulle kunna tolkas som personer som åker runt i Europa för att upptäcka nya kulturer och 

arkitektur. Av dessa bilder får jag en känsla av att de reser med någon, att det är deras 

resekompis som har tagit bilderna.  

 

Kategori 3. 

    
Bild 8.                             Bild 9.                          Bild 6.                          Bild 10. 

Bild 8 denoterar en arm, klocka, armband och stickad tröja. Färger man kan se i bilden 

är vit, brun och brons. Bildens fokus är på klockan och armbandet som sitter på armen, bilden 

är tagen ur ett perspektiv som att det är en själv som är fotografen. Konnotationerna i denna 

bild är fräschhet och classiness då den brunbrända armen möter den vita färgen. Färgen vit 

blir ett tecken för fräschhet och brun blir tecken för utlandssemester och sol. Stickat skulle 

kunna vara ett tecken för höst. Den här bilden kan tolkas som någon som nyss varit på 

semester i ett varmt land och precis kommit hem för att återgå till vardagen. Klockan och 

armbandet är tecken för Daniel Wellington, som är med i ögonblicket då personen återgår till 

vardagen.  

I bild 9 syns objekten löv, frukt, blommor, mobil, hand, armband och stickad tröja. 

Färger som förekommer är vit, röd, gul, grå, orange, rosa, grön och svart. Bildens fokus ligger 

på mobilen och i mobilen kan man se tröjan och löven, som ligger framför mobilen. Denna 
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bild är tagen som att en själv skulle kunna vara fotograf i ett fågelperspektiv då vi ser motivet 

rakt ovanifrån. Löven i bilden är tecken för höst, precis som den stickade tröjan. 

Konnotationerna av denna är någon som tar bild på sin nya hösttröja för att troligtvis lägga 

upp Instagram. Mobilen är ett tecken för uppkoppling och sociala medier. Armbandet är 

tecknet för Daniel Wellington, och kan tolkas som att de ska följa med personen in i hösten 

och vara med och uppleva allt personen i fråga kommer göra.  

Bild 6 denoterar en människa, en katt, löv, frukt, träd, kopp, bok, pumpa, väska, korg, 

filt, bakverk, låda, stickad tröja och klocka. Färgerna i bilder är brun, vit, röd, svart, gul och 

grå. Bildens fokus är på människan och katten och bilden är tagen som att fotografen har gått 

ner på huk för att komma i jämnhöjd med människan och katten som ligger ner på marken. 

Konnotationerna i denna bild är picknick i skogen på hösten. Filten och bakverket är tecken 

för picknick och löven är tecken för höst och skog. Människan och katten ser ut att leka med 

varandra. På människans arm kan man se en klocka, som är tecknet för Daniel Wellington. 

Denna bild fångar minnet av människan och kattens tid tillsammans.  

Bild 10 denoterar en människa, koala, träd, löv, klocka och solglasögon. Färger som 

förekommer i bilden är brun, vit, beige och grön. Bildens fokus ligger på människan som man 

ser i profil med sin arm uppe så man kan se klockan, vänd mot koalan i trädet. Bilden är som 

tagen som att fotografen står precis bredvid personen i bilden. Jag tolkar bilden som att 

människan på något zoo och har stannat vid koalorna för att ta en bild tillsammans med 

djuret. Denna bild konnoterar ett ögonblick när människan möter koalan. Klockan är ett 

tecken för Daniel Wellington, som i detta fall är ett tecken för ett ögonblick. Koalan är tecknet 

för zoo. 

Bild 8, 9 och 6 innehåller något som är stickat och i bild 6 och 10 kan man se djur, i 

form av katt och koala, och natur i form av löv och träd. I bilderna kan man se färgerna brunt, 

vitt och beige. Dessa bilder har, likt kategori 2, inte så mycket denotativt gemensamt men jag 

bedömer deras konnotationer som liknade då de har Daniel Wellingtons produkter mycket i 

fokus samt förmedlar samma känsla av ögonblick och minnen. Bilderna i denna kategori 

skapar mer minnen och ögonblick än upplevelser och upptäckter som man kan se i kategori 1 

och 2.  
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Kategori 4. 

    
Bild 4.                            Bild 9.                          Bild 8.                          Bild 2. 

 Bild 4, 9, 8 och 2 är alla tagna i ett perspektiv som förmedlar känslan av att vi som 

betraktare skulle kunna vara fotografen. Jag bedömer även att dessa bilder har Daniel 

Wellingtons produkter väl synliga, fokusen i bilden ligger på klockan eller armbandet. Här 

kan man återkoppla till Colliander och Marders teori om snapshots, att konsumenterna har 

tagit bild på sig själva med Daniel Wellingtons produkter och laddat upp dessa bilder med sin 

mobiltelefon, i bild 9 kan vi även urskilja en mobil. Dessa bilder är även mer stilleben, det är 

bilder på något och inte på någon. 

 

Kategori 5.  

    
Bild 7.                           Bild 10.                        Bild 1.                          Bild 11. 

 Dessa bilder är tagna ur samma perspektiv som i kategori 4, dock det som skiljer är 

känslan. I dessa bilder skulle en själv kunna vara fotograf men skulle även kunna stå bredvid 

den som är fotograf. Man får en känsla av att det är en själv som tar bild på sin kompis och till 

skillnad från kategori 4 finns det ett liv i bilden i form av en människa, i halvkropp. I bild 7 

och 11 är personen fotad bakifrån medan i bild 10 och 1 står personen i profil, men i alla 

bilder är det ingen som tittar in i kameran.  
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8.2 Textanalys 

I en övergripande analys fann jag att alla inlägg innehåll #DanielWellington samt en shoutout 

till en annan användare på Instagram, som är fotografen av bilden de har valt att lägga upp. 

Precis som de Kerilier, Audrezet och Suprin skriver (se 4.2), kan man se i Daniel Wellingtons 

captions hur de engagerar sina konsumenter genom olika hashtags. Genom dessa hashtags 

förser Daniel Wellington sina konsumenter med olika interaktionsmöjligheter, de bygger på 

så kallad online brand community.  

Dessa captions har jag kategoriserat utefter hashtags och hur Daniel Wellington 

uppmanar sina konsumenter att engagera sig i olika tävlingar eller frågor. 

 

#WellingtonWorldwide 

 
Denna typ av inlägg som förekommer på Daniel Wellingtons Instagram börjar med en 

ledande fråga varpå den avslutas med hashtagen; ”WellingtonWorldwide”. Inlägget fortsätter 

med ”Let us know in the comments and we will repost a photo from one of the suggested 

locations”. Denna hashtag uppmuntrar konsumenterna att ge förslag på diverse olika resmål i 

inläggets kommentarsfält. Den användaren som kommer med bäst förslag får en shoutout och 

den användaren som har en bild från den vinnande platsen får sin bild i Daniel Wellingtons 

flöde, även den användaren får en shoutout (förutsatt att Daniel Wellington är taggad i 

bilden). Med denna hashtag kan man se att Adibins begrepp samling appliceras då Daniel 

Wellington skapar en typ av tråd som bjuder in konsumenterna att interagera. Indirekt skulle 

denna typ av inlägg kunna vara en form av tävling, priset är en shoutout i Daniel Wellingtons 

egna kanal. 
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#DWPickoftheDay 

 
Genom hashtaggen ”DWPickoftheDay” uppmanar Daniel Wellington sina 

konsumenter att dela och inspirera andra med sina bilder på Daniel Wellingtons produkter 

samt att användarna får en chans att komma med på Daniel Wellingtons egna Instagramkonto. 

Varje inlägg börjar med ett; ”Congratulations” och fortsätter med att annonsera dagens 

vinnare, dagens fotograf. Sedan kommer texten;” Make sure that you tag your photos with 

#DanielWellington for a chance to get featured”. För att avsluta inlägget hänvisar de till sin 

hemsida där du man ska kunna hitta sina egna favoriter samt sin närmsta butik. Denna hashtag 

kan man applicera Abidins begrepp uppmaning på då Daniel Wellington uppmanar 

konsumenterna att hitta sina favoriter bland deras sortiment, ta en bild på produkten samt 

tagga bilder med #DanielWellington, som i det här fallet kan ses som en kommersiell 

kampanj hashtag.  
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#DanielWellington 

 

 
 I dessa captions saknas en tydlig uppmaning uppmaning och tävling, men de har 

fortfarande hashtagen #DanielWellington, den hashtagen som skapar gemenskap kring 

varumärket. #DanielWellington blir i dessa inlägg nyckeln till de Kerviler, Audrezet och 

Suprins begrepp; online brands communities. Det är genom att använda denna hashtag som 

konsumenterna kan inspirera och inspireras av varandra. Är man en del av denna gemenskap 

vet man att även denna hashtag är en typ av uppmaning, då man genom att använda den på 

sina egna bilder har en chans att få komma med på Daniel Wellingtons flöde.  

 

8.3 Resultat 

Av min analys kan man konstatera att bilderna Daniel Wellington väljer att lägga upp på sin 

Instagram väcker känslorna av upplevelser, upptäckter, ögonblick och minnen. Dessa känslor 

är, att döma av deras hemsida, vad de vill associera sina produkter med. Man kan även se att 

de mycket aktivt använder sig av hashtags för att engagera sina konsumenter. Dessa hasgtags 

uppmanar konsumenter att nästintill hjälpa Daniel Wellington med marknadsföring och 

kommunikationsstrategi i utbyte mot att få synas i deras flöde på Instagram.  

 Kommer gå in mer på resultatet i diskussionen. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel kommer tidigare nämnda teorier och forskning att kopplas till resultatet av 

analysen för att, genom en diskussion, få en djupare förståelse för hur Daniel Wellington 

väljer att kommunicera sitt innehåll på Instagram. 

 

Resultatet av min bildanalys är att Daniel Wellington väljer att lägga upp bilder som har en 

känsla av upptäckter, upplevelser, ögonblick och resor. Detta resultat kanske inte kommer 

som en överraskning då det hänger ihop med deras identitet och skapande av det så kallade 

DW World. För att citera deras hemsida; ”… en Daniel Wellington-klocka, förutom att visa 

tiden, också kan representera ett speciellt ögonblick eller minne.”5.  

I varje bild kan man urskilja Daniel Wellingtons produkt, och varje bild representerar 

ett ögonblick. Daniel Wellingtons produkter i dessa bilder representerar inte någonting utan 

det är när de kommer i kontakt med kontexten som mening skapas. För att återkoppla till 

Williamson (se 5.2), så representerar inte klockan i sig ett ögonblick eller minne utan får sin 

betydelse när den t.ex. kommer i kontakt med en persons livsstil. Utifrån min analys 

konnoterar majoriteten av valda bilder upptäckter, upplevelser, ögonblick och resor, vilket ger 

Daniel Wellingtons produkter dessa meningar. Skulle Daniel Wellington istället välja att 

lägga upp bilder i t.ex. kontorsmiljöer skulle inte deras produkter representera ett ögonblick 

eller minne utan snarare affärer och framgång, vilket inte går ihop med deras 

varumärkesidentitet.  

Även fast man vet att det är en reklambild för Daniel Wellingtons produkter blir det 

inte lika tydligt då bilden är visuellt tilltalande. Det är precis det som Colliander och Marders 

studie visar (se 5.4), där användningen av den så kallade snapshottekniken gör att ett 

varumärke framstår som mer personliga vilket i sin tur stärker trovärdigheten gentemot 

konsumenterna. Jag skulle hävda att det är detta som gör att vi som konsumenter inte tänker 

på att det faktiskt är reklam vi ser i vårt flöde, och det är så jag uppfattar Daniel Wellington 

som varumärke. De jobbar mer med att engagera konsumenter i varumärket än att lägga upp 

studiobilder för att sälja produkter, som de skriver på deras hemsida; ”Våra kunders 

entusiasm, hängivenhet och kreativitet är en viktig byggsten för Daniel Wellington.”6 

Daniel Wellingtons bilder på Instagram är, som tidigare nämnt, mestadels reposts från 

andra användare, vilket hänger ihop med deras identitet då de ser konsumenternas 

engagemang som en viktig byggsten i varumärket. Det visar även på att Daniel Wellington 

                                                
5 Se hela citatet i 3.3 
6 Se hela citatet i 3.3 
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kommunicerar ut en tydlig varumärkesidentitet då konsumenterna har förstått deras koncept, 

de har anammat DW World.  

Ett till exempel där man kan se att Daniel Wellington lever upp till sin 

varumärkesidentitet om att konsumenter är viktiga är hur de använder sina captions. Utifrån 

min analys kunde man konstatera att de använder sig av hashtags och uppmaningar för att 

starta diskussion. Genom dessa hashtags uppmanar de konsumenter att generera eget material 

för Daniel Wellington att använda sig av, i utbyte mot en shoutout.  

Att använda sig av denna strategi kan vara både bra och dåligt för ett varumärke. Som 

man kan se i de Kerviler, Audrezet och Suprin konferenspaper (se 4.2) reagerade 

konsumenter olika när de upptäckte att deras bilder hade blivit repostade av ett varumärke. 

En hade sagt “I feel like they stole my picture, […] I am happy about it, but for me it is 

stealing a picture”7. Denna konsument hade ingen aning om att varumärket ifråga hade 

repostad dennes bild, vilket väcker upprördhet. När ett varumärke gör på detta sätt tappar de 

sin trovärdighet hos konsumenten vilket i sin tur gör att konsumenten förmodligen kommer 

sluta vilja förknippas med varumärket och dess produkter.  

Daniel Wellington är, utifrån mitt urval, bra på att ge sina konsumenter en shoutout, 

vilket jag tror är en anledning till att konsumenterna fortsätter engagera sig i varumärket. Det 

är precis som de Kerviler, Audrezet och Suprin studie visar (se 4.2), att konsumenterna vill 

ha något i utbyte för att varumärken ska använda deras bilder som material. I utbyte vill de ha 

något som gynnar de själva på sociala medier, t.ex. en shoutout eller någon annan form av 

exponering.  

En annan konsument i de Kerviler, Audrezet och Suprin studie uttryckte sig såhär; 

“you feel like you are recognized as a customer who brings them something […], the time you 

spent to take the picture is recognized, and for me it is a kind of thanks”8. Precis som i det 

första exemplet hade inte användaren i fråga någon aning om att varumärket hade använt 

dennes bild, men denna användare ser sin repost som något positivt. Den ser det som att den 

har fått någon form av bekräftelse för sitt engagemang då tid faktiskt har lagts ner på bilden i 

fråga. Som att varumärkets repost kan ses som ett ”tack för ditt engagemang”, denna 

konsument anser att den har fått något i utbyte.  

Av de inlägg jag har analyserat är bilder med snapshottekniken det som dominerar, 

som i bilderna i kategori 4 och 5. I kategori 4 är bilderna fotade i ett perspektiv som gör att 

man får känslan av att en själv hade kunnat tagit bilden på sig själv, medan i kategori 5 får 

man känslan av att man fotograferar sin kompis. Denna typ av teknik när det kommer till bild, 

                                                
7 Se hela citatet i 4.2 
8 Se hela citatet i 4.2 
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gör att fler känner att de också kan bidra. T.ex. bild 8 skulle egentligen vem som helst kunna 

ta, det krävs ingen studio med studiolampor och professionella fotografer, utan allt du 

behöver är en klocka från Daniel Wellington. Jag skulle säga att tack vare att Daniel 

Wellington använder sig av snapshottekniken så känner sig fler inkluderade och att de själva 

kan bidra till gemenskapen med bilder.  

10. Slutsats 

I och med det nya medielandskapet och de nya sätten att kommunicera kan man utifrån min 

analys se att det är något Daniel Wellington har anammat och kan vara en anledning till att de 

har blivit så stora på så kort tid.  

För att svara på frågeställningar så kommunicerar Daniel Wellington sin 

varumärkesidentitet i bilderna de lägger upp på Instagram. Deras bilder representerar olika 

ögonblick, minnen, upplevelser och upptäckter, vilket är det som de vill associera sina 

produkter med. Av att döma från intervjun Kallur gjorde med en anställd på Daniel 

Wellington (se 3.3) så väljer varumärket själva vilka bilder som ska lägga upp och på så sätt 

visar hur Daniel Wellington vill framstå som varumärke. Utifrån mitt urval tycker jag att de 

får ut sin identitet på ett bra sätt. Det är som sagt repost från andra användare på Instagram, 

och det visar på att Daniel Wellington kommunicerar sin identitet på ett tydligt sätt då 

konsumenterna lägger upp bilder som Daniel Wellington sedan använder sig av. 

Konsumenterna har med andra ord förstått deras koncept.  

Daniel Wellington engagerar sina konsumenter genom hashtags som 

#DanielWellington eller #DWPickoftheDay. Det är genom dessa hashtags som Daniel 

Wellington får sina konsumenter att faktiskt ta egna bilder med sina Daniel Wellington 

produkter och lägga upp på sociala medier. Det är genom just dessa hashtags som 

konsumenterna blir engagerade i varumärket, för tar de en tillräckligt bra bild kan de få en 

chans att hamna på Daniel Wellingtons Instagram, vilket skulle generera fler följare för en 

själv.  
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