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Abstract 
Today we live in a society that focuses more and more on the visual aspects. Visual identity is 

the most visible part of a company's communication with the outside world, yet it is relatively 

unexplored in the academic literature. The purpose of this paper is to investigate how 

consumers perceive brands based on their visual identity. The thesis will include a qualitative 

method, consisting of a semiotic image analysis and focus group interviews. The results show 

that the perception of the brand based on the visual identity depends on the expectations the 

consumer has about the industry. The visual identity of the chosen companies was considered 

refreshing, exciting and playful, which attracted consumers. But the more consumers became 

aware of their visual identity, the more skeptical they became. 
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Sammanfattning 

Vi lever idag i ett samhälle som fokuserar alltmer på det visuella. Visuella identiteten är den 

mest synliga delen av ett företags kommunikation med omvärlden, ändå är den relativt 

ouppmärksammad i den akademiska litteraturen. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur konsumenter uppfattar varumärken utifrån dess visuella identitet. Uppsatsen kommer 

inneha en kvalitativ metod, bestående av en semiotisk bildanalys samt fokusgruppsintervjuer. 

Resultaten visar att uppfattningen av varumärket utifrån den visuella identiteten beror på vilka 

förväntningar konsumenten har på den branschen. Den visuella identiteten hos de valda 

företagen uppfattades som uppfriskande, spännande och lekfullt, vilket attraherade 

konsumenterna. Men ju mera konsumenterna tog del av deras visuella identitet, desto mera 

skeptiska blev de.  
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1.Inledning  
I första avsnittet presenteras det valda studieområdet. Sedan följer en problemformulering 

samt redogörelse för studiens syfte. 

 

Varumärken har kommit att spela en allt större roll i dagens samhälle (Melin 1999). Vi möts 

dagligen av olika varumärken som vill kommunicera sitt budskap. När vi går till banken, åker 

buss, köper en kaffe möts vi ständigt av varumärken runt om oss. Varumärkens sätt att 

kommunicera med sina kunder har utvecklats de senaste åren och konkurrensen om att vinna 

kundernas förtroende är hård. Därför behöver varumärken sticka ut i sin kommunikation för att 

tilltala rätt målgrupp. Ibland lyckas ett företag fånga ens uppmärksamhet och bli den lysande 

stjärnan i medvetandet. Då väljer konsumenten banken, hudvård eller kaffet utifrån den 

visuella identiteten. Visuell identitet är klädseln för varumärket, det första mötet konsumenten 

har med varumärket.  

 

Ett exempel som fångat uppmärksamhet inom skönhetsbranschen är Glossier, som på ett år 

lyckades växa med 600% i omsättning (Catagnus 2017). Glossiers visuella identitet lyckas 

fånga varumärkets personlighet på ett lekfullt och enkelt sätt. Glossier är känt för dess simpla 

och stilrena visuella identitet som följer en röd tråd i all visuell kommunikation, vilket gör 

varumärket igenkännbart. Den visuella identiteten kommer till uttryck via alla företagets 

kanaler. 

 

En ny visuell identitet kan även ändra på hur ett företag uppfattas i en traditionell bransch som 

sällan förnyas visuellt. Klarna valde 2017 att lägga stor vikt på deras visuella identitet. Genom 

att göra detta i en bransch där det vanligtvis inte läggs fokus på hur varumärket uppfattas utåt, 

har Klarna lyckats skapa en differentierad och unik profil inom bankvärlden. Den nya visuella 

identiteten togs fram i samarbete med reklambyrån DDB Stockholm, som ville föreställa Klarna 

som ett livsstilsvarumärke och bygga en visuell identitet utifrån detta (Klarna u.å). Detta har 

visat sig vara lyckat i och med att samarbetet vunnit bland annat Guldägget 2017 för deras 

“Smoooth” kampanj. Guldägget är en tävling där Sveriges mest kreativa och bästa 

kommunikationslösningar lyfts fram (Guldägget u.å). En tillväxt kan ses i Klarnas verksamhet 

efter att den nya visuella identiteten togs fram (Klarna u.å). 
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Ett företags visuella identitet innefattar logotyp, ikon, färgsättning, bildspråk och typografi (Hart 

& Murphy 1997). Den visuella identiteten är ansiktet utåt för företag. Det är den visuella 

identiteten som skiljer ett företag från ett annat och skapar igenkänningsfaktor (Hart & Murphy 

1997). Både Klarna och Glossier är exempel på företag som uppmärksammats i varsin 

bransch, Klarna inom bankbranschen och Glossier inom skönhetsbranschen. Både Glossier 

och Klarna har lyckats fånga vår uppmärksamhet med en iögonfallande och tilltalande visuell 

identitet. Detta har väckt vårt intresse för de valda företagen.  

1.1 Problemformulering   

Av alla de mänskliga sinnena vi har så är synen den vi använder oss mest av och närmare 

80% av vår hjärna är tillägnad åt att känna igen visuella stimuli (Hart & Murphy 1997). Visuella 

stimuli uppfattas och inlärs snabbare än verbal stimuli och stannar i minnet längre (Henderson 

et al. 2003). Vi lever idag i ett samhälle som fokuserar alltmer på det visuella och de flesta av 

våra vardagliga beslut görs baserade på det vi ser (Hultén, Broweus & van Dijk 2012). Behovet 

av en stark varumärkesidentitet har ökat i och med den hårda konkurrensen i dagens samhälle 

(Balmer & Gray 2000). Den snabba digitaliseringen har lett till större krav från konsumenter 

och det gäller för företag att ha koll på trender för att bibehålla sin relevans och kundgrupp. 

Digital media har ändrat sättet konsumenter engagerar sig med varumärken, där 

marknadsföringen aldrig varit lika utmanande, dynamisk och mångsidig. Konsumenter har 

integrerat digitala medier till alla aspekter i det dagliga livet (Ryan 2016). Reklamer på TV 

fungerar inte längre för att fånga kundens uppmärksamhet, då störst informationsspridning 

sker på sociala medier. Där informationsspridningen sker, sker också varumärkesbildandet 

(Qualman 2010).  

 

Då den visuella identiteten ofta är den första kontakten en potentiell kund har med ett 

varumärke så är det viktigt att den stärker och kommunicerar varumärket på ett effektivt sätt. 

All företags visuella kommunikation i form av marknadsföring och reklam bidrar till 

allmänhetens uppfattning om företaget (Alessandri 2001). Ett företags uppfattning skapas 

utifrån hur konsumenterna uppfattar varumärket snarare än vad själva företaget vill 

kommunicera. Ifall företagets egna uppfattning om sitt varumärke inte stämmer överens med 

hur konsumenten uppfattar detta varumärke blir det svårt för företag att positionera sig rätt 

inom marknaden (Janonis, Virvilaité & Dovaliené 2007). Det är därmed konsumenternas 

uppfattning som väger mera än företagets. En ny visuell identitet kan sägas vara det första 

steget för att bilda sig en uppfattning om företaget (Van den Bosch & De Jong 2005).  
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Genom den visuella identiteten skapas kännedom och igenkänning kring varumärket (Hultén, 

Broweus & van Dijk 2012). En lyckad visuell identitet påverkar företagets alla intressenter och 

skapar förtroende (van Riel 1995, refererad i Jenkins & Melewar 2002). Ett sätt att skapa 

igenkänning genom den visuella identiteten är via färg och logotyp. De flesta företag gör 

färgvalet för att de ska associeras med och symbolisera företagets identitet och de värden de 

står för (Hultén, Broweus & van Dijk 2012). Igenkänning kan även skapas via logotypen. 

Logotyp är något som förmedlar visuella identiteten då det är en central del av ett företags 

visuella profil och är den faktorn som skapar visuellt förtroende vid första ögonkastet 

(Bergström 2009).  

 

Den visuella identiteten och dess problemområden har fått lite uppmärksamhet inom den 

akademiska litteraturen, fastän den visuella identiteten är den mest synliga delen av ett 

företags kommunikation med omvärlden. Det är den visuella kommunikationen som möjliggör 

kommunikationen med kunderna internationellt (Pittard, Ewing & Jevons 2007). Även om 

reklam och marknadsföring i allmänhet är visuellt har konsumentforskningen inte antagit ett 

visuellt perspektiv (Schroeder 2002). Trots den ökade medvetenheten om inflytandet av visuell 

identitet på konsumenternas uppfattning så finns det relativt lite forskning kring hur det 

påverkar på konsumentens åsikter och uppfattningar (Köksal, refererad i Negm & Tantawi 

2015). Detta kan bero på att två olika branscher måste samarbeta när det kommer till den 

visuella identiteten; de som har koppling till grafisk design samt marknadsföring och 

kommunikation (Van den Bosch & De Jong 2005). Problemet med den visuella identitetens 

forskande har även varit den tvetydiga definitionen av ordet (van den Bosch & De Jong 2005). 

Designens roll i marknadsföring för att nå ut till konsumenter har blivit mer uppmärksammat 

inom forskning senaste åren (Negm & Tantawi 2015). Det som forskats innan är dock hur de 

enstaka faktorerna som logotyp, färg eller bildspråk påverkar kundens varumärkesbild, men 

helheten är relativt outforskad. 

 

Vi vill i denna uppsats undersöka hur visuella identiteten som helhet uppfattas av konsumenter, 

det vill säga alla de faktorer som utgör den visuella identiteten. Uppsatsen kommer inneha ett 

konsumentperspektiv och undersöka hur konsumenten uppfattar den visuella identiteten hos 

två valda företag inom varsin bransch. För att besvara detta kommer det utföras en semiotisk 

bildanalys för att forska hur den visuella identiteten digitalt når ut till konsumenter samt genom 

fokusgruppsintervjuer undersöka hur konsumenterna uppfattar dessa varumärken utifrån 

deras visuella identitet.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenter uppfattar varumärken utifrån 

dess visuella identitet.  

 

För att besvara studiens syfte har uppsatsen utgått från dessa frågeställningar:  
-Hur når den visuella identiteten ut till konsumenterna?  

-Hur uppfattar konsumenterna den visuella identiteten? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie kommer att fokusera på den visuella identiteten hos företagen Klarna och 

Glossier. Studiens syfte är däremot inte att undersöka hur företagen själva arbetar med att 

bygga sin visuella identitet utan kommer enbart att fokusera på konsumentens perspektiv. 

Konsumenterna vi valt att avgränsa oss till är generationen Millennials. Granskningen av den 

visuella identiteten kommer ske digitalt.  

 

2. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt tar upp de teorier som kommer användas för att analysera studiens empiri.  

2.1 Varumärke och varumärkesidentitet 

Senaste årens utveckling har lett till att varumärkens betydelse för företag blivit allt viktigare. 

Innan har det varit främst företag med fokus på konsumentprodukter som satsat på ett starkt 

varumärke men i dagens samhälle är det aktuellt för alla. Med varumärke menar Frans Melin 

alla de tecken som används för att särskilja sig från konkurrenter, vilket innefattar allt från 

bokstäver, siffror, form, grafik och design (Melin 1999). Ett varumärke representerar de känslor 

och associationer som väcks av ett företag, en produkt eller tjänst, det vill säga hur omvärlden 

uppfattar företaget. Varumärket är det som ligger till grund för företagets identitet och 

kommunikation (Melin 1999).   

 

Varumärkesidentitet innefattar det varumärket står för. Det är viktigt att denna identitet är klar 

och tydlig för företaget för att lyckas skapa ett starkt varumärke (Melin 1999). Körberg (2008) 

förklarar varumärkesidentiteten som företagets DNA, som sedan yttrar sig på olika vis 

beroende på var företaget visar upp sig. Visuell identitet innebär företagets 



 

 5 

varumärkesidentitet och vision koncentrerat i ett visuellt format. Varumärkesidentiteten bör 

vara unik och skapa igenkänning för att framkalla positiv påverkan för ett företag (Henderson 

et al. 2003). Det har skett ett skifte inom uppmärksamhet från fysiska och funktionella fördelar 

till symboliska fördelar, som uttrycks med hjälp av varumärkesidentiteten (Meenaghan 1995).  

2.2 Visuell kultur i dagens värld  

I artikeln “Images and Information in Cultures of Consumption” i boken Handbook of visual 

culture diskuterar Martin Hand om hur den visuella kulturen blivit en naturlig del av människans 

vardag. Digitaliseringen har lett till att det konsumeras mer bilder än någonsin via 

marknadsföring och reklam. I och med att konsumtion av bilder blivit en naturlig del av 

människors vardag så har det skett en koppling mellan konsumentkulturer och den visuella 

kulturen. Hand tar upp tre aspekter för att förstå relationen mellan konsumentkultur och visuell 

kultur. Första aspekten Hand lyfter i artikeln är förändringen i sättet hur produkterna visuellt 

framställs för konsumenter via marknadsföring, där produkterna visas i ett visuellt 

sammanhang. För det andra har skiftet inom designindustrin och den nya typen av 

marknadsföring påverkat den visuella kommunikationen och porträtteringen, där bilden 

symboliserar idag en typ av livsstil. Livsstilsreklam har även blivit en central del av den nya 

typen av marknadsföring, där varumärken bygger upp en livsstil kring produkten och placerar 

produkten i denna kontext.  Sist och slutligen diskuteras digitaliseringens roll i det hela, där 

traditionella mediers roll inte är lika relevant längre. Företag måste anpassa sig till 

digitaliseringen (Hand 2011).  

 

Vidare argumenteras att produkter primärt uppfattas på basis av dess visuella kommunikation. 

Skiftet inom marknadsföringen från produktfokus till varumärkesfokus har medfört att visuella 

bilder och tecken spelar en större roll än den själva produkten. I och med denna skiftning ligger 

fokuset inom marknadsföringen inte längre på att presentera produkten utan snarare att fokus 

förflyttas till personalisering av produkten. Den rationella marknadsföringen har växlats mot en 

typ av symbolisk marknadsföring, där symboliskt värde skapas kring produkten. Därmed 

räcker det inte längre att endast ha en stark produkt för att lyckas, utan en måste även bygga 

ett starkt varumärke kring produkten (Hand 2011).  
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2.3 Visuell kommunikation 

Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin definieras ordet visuell som något som uppfattas 

med synen, medan kommunikation definieras som något som är överföring av information 

mellan människor, djur, växter eller apparater (Nationalencyklopedin). Därmed kan den 

visuella kommunikationen ses som en slags informationsöverföring genom synsinnet. Visuell 

kommunikation omfattar allt som inkluderar att kommunicera ut i form av bild, form, färg och 

design. Det fungerar som den metod företag använder sig av för att kommunicera ut sin 

visuella identitet (Bergström 2015).  

2.4 Visuell identitet 

Ett företags visuella identitet innefattar logotyp, ikon, färgsättning, bildspråk och typografi. I 

denna uppsats kommer det fokuseras på helheten av visuella identiteten, eftersom logotyp 

och färg är av de mest väsentliga kommer det läggas högre fokus på dessa delar (Sherin 2012; 

Bergström 2009). Den visuella identiteten är ansiktet utåt för företag (Hart & Murphy 1997). 

Visuell identitet innebär företagets varumärkesidentitet och vision koncentrerat i ett visuellt 

format. Detta behöver vara djupt förankrat i företaget för att anses relevant (Bergström 2015). 

Den visuella identiteten skiljer ett företag från ett annat och skapar igenkänning. Företags 

visuella identitet syns på sociala medier, butiker, hemsidor, kläder, annonser och tidningar 

(Bergström 2015). Vi kommer i denna uppsats fokusera på den visuella identiteten digitalt; på 

sociala medier och hemsidor. 

 

2.4.1 Logotyper 
Logotyp är ett eller flera ord som presenteras i en specifik typ av utskrift, ett standardiserat 

typsnitt, modifierat teckensnitt eller ett totalt omformat teckensnitt som används. Företagets 

logotyp är den grundläggande informationen som företaget vill förmedla fram uttryckt i visuellt 

format. Orden står oftast med en symbol, denna kombination kallas signatur. En signatur kan 

inte ändras och manipuleras på grund av det immaterialrättsligt skydd den besitter i och med 

dess särdrag och särskiljningsförmåga från andra varumärken (Wrona 2015). Symbolernas 

mening måste uppmärksammas eftersom att styrkan i deras inflytande skiljer sig beroende på 

vem som är mottagaren. Det är viktigt att logotyper är lämpliga att reproduceras i så många 

tekniker som möjligt, då den bör vara läsbar oberoende formatet den skrivs ut i, för att det inte 

ska ske misstolkningar (Wrona 2015).  
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Logotypen är en central del av ett företags visuella profil och är den faktorn som skapar visuellt 

förtroende vid första ögonkastet (Bergström 2009). En tidlös design är målet med logotypen 

då det skapar en igenkänningsfaktor över en längre tid. Logotypen måste fungera på 

marknaden under de kommande perioderna då mode, tjänster, funktionalitet och livsstil 

förändras. Ifall en misslyckas med detta måste detta uppdateras konstant (Bergström 2009). 

Mottagarna uppskattar det moderna, men det är nödvändigt att ta i beaktande att ändra den 

visuella identiteten flera gånger blir kostsamt för företaget (Wrona 2015).   

2.4.2 Färg 

Färg är starkt förknippat till känslor och syftet med färg är att framkalla känslor, ge intryck och 

kunna uttrycka personligheten hos ett varumärke (Wrona 2015). Färgen bestämmer hur ett 

varumärke kommer att betraktas och vad som skiljer den från andra konkurrenter (Wrona 

2015). Individer innehar olika associationer med olika färger och även kulturen spelar en viktig 

roll när det kommer till vad en viss färg symboliserar. Färg är den mest grundläggande 

byggstenen när det kommer till visuell kommunikation och visuella symboler (Sherin 2012). 

Färg fungerar som en markör för social identitet och kan hjälpa till att framhäva vissa 

egenskaper (Koller 2008). Då varumärket vill signalera olika värderingar så kan detta göras 

med t.ex. färgbyte. Beroende på vad som vill signaleras samt vilka produkter som vill främjas 

kan en välja ny färg på t.ex. logotyp (Hultén, Broweus & van Dijk 2012). Ljusa färger associeras 

ofta med positiva känslor medan mörkare associeras med negativa känslor (Kaya & H. Epps 

2004). Företag väljer ofta att använda sig av en specifik färgskala, där dessa färger syns i all 

typ av visuell kommunikation för att skapa igenkänning. För att lyckas med sitt färgval är det 

viktigt att ha en baskunskap vad olika färger kan signalera (Wrona 2015). Färg spelar en stor 

roll när det kommer till varumärkespersonlighet och vilka associationer som görs till varumärket 

(Bottomley 2006).  

 

Nedan presenteras symboliken för de färger som de två valda företagen använder sig mest av 

i deras visuella kommunikation.  

2.4.2.1 Rosa 

Den rosa färgen associeras med kännedom och visdom. Det finns även en koppling till 

barndomen med den rosa färgen. Dessutom är det en kärleksfull färg och en symbol för 

skönhet (Wrona 2015).  Den rosa färgen innehåller mera motsägelser än någon annan färg. 

Färgen rosa är starkt kopplat till femininitet, mjukhet, oskuld samt fåfänga. Samtidigt finns det 

en koppling till sexualitet och lust. Rosa indikerar kvinnlighet och används ofta till att fånga 
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kvinnors uppmärksamhet.  Att använda den rosa färgen kan både vara ett sätt att reproducera 

eller utmana de könsroller som är kopplat till den rosa färgen. Det kan ses som en symbol för 

att uttrycka självförtroende (Koller 2008). 

2.4.2.2 Svart 

Den svarta färgen kan kopplas till både negativa och positiva känslor. Unga personer föredrar 

ofta användning av svart färg (Saito 1996, refererad i Kaya & H. Epps 2004). De negativa 

känslorna som kopplas är rädsla, ilska och depression. De positiva känslorna är lyx, makt och 

rikedom. Svart kopplas även till “mode och kläder” samt något sofistikerat. Vidare kan färgen 

förknippas med elegans, formalitet och något extraordinärt (Wrona 2015).  

2.4.2.3 Vit 

Den vita färgen symboliserar oskuldhet och fred. Även simpelhet, renhet och helighet är ord 

som associeras med den vita färgen. Samtidigt symboliserar vit färg ljus och hälsa (Wrona 

2015). Vitt kan ses som en neutral färg som ofta är kopplat till positiva känslor (Kaya & H. Epps 

2004).  

2.5 Konsumenter och visuella stimuli 

I dagens samhälle matas konsumenter av reklam och bilder från alla håll, men det är inte alla 

som fångar konsumentens uppmärksamhet och påverkar konsumentens uppfattning av 

varumärket. Därmed spelar den visuella designen en viktig roll för att attrahera en målgrupp 

(Negm & Tantawi 2015).  

 

Enligt tidigare forskning så reagerar konsumenter positivt på visuella element som de känner 

igen sen tidigare. Varumärket kommer uppfattas mera positivt ifall konsumentens 

förväntningar stämmer överens med vad konsumenten ser. En igenkänningsbar visuell 

identitet kommer även uppfattas och bearbetas snabbare. En röd tråd i varumärkets visuella 

identitet är därmed viktigt, eftersom konsumenten kommer känna igen de visuella elementen 

sen innan och skapa en positivare bild (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). Hur ett företag 

väljer att presentera sig visuellt har en stor inverkan på igenkännandet av varumärket. En 

effektiv och igenkänningsbar visuell identitet skapas genom att använda sig av en 

sammanhängande font, färg och grafiska element. För att en visuell identitet ska vara effektiv 

bör den även väcka samma känslor oberoende åskådare (Soomro & Shakoor 2011). Enligt 

tidigare forskning så reagerar estetiskt medvetna konsumenter starkare på den visuella 

identiteten och ifall den är sammanhängande, än icke-estetiskt medvetna konsumenter. 
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Reaktionerna på en sammanhängande visuell identitet tas generellt emot mer positivt än en 

icke-sammanhängande visuell identitet. (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014).  
 

En framgångsrik logotyp ska vara igenkänningsbar, familjär och väcka positiva känslor hos 

konsumenten. Vidare nämns även att de logotyper som efterliknar andra välkända logotyper 

kommer uppfattas bättre hos konsumenter (Henderson et al. 2003). Forskning visar att 

konsumenter dömer företag utifrån deras design på logotyp och har även starka åsikter om 

vilka färger och logotyper som fungerar i olika branscher. Ifall företag vill chocka konsumenter 

kan de göra detta genom att välja en ovanlig färg som inte förväntas av konsumenten (Hynes 

2009). Logotyper som är neutrala och rundformade uppfattas som mer genuina. Vissa 

produkter mottas bättre i vissa färgkombinationer, eftersom de då förknippas med vissa 

adjektiv (Bottomley 2006). Detta medför också en risk i och med att det kan skapa en konflikt 

mellan vad företaget vill kommunicera och konsumenten själv uppfattar. En estetiskt och 

personligt tilltalande logotyp påverkar konsumentens köpvilja positivt och ökar känslan av 

lojalitet gentemot företaget (Hynes 2009).  

2.6 Uppmärksamhet  

För att reklam ska uppfattas av konsumenten bör den få konsumentens uppmärksamhet, 

annars kommer reklamen gå obemärkt. Uppmärksamhet anses viktigt för att annonsören ska 

nå deras mål med att kommunicera fram meddelandet till konsumenten.  Det finns vissa medel 

som annonsörer kan använda sig av för att fånga konsumentens uppmärksamhet; animering, 

pop-up och “flash” (Nilsson 2006). Bild är en viktig aspekt för att fånga uppmärksamheten hos 

konsumenten, dock måste det finnas en relevans med bilden så att konsumenten inte känner 

sig lurad. Därmed räcker det inte med endast att fånga uppmärksamheten utan det gäller att 

hålla kvar intresset (Bergstöm 2009).  

 

Färg är ett av de bästa sätten för att uppnå stimulans hos åskådaren, det är färgen som har 

en grundläggande funktion i bilden och får bilden att stå ut (Bundesen & Pedersen 1983). Ifall 

en vill få fram bildens mål som annonsör kan en använda sig av kontraster mellan färger (Nagy 

& Sanchez 1990). I Kroeber Riels (refererad i Nilsson 2006) studie förklaras hur de flesta 

konsumenter ofta undviker textdelen och uppmärksammar bilden istället. Bildens storlek har 

även en positiv korrelation med upptagning av uppmärksamhet, ju större bild desto mer 

uppmärksammad blir den (Nilsson 2006).  
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Uppmärksamheten kan indelas i två kategorier: stimulus driven (bottom up) eller 

användardriven (top down). Stimulus driven uppmärksamhet innebär att målet för 

uppmärksamheten är tillräckligt annorlunda än resten av dess distraktioner och det är därför 

stimulin dyker upp från mängden. Medan användardriven innebär att vi lägger uppmärksamhet 

på mål eftersom vi från innan genom våra inre tankar bestämt oss för att den ska vara värdig 

vår uppmärksamhet (Pashler 1998, refererad i Nilsson 2006).  

 

Vidare i boken argumenteras att det är de nya visuella objekt som fångar uppmärksamheten i 

det visuella fältet. Det människan är van att se är en del av den stabila visuella inställningen 

och därför har endast nya visuella objekt kapacitet att fånga vår uppmärksamhet (Yantis & 

Jonides 1996, refererad i Nilsson 2006). Världen omkring oss fyller våra sinnen med 

information, men endast en liten del av den är relevant för vårt målstyrda beteende och tankar 

(Milliken & Tipper 1998, refererad i Nilsson 2006). Kortfattat måste vi bearbeta informationen 

vi får selektivt för att inte bli överbelastade av alla intryck vi får (Nilsson 2006). 

2.7 Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonlighet beskriver kortfattat de mänskliga karaktäristiska drag som kan 

kopplas till ett varumärke. Personligheten byggs upp genom logotyper, symboler, bildspråk, 

layout och varumärkets namn. Genom att uppfattas som humoristiskt eller provocerande kan 

varumärken lyckas bygga upp en starkare varumärkespersonlighet (Aaker 1997). J.L Aaker 

tar upp varumärket Absolut Vodka som ett exempel som lyckats personifiera sig själv genom 

att framstå som coolt, roligt, smart, sofistikerat och som ett varumärke med attityd. Absolut 

Vodka lyckades genom sin varumärkespersonlighet särskilja sig från konkurrenterna (Schmitt 

& Simonson 1997, refererad i Aaker 1997), där de än idag har lyckats hålla sig relevanta med 

deras unika marknadsföring.  

 

 
Figur 1.Five dimensions (Modifierad version av J.L Aaker 1997)      
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Det finns ett samband mellan konsumentens preferenser och varumärkespersonlighet, där 

konsumenten oftast söker sig till produkter som de kan känna igen sig med och 

överensstämmer med konsumentens värderingar. J.L Aaker har kopplat de drag som oftast 

ses som mänskliga personlighetsdrag till varumärkespersonligheter. Aaker kallar detta för ”The 

five dimensions” och dessa fem dimensioner innefattar; uppriktighet, spänning, kompetens, 

sofistikerad och robusthet (Aaker 1997). Dessa dimensioner kopplas vidare till ytterligare ord 

som förklarar bättre vad som menas med varje dimension.Varumärkespersonligheter är 

förankrade i företagets bild utåt till konsumenter, vilka associationer och vilken relation 

konsumenterna har till varumärket (Aaker 1997). Genom att utveckla sin 

varumärkespersonlighet kan företag skapa en starkare relation mellan varumärket och 

konsumenten genom att använda sig av emotionella attribut (Ahmad & Thyagaraj 2014, 

refererad i Baines, Fill & Rosengren 2017). 

 

Konsumentens bild på företaget påverkas av dess marknadskommunikation och reklambilder, 

i stort sett allt som företaget visar utåt. Reklambilderna är en viktig del i företagets visuella 

identitet och är ett sätt för företaget att visa sin varumärkespersonlighet. Varumärken som 

anses spännande är relaterade till spännande tillfällen, kompetenta varumärken förknippas 

däremot med kvalitet. Sofistikerade varumärken uppfattas som feminina och robusta 

varumärken som maskulina (Aaker 1997).  Utifrån hur konsumenterna uppfattar varumärken 

kommer vi kunna dra en koppling till vilket spektrum de innehar på “five dimensions” och 

därmed få en förståelse hur dessa företag personifierat sig enligt konsumenterna.  

 

2.8 Cool branding 

I boken “How cool brands stay hot” av Joeri Van den Bergh och Mattias Behrer förklaras hur 

företag kan nå ut till Millennials, det vill säga generationen födda 1980-1996. Boken baserar 

sig på branding-modellen “CRUSH” ; Coolness, Realness, Uniqueness, Self-identification och 

Happiness. Denna branding-modell tar upp de faktorer som gör varumärket attraktivt för 

Millennials. Med Coolness menar van den Bergh och Behrer att ett varumärke anses coolt när 

det är attraktivt och originellt. Den andra faktorn i modellen är Realness, att varumärket känns 

äkta. Ett varumärke som inte känns äkta kommer ej fungera i längden. Van den Bergh och 

Behrer konstaterar att äkthet är betydligt viktigare för Millennials än det varit för tidigare 

generationer.  
 

 



 

 12 

Den tredje faktorn är Uniqueness; det vill säga att varumärket uppfattas unikt. En klar 

positionering som baseras på ett starkt DNA inom varumärke är viktigt. Enligt van den Bergh 

och Behrer är det av stor vikt för Millennials då de kräver varumärken som visar vägen i en 

splittrad värld. Self-identification är en fjärde faktor inom cool-branding. För att skapa ett 

emotionellt band till potentiella kunder lönar det sig att få dem att skapa en “vänskapsrelation” 

till märket. Märket bör därmed reflektera deras livsstil för att de ska kunna identifiera sig själva 

med det. Femte faktorn som boken tar upp är Happiness, det vill säga att varumärket lyckas 

få positiva känslor hos möjliga kunden. Populära märken som attraherar unga är ofta kopplat 

med positiva känslor. Enligt van den Bergh och Behrer signaleras coolhet bäst genom 

marknadsföring. I undersökningen konstaterades även att 17% av respondenterna tyckte att 

användandet av kända personer hjälpte att uppnå coolhet. Speciellt unga konsumenter söker 

efter samma attribut hos varumärken som hos en nära vän. Det är lättare att attrahera unga 

konsumenter och därmed få dem att bli lojala kunder, eftersom de är mera varumärkestrogna.  

 

I boken tas även upp olika branschkategorier och svårighetsgraden i att uppfattas som cool i 

dessa branscher. Inom denna tabell rankas bankbranschen som den svåraste branschen att 

uppfattas som cool bland unga. Bankbranschen är en bransch som sällan attraherar unga. 

Även skönhetsbranschen ligger bland de svårare branscherna att uppfattas som cool. Medan 

branscher inom t.ex. mobiltelefoner och jeans är betydligt lättare att uppfattas som coola. 

Vidare i boken beskrivs vikten av den “visuella attraktionen”, där författarna beskriver att det 

är lättare att bygga ett emotionellt band via det visuella än via ord. En simpel ikon kan beskriva 

mer än ord och fungera som en effektiv och meningsfull kommunikatör. I texten betonas att 

starka visuella ikoner fungerar bäst när det kommer till att kommunicera med ungdomar.  

2.9 Sammanfattning   

Det har varit nödvändigt för oss att samla ihop det mest relevanta från de valda teorierna då 

vi undersöker helheten av visuell identitet. Genom att dessa teorier kompletterar varandra har 

vi fått en löpande röd tråd genom vårt arbete. Framtagningen av teorierna har fungerat som 

en iterativ process, där vi kunnat gå tillbaka till dem under arbetets gång. Eftersom vi använder 

oss av två olika metoder anser vi också att vi behöver olika teorier för att komplettera dessa 

metodval. Vi kommer att skapa en uppfattning för hur den visuella kulturen ser ut i dagens 

värld för att förstå hur varumärken anpassat sig till digitaliseringen. För att ha förmågan att 

analysera bilderna och konsumenternas svar har vi skapat kunskap inom visuell identitet. Vi 

har inom den visuella identiteten studerat närmare på färgers symbolik och logotyper. För att 

öka förståelsen för de svar vi fått från konsumenterna har vi studerat hur konsumenter 

uppfattar visuella stimuli. Vi har även tittat på hur uppmärksamhet fungerar för att kunna 
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analysera de svar vi fått från konsumenterna. Utifrån konsumenternas svar har vi även kopplat 

dessa till de varumärkespersonligheter Aaker tar upp för att ytterligare förstå hur varumärken 

uppfattas ur ett konsumentperspektiv. Vidare har cool branding hjälpt oss att förstå hur 

millennials som konsumenter tar emot kommunikation samt hur visuella identiteten av dessa 

företag når ut till dem.  

 

3. Metod  
I detta avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt för studien. Vi kommer använda 

oss av en semiotisk bildanalys för att förstå hur visuella identiteten når ut till konsumenter samt 

kunna tolka de svar vi får utifrån fokusgruppsintervjuer. Genom fokusgruppsintervjuerna 

kommer vi få kunskap om hur konsumenter uppfattar varumärkenas visuella identitet.   

3.1 Val av studieobjekt 

Vi har valt att analysera den visuella identiteten hos Klarna och Glossier eftersom båda 

företagen lyckats skapa en stark visuell identitet, vilket ses i båda företagens framgångar.  

Vi har valt två företag som medverkar i olika branscher för att inte vara beroende av en 

branschspecifik visuell identitet. Genom detta kommer vi även få en bredare inblick på visuell 

identitet och hur den påverkar konsumentens uppfattning, oberoende bransch. Vi anser även 

att detta kommer medföra intressantare slutsatser och därmed kunna användas i fortsatt 

forskning oberoende företag och bransch. Eftersom Klarna och Glossiers huvudsakliga 

kommunikation sker på digitala medier så har vi valt att grunda analysen på deras digitala 

visuella identitet.  

 

Nedanför redogörs de valda företagen: 

3.1.1 Glossier 

Glossier är ett smink- och hudvårdsmärke som grundades 2014 av Emily Weiss. Emily Weiss 

fick idén om att starta varumärket efter att ha frågat på sin blogg “Into the Gloss” vad kvinnor 

saknade inom hudvård och kosmetika. Glossier har fortsatt växa sen starten och har idag över 

200 anställda. Glossiers huvudsakliga försäljning sker via deras hemsida, men de har även en 

butik i New York City samt Los Angeles. Märket har till stor del byggts upp med hjälp av sociala 

medier, framförallt Instagram, där Glossier lyckats skapa en noga genomtänkt visuell identitet. 

Den visuella identiteten skapas tillsammans med kunderna, som aktivt får delta i den visuella 
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kommunikationen. Detta sker genom att Glossier använder kundernas bilder i deras visuella 

kommunikation med omvärlden (Ravi 2018). Grundidén till märket var att hitta ett nytt sätt att 

se på skönhet. Bara på några år har Glossier blivit ett kultmärke inom industrin (Giacobbe 

2017). Skönhetsindustrin bygger till stor del på exklusivitet, vilket Glossier inte gör. Glossier 

vill vara tillgängligt för alla och har även lyckats skapa en trogen kundbas genom detta (Draznin 

2018).  

3.1.2 Klarna 

Klarna är en av Europas största banker. Klarna grundades år 2005 i Stockholm som ett 

betaltjänstföretag och har idag även blivit beviljad som bank. Som mål har de att göra det 

enklare för människor att handla på nätet. Som de själva beskriver vill de göra betalningarna 

så enkla, säkra och smidiga som möjligt. De har tjänster som direktbetalning, “prova först och 

betala sen” samt avbetalningar. Klarna erbjuder betalningstjänster till 60 miljoner konsumenter 

och 100 000 butiker i 14 länder. År 2014 förvärvades SOFORT och Klarna blev till Klarna group 

(Klarna u.å). Samtidigt som de blev beviljade banktillstånd så gjorde de även om sin visuella 

identitet, vilket ökade företagets omsättning med 27% från året innan (Realtid 2018). Den nya 

visuella identiteten genomsyrar företagets alla områden.  

3.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder kan indelas i två huvudkategorier; kvalitativa och kvantitativ metod. En 

kvalitativ forskning innebär att tyngdpunkten ligger på ord snarare än siffror då data samlas in 

och analyseras där ofta induktiv ansats tillämpas. Inom kvantitativ forskning läggs tyngden på 

att data samlas in och analyseras där ofta deduktiv ansats tillämpas. (Bryman & Bell 2013). 

Kvalitativa forskare ägnar sig också åt analys av visuell data. I kvalitativa ansatsen prövas 

teorier och begrepp i forskningen, medan i kvantitativ forskning genereras teori och begrepp 

utifrån data. Kvantitativa forskare vill att datan ska kunna vara generaliserbar, då kvalitativa 

forskaren strävar efter att förstå värderingar, åsikter och människobeteende i forskningens 

kontext. Därmed argumenterar båda forskningsmetoderna för vikten av transparens (Bryman 

& Bell 2017).   

 

Denna uppsats grundar sig på den kvalitativa metoden. Metoden har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad. Detta innebär att vikten ligger på förståelse av 

den sociala verkligheten, där fokus ligger på att undersöka hur deltagaren i en viss miljö tolkar 

denna verklighet. Deltagarnas perspektiv och vad de anser som betydelsefullt är kvalitativa 

forskningens utgångspunkt (Bryman & Bell 2017). Den kvalitativa metoden kommer ge oss 

förståelse i ämnet och utrymmet att undersöka och förstå idéer, tankar och mänskliga attityder 
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(Bryman & Bell 2013). Eftersom vårt syfte handlar om människors attityder och uppfattningar 

anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst. Genom den kvalitativa metoden får vi 

utrymme att förstå respondenternas värderingar och attityder. Metoden ger oss även utrymme 

till en djupare diskussion gällande åsikter, känslor och värderingar kring visuell data. Det 

kommer även finnas utrymme till att pröva teorier och begrepp under forskningens gång. 

 

Inom forskning finns det två sätt att förhålla sig till teori och praktik; deduktiv och induktiv 

ansats. Deduktiv ansats innebär att utifrån det en vet inom fältet deduceras hypoteser som 

sedan ska granskas empiriskt. Det vill säga teorin kommer först och utifrån teorin härleds 

hypoteser som sedan styr datainsamlingsprocessen. En deduktiv ansats utgår från teorin, till 

skillnad från induktiv ansats som utgår från observationer. Induktiv ansats innebär att 

slutsatser dras utifrån de observationer som gjorts, det vill säga teorin genereras utifrån 

praktiken. Det finns även ett tredje sätt att förhålla sig till teori och praktik, nämligen abduktivt 

synsätt (Bryman & Bell 2013).  

 

Ett abduktivt synsätt kan sägas vara en blandning av den deduktiva och induktiva ansatsen, 

där teorin och observationerna är i ständig process under arbetets gång. Grunden till 

beskrivningarna av sociala verkligheten ligger i människors upplevelser och tolkningar. Då vi 

kommer grunda vår analys mycket på människors attityder och uppfattningar anser vi att det 

abduktiva synsättet kommer vara av relevans för oss. Vi vill kunna gå tillbaka till teorierna efter 

att ha samlat in empirin och se till vilka teorier som är användbara samt vilka teorier som kan 

tilläggas. Detta för att ha utrymme för flexibilitet under arbetets gång.  

 

Semiotiska bildanalysen kommer hjälpa oss att förstå hur företagen når ut till sina 

konsumenter. Utifrån semiotiska bildanalysen kommer vi vidare få kunskap för att undersöka 

fokusgruppernas svar, då författarna också tillhör målgruppen varumärken riktar sig till. Genom 

fokusgruppsintervjuerna kommer vi få kunskap om hur konsumenter uppfattar varumärkenas 

visuella identitet. Efter att intervjuerna har genomförts kommer även nya teorier tas fram utifrån 

de svar som konsumenterna gett.  
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3.3 Genomförande  

3.3.1 Semiotisk bildanalys  

För att få en förståelse om hur den visuella identiteten når ut till konsumenterna samt vad den 

visuella identiteten förmedlar har vi valt att göra en semiotisk bildanalys, vilket är en kvalitativ 

insamlingsmetod. Vi anser att det är av stor vikt att utföra en analys av bilderna för att få fram 

vad företagen förmedlar med sin visuella identitet. Den semiotiska bildanalysen kommer ske 

på ett urval av tre bilder från både Glossier respektive Klarna, detta för att få en representativ 

bild av företagets visuella identitet.  

 

För att kunna utföra analysen kommer vi att utgå från denotation och konnotation. Denotation 

innebär en beskrivning av vad som ses på bilden utan att tolka bilden, det faktiska 

meddelandet. Medan konnotation innebär tolkning av bilden och fokuserar därmed på det 

symboliska meddelandet. Tolkningen är både kulturellt och socialt betingad (Barthes 1977). 

Konnotation handlar om att förklara det underliggande meddelandet. Kort sagt kommer vi först 

beskriva vad vi ser på bilden och sedan tolka bilden och dess betydelse.  Med hjälp av 

analysen kommer vi få reda på vad de respektive företagen vill kommunicera med sin visuella 

identitet. Vidare kommer dessa svar analyseras och kopplas till det teoretiska ramverket 

(Barthes 2016). 

 

Vi har valt att göra ett urval på sex stycken bilder, tre av respektive företag. Bilderna har valts 

utifrån 3 olika kategorier; (1) Kampanjbild med text, (2) Produkt i kontext och (3) Bild från 

Instagram. Valet av de tre bilderna från Glossier och Klarna har gjorts för att få bilder med 

varierande innehåll, detta för att bilderna ska ge en representativ bild av företagen. Bilderna 

har valts från företagets digitala kanaler; Instagramsida, Facebooksida samt hemsida. Detta 

motiveras utifrån att de båda företag är som mest aktiva med sin visuella identitet på dessa 

plattformar samt att dessa digitala kanaler: Facebook och Instagram är de mest använda 

sociala medierna av millennials (Digital Marketing Community u.å.), det vill säga det är där 

konsumenterna kommer i kontakt med båda företagen. Både Instagram med sina 1 miljard 

aktiva användare i månaden 2018 (Statista u.å.) och Facebook med 2.38 miljard användare i 

månaden 2019 (Statista u.å.) är väletablerade plattformar. Hemsidan valdes för att det är en 

central del av deras visuella identitet.  
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3.3.2 Fokusgruppsintervju 

Vi har valt att utföra två fokusgruppsintervjuer med fem personer i respektive fokusgrupp. En 

fokusgruppsintervju betyder kortfattat en intervju med en grupp av människor där 

diskussionens ämne bestäms av forskaren. Ett antal människor samlas i en grupp där ett givet 

ämne diskuteras under en begränsad tid (Wibeck 2000). Målet är att forskaren endast leder till 

det givna ämnet och diskussionen ska ske fritt efter inledningen. I denna form av intervju 

betonas ett valt ämnesområde, gruppens samspel samt meningens konstruktion (Bryman & 

Bell 2013). Först och främst handlar det om en forskningsteknik, där huvudmålet är att samla 

in data för forskningen. För det andra handlar det om att datan samlas in via gruppinteraktion 

samt att ämnet som diskuteras bestäms av forskaren. Dessa kriterier måste uppfyllas för att 

det ska uppfattas som en fokusgrupp. Det handlar om att få ihop en lämplig grupp, en 

frågeguide, leda gruppdiskussionen, spela in dessa och sedan analysera dem (Wibeck 2000). 

Fokusgrupper kan användas för att studera en grupps åsikter, attityder samt uppfattningar.   

 

Fokusgruppsintervjuer kan innebära både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Ju mer 

forskaren styr gruppen med hjälp av specifika frågor, desto mer strukturerad anses intervjun 

vara. En ostrukturerad intervju styrs i stort sett av medlemmarna i gruppen. För denna studie 

har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. Detta då vi anser att en 

ostrukturerad intervju kunde leda till att diskussionen inte hålls inom ämnet. Samtidigt som en 

alltför strukturerad intervju kunde leda till att gruppmedlemmarnas åsikter i stort sett styrs av 

forskarens, vilket leder till att intervjun inte når en tillräckligt djupgående diskussion.  

 

Det finns många diskussioner om vad som anses vara ett lämpligt antal medlemmar i en 

fokusgruppsintervju. Victoria Wibeck (2000)  skriver i sin bok om fokusgrupper att ett lämpligt 

antal för en intervju är mellan 4-6 personer. Ifall det är flera än sex personer i en grupp är 

risken att några blir tillbakadragna eller att det uppstår så kallade subgrupper. Därmed har vi 

valt att använda oss av två fokusgrupper på 5 personer var, eftersom vi anser att det är ett 

lämpligt antal för att få en givande diskussion.  

 

Vår fokusgruppsintervju kommer behandla fem huvudområden inom visuell identitet hos de 

valda företagen; logotyper, hemsida, ikoner, kampanjbilder och Instagramflöde. Vi kommer 

låta fokusgruppen analysera dessa huvudområden visuellt för att få en djupare förståelse över 

hur den visuella identiteten uppfattas av konsumenterna samt hur den sedan påverkar 

företagets varumärkesbild. Dessa fem huvudområden har vi valt eftersom de står till grund för 

de valda företagens visuella identitet.  
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Vi kommer att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem, för att garantera att få in och 

uppmärksamma allt gruppen har att säga. En transkribering kommer även ge möjligheten att 

återgå till materialet. Under fokusgruppsintervjun har vi använt oss av en och samma 

moderator, det vill säga personen som ställer frågorna. Även en observatör har varit på plats 

för att se till att allt går enligt plan.  

 

Personerna som deltagit i fokusgrupperna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval, då 

forskarna använt sig av personer i sin närhet för att delta i en undersökning. Ett 

bekvämlighetsurval lämpar sig bäst för en begränsad tidsram (Bryman & Bell 2013). Urvalet 

består av Millennials, vilka definieras som de födda mellan 1980-1996 (van den Bergh & Behrer 

2014). Urvalet består av både män och kvinnor. Vi har valt att i presentation av denna studie 

uttrycka respondenterna som ”hen” eftersom vi anser att kön inte kommer ha relevans för 

denna studie. Vårt val av urval baserar sig på att både Klarna och Glossier har sin 

huvudplattform på Internet, där 97% av millennials finns (Jiang 2019). Både Glossiers och 

Klarnas kunder består främst av Millennials. Glossier har lyckats bygga upp sitt varumärke 

med hjälp av Millennials (Danziger 2018). Klarna har däremot ändrat på shoppingen online, 

där deras målgrupp främst är Millennials. Som artikeln i The Guardian säger “Millennials köper 

inte längre med gammalmodiga pengar- de “Klarnar” det “(Lunn 2018).  

3.4 Reliabilitet och validitet  

Vi har valt att kombinera två metoder för att ge högre validitet och reliabilitet. Enligt (Albrecht 

1993, refererad i Wibeck 2000) kan reliabiliteten ökas också genom att använda samma 

moderator som får leda alla fokusgrupper som ingår i samma studie (Wibeck 2000). Viktigt är 

att en analys kan verifieras, eftersom att människan enligt Krueger (refererad i Wibeck 2000) 

har som tendens att se och höra bara det som bekräftas av dess egna ståndpunkter och att 

undvika sådant som inte passar in i ett mönster hen ansett se förut (Wibeck 2000). För att 

forskaren inte enbart ska höra de saker som passar in forskarens mönster har intervjuerna 

spelats in och transkriberats. Dock baserar sig den semiotiska bildanalysen enbart på tolkning, 

vilket minskar på reliabiliteten.  

 
Validitet kan förklaras som en tolkning av det som observeras. Vidare diskuteras ifall en borde 

använda trovärdighet istället för validitet, för att kalla saker med deras riktiga namn (Morgan 

1993, refererad i Wibeck 2000). Validiteten kan rubbas i fokusgruppsintervjuer ifall deltagarna 

inte säger vad de egentligen tänker på. Detta kan bero på grupptryck eller andra hot som kan 

upplevas. Enligt Kreuger kan det bl.a. handla om att överdriva för att göra intryck på de andra 

deltagarna. Detta kan komma i uttryck i att deltagarna endast säger de saker som anses socialt 
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acceptabla och därmed lämnar ut annan information. För att kunna bedöma validiteten måste 

forskaren kunna gå tillbaka till sin forskningsfråga, kunna se på hela studiens kontext och se 

studien ut av deltagarnas perspektiv och bedöma om validitet (Wibeck 2000). Intervjuerna har 

varit av semistrukturerad karaktär, detta för att ha flexibiliteten att kunna ställa följdfrågor vid 

behov, för att skapa högre validitet. Detta kan innebära följdfrågor för att säkerställa att 

forskarna förstått gruppens svar. Forskarna är medvetna om att ett bekvämlighetsurval kan 

påverka validiteten av studien. För att undvika missförstånd har följdfrågor ställts ifall det 

funnits risk för missuppfattning.  

3.5 Metodkritik   

Vi valde att inte göra flera fokusgruppsintervjuer då vi ansåg att vi nått mättnad efter två 

gruppintervjuer. Svaren respondenterna angett var väldigt lika i respektive grupp, därmed 

fanns det inte ett behov av flera intervjuer. Frågorna som ställdes under intervjuernas gång 

kunde ha varit av mer varierande karaktär då upprepning i svaren uppstod. Eftersom en 

kvalitativ metod främst bygger på forskarens egna tolkningar och uppfattningar är resultatet till 

stor del subjektivt (Bryman & Bell 2017).   

 

4. Empiri  

4.1 Semiotisk bildanalys 

Vi har valt ut sex stycken bilder; tre av respektive företag. Bilderna har tagits från företagens 

digitala kanaler; Instagram, Facebook samt deras hemsida. Vi har delat bilderna i tre kategorier 

för att få en mer tydlig struktur och jämlik bild av företagen. Kategorierna innefattar (1) 

Kampanjbild med text, (2) Produkt i kontext och (3) Bild från Instagram.  

4.1.1 Kampanjbild med text, Glossier 

Denotation 
Figur 2 visar en kampanjbild från Glossier med texten ‘’Moisturized is the new matte’’ i vitt, 

texten är centrerad på bilden. Bilden är tagen nära och framifrån på personens ansikte. 

Personens ansikte är det enda fokuset i bilden och endast halva ansiktet syns. Personen på 

bilden föreställer en kvinna i mörkare hudton med lyster i ansiktet. Kvinnans kinder är av rödare 

ton. Hennes hår är tillbakadraget. Kamerans fokus ligger på ansiktet. Örat och håret befinner 

sig i mittlinjen av bilden, oskarpt i bakgrunden för att observeraren inte ska lägga fullt fokus på 
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det. Bakgrunden är av ljusrosa matt ton. Kvinnan i bilden tittar rakt in i kameran och kvinnan 

lyfter fram hakan. Bilden har mjuka, varma och ljusa toner. Den mörkare hudtonen skapar en 

kontrast till den ljusa bakgrunden. Rampljuset lyser upp kvinnans ansikte och framhäver 

kvinnans lyster.  

 

                               
                                Figur 2. Kampanjbild med text av Glossier (Glossier u.å.)  

 

Konnotation 
Texten “Moisturized is the new matte”  förklarar hur fuktgivande är det nya matta. Glossier är 

känt för att skapa produkter som ger en fukt och lyster. Ifall en är bekant med Glossier sen 

tidigare är detta ett typexempel på hur deras reklamkampanjer ser ut. Deras huvudfokus är 

förmedlandet av att hudvård är viktigare än smink. Texten syftar till att den traditionella matta 

looken är över inom skönhet och trenden med lyster är här för att ta över. Kvinnan i bilden är 

väldigt naturligt sminkad och fokuset ligger på huden. Bilden är inzoomad och visar tydligt 

kvinnans lena hud. Det förmedlas en känsla av anspråkslöshet och enkelhet.  

 

Bilden ser ej redigerad ut, vilket är ovanligt när det kommer till att sälja smink, detta ökar 

trovärdigheten för varumärket. Bilden är väldigt icke kommersiell. Kvinnan i bilden ser 

självsäker och obesvärad ut. Detta kan tolkas som att vid köp av Glossiers produkter 

åstadkommer kunden själv samma självsäkerhet. Bilden förmedlar en lugn och självsäker 
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känsla då personens haka pekar uppåt. Den rosa bakgrunden är i Glossiers signaturfärg, vilket 

någon som känner till företaget sen innan kan känna igen. 

4.1.2 Kampanjbild med text, Klarna 

Denotation 
Figur 3 visar en kampanjbild från Klarnas hemsida, med vit text ‘’Enkelt för dina kunder. Enkelt 

för dig. Smoooth’’. Nedanför texten tillkommer en liten text som klargör funktionen bakom 

texten ”Klarna Checkout gör det riktigt enkelt för dina kunder att handla hos dig. Och ju enklare 

det är desto nöjdare blir de och desto mer säljer du. Det hänger liksom ihop. Get smooth med 

Klarna Checkout idag”. Nedanför denna text ligger en rosa rektangel som tolkas vara en knapp 

med texten ‘’Skaffa Klarna checkout’’. Denna knapp sticker ut ur bilden i och med den starka 

rosa färgen. Objektet i bilden är en hund med ljus lång päls. Hunden ligger på sidan på en 

matta, mattan är i samma färg som hundens päls. Mattan och hunden smälter samman. 

Färgen på hunden och mattan är ljusbeige i en varm röd underton. Hunden vilar på den mjuka 

ytan. Typsnittet i bilden är simpel och lättläst. Bilden har inga starka kontraster utan allt flyter 

samman. Endast den vita texten samt rosa knappen sticker ut i bilden. 

 

 
Figur 3. Kampanjbild med text av Klarna (Klarna u.å.)  

 

Konnotation 
Bilden ger en känsla av lugn och ro. Hundens blonda glansiga päls och mattan bredvid känns 

lyxiga. Ljussättningen i bilden är varm och guldig, vilket också förmedlar lyx. En annan känsla 

som förmedlas av bilden är att det är “smooth”, med andra ord smidigt och problemfritt. Hunden 

är en central del av Klarnas visuella kommunikation och används i flera av Klarnas 
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reklamkampanjer. Med hjälp av hunden, ordet “smooth” och signaturfärgen rosa kan denna 

reklam kopplas till Klarnas tidigare kampanjer.  

 

Klarna vill med texten förmedla att konsumenten ska ta del av “Klarna checkout” inom företaget 

för att det är enkelt. Företag uppmanas att låta Klarna ta hand om transaktionerna.  Bilden kan 

tolkas annorlunda ifall observeraren inte känner till Klarna sen innan. Det visar ett 

självförtroende från Klarnas sida att ha denna typ av reklam i en bankbransch. Klarna har valt 

en Afghanhund som deras frontfigur med en päls som till textur är len och kan beskrivas med 

deras slogan ‘’smoooth”. Afghanhund är kännetecknad som en ståtlig hundras med ett nobelt 

utseende. Hunden är dessutom känd av sin silkeslena päls och viljestarka men lugna attityd. 

Dessutom beskrivs Afghanhunden som aristokratisk och en av de mest iögonfallande 

hundrasen (SKK). Det är därmed ingen slump att Klarna valt denna hundras. 

4.1.3 Kampanjbild med produkt i kontext, Glossier 

Denotation 
Figur 4 består av en bildserie på 3 bilder bredvid varandra som ska förklara produktens syfte. 

Den första bilden av bildserien föreställer ett människoansikte framifrån, där det endast syns 

en del av övre ansiktet. På bilden syns personens ena öga, ögonbryn samt näsa och ett finger. 

Fingret applicerar kräm under ögat. I den andra bilden i bildserien syns en annan person där 

endast personens läppar, näsa och finger syns från sidovinkel. Personen i bilden har 

halvöppna läppar och applicerar vit kräm på läpparna med ett finger. Den tredje bilden i 

bildserien föreställer en produkt. Produkten är vit med rosa kork och på produkten står det med 

svart text Glossier och under står det Bubblewrap i mindre text. Produkten omringas av 

vattenbubblor.  
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Figur 4. Kampanjbild med produkt i kontext av Glossier  (Glossier u.å.)  

 

Konnotation 
Bildserien ger känslan av att personerna i bilden är redo för dagen då krämen läggs på. 

Luftbubblorna kring förpackningen ger en frisk och sval känsla. Förpackningen ser ut att ha 

slängts i vatten, där bakomliggande tanken troligtvis är att sälja in produkten som återfuktande. 

Glossier brukar använda sig av mångfald i deras reklamkampanjer, vilket de delvis gör här 

också. Modellerna på de två första bilderna är unga med tanke på deras lena hud, vilket 

uttrycker att hudkrämen ger en ungdomlig hud. Förpackningen är stilren och icke-exklusiv, då 

Glossier vill vara tillgängliga för alla konsumenter. 

 

Bilderna ger känslan av att krämen är snabb, lätt och enkel att applicera. Fokuset ligger på 

hudvård och det naturliga utseendet. Det är huden som står i rampljuset. Bilderna känns ej 

retuscherade och har mycket starkt ljus. Det starka ljuset ger en ren och fräsch känsla. 

Ljussättningen har en blå underton, vilket kan symbolisera vatten och renhet. Detta går även 

bra ihop med modellens blåa ögon och vattenbubblorna som omringar produkten till höger. 

Det blåa ljuset balanseras av den ljusröda förpackningen samt den varma hudtonen i mitten. 

Bildserien känns väldigt ihophängande. Bilden i mitten med den varma hudtonen har en kall 

underton i bakgrunden för att dessa bilder ska hänga ihop och skapa ett mjukare utseende.  

 

Ögonkrämen fungerar för ögonen men också läpparna, vilket kan ses från första och andra 

bilden. Glossier har valt namnet Bubblewrap, då det är ett material som används för att skydda 

känsliga material. Detta kan kopplas till att huden under ögonen och läpparna är det mest 

känsliga området på ansiktet och därmed finns det en logisk förklaring varför de namngett 
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produkten “Bubblewrap”. Detta känns som en typisk Glossier kampanjbild då den är väldigt 

stilren och minimalistiskt. De har ett klart produktfokus med en “two in one” produkt som 

kommer ge en fukt och lyster.  “Two in one” produkter säljs sällan inom skönhetsbranschen, 

då det inte är lika lönsamt för företaget som att sälja två produkter enskilt. Detta kan uppfattas 

uppfriskande av konsumenter, som om Glossier gör dem en “tjänst”, vilket kan bygga 

trovärdighet.  

4.1.4 Kampanjbild med produkt i kontext, Klarna 

Denotation 
I figur 5 visas en kampanjbild från Klarnas hemsida med deras produkt i ett kontext.  

Själva produkten är ett Klarna betalningskort, där det presenteras fyra stycken betalningskort 

bredvid varandra. Produkterna kommer i färgerna rosa, grå, lila och turkos. En av 

betalningskorten längst till höger hålls av en hand som sträcker ut från vänstra hörnet. Handen 

tillhör antagligen en kvinna utgående från benbyggnaden på handen. Ovanför de fyra 

betalningskorten ligger en katt med turkosa ögon. Katten kollar åt sidan. Framför katten finns 

det en rosa glasskål med gröna kulor av gelekonsistens. Bredvid skålen finns en större snäcka 

samt en öppen snäcka som omringas av diamanter. I vänstra hörnet av bilden syns en liten 

rund spegel, bakom spegeln finns det ett akvarium. I akvariet simmar en liten fisk bland 

färggranna blad i lila samt blått och även en snäcka kan urskiljas på bottnet av akvariet. Bakom 

akvariet finns en lavalampa och bredvid en rosa polaroidkamera.  
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Figur 5 Kampanjbild med produkt i kontext av Klarna (Klarna u.å.)  

 

Konnotation 
Vid första blick ger bilden en sagolik känsla i och med de färggranna lila och blåa växterna 

samt de små diamanterna. Bildens ljussättning är mörk och mystisk. Ljussättningen samt 

snäckorna på ytan förmedlar en känsla av att befinna sig under vatten. Detta kan ses som att 

Klarnas betalningskort är “skatten” under vattnet. De gröna kulorna är av gelekonsistens, vilket 

är intressant då Klarna använt sig av geléliknande objekt i tidigare kampanjer. Gelen används 

antagligen för att förmedla “smooth”. Det är mycket som händer på bilden men 

betalningskorten fångar ens uppmärksamhet till först. Annars är det svårt att finna en koppling 

med alla de saker som finns på bilden. Lavalampan ger en retrokänsla i bilden samtidigt som 

en känsla av lyx förmedlas av marmorytan.   

 

Texten “Cash is not king” är humoristiskt och anspelar på uttrycket “Cash is king”. Klarna vill 

antagligen förmedla att kredit är nya ersättaren för kontant. Det snygga och humoristiska kortet 

skämtar på bankbranschens bekostnad. Även att black, gold, platinum är överstrykt på 

betalningskorten är ett tydligt ställningstagande gentemot andra bankkort. Detta kan även 

uppfattas som provokation då andra kreditkort rangordnar konsumenter i olika klasser, medan 

Klarna anser alla som likvärda konsumenter. Denna reklam handlar också om en viss kaxighet 

och självsäkerhet, att våga marknadsföra betalningskort på detta ovanliga sätt.   

4.1.5 Bild från Instagram, Glossier  

Denotation 
I figur 6 visas flera objekt som är fotograferade snett uppifrån. Objekten på bilden består av; 

parfymer, doftljus, tändstickor samt olika förpackningar av skönhetsprodukter. Även några 

hårspännen finns i högra hörnet av bilden. Produkterna längst uppe i bilden syns inte helt och 

hållet. Objekten på bilden består främst av färgerna svart, vitt och beige. Två objekt sticker ut 

från resten av färgskalan med rosa och röd färg på förpackningen. Bilderna är slumpmässigt 

placerade. Alla synliga produkter i bilden har en etikett eller synligt varumärke förutom en av 

de rosa produkterna. I centrum av bilden är doftljuset, som omringas av förpackningarna. 

Doftljuset ligger i fokus på bilden eftersom den är i centrum och lyser upp bilden. 

Förpackningarna står på två tidningar. I hörnet till vänster syns en svart cirkel med en ikon av 

en person, vilket innebär att någon är märkt med sin profil i bilden.  
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                        Figur 6. Bild från Instagramflöde av Glossier (Glossier u.å.)  

 

Konnotation 
Att Glossier valt att publicera en bild där andra varumärken syns bredvid deras egna produkter 

uppfattar vi som att de gärna vill kopplas med dessa välkända varumärken. En av de rosa 

förpackningarna har Glossiers symbol på och texten ‘’body’’. Den andra rosa produkten kan 

kopplas till den första rosa förpackningen med Glossiers symbol. Bilden innehar därmed bara 

två av Glossiers egna produkter. Dessa två produkter omges av andra produkter av Byredo, 

Le labo, Celine och Diptyque. De är väletablerade varumärken och det är därmed ingen slump 

att Glossier vill associeras med dem. Det är strategiskt att kunna associeras med dessa dyrare 

varumärken då Glossier själva tävlar i en betydligt billigare prisklass och kan på detta sätt 

etablera sitt varumärke bland de mera exklusiva varumärkena. Att vilja synas med andra 

varumärken kan också uppfattas som att Glossier vill stödja andra varumärken. Det är ovanligt 

att vilja främja konkurrenter i sin visuella kommunikation och därmed skapas en mer äkta 

relation mellan varumärket och konsumenten. Bilden är inte ett upplägg av endast Glossiers 

egna produkter som de vill marknadsföra fram, istället uppmuntrar de sina konsumenter att 

dela med sig av sina skönhetsrutiner vare sig rutinen består av Glossiers produkter eller ej.  
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Bilden är tagen av en konsument som Glossier sedan valt att lägga upp på deras Instagram. 

Därmed är det inte Glossier själva som tagit bilden men de har medvetet valt att lägga upp 

detta på deras egna Instagramsida. Glossier använder sig mycket av liknande bilder, som 

tagits av deras konsumenter. Dessa konsumentbilder har blivit en stor del av deras visuella 

identitet på Instagram. Med hjälp av denna typen av bilder i sitt Instagramflöde förmedlar de 

hur de vill att konsumenterna ska vara en del av deras varumärkesbyggande samt visuella 

identitet utåt. I och med detta personifieras Instagramkontot. Detta skapar en så kallad 

“Glossier” persona, vilket företaget troligen skapar medvetet, då det attraherar konsumenten 

mera att följa en person istället för ett företag på Instagram. På detta sätt skapar Glossier en 

familjär och genuin relation till konsumenten.  

 

Även tändsticksasken Carbone är ett tydligt tecken på exklusivitet. Carbone är en exklusiv 

restaurang i New York. Eftersom Glossier är New York- baserat så känner Glossiers 

konsumenter antagligen till restaurangen. Konsumenten som tagit bilden ser ut att vara  väldigt 

varumärkesmedveten. Millennialkunden som använder sig av Glossier är antagligen mer 

medveten om exklusiva varumärken och det hjälper Glossier att associeras med dessa 

logotyper och förpackningar. Glossier vet högst sannolikt att denna varumärkesmedvetenhet 

råder bland deras konsumenter och därmed lyckas de även skapa ett högre värde bland 

produkterna. Ifall de skulle tro att deras konsumenter inte känner till dessa varumärken skulle 

det inte skapa något värde för dem att publicera bilden. Kunden bygger sin självbild och 

identitet kring varumärken. De kunder som känner till förpackningarna och varumärken 

kommer genast få en bild av hur den typiska Glossierkunden är.  

 

4.1.6 Bild från Instagram, Klarna 
Denotation 
I figur 6 i kategorin bild från Instagram, visas en kampanjbild från Klarnas Instagram. Rubriken 

på bilden är ‘’Welcome Smoooth Dogg. Our newest member in the Klarna family.’’ Bilden 

centreras av en person i mitten och fyra hundar runt personen. Personen i bilden är en man 

som sitter bekvämt på en beige soffa. Mannen är klädd i en beigefärgad sidenkostym. Han har 

en vit skjorta och rosett vid halsen i beige färg samt en mantel i beige med päls vid kragen. 

Han har beigefärgade strumpor och svarta läderskor med pälsfoder. Mannen har foten uppsatt 

på soffan och händerna på knäna med rosa smycken på fingrarna där det står ‘’smoooth’’ och 

‘’dogg’’ på respektive händerna.  

 

Hundarna i bilden har en lång blond päls. Pälsen är glansig och mjuk. Hundarna i bilden ser 

glada ut, medan personen i fokus ser bestämd och nöjd ut. Den moderna soffan innehar en 
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ovanlig form. Soffan är i beige skinn och består av flera våningar. Bilden har tydliga skuggor 

och stark ljussättning. I bakgrunden bakom soffan syns en hög lampa med en lampskärm i 

bruna toner. Bakom soffan och personen finns draperier i persikorosa och turkost. Framför 

draperierna finns två vita antika pelare med dekorativa detaljer. Golvet täcks av en vit 

heltäckningsmatta, som smälter in med hundarnas päls. Färgerna är mjuka och varma . 

Färgskalan består av ljusbeige, brunt, vitt, persiko samt turkost.  

 

                        
                               Figur 7. Bild från Instagramflöde av Klarna (Klarna u.å.)  

 

Konnotation 
De antika pelarna associeras med lyx. Färgerna är väldigt mjuka och neutrala och de förmedlar 

en lugn känsla. Afghanhundarna ger ett ståtligt intryck. Allt är väldigt ‘’smoooth’ i bilden; 

draperierna, hundarnas päls, mattan, lädersoffan och sidenkostymen. Möblerna är placerade 

som i ett vardagsrum. Bilden förmedlar lyx och ett överflöde av materiella ting. Med hjälp av 

Klarna kan en uppnå allt detta. Personen som ligger i huvudfokus på bilden och omringas av 

fyra Afghanhundar är en känd artist med namnet Snoop Dogg. Han håller i rosa 

diamantsmycken med orden “Smoooth dogg”, där Smoooth refererar till Klarnas “Smoooth” 

kampanj. Bilden är uppbyggd som ett familjeporträtt på Snoop Dogg och hundarna. Snoop 

dogg är en rapartist som blivit kritiserad för hans misogyna låttexter och därför kan det anses 
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kontroversiellt att Klarna valt att samarbeta med honom. Det behövs ingen logotyp i sidan av 

bilden för att känna igen att det är Klarnas reklam. 

4.2 Fokusgruppsintervjuer 

Vi har visat dessa två fokusgrupper de två valda företagens logotyper, hemsida, ikoner samt 

kampanjbilder. Till sist har även ett genomgående av företagens Instagramflöde skett. Dessa 

fokusgrupper har sedan fått analysera med hjälp av de frågor som ställts de valda bilderna 

utifrån kategorierna. 

 

Vi började våra fokusgruppsintervjuer med några korta frågor kring visuell identitet.  

 

“Viktigt oberoende av produkt eller tjänst, då tråkiga och ointressanta produkter kan göras 

mera intressanta genom en bra visuell kommunikation”  

 

Alla respondenter tyckte att det var viktigt med den visuella identiteten. Flera tyckte att det 

berodde på vilken produkt det var frågan om. Ifall det var frågan om produkter som 

respondenten var tvungen att köpa spelade det inte lika stor roll som med produkter som skulle 

vara framme i t.ex. hemmet. En annan respondent tyckte att det kunde göra vilken som helst 

produkt mer intressant och tog Klarna som ett exempel på detta. Två respondenter ansåg att 

ett bra yttre gav ett seriöst och professionellt intryck, vilket i sin tur skapade trygghet till 

företaget. De flesta respondenterna kopplade en snygg visuell identitet med pastellfärger. En 

respondent ansåg att starka färger inte kändes lika exklusivt som ljusa färger, medan en annan 

hade svårt att ta till sig starka nyanser. Vidare ansågs även en snygg visuell identitet vara 

minimalistisk, stilren och simpel. En annan respondent ansåg att en attraktiv visuell identitet 

var något som en kommer ihåg. Samtidigt tyckte en av respondenterna att en attraktiv visuell 

identitet skulle kännas inspirerande. 
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4.2.1 Logotyper  

                                            
  

Figur 8. Logotyper i svart av Klarna (Klarna u.å.) och Glossier (Glossier u.å), sammanställt av 

författarna)  

 

“Det behövs inget mera, punkt” 

 

Vi visade först båda företagens logotyper i den svarta färgen. Respondenterna var överens 

om att både Klarnas och Glossiers logotyper var klara och tydliga. Även minimalistiskt  och 

enkelt var ett ord som framkom när de skulle beskriva logotyperna. Utifrån den enkla logotypen 

ansåg en respondent att de försökte kommunicera att de var enkla att använda. Fyra 

respondenter lade märke till punkten i slutet av båda logotyperna och tyckte punkten var vågad 

och kommunicerar att det “behövs inget mera, punkt”. Punkten ansågs uttrycka att de är 

seriösa och att punkten symboliserar att inget behöver tilläggas. De flesta tyckte att 

logotyperna liknade varandra och ansåg detta som intressant då de medverkar i två helt olika 

branscher. Två av respondenterna associerade Klarnas logotyp med smink och 

modebranschen. Samtidigt som respondenterna ansåg att Glossiers logotyp passade rakt in i 

skönhetsbranschen, även namnet Glossier förstärkte kopplingen till smink. En annan 

respondent kopplade Glossiers logotyp till ett kursivt typsnitt, då respondenten inte hade sett 

Glossiers logotyp innan.  

 

Tre av respondenterna fokuserade även på Klarnas val av typsnittet K, då de valt att göra ett 

mjukare K. En av respondenterna tyckte att K:et var udda, medan en annan tyckte att det var 

K:ets formgivning som skilde den från den typiska bankbranschens font. Tredje respondenten 

tyckte att det var K:et som gjorde logotypen särskiljande, då hen annars hade tänkt på ett 

livsmedelsmärke. En annan respondent ansåg att båda företag valt att ha raka bokstäver för 

att anses mera seriösa. Den svarta färgen förvirrade två av respondenterna som kände till 

båda varumärken sen innan och kopplade båda varumärkena med mycket färg då hen visste 

att de använder sig av mycket färg i sin marknadsföring. Samma respondent säger att hen 

associerar Klarna genast med deras signaturfärg rosa.  
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4.2.2 Logotyper i deras signaturfärg 

 

                                          
 

Figur 9. Logotyper i signaturfärg av Klarna (Klarna u.å.) och Glossier (Glossier u.å.), 

sammanställt av författarna.  

“Vågat och nytänkande” 

 

När vi visade logotyperna i deras rosa signaturfärger väckte det andra känslor hos 

respondenterna. Respondenterna kopplade den rosa färgen i logotyperna till något vågat och 

nytänkande. De ansåg att specifikt Klarnas rosa logotyp var ett ställningstagande, då det var 

mera kontroversiellt med tanke på bankbranschen. Vidare uttryckte  respondenterna att det 

inte hade varit lika attraktivt, ifall logotyperna hade varit i en annan färg. Färgen är ett sätt för 

dem att sticka ut, speciellt för Klarna. Respondenten skulle annars associera Klarna till en 

vanlig bank, men i och med den rosa färgen och nya logotypen blir Klarna ihågkommen och 

sticker ut från konkurrenterna. Glossiers val av färg kopplades till mjukhet, harmoni och 

naturlighet. En respondent som känner till Glossier sen innan kopplade färgen med den lyster 

och “glow” som Glossiers modeller ofta har. Även modernt och trendigt var adjektiv som dök 

upp när vi visade logotyperna i den rosa färgen. Vidare ansågs de rosa logotyperna som 

fräscha och rena. En av respondenterna tyckte att färgvalet tydligt associerades till en yngre 

målgrupp. En annan respondent var av den åsikten att logotyperna liknade varandra fastän 

den rosa färgen var av olik ton. Två respondenter ansåg att Klarna och Glossier valt den rosa 

färgen då de tror att de som handlar online föredrar den rosa färgen.  
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4.2.3 Hemsida 

Figur 10. Hemsida av Klarna (Klarna u.å.).  

“Tilltalande och modernt” 

4.2.3.1 Klarna 

Första gemensamma intrycket när vi visade Klarnas hemsida var att den var visuellt tilltalande 

och modern. En av respondenterna reagerade att hen ville använda Klarnas nya bankkort, 

som presenteras på första sidan med texten ‘’ett kort med nya perspektiv’’. Respondentens 

motivation var att den var snygg och att respondenten sett den tidigare i en plånbok och tänkt 

att den var visuellt tilltalande.  

 

En av respondenterna kopplade hemsidan till ett modemärke snarare än en bank. Tre av 

respondenterna ansåg att Klarna försökte göra banker roligt och lättsamt, genom att sticka ut 

och få ett nytt perspektiv in i branschen. Klarna är relativt nya inom branschen och måste 

därför tävla med dom äldre bankerna genom att sticka ut. Vidare ansågs färgerna på hemsidan 

kommunicera att Klarna var nytänkande, då dessa färgval inte är vanligt för en bank, även en 

koppling till femininitet drogs av respondenterna. En del av respondenterna ansåg att helheten 

av bilden gav en lyxig känsla. Flera av respondenterna sade att de blev festsugna efter att ha 

kollat på hemsidan. Alla respondenter fick en lugn och festlig stämning av hemsidan, ett ord 

som tillkom var “smooth”.  
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Två av respondenterna kände sig dock tveksamma över hemsidan. Vidare tyckte två andra 

respondenter att hemsidan såg väldigt opraktisk ut, då det visuella tog över alltför mycket. De 

ansåg att det visuella främst var i vägen från den riktiga informationen som en är ute efter. Alla 

respondenter höll med om att hemsidans huvudsakliga målgrupp var yngre millennials. En av 

respondenterna påpekade att det var logiskt att dom vill rikta sig mot yngre konsumenter då 

Klarna finns främst på Internet.  

	

	
Figur 11. Hemsida av Glossier (Glossier u.å.).   

      “Utmana kunderna till att våga leka med smink” 

4.2.3.2 Glossier 

Respondenterna var överens om att Glossiers hemsida upplevdes som kul och lekfull, det var 

speciellt färgerna som kommunicerade lekfullhet. Bilderna och färgerna kopplades även till 

kvinnlighet, sensualitet, fest och positivitet. Alla respondenter var överens om att de försökte 

anspela sig på att smink skulle vara roligt och att det var okej att leka med det och gå utanför 

gränserna. De granna färgerna ville enligt respondenterna utmana kunderna till att våga leka 

med smink, att det inte behöver vara så seriöst. Två av respondenterna tyckte att produkterna 

som syns i bilden liknade tuschpennor. Hemsidan beskrevs även som fin och modern. En 

respondent iakttog att färgerna och disco-temat var väldigt likt Klarnas kampanj. 
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De ansåg även att hemsidan inte såg ut som en typisk hemsida för sminkföretag. En kopplade 

en typisk hemsida för sminkföretag med high fashion bilder medan en annan ansåg att 

sminkföretag ofta använde sig av rörande bilder. Alla respondenter höll med om att hemsidan 

med stor sannolikhet var riktat till unga millennials. En respondent ansåg därmed att Glossier 

nog var för lekfullt och att hen därför inte skulle kunna föreställa sig en 50-åring använda sig 

av Glossier.  

4.2.4 Ikoner 

En ikon är ett tecken som försöker representera ett objekt. Poängen med en ikon är att den 

ska efterlikna objektens karaktärer (Peirce 1900).  

 

 

                                 
                 Figur 12. Ikoner av Klarna (Klarna u.å.), modifierad av författarna.  

    “Oseriöst och för lekfullt” 

4.2.4.1 Klarna 

Det var delade åsikter bland respondenterna när det gällde ikonerna. En del respondenter 

ansåg att Klarna försökte vara coola då de använde sig av ikoner. Två respondenter kopplade 

ikonerna till digitalisering. Flera respondenter ansåg att ikonerna gav en oseriös och lekfull bild 

av företaget. Även ord som barnsligt, oklart och fördummande förekom när vi visade ikonerna 

för respondenterna. Dock fanns det respondenter som tyckte att användning av ikoner var 

roligt och härligt, då det kändes som att diskutera med en kompis. Vidare diskuterades även 

motstridigheten med att försöka göra en betalningstjänst roligt. En respondent tog även upp 

användning av ikoner utifrån ett ESG (environmental, social governance) perspektiv. Frågan 

ifall det är rättvist av ett kreditbolag att vara så lekfullt när det ändå handlar om kredit dök upp 

bland respondenterna. Flera respondenter ansåg att det kändes oseriöst med ikonerna.   

 

 



 

 35 

Enligt en respondent fungerar de mer oseriösa ikonerna i Klarnas fall men att respondenten 

inte skulle vilja ha ikoner synliga när hen t.ex. ska beviljas ett stort banklån. Användningen av 

ikoner skulle i detta fall minska trovärdigheten. Dessutom tyckte de flesta respondenterna att 

ikonerna bör ge vettig information ifall de används. Alla respondenter var överens om att 

ikonerna var starkt riktat till en yngre målgrupp. Genom dessa ikoner vill Klarna kommunicera 

lekfullhet och sticka ut från andra banker, enligt respondenterna.  

 

                     
            Figur 13. Ikoner av Glossier (Glossier u.å.), modifierad av författarna.  

           “Barnsligt” 

4.2.4.2 Glossier 

När vi visade Glossiers ikoner för fokusgrupperna så ansåg respondenterna även här att de 

symboliserade coolhet och lekfullhet. Då ansåg en av respondenterna att det blev klart och 

tydligt hur Glossier vill positionera sig med ikoner som klistermärken, det är roligt, festligt samt 

lekfullt. Gruppen höll med om att ikonerna såg barnsliga men roliga ut. En respondent 

påpekade att företaget troligen ville rikta sig till amerikaner och ansåg att ikonerna kanske 

skulle tas bättre emot av dem. Majoriteten hade svårt att tolka vad ikonerna symboliserade. 

Två av respondenterna beskrev ikonerna som konstiga. De flesta tyckte att företaget kunde 

använda sig av ikoner och vara trovärdiga så länge ikonerna fyllde en funktion, då otydlighet 

inte är trovärdigt. Därmed ansåg respondenterna att det fungerar med ikoner inom 

skönhetsbranschen, då branschen inte anses lika seriös som bankbranschen.  
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4.2.5 Kampanjer 

 
  Figur 14. Kampanjbilder av Klarna (Klarna u.å.), modifierad av författarna.  

    “Konstigt, funky, galet” 

4.2.5.1 Klarna  

Vid uppvisning av Klarnas kampanjbilder ansågs bilderna abstrakta och konstnärliga.  

Bildserien kommunicerade enligt respondenterna gränslöshet och ord som konstigt, funky, 

galet och illusion förekom bland gruppen. Vidare tyckte respondenterna att bilderna 

uppmanade till att slösa pengar och försökte visa upp en häftig livsstil medan en annan 

respondent tyckte att bilden kommunicerade att pengar var till för alla. Två respondenter tyckte 

att bilderna inte hade ett tydligt budskap medan resterande respondenter såg bilderna som 

experimentella, speciella och extravaganta men ändå behagliga i och med de lugna färgerna. 

Färgerna som Klarna valt kommunicerade enligt gruppen coolhet och nytänkande. Gruppen 

lade märke till att två av bilderna hade väldigt starka färger medan första bilden var väldigt 

mjuk och dämpad i färgerna.  

 

Alla respondenter kände igen artisten på kampanjbilden. En av respondeterna hade en negativ 

koppling till personen men tyckte inte att detta förvärrande kopplingen till banken. Majoriteten 

tyckte att jämfört med andra banker så blev Klarna en coolare bank med dessa kampanjbilder. 

Hos några respondenter väckte det osäkerhet ifall de kunde lita på Klarna när det uppfattades 

galet och även lite konstigt enligt dem.  
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      Figur 15. Kampanjbilder av Glossier (Glossier u.å.), modifierad av författarna.  

                                              “Positivt med smink på män” 

4.2.5.2 Glossier 

Vid uppvisning av Glossiers kampanjbilder var den första reaktionen hos fokusgrupperna att 

det var män på kampanjbilderna, vilket alla uppfattade som positivt. Kampanjbilderna 

upplevdes av två respondenter som distanserade, då modellerna knappt kollade in i kameran. 

En av respondenterna som inte kände till Glossier sen innan blev mera intresserad av företaget 

efter att ha sett dessa kampanjbilder.  

 

Bilderna kändes könsneutrala enligt en respondent, då tjejerna var sminkade i neongrönt samt 

blått, vilket hen inte uppfattade som typiska tjejfärger. Samma respondent blev även 

intresserad av personerna i bilden och tyckte att bilderna kunde vara riktade till såväl unga 

som äldre. Majoriteten av respondenterna tyckte att det var uppfriskande med mångfald och 

smink på män. En annan respondent beskrev kampanjbilderna som något fräscht och enkelt. 

En respondent reagerade till att modellerna inte hade mycket smink, vilket gav en fräsch och 

nytänkande bild av företaget. Futuristisk och naturligt var ord som togs upp av flera 

respondenter. Bildserien kommunicerade enligt respondenterna att fokus ligger på hudvård 

och fest. Glossier ville enligt respondenterna kommunicera att våga vara annorlunda.    
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4.2.6 Instagram  

Vi visade bilder på respektive företags Instagramflöden och ställde några korta frågor. 

 
Figur 16. Instagramflöde av Klarna (Klarna u.å.) och Glossier (Glossier u.å.), modifierad av 

författarna.  

“Det händer för mycket” 

 

En del av respondenterna ansåg att det hände för mycket i både Klarnas och Glossiers 

Instagramflöden. En annan respondent sade att hen skulle vilja lämna respektive 

Instagramflöde, eftersom det var för många filmklipp. Flera respondenter märkte även hur lika 

dessa företag var i deras flöde och att både Glossier och Klarna använde sig av en liknande 

färgskala. Alla respondenter var överens om att Glossiers Instagramflöde tydligt visade att det 

var frågan om ett sminkföretag, medan respondenterna aldrig hade tänkt på en bank utifrån 

Klarnas Instagramflöde.  

 

Respondenterna kunde tänka sig följa Glossiers Instagram, då de gillade deras val av bilder. 

En av respondenterna ansåg att hen skulle kunna följa Klarnas Instagram eftersom deras 

filmer såg roliga och intressanta ut. Respondenten ansåg även att de hade en fin visuell 

identitet i jämförelse med andra bankkonton. Respondenten uppfattade bankers 

Instagramflöde som allmänt tråkiga. Andra respondenter ansåg att de inte ville följa Klarna då 

deras Instagramflöde var alldeles för rörigt. En av respondenterna ansåg att Klarna ville rikta 

sig till kvinnliga Instagramanvändare. Medan en annan ansåg att Klarna hade denna visuella 

kommunikation på Instagram för att fler ska hitta dem och deras unga målgrupp befinner sig 

till stor del på denna plattform. 
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4.2.7 Avslutande frågor  

Vi ställde några frågor efter bildserien för att få en sammanfattad bild av reaktionerna hos 

respondenterna. 

 

Majoriteten av respondenterna var av den åsikten att Glossiers visuella identitet fungerar bättre 

än vad Klarnas gör, eftersom de har en lättare publik att tilltala i skönhetsbranschen än vad 

Klarna har i bankbranschen. En respondent underströk att Klarna troligen klarar sig bra då de 

hittat sin egna nisch inom marknadsföring. Alla höll med om att Klarna aldrig skulle kunna bli 

en traditionell och seriös bank med den visuella identiteten de har idag. En av respondenterna 

uppskattade Klarnas nytänkande då de bryter normen kring hur en bank ska se ut men tyckte 

att det inte kändes pålitligt. Flera av respondenterna ansåg att praktisk visuell identitet är 

viktigare inom bankbranschen, än en stark och synlig sådan. Respondenten motiverade detta 

med att hen valt sina banker utav praktiska skäl och inte visuella skäl. Respondenterna tyckte 

att båda företagen ville sticka ut med sina visuella identitet. En respondent sade även att hen 

tror att en konsument som använder sig av Glossier med hög sannolikhet även använder sig 

av Klarna, då de tilltalar konsumenten på samma sätt. En annan respondent instämde på detta 

och beskrev Glossiers och Klarnas konsument som trendig, självständig och annorlunda. Den 

uppfattning som konsumenterna fick utgående från de visuella identiteterna var modern, rolig, 

trendig och lekfull.  Konsumenterna ansåg båda företagen som framgångsrika. Dock var 

respondenterna skeptiska till hur länge Klarna kommer att kunna uppehålla denna moderna 

och trendiga visuella identitet med sina extravaganta kampanjer. Den största skillnaden som 

respondenterna såg mellan dessa företag var att Glossier försökte vara jordnära medan Klarna 

gärna ville ses som extravagant. En annan respondent uttryckte att de använder sig av väldigt 

liknande färgskala och visuell identitet men att de försöker vara unika åt olika håll. Glossier 

tonar ner medan Klarna tonar upp.  
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5. Analys 
Vi har valt att dela upp analysen i de teorier som togs upp i teoretiska referensramen, detta för 

att det ska bli tydligare att förstå vilka kopplingar som dragits.   

5.1 Visuell kultur i dagens värld  

Både Glossier och Klarna har anpassat sig till digitaliseringens krav genom att vara mest aktiva 

på digitala kanaler, vilket direkt kan kopplas till Martin Hands (2011) argumentation om vilka 

krav digitaliseringen medfört. Klarna och Glossier har sin kundbas på digitala kanaler och 

därmed har de också byggt upp sin visuella identitet främst digitalt. Deras huvudsakliga 

visuella kommunikation sker på Internet, eftersom det är där deras målgrupp befinner sig och 

därmed har de anammat de moderna kanaler som behövs i dagens digitaliserade samhälle. 

Skiftningen från ett produktfokus till ett varumärkesfokus har ökat den visuella identitetens roll 

enligt Martin Hand (2011). Klarna har ett tydligt varumärkesfokus, där deras val av visuella 

bilder är ett försök att förmedla känslan kring varumärket snarare än själva produkten eller 

tjänsten.  

 

Glossier har både ett varumärkesfokus och produktfokus, där deras produkter ofta står i fokus 

i deras visuella kommunikation. Fastän de har produktfokus medför de inte känslan av att de 

försöker sälja in en produkt på det traditionella sättet. De har istället fokuserat på att 

personifiera produkten, för att nå ut till deras kundgrupp. Genom att dela med sig av följarnas 

och konsumenters egna bilder, skönhetsrutiner och produkter har Glossier lyckats bygga en 

“persona” på Instagram. Detta ger en känsla av att följa en person snarare än ett varumärke, 

vilket kan tolkas som personifiering av varumärket (Hand 2011).  

 

Hand (2011) talar om skiftet som skett inom marknadsföring till en symbolisk marknadsföring. 

Den rationella marknadsföringen har växlats mot en symbolisk marknadsföring, där symboliskt 

värde skapas kring produkten. Vid bildanalysen blir det tydligt att båda företag har en blandning 

av produktbilder och andra bilder som inte direkt har en relation till produkten men ändå skapar 

en avgörande känsla kring den. På detta vis skapas ett symboliskt värde kring produkten, 

bortom dess faktiska egenskaper. Detta kan ses på Glossier, där företaget strategiskt blandat 

andra exklusiva varumärken bland deras produkter, vilket skapar ett symboliskt värde. På detta 

sätt kopplas deras produkter till de mera exklusiva varumärken, fastän Glossier inte alls ingår 

i samma prisklass med dem. Klarnas sätt att använda sig av t.ex. artisten Snoop Dogg samt 

afghanhunden kan ses som ett symboliskt värdeskapande.  
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Utifrån bildanalysen syns att både Klarna och Glossier vill framstå som livsstilsvarumärken. 

Glossier vill skapa en enkel livsstil som handlar om att ta hand om sin hud, att inte dölja sig 

bakom smink utan framhäva det naturliga. Medan Klarna fokuserar på att visa en lyxig livsstil, 

där pengar är till för alla.  

5.2 Färg och logotyper 

Både Klarnas och Glossiers visuella identiteter beskrevs som moderna och trendiga just nu 

men konsumenterna var skeptiska över hur länge de kommer anses trendiga. Precis i linje 

med Bergströms (2009) resonemang om att mode, trender och även livsstil förändras och 

därför är det riskabelt att bara följa med trender i deras visuella identitet. Även Wronas (2015) 

resonemang kring att  konsumenter uppskattar det moderna men att det blir kostsamt ifall den 

visuella identiteten måste uppdateras hela tiden kan kopplas till detta. Konsumenterna 

uppskattade det moderna just nu och tyckte att både Klarna och Glossier hade en attraktiv 

visuell identitet.  

 

Både Klarna och Glossier ansågs ha en tydlig röd tråd i deras visuella kommunikation. Ifall 

konsumenten känner igen de visuella elementen sen innan, kommer konsumenten skapa en 

positivare bild enligt Phillips, Mcquarrie & Griffin (2014). Phillips, Mcquarrie & Griffin (2014) tar 

även upp att en sammanhängande visuell identitet skapar en positivare bild än en 

osammanhängande, vilket stämmer överens med konsumenternas reaktioner. Vidare 

konstaterar Bergström (2009) att den visuella identiteten bör vara djupt förankrat i företaget för 

att anses relevant. Dock var konsumenterna av den åsikten att praktisk visuell identitet är 

viktigare än stark och synlig sådan inom bankbranschen. Så det räcker därmed inte bara med 

att skapa en sammanhängande visuell identitet med hög igenkänningsfaktor och 

uppmärksamhet för att den visuella identiteten ska anses relevant. 

 

Ett bra yttre ansågs ge ett seriöst och professionellt intryck av företaget enligt konsumenterna, 

vilket i sin tur skapar trygghet. Konsumenterna instämmer att en attraktiv visuell identitet 

skapar visuellt förtroende precis som Bergström (2009) säger. Konsumenterna beskrev en 

attraktiv visuell identitet som minimalistisk, stilren och simpel. Både Klarnas och Glossiers 

logotyp ansågs som simpla och minimalistiska enligt konsumenterna, vilket bekräftar att de 

anses attraktiva enligt konsumenterna. Henderson et al. (2003)  beskriver en framgångsrik 

logotyp som igenkänningsbar, familjär och att den väcker positiva känslor. Konsumenterna 

uppmärksammade Klarnas val av typsnittet K, eftersom K:et skapade igenkänning i och med 

att typsnittet var udda och särskiljande. Vidare beskriver Soomro & Shakoor (2011) att en 

visuell identitet är effektiv, ifall den väcker samma känslor oberoende åskådare. Med tanke på 
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detta skulle Klarna och Glossier anses ha effektiva visuella identiteter i och med att 

konsumenterna var av liknande åsikter och samma adjektiv upprepade sig bland 

konsumenterna under intervjuns gång.  

 

När det kommer till färg har både Klarna och Glossier lyckats skapa en rosa signaturfärg. 

Klarnas signaturfärg är chockrosa och Glossiers pastellrosa. Rosa är en färg som särskiljer 

dessa företag från andra i branschen. Klarna gör detta mer tydligt med tanke på den bransch 

de befinner sig i. Klarnas rosa färg ansågs som ett ställningstagande i att vara annorlunda och 

sticka ut i branschen. En konsument påpekade att Klarna troligen bytt från den gamla blåa 

logotypen till rosa för att sticka ut från deras konkurrenter och signalera nytänkande. Detta kan 

kopplas till både Hulten, Broweus och van Dijks (2012) resonemang om att ett färgbyte kan 

göras då ett varumärke vill signalera olika värderingar.  

 

Den rosa färgen kopplades med positiva känslor och respondenterna var av den åsikten att 

en annan färg inte skulle förmedla lika positiva känslor. Den rosa färgen kopplades även till 

modernt och trendigt. Modernt och trendigt var ord som kopplades till största delen av de färger 

Klarna och Glossier använde i sin visuella kommunikation. Detta kan vara riskabelt då enligt 

Bergströms (2009) resonemang om att mode och trender förändras och även livsstil samt 

Wronas (2015) resonemang kring att  konsumenter uppskattar det moderna men att det blir 

kostsamt ifall det måste uppdateras hela tiden.  

 

Då ljusa färger beskrivs ge positiva känslor enligt Kaya & H.Epps (2004) kan Glossiers 

pastellrosa färg ge dem ett mer glatt och lekfullt intryck. Enligt Koller (2008) kopplas den rosa 

färgen till självförtroende vilket Klarna tydligt vill framhäva. Båda hemsidorna använde sig av 

starka färger och framhävde positiva känslor hos konsumenterna, vilket inte går ihop med 

Kaya & H.Epps (2004) resonemang om att ljusare färger upplevs mera positivt. 

Konsumenterna hade en positiv inställning till både ljusa och starka färger. Då starka färger 

var uppfriskande medan ljusa ansågs som harmoniska. Konsumenterna ansåg att genom de 

granna färgerna ville Glossier utmana till att våga leka med smink och inte ta smink så seriöst.  

 

Lekfullt var ett ord som förekom i närmare alla bilder som visades, även en klar yngre målgrupp 

kopplades till färgerna som företagen valt i sin visuella kommunikation. En snygg visuell 

identitet kopplade flesta respondenter till pastellfärger. En av konsumenterna uttryckte att 

starka färger inte kändes lika exklusivt som ljusa färger. Vidare konstaterades att starka 

nyanser kunde vara svårare att ta till sig än ljusa. Detta kan kopplas till Kaya och H.Epps 

(2004) resonemang om att ljusare färger förmedlar positivare känslor.  
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Då logotyperna visades i den svarta färgen kopplade genast en respondent detta till 

livsstilsvarumärken, t.ex mode och kläder, vilket bekräftas av Wronas (2015)  resonemang 

kring att mode och kläder är starkt förknippat med den svarta färgen. Detta kan vidare ge 

positiva känslor hos mottagaren då logotypen påvisar igenkännbarhet igenom detta och 

därmed skapar konsumenten redan en relation till logotypen. Samtidigt liknar den förmodligen 

andra välkända logotyper som finns inom modebranschen, då kopplingen drogs. Detta kan ha 

varit ett medvetet val av både Glossier och Klarna, genom att efterlikna andra välkända 

logotyper kommer företaget uppfattas bättre hos konsumenter enligt Henderson et al. (2003).  

 

Det blev uppenbart att konsumenterna hade starka åsikter om vilka färger och logotyper 

fungerar i olika branscher och att just färgen var ett sätt att chocka konsumenterna. Alla var 

överens om att den rosa färgen var ett kontroversiellt val av Klarna. Detta bekräftas även av 

Hynes (2009) åsikter om att konsumenten har en klar bild om vilka färger och logotyper 

fungerar i olika branscher. Detta kan även kopplas till konsumentens förväntningar, då 

konsumenten ser en bank har konsumenten en tydlig bild i huvudet hur den ska se ut. Dock 

tyckte många att fastän det var vågat så var det även uppfriskande med dessa färgval. Phillips, 

McQuarrie och Griffins (2014) resonemang om att det väcks positivare känslor ifall visuella 

identiteten stämmer överens med konsumentens förväntningar kan därmed ifrågasättas.  

5.3 Uppmärksamhet 

Konsumenterna håller med om att båda företagen lyckas fånga uppmärksamhet med deras 

visuella identitet, dock anser majoriteten att i Klarnas fall saknas en del relevans med bilderna 

fastän uppmärksamheten fångas. Då Klarna med sin visuella kommunikation inte informerar 

om tjänsten de erbjuder, utan fokuserar på att väcka uppmärksamheten hos observeraren. 

Därmed bedöms visuella identiteten endast utifrån bildspråket i kommunikationen. Då det inte 

finns relevans med bilden så kan konsumenter känna sig lurade (Bergström 2009). 

Konsumenterna kände att deras tillit till Klarna minskade i och med att de endast fokuserade 

på att fånga uppmärksamheten och inte på att ha en seriös profil, vilket bekräftar Bergströms 

(2009) resonemang.  

 

Båda företagen har utnyttjat användandet av starka färger för att väcka uppmärksamheten 

precis i linje med Bundesen och Pedersen som säger att färgen är en av den mest 

grundläggande funktionen i bilden och får den att stå ut (Bundesen & Pedersen 1983, refererad 

i Nilsson 2006). Speciellt användandet av starka kontraster får vissa objekt att stå ut i en bild 

enligt Nagy & Sanchez (1990), vilket syns i båda företagens sätt att presentera sig själva 



 

 44 

visuellt. Företag kan använda sig av starka färger i deras visuella kommunikation för att väcka 

uppmärksamhet hos en möjlig konsument.  

 

Klarna och Glossier försöker väcka uppmärksamhet på olika sätt. I stort sett handlar Klarnas 

visuella identitet om just stimulusdriven uppmärksamhet, där de försöker vara så annorlunda 

för att nå mottagarens uppmärksamhet. Detta syns i både företagets användning av färg och 

i deras iögonfallande reklamkampanjer. Genom att använda den kända artisten Snoop Dogg 

som frontfigur väcks uppmärksamheten då han kan anses som en kontroversiell person att 

vilja associeras med i och med att han blivit kritiserad för hans misogyna texter. Detta kan vara 

ett sätt för företaget att väcka uppmärksamhet. Konsumenterna hade generellt en positiv bild 

till Snoop Doggs medverkande i kampanjen. Fastän en av respondenten hade en negativ 

association till Snoop Dogg så ansåg hen att detta inte förvärrade Klarnas varumärkesbild.  

 

Då Klarnas logotyp i den svarta färgen visades till konsumenterna, iakttog två konsumenter att 

logotypen borde vara i deras signaturfärg rosa. Konsumenten lägger därmed uppmärksamhet 

på det hen förväntar sig av varumärket och det hen sett tidigare. En annan konsument 

uppmärksammade på Klarnas hemsida deras nya betalningskort, fastän det inte var synligt i 

bilden som visades. Konsumenten uppmärksammade detta då hen sett betalningskortet 

tidigare och tyckte den var visuellt tilltalande. Även att ordet smooth kopplades med många av 

Klarnas bilder tyder på att det är konsumentens inre tankar som bestämt vad som är värd 

deras uppmärksamhet. Smooth är en av Klarnas slogans, som använts flitigt i deras tidigare 

reklamkampanjer, men ordet kom inte upp i de bilder som visades för konsumenterna.  

 

Glossiers användning av män i deras kampanjbilder väckte konsumenternas uppmärksamhet 

på ett positivt sätt, då de inte förväntade att se detta inom skönhetsbranschen. Dessutom lade 

konsumenterna märke till att modellerna på Glossiers bilder hade mindre smink på sig, vilket 

de ansåg uppfriskande. De ansåg att det är sällan som sminkföretag marknadsför sig själva 

med mindre smink på modeller i deras reklamer. Detta strider emot Phillips, McQuarrie och 

Griffins (2014) resonemang att varumärket kommer uppfattas mera positivt ifall konsumenten 

förväntningar stämmer överens med vad konsumenten ser. Att Glossier sticker ut med sin 

visuella identitet kan kopplas både till stimulusdrivna uppmärksamheten samt användardrivna 

uppmärksamheten. Detta då de väcker uppmärksamhet både för att det står ut från resten av 

distraktioner samt att de väcker uppmärksamhet för att konsumenterna lägger märke till detta 

utifrån deras tidigare erfarenheter.   

 

Den användardrivna uppmärksamheten blev mycket tydlig i Glossiers visuella identitet. När 

logotyperna visades så kopplade en konsument detta till Glossiers Instagramflöde och 
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modellernas lyster. Detta syftar till att konsumenten lägger uppmärksamhet till de mål som de 

bestämt att är värd uppmärksamheten. Även en konsument som kände till märket sen innan 

reagerade på att det inte var lika mycket mångfald som hen är van att se, vilket kan kopplas 

till att konsumentens förväntningar påverkar hur varumärket uppfattas enligt Henderson et al. 

(2003).    

5.4 Varumärkespersonlighet  

Utifrån fokusgruppsintervjuerna uppfattades Glossier som uppriktiga, eftersom 

konsumenternas beskrivningar stämde in på jordnära, glada och ärliga personlighetsdragen. 

Glossier ansågs även som pålitligt och framgångsrikt av respondenterna, vilket direkt kan 

kopplas till den kompetenta dimensionen. Glossier är starkt inom uppriktighetsdimensionen 

och passade svagare in på resten. Klarna stämde överens med spänning, då respondenterna 

använde sig av adjektiv som vågad och fantasifull när de beskrev varumärkets visuella 

identitet. Kring kampanjbilderna, hemsidan samt färgen ansågs Klarna vågad bland 

respondenterna, speciellt när de jämförde Klarna med andra företag inom samma bransch. 

Klarnas kampanjer ansågs även fantasifulla, då respondenterna inte sett något liknande förut. 

Respondenterna gav flera intryck och synonymer till hur Klarnas visuella kommunikation 

kändes äventyrligt och vågat. Klarna ansågs även framgångsrikt av de flesta respondenter. 

Respondenterna diskuterade vidare att det kändes som att prata med en kompis då Klarna 

använder sig av ikoner. Respondenterna kände sig dock skeptiska kring pålitlighet, då de 

ansåg att ikonerna var otydliga och oseriösa för att uppfattas som pålitligt.  

 

Utifrån bildanalysen fick vi fram att Klarna förmedlade en lyxig känsla med sina bilder. Med 

sina produkter, material och färgsättning förmedlade bilderna en känsla av överklass. 

Exempelvis Snoop Dogg med aristokratiskt beskrivna Afghanhundarna runtomkring sig och de 

antika pelarna i bakgrunden utstrålade rikedom. En respondent förklarade detta som att Klarna 

vill förmedla att pengar kan vara till för alla med hjälp av Klarna. Dessa ger tydligt uttryck på 

att Klarna vill förmedla lyx för sina konsumenter, på ett överdrivet sätt. Genom att göra detta 

på ett överdrivet sätt blir det mer humoristiskt. Detta humoristiska och nästintill ironiska språk 

ger ett charmigt intryck, vilket Aaker (1997) förklarar att bygger upp en starkare 

varumärkespersonlighet ifall man lyckas. Därmed kan Klarna uppfattas som sofistikerat då 

Klarna anses både överklass och charmigt.   

 

Under fokusgruppsintervjuerna beskrev respondenterna hur de ansåg Glossiers och Klarnas 

visuella identiteter liknande. Båda företagen förmedlade glada samt lekfulla känslor hos 

respondenterna, men dessa känslor förmedlas tydligare hos Glossier. Respondenterna ville 
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se mera av båda företagen och kopplade varumärkena med en attraktiv visuell identitet, där 

båda företagen ansågs som charmiga. Även om de visuella identiteterna utseendemässigt 

beskrevs med liknande adjektiv så förmedlades olika känslor hos respondenterna. 

Varumärkespersonligheterna skilde sig från varandra i ’’five dimensions’’. Glossier ansågs som 

glad och jordnära samt framgångsrikt, vilket kopplas till uppriktighet och kompetens i “five 

dimensions”. Medan Klarna ansågs mera vågad och äventyrlig och passade bäst in i spänning, 

kompetens, robusthet samt sofistikerad i “five dimensions”. En av respondenterna lyfte fram 

hur båda varumärken vill särskilja sig och sticka ut i respektive branscher med liknande visuella 

identiteter, medan de gör de åt olika håll enligt respondenten. Hen nämner hur Glossier vill 

tona ner medan Klarna vill vara mer extravagant och tona upp. Detta påstående kan synas i 

de skiljande varumärkespersonligheterna, även om visuella identiteten ansågs liknande. 

 

5.5 Cool branding 

Utifrån både bildanalysen och intervjuerna kan både Klarna och Glossier kopplas till att 

använda sig av Cool branding för att nå ut till konsumenterna. Det kan urskiljas i alla delar av 

modellen CRUSH i hur de når ut med sin visuella kommunikation. Alla respondenter beskrev 

både Klarna och Glossier som coola och var av den åsikten att de ville stå ut med sin coolhet 

i respektive bransch. Med coolhet menas enligt van den Bergh och Behrer (2014)  att det känns 

attraktivt och originellt. En attraktiv visuell identitet kopplade de flesta respondenter med ljusa 

färger, minimalism, stilrent och simpelt. Senare när respondenterna beskrev Klarnas och 

Glossiers visuella identitet användes samma adjektiv, vilket tyder på att båda företag har 

byggstenarna för en attraktiv visuell identitet enligt respondenterna.  

 

Framförallt Glossier bygger på “Realness” genom att vara äkta och transparenta i deras 

visuella identitet. Att använda sig av oretuscherade bilder tillsammans med naturligt sminkade 

modeller är ett tecken på att de vill att det ska kännas äkta. Klarna däremot vill antagligen gå 

emot äktheten och framföra sig så extravaganta som möjligt med väldigt iögonfallande visuell 

identitet. Både Klarna och Glossier försöker uppnå unikhet på olika sätt. Klarna vill framstå 

som den nya banken som gör saker på sitt egna sätt, till skillnad från hur bankerna agerar 

generellt i branschen. Även en tydlig kommunikation av lekfullhet kommer fram i både 

fokusgruppsintervjuerna och i bildanalysen. Att vara lekfull i en bank-bransch som bygger på 

trovärdighet handlar om att sticka ut från konkurrenterna och nå till en ny sannolikt yngre 

målgrupp. Även den lekfulla stilen av Glossier är unik inom skönhetsindustrin, som bygger på 

exklusivitet. Dock bygger skönhetsbranschen på det visuella och därför sticker Glossier inte ut 

lika mycket som Klarna. De har båda hittat sin egna nisch inom respektive bransch.  
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Båda företagen försöker spegla på konsumentens intressen och värderingar i form av att sälja 

in en viss typ av livsstil och persona. Som konsument av Klarna och Glossier köper du in dig 

till att bli en viss typ av person. Därmed försöker de uppnå “Self-identification” i deras 

kommunikation. Dock hade några personer i fokusgruppen svårigheter att känna igen sig 

själva i deras visuella kommunikation medan andra ville uppnå modellernas status. Flera 

kände igen sig i det ungdomliga sättet båda företagen kommunicerar. Två av respondenterna 

uttryckte att användandet av ikoner skapade en vänskapsrelation till varumärket, då en ofta 

kommunicerar med hjälp av ikoner med sina vänner. Detta är något som även van den Bergh 

och Behrer (2014) tar upp i boken cool branding där företag når ut till konsumenten genom att 

skapa en vänskapsrelation till dem. 

 

Både Klarna och Glossier hade en feststämning på deras hemsida, vilket väckte positiva 

känslor hos respondenterna, den femte delen av CRUSH-modellen “Happiness”. Populära 

varumärken som attraherar unga är ofta kopplade till positiva känslor (van den Bergh & Behrer 

2014). Ikonerna som användes på både Klarnas och Glossiers hemsida tyckte respondenterna 

var roliga men oseriösa. De ansåg att ikonerna var ett sätt för företagen att förmedla att bank 

och smink är roligt och lekfullt. För Millennials spelar det stor roll enligt van den Bergh och 

Behrer (2014) att ha ett emotionellt band till varumärket. Detta skapas genom att skapa en 

vänskapsrelation mellan konsumenten och varumärket. Två av våra respondenter ansåg att 

ikonerna som Klarna använder förstärkte känslan av att prata med en vän, vilket i sin tur 

skapade en mer positiv bild av företaget.  

 

Användandet av en känd person var en faktor som hjälper företagen uppnå coolhet enligt van 

den Bergh och Behrer (2014). Detta fungerar mest effektivt hos millennials, vilka tillhör båda 

företagens målgrupper. Både Klarna och Glossier använder sig av en känd person i deras 

kampanjer. Klarnas kampanj har Snoop dogg som huvudperson, vilket tydligt väckte 

konsumenters uppmärksamhet. Användning av en känd person kan skapa en familjär känsla 

hos konsumenten (van den Bergh & Behrer 2014). Glossier använder sig av artisten Troye 

Sivan (Figur 15) i sin kampanj, där artisten är sminkad i Glossiers nya produkter. Troye Sivan 

är en ung artist som kan hjälpa Glossier att uppnå coolhet bland konsumenterna. 

Konsumenterna reagerade positivt på att det var en man i smink. Respondenterna hade 

positiva reaktioner till de kända personerna i kampanjbilderna, vilket kan sägas stämma 

överens med van den Bergh och Behrers (2014) resonemang att företagen uppnår coolhet. 
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6. Diskussion  
Både Klarna och Glossier uppfattas som väldigt lekfulla i deras visuella identitet och vill 

förmedla att det är roligt med smink och betalningstjänster. Genom att använda sig av en lekfull 

och unik stil i sin visuella identitet skapar företagen en egen nisch inom varsin bransch som 

starkt tilltalar millennials. Då båda företagen med sin sammanhängande visuella identitet har 

en tydlig röd tråd, behöver företagen knappt ha logotypen med för att observeraren ska förstå 

att det handlar om Klarna respektive Glossier. Signaturfärgen spelar en avgörande roll i den 

visuella identiteten hos båda företagen. Det är signaturfärgen som är en stor del av att den 

visuella identiteten är så igenkänningsbar hos både Klarna och Glossier.  

 

Klarnas kommunikation bygger på att konstant väcka mottagarens uppmärksamhet, och 

genom detta skapas igenkänning. Genom igenkänning skapas en positivare bild av företaget, 

då konsumenten kommer ihåg det de sett tidigare. Klarnas kommunikation fungerar därmed 

genom att väcka positiva känslor hos mottagaren, detta görs genom att konstant väcka 

mottagarnas uppmärksamhet med humor och visuellt tilltalande bilder. De måste uppehålla 

sin linje av extravaganta reklamkampanjer för att kunna uppehålla mottagarnas 

uppmärksamhet på grund av konsumentens förväntningar på varumärket.  

 

När det gäller Klarna uppfattade konsumenterna det positivt just för att det inte stämde överens 

med deras förväntningar på branschen, vilket strider mot Phillips, McQuarrie och Griffins 

(2014) resonemang att positiva känslor uppstår då det stämmer överens med ens 

förväntningar. Det är dock oklart hur långt det räcker med att endast nå konsumentens 

uppmärksamhet, ifall det saknas relevans med bilderna. Däremot stämmer detta resonemang 

på Glossier, då konsumenter som kände till Glossier sen innan blev besvikna över deras nya 

reklamkampanjer, som inte stämde överens med deras förväntningar. Glossier måste behålla 

deras sammanhängande tema angående t.ex. det naturliga utseendet för att bibehålla sin 

igenkänning och kundgrupp. Detta kan bero på att banker sällan har en uppstickande visuell 

identitet och därför känns det uppfriskande, medan skönhetsbranschen i stort sett bygger på 

det visuella och därför har konsumenten högre krav och förväntningar på deras visuella 

identitet.  

 

Båda varumärken har lyckats bibehålla sin relevans genom att anpassa sig till en trendig och 

modern visuell identitet. Det finns också en risk i att anpassa sig för mycket till trender, 

eftersom de då måste vara beredda att konstant uppehålla sin trendiga och moderna profil. 

Konsumenterna förväntar sig då att Klarna ska kunna uppehålla deras linje av extravaganta 
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kampanjer medan Glossier ska behålla sin jordnära kommunikation. Ifall de vill behålla sin 

unika position inom branschen måste de fortsätta väcka konsumenternas uppmärksamhet.  

När det kommer till den visuella identiteten uppfattade konsumenterna logotyperna som 

minimalistiska och enkla, därmed skapas även tidlös design. Det är viktigt att just logotypen är 

tidlös då den ska fungera inom den visuella kommunikationen genom tid. En tidlös logotyp ger 

utrymme för båda varumärken att experimentera i den övriga kommunikationen.  

 
Till en början är det tydligt att konsumenterna tycker det är spännande och uppfriskande med 

något nytt som Klarna, men ju mera konsumenter tar del av deras visuella identitet desto mera 

börjar de även ifrågasätta kommunikationens mening. Det var framförallt användningen av 

ikoner som minskade både Klarnas och Glossiers förtroende, då konsumenterna ansåg att det 

inte fyllde någon funktion och förstod inte vad ikonerna stod för. Klarnas ikoner ansågs 

oprofessionella medan Glossiers ikoner var svåra att tolka. Ikonerna ansågs irrelevanta och 

oseriösa för konsumenten.  

 

Fastän konsumenterna ansåg att den visuella identiteten hos båda företagen efterliknade 

varandra så upplevdes de ändå annorlunda utifrån deras varumärkespersonligheter. Glossier 

ansågs som uppriktigt och kompetent, medan Klarna ansågs spänningsfyllt, kompetent, robust 

och sofistikerat. Klarna passade in på 4 av 5 personlighetstyper och kan därmed uppfattas att 

de har en mångsidigare visuell identitet som tilltalar en större målgrupp. Att de uppfattades 

annorlunda kan bero på att de medverkar i olika branscher och därmed har konsumenten olika 

förväntningar på dem. Smink har alltid varit något visuellt och därmed har det funnits mera rum 

för att experimentera med den visuella identiteten, till skillnad från bankbranschens visuella 

identitet som ofta bygger på tillit och seriositet. Därmed skapas det en positiv uppfattning av 

båda företagen, så länge de gör det som inte förväntas inom branschen. 
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7. Slutsatser 
För att underlätta sammanställningen av slutsatser har vi valt att indela våra slutsatser utifrån 

de två frågeställningar som kommer besvara vårt syfte. 

 

- Hur når den visuella identiteten ut till konsumenterna?  

 

Genom en sammanhängande och personlig visuell identitet skapar båda företagen 

igenkänning och på detta sätt når de ut till konsumenterna. Både Glossier och Klarna har 

anpassat sig till digitaliseringens krav genom att vara mest aktiva på digitala kanaler. De lyckas 

båda skapa en väldigt trendig och modern visuell identitet som attraherar konsumenten. Både 

Klarna och Glossier fokuserar på att skapa en symbolisk marknadsföring, där själva 

produkterna inte står i fokus utan det handlar om att få fram varumärkets personlighet i 

kommunikationen. För att sticka ut i sin bransch fungerar det med att fånga konsumentens 

uppmärksamhet. Detta gör både Klarna och Glossier genom att vara lekfulla och unika på sitt 

sätt. För att bli uppmärksammad av konsumenten gör dessa företag precis tvärtom än vad 

som förväntas utifrån branschen. De lyckas dra åt sig uppmärksamheten på olika sätt. Klarna 

fokuserar mycket på att chocka mottagaren och på detta sätt dra åt sig uppmärksamhet. 

Glossiers taktik är att ha en tydlig jordnära kommunikation, som bygger på äkthet och 

transparens, vilket sticker ut i sin bransch.  
 

- Hur uppfattar konsumenterna den visuella identiteten? 

 

De visuella identiteterna uppfattades som attraktiva, ändå skapades inte fullt förtroende för 

varumärken. Den visuella identiteten kan tilltala konsumenten, men för att konsumenterna 

faktiskt ska känna tillit för varumärket måste trovärdigheten även komma fram i den visuella 

identiteten. Då de lyckats fånga konsumenternas uppmärksamhet ansågs båda varumärken 

som uppfriskande och lekfulla då de stack ut i varsin bransch. Men ju mera konsumenterna 

tog del av deras visuella identitet, desto mera skeptiska blev de. Framförallt i Klarnas fall 

ansågs det med tanke på branschen viktigt att kunna vara seriös och inte bara lekfull i sin 

visuella identitet. Det räcker inte att endast sticka ut och fånga uppmärksamheten utan den 

visuella identiteten måste också visa sig vara relevant och seriös för att varumärket ska anses 

trovärdigt.  
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Konsumenterna ansåg att varumärkena ibland var för lekfulla för att anses seriösa. Utifrån den 

visuella identiteten ansågs båda varumärken väldigt moderna och trendiga, men de jämfördes 

också genomgående med andra i branschen. Fastän konsumenterna gillade det moderna och 

trendiga så ville de även att de till en viss del skulle vara mer traditionella och spela på 

branschens allmänna regler. Hur varumärken uppfattas utifrån den visuella identiteten beror 

på vilken bransch företaget befinner sig i och vilka förväntningar konsumenten har på den 

branschen. Ifall branschen är ansedd som mer seriös kan kraven från konsumenterna bli högre 

och visuella identiteten måste tonas ner för att skapa trovärdighet.  

 

De resultat vi fått visar vikten av den visuella identiteten för varumärken och hur konsumentens 

uppfattning formas av den visuella identiteten. Konsumenten skapar till först en bild av 

varumärket utifrån dess visuella identitet och ifall den bilden är dålig kan det vara svårt att 

övertyga konsumenten efteråt. Det är den visuella identitetens alla aspekter som påverkar 

konsumentens uppfattning, inte bara enstaka faktorer, som tidigare forskning bidragit med. 

Detta kommer fram i och med att konsumenternas uppfattning ändrades löpande desto mera 

vi visade av företagens visuella identitet.  
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Bilaga : Fokusgruppsintervju 
 
Välkommen till denna fokusgruppsintervju. Sara (jag) kommer agera som moderator och Viivi 

kommer agera som observatör. Vi kommer att spela in denna intervju för att ha tillgänglighet 

att lyssna på den efteråt. Ni ska få analysera den visuella identiteten hos de två valda företag 

och se vad de vill kommunicera utåt med deras val av bilder, text och färg. Vidare även 

beskriva vilka känslor de väcker hos er.  

 

Vi kommer till en början klargöra relevanta begrepp för denna intervju: visuell identitet, visuell 

kommunikation och varumärke.  

 

Visuell identitet: Ett företags visuella identitet innefattar bland annat logotyp, ikon, 

färgsättning, bildspråk och typografi. Man kan kort säga att den visuella identiteten är 

ansiktet utåt för företag.  

Visuell kommunikation: Visuell kommunikation omfattar allt som inkluderar att 

kommunicera ut i form av bild, form, färg och design. Det fungerar som den metod företag 

använder sig av för att kommunicera ut sin visuella profil. Visuell profil innebär företagets 

varumärkesidentitet och vision koncentrerat i ett visuellt format.  

Varumärke & varumärkesidentitet: Denna identitet innefattar det varumärket helt enkelt 

står för. Med varumärke menas alla de tecken som används för att särskilja sig från 

konkurrenter, vilket innefattar allt från bokstäver, siffror, form, grafik och design.  

 

Kort om de valda företagen: 

 

Klarna:Klarna är en av Europas största banker, som grundades år 2005. Det är ett 

betaltjänstföretag som har blivit beviljad som bank. Som mål har de att göra det enklare för 

människor att handla på nätet. Som de själva beskriver vill de göra betalningarna så enkla, 

säkra och smidiga som möjligt. De har tjänster som direktbetalning, prova först och betala 

sen-tjänster och avbetalningar. Den visuella identiteten genomsyrar företagets alla områden.  

 

Glossier:Medan Glossier  är ett smink- och hudvårdsmärke som grundades 2014 av Emily 

Weiss. Emily Weiss fick iden om att starta märket efter att ha frågat på sin blogg “Into the 

Gloss” vad kvinnor saknade inom hudvård och kosmetika. Glossier har fortsatt växa sen 
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starten och har idag över 200 anställda. Glossiers produkter säljs främst via deras hemsida 

men de har även en butik i New York City samt Los Angeles. Märket är “community-drivet” 

och har till stor del byggts upp med hjälp av sociala medier och det är därmed ingen slump 

att märket blivit så populärt bland unga. Grundidén till märket var att hitta ett nytt sätt att se 

på skönhet. 

 

Har ni några allmänna frågor om begreppen samt företagen? 

 

Ta i beaktande att det finns inga rätta eller fel svar, svara ärligt och som ni själva anser just 

då och försök att inte bli påverkad av andras åsikter, bara för att hålla med om gruppen. 

 

Till näst kommer vi att fråga några inledande frågor innan ni får börja analysera bilder.  

 

Inledande frågor: 
 -Hur viktigt tycker ni det är med ett företags visuella identitet? Det vill säga hur de ser ut utåt; 

logotyp, ikon, färgsättning, bildspråk, typografi och placering.  

- Brukar ni tänka på ett företags val av färg/ikon/ logga ? 

- Hur påverkade tror ni ni är?  

- Vad associerar ni med en snygg/attraktiv visuell identitet? Vad får er att tycka så?  

- Känner ni till Klarna/Glossier sen innan? 

             - Har ni stött på deras visuella kommunikation/ reklam?  

- Har du någon gång funderat på Klarnas och Glossiers visuella identitet? 

      

Nu kommer vi visa er bilder och fråga frågor gällande dessa bilder:  

BILD 1: Logotyp  
-Vad tycker ni?  

-Vad tror ni dom vill kommunicera med val av logotyp? färg?  

-Identifierar ni loggan med varsin bransch? 

 

BILD 2: Logotyp annan färg 
Här ser ni exakt samma logotyper, men i varumärkens signaturfärger. 

-Vad tycker ni?  

-Får ni en annan känsla?  

-Vad tror ni dom vill kommunicera med val av logotyp? Färg?  

-Identifierar ni loggan med varsin bransch? 

 

BILD 3/ 4: Hemsida 
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-Vad är ert första intryck?  

-Vad kommunicerar bilden? 

-Vad får ni för helhetsbild? 

-Vad associerar du med färgerna?   

-Vad kommunicerar hemsidan?  

-Vad tror ni företaget vill kommunicera med deras hemsida ?  

-Vem tror du företaget vill rikta sig till med bilderna? 

-Tänker du på en bank/smink när du ser dessa?  

 

BILD 5/ 6: Ikoner 
 -Vilka tankar väcker ikonerna?  

 -Vad ger användning av ikoner för bild av företaget?   

 -Tycker ni det är klart vad de vill kommunicera med dessa ikoner?  

-Vad tror ni dessa symboliserar?  

-Varför tror ni de vill de använda sig av ikoner?  

-Vem tror ni de försöker rikta sig till med dessa ikoner 

 

BILDER 7/ 8: Kampanjer 
Här är tre bilder av Klarnas Kampanjer / Här är två bilder från glossiers kampanjer. 

-Vad är ert första intryck?  

-Vad kommunicerar bildserien? 

-Vad symboliserar dessa färger/produkter? 

-Vilken stämning ger bilderna?   

-Vad kommunicerar dessa bilder? 

-Vad tror ni företaget vill kommunicera med deras kampanjer?  

-Vem tror du företaget vill rikta sig till med bilderna? 

Instagram 
Här visar vi respektive företagens instagram: 

-Vad tänker ni som först när ni ser instagram flöden? 

-Vad får ni för bild av deras visuella kommunikation? 

-Skulle ni följa dessa konton? 

 

SAMMANFATTNINGSVIS:  
- Hur tycker ni att det funkar med en sådan visuell identitet i respektive bransch?  

- Varför tycker ni/Eller tycker ni ens att det är viktigt att skapa stark visuell identitet i 

respektive branscherna? 

- Blir du mer intresserad av företaget när du ser deras visuella identitet? 
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- Framgår det tydligt vilket sorts företag det är utifrån den visuella 

identiteten/kommunikationen?   

-Tycker du att det finns en röd tråd i den visuella kommunikationen? 

-Vad ger den typen av visuell kommunikation för bild av företaget? 

-Beskriv företagen med 3 ord utgående från det ni sett?   

 

 

  

 


