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Abstract 
 

Titel: Sociala medier - modehusens guldgruva för värdeskapande: En kvalitativ studie om 

modehuset Balmains värdeskapande i sin marknadsföring på sociala medier. Social media – 

the gold mine of fashion companies in their value creation: A qualitative study of fashion 

house Balmains’ value creation in their marketing on social media.  

Nivå: Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vårtermin 2016 

Författare: Marika Cederlund 

Handledare: Göran Bolin 

Datum: 2016-08-19 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värden som skapas i modehus marknadsföring 

på sociala medier samt vilken betydelse de värden som skapas har för varumärket. För att 

besvara syftet undersöks i denna uppsats det franska modehuset Balmain som en fallstudie. 

Balmains egna- samt huvuddesignern Olivier Rousteings konton på de populära sociala medie-

plattformarna Twitter och Instagram analyseras med semiotisk bildanalys baserat på 

forskningsfrågor om vilka bilder som förekommer, hur relationen mellan bild och text ser ut 

samt vilka värden som skapas genom inläggen.  

   Som en av forskningsfrågorna lyder, “Hur ser förhållandet mellan bild och text ut enligt 

Barthes skrivna mode?” så baseras analysen till stor del på Roland Barthes teorier om det 

skrivna modet i boken The Fashion System (1967/1990). Det skrivna modet är relationen mellan 

modebild och dess tillhörande bildtext och är till stor nytta vid analysen av det franska 

modehusets sociala medie-kanaler som till övervägande del består av just modebilder med text 

till.  

   Resultaten som framkommit är att de fyra flödenas innehåll följer sex övergripande teman: 

celebritetsstöd, den självständiga kvinnan, relationer, estetik, Olivier Rousteing som maktfull 

samt gemenskap/inkludering. Genom att anspela på dessa teman i sina inlägg på Instagram och 

Twitter skapar Balmain sociala-, kulturella-, estetiska och ekonomiska värden. Dessa värden 

utgör grunden för hur Balmain framställer sig självt som varumärke; ett nytänkande och 
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inbjudande varumärke som fokuserar på att skapa sociala och kulturella värden vilket genererar 

ekonomiska värden. 

Nyckelord: mode, Balmain, Olivier Rousteing, sociala medier, värdeskapande, 

marknadsföring, det skrivna modet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion och tidigare forskning 

Sociala medier har haft en enorm framväxt under det senaste decenniet och varumärken har inte 

varit sena med att anamma dem som en integrerad del av sitt varumärkesbyggnad. Sociala 

medier öppnar möjligheten för företag att skapa olika sorters värden i sin marknadsföring, 

exempelvis kommersiella (Laurell:2012), sociala eller kulturella (Bolin:2011/2013).  Detta inte 

minst för modehus som omfamnat sociala medier som en möjlighet snarare än ett hot 

(Kim&Ko:2012:1481). 

  Det finns en hel del forskning som behandlar sociala mediers inflytande på varumärkens 

värden. Viss forskning fokuserar på hur värde skapas i specifika plattformar såsom 

modebloggar (Laurell:2012) eller Twitter (Yoo m.fl;2014) medan andra arbeten undersöker hur 

specifika företag använder sig, eller bör använda sig av sociala medier i sin marknadsföring 

(van Rietschoten:2011;Kim & Ko:2012;Thiems:2013).  

  Mode och marknadsföring har båda långa traditioner av forskning bakom sig. Mode behöver 

marknadsföras då man säljer en idé och en viss status när man säljer kläder. En 

doktorsavhandling som undersöker marknadsföring med hjälp av sociala medier med inriktning 

mot modebranschen är Social media marketing and the fashion industry (2011) av Lisanne van 

Rietschoten. Författaren undersöker både mindre och större varumärken med forskningsfrågan: 

”What is social media marketing and how are fashion brands applying social media as a 

marketing tool and communication channel?” (van Rietschoten:2011:8). Rietschoten kommer 

fram till att lyckad marknadsföring inom sociala medier behöver en strategi, mål, taktiker och 

kampanjer; likt den traditionella marknadsföringen. Hennes slutsats är att det inte är antalet 

följare, utan designen av kanalen och dess flöde som avgör hur väl företaget lyckas med sin 

marknadsföring i sociala medier. Lyxiga ’high-end labels’ behåller enligt författaren sin 
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exklusivitet genom att producera engagerande och minnesvärda inlägg på sina sociala medie-

kanaler och är skickliga på att “(...) successfully blur the brand experience of traditional and 

social media marketing” (ibid.:42). 

  Det finns även arbeten som undersöker hur individer med stora sociala mediekonton kan vara 

av värde för modeföretag. Doktorsavhandlingen Style in the age of Instagram pekar exempelvis 

på att nya modemodeller för säsongen, så kallade ’fresh faces’, som har många följare i sociala 

medier ökar sina chanser markant att bli upptäckta av topp-agenturer vilket i sin tur kan leda 

till prestigefyllda arbeten (Park m.fl:2016). 

  Flera arbeten inom forskningsområdet pekar på konsumenternas makt i de sociala medierna 

och att detta är något företag måste anpassa sig efter. Exempelvis skriver Evelina Sizikova i 

Social Media- A New Instrument to Influence Brand Value (2012) att skapandet och kontrollen 

av varumärkesvärden har hamnat i konsumenternas händer i och med de sociala mediernas 

framväxt. Genom flertal fallstudier av olika varumärkens sociala medie-strategier kommer 

författaren fram till att företag måste anpassa sig efter- och lyssna på konsumenterna i 

användandet av sociala medier. I enighet med traditionell marknadsföring måste varumärken 

jobba med ”image, trust, reputation and purchase decision” online för att skapa värde kring 

varumärket (Sizikova:2012:99). 

  Slutligen finns det även tidigare forskning som inriktar sig mot värdeskapande inom sociala 

medier. Christoffer Laurells avhandling Commercialising social media – a study of fashion 

(blogo)spheres (2014) undersöker hur svenska modebloggar skapar kommersiella värden med 

tesen att sociala medier ändrat karaktär; från att vara en plats för icke-kommersiella, icke-

professionella sociala interaktioner till att bli en kommersiell mötesplats mellan företag och 

individer. Enligt Laurell så skapas kommersiella värden i modebloggar på flera plan; dels i 

själva bloggen som mötesplattform och dels i det bloggarna publicerar. Det faktum att de flesta 

större modebloggare publicerar både privata och sponsrade inlägg skiljer dem från traditionella 
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marknadsföringskanaler och skapar ett förtroende hos läsarna. Kommersiellt värde skapas när 

läsare slipper leta bakgrundsinformation och istället direkt väljer att köpa produkter de läst om 

på bloggarna, menar Laurell (ibid:49). Kommersiellt värde skapas även när bloggarna fokuserar 

på specifika varumärken och detta tas emot av läsarna som diskuterar och anammar 

varumärkena.  

  Det finns således tidigare forskning som undersöker exempelvis kombinationen av sociala 

medier och värdeskapande eller sociala medier och marknadsföring. Denna uppsats fyller en 

lucka i det kombinerade forskningsområdet mode- sociala medier- marknadsföring och 

värdeskapande. Den kommer att undersöka vilka sorters värden som skapas när ett modehus 

använder sig av sociala medier i sin marknadsföring, såsom sociala eller ekonomiska värden. 

  Närmre bestämt kommer denna uppsats att undersöka det franska modehuset Balmains samt 

dess huvuddesigner Olivier Rousteings sociala mediekanaler Instagram och Twitter som en 

fallstudie inom ämnet. Varför jag valt just Balmain är för att det är ett anrikt modehus som 

satsat på sociala medier under de senaste åren och dessutom sticker ut bland franska modehus 

med sin unga, mörkhyade, hippa och jordnära huvuddesigner. 
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2.   Bakgrund 

 

2.1 Bakgrund 

Balmain är ett välkänt franskt modehus som grundades 1945 av Pierre Balmain (Balmain.com). 

I Olivier Rousteings styre har modehuset lyckats öka med cirka 20 % i omsättning per år sedan 

2011 när han tog över som huvuddesigner (Espinoza:2015). Modehuset har på senare år inte 

publicerat siffror kring försäljning och omsättning men ett bevis på ökningen är att Balmain 

2009 hade en ökning på 6.4 miljoner dollar (vilket med dåtidens kurs motsvarade ungefär 4 

miljoner euro) (Laneri:2011) och 2012, ett år efter Rousteing tagit över, hade en vinst på 30.1 

miljoner euro (Craik:2015). Fyra år senare, i april 2016, lade modehuset Valentino ett bud på 

569 miljoner euro för att köpa upp Balmain (Daily Mail:2016). Affären gick inte igenom, men 

budet är en tydlig indikation på att varumärkets värde ökat betydligt under åren sedan Rousteing 

blev huvuddesigner. 

   Sociala medieplattformar som Instagram och Twitter samt ett systematiskt användande av 

celebriteter i sin marknadsföring (så kallat celebrity endorsement eller celebritetsstöd på 

svenska) spelar sin roll i den ekonomiska ökningen. Anledningen till varför jag valde Balmain 

och inte något annat modehus är för att Balmain sticker ut bland de franska anrika modehusen. 

Olivier Rousteing är ung, svart, och han kallas för Instagrams kung (Vogue UK:2015) med sin 

trogna följarskara på över 8 miljoner följare i sociala medier (Augusti 2016). Dessutom har 

Balmain varit varumärket på allas läppar under de senaste åren då de genom sociala medier och 

kampanjer med exempelvis H&M lyckats nå ut till följare jorden runt. 

  Balmain har under Olivier Rousteings styre fokuserat på marknadsföring i en rad olika mediala 

plattformar (exempelvis Instagram, Twitter, intervjuer med modemagasin) med hjälp av flertal 

olika strategier. Exempelvis har Rousteing i intervjuer uttalat sig om att ha ett inkluderande 
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anspråk då han talar om skönhet i olika former (Business of Fashion:2015) samt använder sig 

av modeller av olika etniciteter i Balmains kampanjer.  

  Balmains kläder syns även flitigt i stora celebriteters sociala medie-flöden, exempelvis Kim 

Kardashian-Wests och Kylie Jenners, vilket gör att varumärket når ut till hundratals miljoners 

följare. Då Balmain är ett exklusivt märke, som inte alla har råd med, använder man sociala 

medier till att skapa en idé och en hype kring märket vilket leder till försäljning av varumärkets 

billigare produkter såsom parfymer och accessoarer. 

  Genom att använda sig av de sociala medierna som en integrerad del av sin marknadsföring 

skapas inte bara ekonomiska värden utan även värden av annan form. Denna uppsats ämnar att 

undersöka vilka värden som skapas i Balmains marknadsföring på digitala plattformar, hur 

dessa skapas, samt hur de olika värdena bidrar till Balmains varumärkesbyggnad. Detta 

genomförs genom att undersöka både Balmains och Olivier Rousteings sociala medie-

plattformar då Rousteing är en så pass viktig del av varumärket och representerar det minst lika 

mycket på sina konton som Balmain gör. 

 

3. Teorier 

                                                                                                                                                       

3.1 Värdeskapande  

Värde är ett komplext begrepp som är sprunget ur 1700talets idéer om det ekonomiska, 

kapitalistiska systemet. Med uppkomsten av massmediesamhället och dess cirkulation av 

kulturella varor talar man idag om allt fler olika typer av värden än enbart det ekonomiska. Idag 

ser man på varor ur det perspektiv att de har fler olika värden; dels har de ekonomiska 

användarvärden och bytesvärden på marknaden (Bolin:2011/2013:32), men de kan även ha 

exempelvis sociala eller kulturella värden. I dagens nätverkslandskap är många värden av 
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abstrakt typ och inte längre fysiska eller mätbara, utan snarare symboliska eller semiotiska - 

egenskaper som adderar värde till varornas ekonomiska värden (Bolin:2011/2013:11). 

 

3.2 Teckenvärden 

Kulturindustrin och digitaliseringen av samhället har lett fram till att en viss typ av värde blivit 

av allt större betydelse i mediesamhället samt för varumärken: teckenvärdet. Teckenvärdet 

introducerades som begrepp under 1970talet av Jean Baudrillard och har central betydelse inom 

kulturindustrin där många produkter både i och utanför medierna ofta är helt skapade utav 

tecken (Bolin:2011/2013:11). Teorin om teckenvärde är att det är det värde som skapar en viss 

status hos användaren när en vara används eller förbrukas (ibid:34). Teckenvärde är alltså det 

symboliska värde som skapas utöver bytesvärdet. Betecknande utövanden (“signifying 

practices”) är ett viktigt redskap i skapandet av nya teckenvärden. Det är ett symboliskt arbete 

som handlar om att bygga upp idéer, mening, diskurser och symboliska konstruktioner kring 

sitt varumärke men framför allt handlar betecknande utövanden om att skapa en tro på 

varumärket hos konsumenterna (ibid:123). Exempelvis köper konsumenter Balmain produkter 

av andra anledningar än varför de köper Zara, eller H&M, produkter vilket delvis styrs utav 

företagens teckenvärden och vad de representerar. Som Bordieu menar så är det mest önskvärda 

resultatet av produktion och konsumtion tron hos konsumenter gentemot värdet som 

producerats (citerat i Bolin 2011/2013:124). 

 Varumärkena skapar dessa teckenvärden på en mängd olika plan; i dess produkter, genom dess 

historia, i dess kommunikation med sina konsumenter, i dess aktivitet på sociala medier, med 

mera. Varumärken skapar sitt värde genom sättet de får konsumenter att uppleva, känna, agera 

och relatera. De ger en möjlighet för konsumenter att skapa sina egna upplevelser och identiteter 

med hjälp av varumärket; med andra ord så förlitar sig varumärkena på att konsumenterna själva 

skapar värdena som varumärket står för (Arvidsson:2006:35).  
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3.2.1 Mode och teckenvärden 

Mode är ett abstrakt begrepp som kan ha flera olika betydelser. Kawamura menar att ordet mode 

måste skiljas mellan mode som klädesplagg och mode som system.  

  Kawamura menar att “mode” i huvudsak syftar på kläder. Hon förklarar i Fashionology (2007) 

att vi även måste förstå den andra delen av modets betydelse för att få en riktig förståelse för 

vad mode är: “Det är först när vi tolkar mode som en begreppslig idé i allmän bemärkelse som 

vi förstår vad klädmode innebär i sociologisk bemärkelse”. Mode är abstrakt; det är inte den 

synliga klädseln utan de osynliga element som innefattas i klädseln, det essentiella värdet hos 

ett klädesplagg (Kawamura:2007:18ff). 

  Nationalencyklopedin definierar mode som ett ”uttryck för tidsandan och dess ideal, 

förmedlade genom framför allt klädedräkten” (NE, u.å.). Kawamura håller med om att modets 

innebörd förändras med tiden och samhällets utvecklingar (ibid:21) - ett välkänt påstående är 

att modet speglar samhället. Även nyhetsvärde är en viktig egenskap hos mode: 

“mänsklighetens mottaglighet för allt som är nytt är en av många aspekter som på något sätt 

styr det modeinriktade beteendet” (ibid:22).   

   Även Göran Bolin menar även att nyhetsvärde är avgörande för den ständiga uppkomsten av 

nytt mode. Modevarumärken skapar genom symboliska värden ett eget kretslopp av sina plagg. 

När en ny kollektion släpps så förstör dess nya teckenvärden de gamla teckenvärdena som 

tillhör tidigare kollektioner och man går in i ett nytt kretslopp av betydelseskapande 

(Bolin:2011/113). Bolin delar åsikten med Barthes att modehus, likt alla varumärken, måste 

bygga upp en idé och specifika tecken kring sitt märke genom betecknande praktiker för att 

skapa ett behov för nya produkter hos sina konsumenter. Bolin exemplifierar detta i Value and 

the media (2011/2013): 

   “If all cultural commodities were eternal, we could reach the point of satisfaction 

as consumers (…) take fashion as a phenomenon. If we were content with the clothes we own, 
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and they satisfied our needs (…) why would we need more clothes? How could anyone produce 

surplus value from clothes, if fashion did not contribute to the exchange value by adding sign 

value?” (Bolin:2011/113). 

   Barthes skriver i sin tur att om man inte målade upp en slöja av bilder, idéer och meningar 

kring sina plagg så skulle modehus inte kunna sälja lika mycket kläder som de gör idag. Genom 

att göra detta så avtrubbar man konsumentens kalkylprocess som rationalistiskt sett skulle ha 

sagt till kunden att denne inte behöver fler plagg än vad denne redan äger 

(Barthes:1967/1990:xi). 

 

3.3 The Fashion System 

I The fashion system analyserar Roland Barthes representationen av mode (”the written 

fashion”), det vill säga mode beskrivet i text med en bild till. Detta gör han genom att analysera 

utvalda franska modemagasin under ett års tid. Barthes utgår från Saussures teori om relationen 

mellan språk och tal men omvandlar den till sin egen genom att undersöka språkets relation till 

bilden inom mode. Detta då han anser att denna relation fungerar likadant som Saussure 

beskriver (Barthes:1967/1990:18).  

  Barthes menar att det skrivna modet är ett helt eget system i sig som är fyllt av regler men 

även bjuder in till mängder av tolkningar. Mode-yttranden består av två informationssystem; 

dels språket med sin lingvistiska mening samt ett “klädsligt” system där plagget som beskrivs 

i det skrivna modet antingen kan representera mode som begrepp eller världen (ibid:27). Texten 

till modebilden kan alltså beskriva modet i bilden genom att exempelvis beskriva plaggets 

karaktär, “en festlig topp”, eller kan bildtexten säga något om världen - exempelvis kan det vara 

att man beskriver en situation eller ett tillstånd.  Barthes menar att kläderna som beskrivs i bild 

och text egentligen inte existerar i fysisk form utan bara i just beskrivningen (ibid:38f). Det 

skrivna plaggets hela existens vilar alltså i dess mening som det förmedlar (ibid:8f). 
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 Enligt Barthes finns det specifika funktioner att utgå från i relationen mellan det skrivna språket 

och modebilden: betoningsfunktionen (”function of emphasis”), fixeringen av 

uppfattningsnivåer (”immobilization of levels of perception”) och kunskapsfunktionen 

(”function of knowledge”). 

 Betoningsfunktionen innebär att text med avsikt kan fokusera på vissa attribut som är 

uppenbara i modebilden, som ett stort bälte eller en färgglad hatt, för att rikta uppmärksamhet 

mot attributens värde. Magasinet gör alltså medvetna val när de skriver exempelvis ”Väska av 

äkta läder” och målar då upp en bild av att läder anses vara något av värde för säsongen. 

Fixering av uppfattningsnivåer är Barthes teori om att modebilden i sig inte säger något 

specifikt. Den kan semiotiskt tolkas på en mängd olika vis och bjuder även in till att göra så. 

Men med en text till eliminerar språket denna frihet till tolkning av bilden och istället så 

bestämmer bildtexten hur åskådaren ska uppfatta bilden. Den tredje funktionen om kunskap 

menar att språk tillför kunskap till bilden. Texten blir den ”auktoritära rösten” genom att 

förstärka bildens kunskap i ord (ibid:13ff). 

   En annan av funktionerna inom detta modesystem är att mode kan finnas i form av tre olika 

strukturer (teknologisk, ikonisk och verbal). Med hjälp av så kallade omvandlare kan fysiska 

plagg omvandlas mellan dessa. En av dessa omkastningar är aktuell för denna uppsats; från 

ikonisk struktur till talad struktur, eller från plaggets representation till dess beskrivning som 

Barthes även beskriver det som. Det handlar om hur mode omvandlas från en representation till 

något som beskrivs i text med tillhörande bild, exempelvis i modemagasin som Barthes 

fokuserar på i sin teori (ibid:6f). 

  The Fashion System är, som nämnt, ett detaljerat system fyllt av funktioner. Barthes 

huvudsakliga tes är att bildtexten ihop med modebilden inte bara är en simpel kombination av 

bild och text utan ett helt eget avancerat system. Utan texten hade bilden kunnat uppfattas på 

ett oändligt antal vis, istället styr bildtexten uppfattningen av plagget och omvärlden för 
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åskådaren. Detta utnyttjar modemagasin och målar upp olika bilder av plagget och världen 

beroende på vad de har för avsikt (ibid:20). Genom att sätta fokus på olika plagg/attribut i texten 

så gör man dessa till betecknande i bilden och skapar teckenvärden kring dem (ibid:34). 

 

3.4 Sammanfattning 

Bolin skriver om skapandet av värde inom medier medan Arvidsson undersöker hur 

varumärken arbetar med tecken, meningar och idéer för att skapa värden och Barthes beskriver 

hur värden skapas i relationen mellan modebild och text. 

  Fokus kommer att ligga på Barthes då min undersökning kommer att utgå från hans Fashion 

System och använda det både som teori och metod. Barthes modesystem är centralt i denna 

uppsats då mode är ett meningsskapande område och Balmains och Rousteings Instagram och 

Twitter består till största delen av modebilder med text till vilket är just vad the fashion system 

undersöker.  

  Fördelarna med användandet av teckenskapande praktiker och representationen av 

modebilden som teoriavtramp i denna uppsats är att de hjälper mig att närma mig varumärkets 

kärna där varumärkets meningar och teckenvärden vilar. Svårigheten ligger i att 

teckenskapande praktiker är abstrakta aktiviteter som måste tolkas och där mina tidigare 

erfarenheter både som person och forskare inom området kan komma att påverka resultatet.  

 

4. Syfte och forskningsfrågor 

 

Denna uppsats avser att bidra till forskningen kring sociala medier, mode och marknadsföring 

genom att undersöka hur modehus använder sig av sociala medier i sitt värdeskapande. Med 

utgångspunkt i Barthes teori om det skrivna modet och Saussures semiotik som metod är syftet 

med denna uppsats att undersöka vilka värden som skapas genom marknadsföringsprocesser i 
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de sociala medierna av modeföretag samt vilken betydelse dessa värden har för varumärket. För 

att besvara detta har uppsatsen utgått från följande forskningsfrågor: 

 

-     Vilka typer av bilder förekommer i flödena? 

-     Hur förankrar bildtexten bildens betydelse? 

-     Hur ser förhållandet mellan bild och text ut enligt Barthes skrivna mode? 

-     Vilka värden bildas i Balmains inlägg på de sociala medieplattformarna Twitter och Instagram? 

-     Vad har dessa värden för betydelse i skapandet av varumärkets identitet?  

 

5. Metod 

 

5.1 Semiotik 

Då denna uppsats vill se vilka olika värden som produceras genom de tecken som kan urskiljas 

i Balmains sociala mediekanaler så är en semiotisk analys av nytta. Semiotik ser 

kommunikation som meningsskapande och undersöker tecken och dess meningar 

(Ekström:2008;Bignell:1997/2002). Semiotiken ser verkligheten som en text som kan tolkas 

och kodas.  

  Ett av de viktigaste namnen inom läran är Ferdinand de Saussure. Den franske 

lingvistikprofessorn lärde ut sina egna semiotiska teorier till sina elever under tidigt 1900tal 

och år 1915 släpptes Course in General Linguistics, en bok om Saussures banbrytande syn på 

formen som det väsentliga i språkstrukturen (Ekström:2008;Bignell:1997/2002). Saussures 

semiotik utgår från att språket är strukturerat av tecken som kommunicerar meningar 

(Bignell:1997/2002:5f). Dessa tecken består av två delar; det betecknade och det betecknande. 

Det betecknade är ett uttryck (exempelvis en bild eller ett ord) och det betecknande är innehållet 

av detta uttryck (Ekström:2008:19). För att exemplifiera är den betecknade kombinationen s-k-
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o-r ett meningslöst uttryck utan den betecknande föreställningen om ett par skor. 

Föreställningarna är kulturellt och språkligt betingade och utvecklas som gemensamma 

föreställningar för dem som ingår i samma kultur och kan även ändras med tiden (ibid:20). 

  Enligt Saussure finns det en uppsättning olika liknande tecken ur vilket ett tecken kan väljas, 

vilket kallas för den paradigmatiska principen. Tecken kan även kombineras ur sina paradigm 

och bli till meddelanden vilket är den syntagmatiska principen (Ekström:2008:20). Tecken får 

sin betydelse och tolkas dels i förhållande till andra tecken (paradigmer) samt genom begreppen 

denotation och konnotation. Det förstnämnda, paradigmer, betyder att alla tecken är omringade 

av liknande tecken som det tecknet kan bytas ut mot. Exempelvis kan tecknet sko bytas ut mot 

väska, jacka eller toffla (Ekström:2008;Bignell:1997/2002). Paradigm kan även vara att man 

väljer mellan olika fotovinklar, typsnitt eller synonymer (ibid:26).  

   Begreppen denotation och konnotation hör ihop med varandra och alla tecken har dels en 

denotativ sida och en konnotativ. Det denotativa är det man fysiskt ser, den konkreta och 

uppenbara innebörden av ett ord - som en bild eller en text. Det konnotativa är den allmänna 

kulturella tolkningen av det denotativa objektet. Ekström skriver att "Konnotation står för de 

djupare lagren av betydelser som varje bild kommunicerar" (Ekström:2008:24). Ett exempel är 

att man fysiskt ser ett par skor med röd sula (denotation) och genom den ikoniskt röda sulan 

tolkar att det är ett par Christian Louboutin-skor (konnotation).  

  På den konnotativa nivån skapas även kulturella värden och föreställningar som Roland 

Barthes kallar för myter (ibid:24). Myter "upprätthåller samhällets maktordningar och får dessa 

att framstå som naturliga och självklara, t.ex. synen på manligt och kvinnligt" (ibid:25). 

Skapandet av myter blir en viktig del av denna undersökning för att förstå vad Balmain 

upprätthåller för myter.   

 Barthes bidrog med mycket till semiotiken och undersökte särskilt bilder och fotografier. Han 

menade att bilder kommunicerar flera lager av betydelser (de är alltså polysema) och dessa kan 
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bara förstås i förhållande till det sociala, politiska och kulturella sammanhang de ingår i 

(Ekström:2008:22). Även medier kan studeras ur den semiotiska läran då de är uppbyggda av 

tecken. Exempelvis television, tidningar och sociala medie-kanaler kan innehålla både text och 

bild vilket gör att man både kan analysera de båda enskilt samt i förhållande till varandra. I 

förhållandet mellan text och bild finns begreppen förankring och relä. Förankring syftar på hur 

ord kan lägga fokus på en av många betydelser i en bild. Relä är när ord och bilder avlöser 

varandra och kombineras till ett enhetligt meddelande (ibid:23). Avslutningsvis är Barthes 

modesystem, som undersöker vad modebilder och dess tecken förmedlar, ett semiotiskt 

tillvägagångssätt som är av stor nytta o denna uppsats. 

 

5.1.1 Semiotik och analys av medier 

Bignell använder sig av fem punkter att utgå från när man analyserar meningsskapande i medier 

varav tre är användbara för denna analys: 1) Mönstret och strukturen av tecken i medier avgör 

vilka meningar som kan kommuniceras och förstås. 2) Medietecken förstås i relation till andra 

tecken i sociala och kulturella kontexter. 3) Varje medium har dels egenskaper specifika för 

mediet, men även egenskaper som det delar med andra medier (Bignell:1997/2002:3). Då denna 

uppsats kommer att undersöka Twitter- och Instagram inlägg kommer tecken och hur dessa kan 

förstås i relation till andra tecken vara i fokus. Även förankring och relä är viktiga begrepp då 

sociala medier ofta kombinerar ord med bild. Det är även av stor vikt att ha de sociala mediernas 

egenskaper i bakhuvudet under analysens gång - sociala medier är kommunikationskanaler där 

Instagram huvudsakligen fokuserar på bild och Twitter på kortare, språkliga meddelanden. 

Detta då olika kanalers egenskaper påverkar vilka typer av inlägg som läggs upp samt vilken 

publik man vänder sig till.  
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5.1.2 Semiotik och analys av varumärken   

Även varumärken kan studeras ur det semiotiska perspektivet. Semiotisk forskning utgår från 

principen att varor har symboliska värden för konsumenter (Oswald:2015:120). Varumärken är 

teckenfyllda system som skapar värde på marknaden dels genom att skilja sig från sina 

konkurrenter i vissa specifika kategorier, dels genom att skapa emotionella band med sina 

kunder samt genom att anpassa företagets symboliska värden med nutida kulturella trender 

(ibid:115). Oswald skriver: 

 “(...) semiotics should form the foundation of brand equity management, because brands are 

semiotic assets that contribute to profitability by distinguishing brands from simple 

commodities, differentiating them from competitors, and engaging consumers in the brand 

world” (ibid:117). 

   Med detta citat menar Oswald att semiotik är så pass viktigt för varumärken det bör ligga som 

grund till hanteringen av varumärkets värde. Detta påstående stärker mitt val av semiotik som 

metod. Analys av sociala-medier inlägg skall leda mig fram till vad för värden varumärket 

Balmain producerar vilket i sig även avgör varumärkets värde.  

 

5.1.3 Semiotik och analys av Balmain 

Denna uppsats kommer ur ett semiotiskt perspektiv att undersöka både företaget Balmains 

offentliga Twitter- och Instagram konto samt huvuddesignern Olivier Rousteings Twitter- och 

Instagram konto för att se vilka tecken som skapas i inläggen som laddas upp samt vilka värden 

dessa förmedlar. Det faktum att mediekanalerna är inriktade mot mode gör den semiotiska 

analysen om möjligt ännu mer viktig då mode är meningsskapande.  

   Balmain och Rousteing använder sig även av den stora videodelningsplattformen Snapchat, 

en populär medieplattform där man skickar korta videos till sina vänner eller laddar upp dem 

på sin profil. Då man endast kan se vad en användare lagt upp på Snapchat en gång, och 
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videorna bara är ett par sekunder långa, så blir det omöjligt att göra en ordentlig analys av vilka 

värden som förmedlas. Därav har denna del av företagets marknadsföring valts bort i detta 

arbete. 

  Valet av metod var givet då de sociala mediekanalerna är meningsskapande med sina bilder 

och texter. Dock finns det självfallet även svårigheter i att använda sig av den semiotiska 

metoden. Semiotiken har av vissa kritiserats för att presentera analyser som om de vore 

objektiva trots att de är högst subjektiva tolkningar (Ekström:2008:27). Jag vill därför klargöra 

att resultaten i denna uppsats är subjektiva och självfallet kan påverkas av mina egna 

erfarenheter och den kulturella kontext som jag ingår i.  

  Mode är ett meningsskapande område (Bignell:1997/2002:1) och exempelvis kommunicerar 

den typen av kläder vi använder klädkoder men även vilka vi är som personer (ibid:10). Som 

människor bemöter vi och uttrycker själva dagligen tecken, exempelvis genom musiken vi 

lyssnar på, kläderna vi har på oss eller hur vi sminkar oss. Bignell menar att vår uppfattning av 

oss själva, våra tankar och upplevelser, beror på systemet av tecken och dess meningar i 

samhället som ger oss mening, närvarande och verklighet (ibid:7).  

  Saussures semiotik intresserar sig även för skapandet av myter. Barthes menar att tecken 

triggar igång konnotationer som tillsammans skapar eller återupplivar en social myt. Denna myt 

är en ideologi för vår tid och det sättet vi tänker om människor, produkter, platser eller idéer 

när vi läser en text som är strukturerad för att sända specifika meddelanden till mottagaren 

(ibid:16). Medieprodukter, exempelvis reklamer, jobbar ofta med att skapa mytiska meningar 

kring personer genom att framhäva vissa idéer som företaget står för (ibid:17). Teorin om 

skapandet av myten är viktig i denna uppsats då jag vill komma åt vad för bild Balmain målar 

upp av sig själv genom skapandet av olika värden och, kanske, även av myter. Analysen 

kommer även att undersöka vilka personer Balmain vill förknippa sig med och vilka 

konnotationer dessa personer står för.  
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5.2 Genomgång av analysmetod 

Analysen påbörjas med att undersöka de fyra flödena. Detta görs genom att gå tillbaka ett 

bestämt antal inlägg i varje flöde, hur långt tillbaka kommer jag att motivera i nästa del av denna 

uppsats. I varje flöde görs först en överskådlig bedömning av vilka typer av inlägg/bilder som 

förekommer genom att räkna bilder med återkommande teman (exempelvis räkna bilder med 

kändisar, bilder där plagget ligger i fokus, etcetera) och identifiera mönster i flödena. Därefter 

väljs fem representativa inlägg ut från Balmains och Rousteings Twitter ut samt fyra från 

Balmains och Rousteings Instagram. Anledningen till att det analyseras fem inlägg från vardera 

Twitterkonto och endast fyra från vardera Instagramkonto är att det är mer ansträngande att 

analysera bild med text till som samtliga utvalda Instagraminlägg består av (gentemot vissa 

Twitterinlägg som enbart består av text). De representativa inläggen väljs utifrån de sex 

identifierade teman som är återkommande i flödena - jag har haft i åtanke att välja bilder som 

inte är alltför lika varandra så att analysen ska bli mer intressant och givande. Det bör nämnas 

att de olika kanalerna skiftar något gällande teman; de sex teman som valts ut är övergripliga, 

gemensamma teman för de fyra flödena. Exempelvis stämde 3 utav 5 av de utvalda inläggen på 

Balmains Twitter in på mina 6 huvudteman medan samtliga Balmains 4 utvalda 

Instagraminlägg stämde överrens med temanen. 

  I analysen undersöks de utvalda inläggen med semiotisk analys med inriktning mot Barthes 

skrivna mode. Barthes undersökte visserligen modemagasin i sin bok The Fashion System men 

jag anser att hans metod är applicerbar på dagens sociala medier. Materialet i de sociala 

medierna som ska undersökas är huvudsakligen modebilder med bildtext till vilket enligt mig 

kan ses som en nutida version Barthes modeartiklar. I analysen av inläggen undersöks vilka 

denotationer och konnotationer som finns i bilderna och texterna samt hur relationen mellan 

bild och text ser ut. Finns det specifika ord som sticker ut i bildtexten? Eller specifika attribut 

som fångar uppmärksamhet i bilden? Finns det text i bilden? Hur beskriver bildtexten bilden 
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och modet i bilden? Med Barthes skrivna mode undersöks även vilka olika funktioner som kan 

urskiljas i bildtexterna. Efter analys av samtliga inlägg skrivs en sammanfattande diskussion 

där de gemensamma värdena och myterna som funnits diskuteras.  

 

6. Material 

 

6.1 Inledning 

I detta materialavsnitt kommer Balmains officiella Twitter- och Instagramkonton samt Olivier 

Rousteings privata Twitter- och Instagramkonto att presenteras.  

  Twitter är en plattform som utgörs av mikrobloggar där användaren publicerar 

textmeddelanden, tweets, som består av högst 140 tecken (NE, u.å.). Twitter har 320 miljoner 

aktiva användare per månad (Twitter:2016) och har flitigt anammats av de flesta stora 

varumärkena.  

  Instagram är en plattform där användare kan ladda upp och dela sina fotografier samt kortare 

videos. Instagram har cirka 300 miljoner användare som tillsammans laddar upp cirka 60 

miljoner bilder om dagen (Instagram).  Redan 2014 använde över 50 % av världens största 

varumärken Instagram (Miles:2014:3). 

  De utvalda tweetsen och Instagraminläggen från Balmains och Rousteings Twitter- och 

Instagramkonton kommer att analyseras utifrån följande empiriska frågor (vilka syftar till att 

besvara frågeställning 2 och 3, se sidan 17); 

1. Vilka denotationer och konnotationer kan urskiljas? 

2. Hur kan det skrivna modet analyseras i förhållandet mellan bild och text? 

3. Ligger det fokus på specifika ord i texten eller attribut i bilden? 

4. Finns det någon myt som skapas/upprätthålls? 

5. Vad förmedlas det för teckenvärden? 
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Frågorna kommer inte att besvaras i punktform utan bäddas in i analysen. 

 

6.2 Balmains Twitterkonto 

 

6.2.1 Omfattning  

Balmains Twitterkonto har funnits sedan April 2012 och har vid tidpunkten för urvalet 2104 

stycken tweets (varav 1509 av dessa är bilder eller videos), 267,000 följare och följer 907 

stycken konton (03-05-16). Intressant att nämna är att vid slutskedet av denna uppsats så har 

kontot 306,000 följare vilket betyder att följarskaran ökat med 69,000 på drygt två och en halv 

månad (24-07-16). Profilbilden för kontot är ett vitt spöke som det står Balmain i med gul 

bakgrund vilket symboliserar Balmains Snapchatkonto. Omslagsbilden pryds av 

supermodellerna Cindy Crawford, Naomi Campbell och Claudia Schiffer. Balmain tweetar ett 

par gånger i veckan, vissa veckor dagligen.  

  För denna analys har 160 stycken tweets ur Balmains flöde, från den 03-05-16 till 03-03-16, 

valts ut för en översiktlig analys. Anledningen till att jag valt just 160 tweets är för att det i 

Olivier Rousteings Twitterflöde (som Balmains flöde skall jämföras med) finns 119 uppladdade 

tweets från det senaste året. När man räknade till 119 tweets i Balmains flöde kom man endast 

sex veckor tillbaka i tiden. 160 tweets däremot sträcker sig till 03-03-16 vilket är två månader 

tillbaka i tiden. Då flödena ser så olika ut och Balmain har betydligt fler uppladdade tweets än 

vad Rousteing har så är det både missvisande och mödosamt att gå tillbaka ett år i Balmains 

flöde eller enbart 119 tweets. Således måste en avgränsning som är rättvis gentemot de två 

kontonas uppladdningsfrekvens göras. 

  Att endast gå tillbaka två månader i flödet får förstås konsekvenser för analysen då det blir en 

obalans mot Rousteings konto där jag går tillbaka ett år. Men en avgränsning måste göras och 

jag hävdar att två månader är tillräckligt för att kunna analysera och argumentera för vilka 

värden Balmain presenterar i sitt Twitterkonto i nutid. 
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 Som mest under den utvalda perioden är det fem dagar mellan två tweets och under de flesta 

dagarna laddas det upp mellan en-fyra tweets. När det sker speciella händelser inom 

modevärlden laddas fler tweets upp. Exempelvis är de 29 senaste tweetsen vid analysens 

tidpunkt förknippade med MET- (Metropolitan Museum of Arts) galan som höll rum 03-05-16. 

  Balmain får en del, men inte överdrivet många, retweets (delningar) och gillningar på sina 

tweets. Det mest retweetade inlägget för den valda perioden har 2000 retweets och det minst 

retweetade har 18 retweets. Samma bild är den minst gillade under den valda tidsperioden med 

sina 53 gillningar medan den mest gillade tweeten har 4300 gillningar. Den genomsnittliga 

bilden i Balmains flöde under den valda perioden har ett par hundra gillningar och delningar. 

 

6.2.2 Flödets teman och urval 

I flödet finner man många tweets med bilder på celebriteter, alla iklädda Balmain förstås, med 

kortare bildtexter till som innehåller antingen hashtaggar, länkar till artiklar eller länkar till 

celebriteters sociala medie-konton. Utmärkande för Balmains Twitterkonto är att majoriteten 

av tweetsen innehåller bilder. Även om möjligheten finns att publicera bilder är Twitter skapat 

som en plattform att främst publicera textmeddelanden på. Balmain ser uppenbarligen ett större 

värde i att använda sig av bilder istället för textmeddelanden, troligtvis eftersom bilder för mer 

uppmärksamhet till sig än vad texter gör.  

    För att lättare kunna följa denna analys så bör det nämnas att den första tweeten ut de 160 

utvalda är en bild på skådespelerskan Freida Pinto i Balmainklänning från 03-05-16. Den sista 

tweeten i urvalet är fyra bilder från Balmains modevisning varav den största bilden pryds av 

modellen Kendall Jenner från 06-03-16.  

  Bland de 160 utvalda tweetsen identifieras fem stycken återkommande teman ur vilka jag 

därefter analyserar en tweet per tema. Tweetsen är utvalda efter kriteriet att de ska vara av 

personer som återkommande dyker upp i flödet samt att tweetsen inte ska vara för lika varandra. 
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Detta för att undersöka vilka personer Balmain vill förknippas med och vad det förmedlar för 

slags bild av företaget. Även omslagsbilden till Twitterkontot analyseras eftersom alla som 

klickar sig in på kontot möts av den. 

  Flödet har ett flertal återkommande teman. Framförallt så pryds bilderna i tweetsen av 

celebriteter iklädda Balmain på röda mattan, i staden och på fest. Bilderna är tagna i metropoler 

från jordens olika hörn: Paris, Los Angeles, New York, Peking och Seoul. Flödet bjuder även 

på många tweets med dubbelbilder där ena bilden är på en celebritet iklädd ett Balmainplagg 

och den andra bilden är på samma plagg från webshopen eller på en modell i samma plagg.  Det 

tweetas även flitigt med bilder från catwalken samt kortare videos från bakom scenerna. 

Estetiska kampanjbilder och bilder från diverse tidningsplåtningar och omslag är även 

återkommande. Följande tweets väljs ut för analys: 

 
Bild 1. Tema 1: Anknytning till Balmains webshop 
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Bild 2. Tema 2: Celebriteter 

 

Bild 3. Tema 3: Kulturella komponeringar 
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Bild 4. Tema 4: Den självständiga, starka kvinnan 

 
Bild 5. Tema 5: Estetik 

 

6.3 Olivier Rousteings Twitterkonto 

6.3.1 Omfattning  

Olivier Rousteings Twitterkonto skapades i April 2012 och är inte lika aktivt som Balmains. 

03-05-16 då analysen utförs har Rousteing 406 tweets, cirka 51,000 följare och följer själv 100 

konton. Utav de 406 tweetsen innehåller elva stycken foto eller video. Två och en halv månad 
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senare har Rousteings följarskara ökat med 3,600 följare till 54,600 vilket är 5 % av 

Balmainkontots ökning på 69,000 följare (24-07-16).  

  Omslagsbilden är en dubblett av två kampanjbilder från samarbetet mellan Balmain och H&M 

som släpptes i November 2015. På bilden syns toppmodellerna Gigi Hadid, Kendall Jenner, 

Jourdan Dunn, Hao Yun Xiang and Dudley O'Shaughnessy. Rousteings profilbild är en svartvit 

av honom själv där han i bar överkropp lutandes mot sin arm.  

  Det mest retweetade inlägget har 1,400 retweets medan de minst retweetade inläggen har fem 

tweets. Rousteings mest gillade bild har 856 gillningar och den minst gillade har nio medan en 

genomsnittlig tweet har ett tiotal retweets och ett tiotal likes. Rousteing laddar inte upp lika ofta 

som Balmain gör, vissa inlägg är det någon dag mellan medan andra inlägg har hela månaders 

hopp mellan sig. 

  Då Rousteing inte har lika många inlägg på sitt konto som Balmain så finner man 119 stycken 

tweets från det senaste inlägget (5 Februari 2016 med texten “THE NAKED TRUTH”) och ett 

år tillbaka (till 13 Februari 2015, ironiskt nog även där en tweet med texten “THE NAKED 

TRUTH(...)”).  

  Dessa 119 tweets utgör fokus för denna analys. De delas upp i huvudkategorier efter de teman 

de förmedlar och sedan väljs representativa tweets ut för analys. Att gå tillbaka mer än ett år i 

Rousteings flöde vore missvisande då vad ett företag står för samt vilka tecken och vilka värden 

det produceras kan ändras med tiden, speciellt i de sociala mediernas framfart, och att gå tillbaka 

mindre än 119 tweets vore ett för litet underlag.  

 

6.3.2 Flödets teman och urval 

Det är inte bara antalet tweets som skiljer Olivier Rousteings flöde från Balmains. En av de 

huvudsakliga skillnaderna är att Rousteing övervägande använder sig av tweets med enbart text 
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utan tillhörande bild. Under det senaste årets 119 tweets innehåller endast åtta stycken bilder 

medan alla de 150 tweets som undersökts i Balmains fall består av bilder med text till.  

  Likt Balmains konto så är Rousteings flöde i kronologisk ordning styrt av händelser, 

exempelvis släppet av Balmain x H&M kollektionen. Många av Rousteings tweets innehåller 

en kortare text med länk till Instagram vilket framställer Twitter som en kanal som är till för att 

föra vidare läsaren till Instagram (där Rousteing har betydligt fler följare).  

  En stor del av tweetsen under den valda tidsperioden har med kollektionssamarbetet mellan 

Balmain och H&M att göra. Dels tweetar Rousteing kring händelser i kollektionssläppet, 

exempelvis när Backstreet Boys uppträdde, som en del av marknadsföringen av kollektionen. 

Dels ägnas många av tweetsen till den Q&A (frågestund) som Rousteing anordnade för sina 

följare innan släppet av kollektionen. 45 av de 119 tweetsen från senaste året är förknippade 

med frågestunden. Rousteing har även re-tweetat (delat) en del tweets från andra celebriteters- 

eller stora magasins konton.  

  Den stora skillnaden i denna analys jämfört med den andra är att alla tweets i Balmains fall 

innehåller bilder medan endast ett fåtal är inlägg med bilder i Rousteings fall. Rousteing 

framstår som mer spontan i sitt tweetande och inläggen är snarare riktade mot hans följare än 

uppenbart marknadsförande av Balmain. Följande tweets som står representation för flödets 

teman har valts ut: 

 
Bild 6. Tema 1: Den självständiga, starka kvinnan 
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Bild 7. Tema 2: Estetik 

 

 
Bild 8. Tema 3: Olivier Rousteing som maktfull 

 

 
Bild 9. Tema 4: Gemenskap/Mångfald 
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Bild 10. Tema 5: Personliga inlägg 

 

En majoritet av tweetsen i flödet länkar till Instagram. Dessa tweets består av enbart en kort 

inledning till en text (utan bild) och när man klickar på texten skickas man direkt till Instagram. 

Dessa tweets kommer att väljas bort i denna analys eftersom de leder bort från plattformen 

Twitter som är plattformen som skall analyseras i detta fall.  

 

6.4 Balmains Instagramkonto 

6.4.1 Omfattning  

08-05-16, vid tidpunkten för urvalet, har Balmains Instagramkonto 2,660 inlägg, 4.4 miljoner 

följare samt följer 1,693 konton. Profilbilden pryds av Balmains svartvita logga och 

välkomsttexten till profilen är: “BALMAIN The official Instagram feed of the house of 

Balmain. WWW.BALMAIN.COM”.  

  Två och en halv månad senare, vid uppsatsskrivandets slutskede, har kontot ökat med 500,000 

följare till 4.9 miljoner vilket är betydligt mer än vad Twitterkontona ökat (24-07-16). Balmain 

lägger upp bilder dagligen och får i genomsnitt runt 40,000 gillningar och mellan 50-150 

kommentarer. Den mest gillade bilden har 145,000 gillningar medan den minst gillade har 

15,000 gillningar under den utvalda tidsperioden som är tio veckor.  

  Att gå tillbaka tio veckor innebär ett urval av 236 bilder vilket är ett lagom antal proportionellt 

till det totala antalet inlägg (2,672) och en rimlig tidsram för att kunna avgöra vad Balmain 

http://www.balmain.com/
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skapar för värden i nutid. För att kunna följa analysen bör nämnas att den första bilden för 

urvalet är på Anna Cleveland i svart Balmain utstyrsel från 08-05-16. Den sista bilden, tio 

veckor tillbaka vid tidpunkten för urvalet, är en på Karlie Kloss med röd kort peruk på omslaget 

för Garage Magazine från 22-02-16. Detta är viktigt att nämna för tydlighetens skull då det 

finns fler inlägg från båda datumen. Att gå tillbaka 119-150 bilder som det görs i Twitterflödet 

hade varit missvisande då det hade blivit så få bilder i proportion till antalet inlägg på kontot.  

  Tio veckor anser jag vara en lagom avgränsning men självfallet skulle det kunna få negativa 

konsekvenser att inte gå tillbaka längre än så då tio veckor är en relativt kort tidsperiod.  

 

6.4.2 Flöde och urval 

Likt Twitterflödet är Balmains Instagramkonto fyllt med bilder från events, galor, 

modevisningar och andra händelser i kronologisk ordning. Högst upp i flödet är ett 40-tal bilder 

från MET-galan där celebriteter som Kim Kardashian och Kanye West, modeller som Doutzen 

Kroes och Kendall Jenner samt socialitetskändisar som Peter Brant tillsammans med av 

kungligheten Olympia av Grekland poserar iklädda Balmains senaste kreationer. Därefter följer 

bilder av artister i Balmain på scen, modeller iklädda Balmain i modeuppslag eller 

tidningsomslag, Balmains egna kampanjbilder, celebriteter i Balmain, bilder av Rousteing 

tillsammans med celebriteter samt undantagsbilder från exempelvis Balmainbutikerna. 

  Utifrån dessa teman har fyra huvudkategorier valts ut. Anledningen till att det valdes fyra 

istället för fem kategorier som i Twitterflödena är för att många av Twitterinläggen endast 

bestod av text vilket inte är lika tidskrävande att analysera som det är att analysera bilder med 

text till.  
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Bild 11. Tema 1: Gemenskap/Mångfald 

 

 
Bild 12. Tema 2: Olivier Rousteing som maktfull 

 

 
Bild 13. Tema 3: Relationer 
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Bild 14. Tema 4: Celebriteter 

 

6.5 Olivier Rousteings Instagramkonto 

6.5.1 Omfattning  

När denna analys påbörjades (08-05-16) hade Olivier Rousteing 2.8 miljoner följare. Två och 

en halv månad senare, 24-07-16, har antalet stigit till 3.6 miljoner följare. Rousteings konto har 

alltså utav samtliga konton ökat mest, med cirka 320,000 följare per månad.  

  Rousteing följer själv 1,303 konton och har 3,537 inlägg uppladdade. Profilbilden är en 

svartvit på Rousteing tagen i profil. Välkomstexten på profilsidan är “OLIVIER R. Welcome 

To my official instagram ! THIS IS MY REALITY ! Olivier Rousteing Creative Director 

@Balmain”, vilket betonar det personliga – Rousteing bjuder in till sin verklighet, inte 

Balmains.  

  Olivier uppdaterar dagligen och genomsnittinlägget får runt 40,000 gillningar och mellan 150-

200 kommentarer. Bilden med mest gillningar under den valda perioden har 61,000 gillningar 

medan den med minst har 10,000 gillningar. Urvalet börjar 08-05-16 med en närbild på Kylie 

Jenners MET-gala klänning och den sista av de 220 inläggen som ryms inom tidsramen är en 

video på Rousteing från 07-02-16. 

 

 

https://www.instagram.com/Balmain/
https://www.instagram.com/Balmain/
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6.5.2 Flödets teman och urval 

Rousteings Instagram-flöde består av mer blandade teman än Balmains. Bilder på celebriteter 

iklädda Balmain på röda mattan varvas med selfies på Rousteing och ömma gratulationsbilder 

till Rousteings vänner när de fyller år. Detta är ett konto där Rousteing bjuder in bakom 

kulisserna i sitt arbete som huvuddesigner och visar upp sina vänskapsrelationer för sina följare, 

men även ett konto som fungerar som marknadsföring av Balmains produkter.  

  Den huvudsakliga skillnaden mot Balmains konto är att Rousteing själv är med på många fler 

bilder än vad han är i Balmains flöde. Teman som urskiljs i flödet förutom de som nämnts är 

bilder på Rousteing med celebriteter både i vardagen och på gala, plåtningar, semesterbilder 

samt kampanjbilder och bakom kulisserna på modevisningar. 

  Då Balmains och Rousteings Instagramkonton är med balanserade gällande uppladdande av 

bilder än vad Twitterkontona är så är det ett givet val att även gå tillbaka 10 veckor i Rousteings 

flöde. De 220 bilderna som ryms inom tioveckors-perioden är nära Balmains 236 bilder. 

Följande teman identifieras i urvalet:  

 

 
Bild 15. Tema 1: Den självständiga, starka kvinnan 
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Bild 16. Tema 2: Relationer 

 

 
Bild 17. Tema 3: Estetik 

 

 
Bild 18. Tema 4: Olivier Rousteing som maktfull 
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7. Analys 

 

7.1 Analys- och resultatredovisning 

Många av inläggen som visats upp i föregående avsnitt går in i fler teman än de som de benämns 

vid. Exempelvis är “den starka, självständiga kvinnan” inte det enda tema som går att identifiera 

i bild 15 på Olivier Rousteing och Anna Wintour på Rousteings Instagram. I bilden illustreras 

även relation mellan de två samt teman av estetik.  Ett annat exempel är bilden på Rousteing 

tillsammans med modellerna Ysaunny Brito och Cindy Burna från Balmains Instagram. Den 

signalerar inte bara Rousteings makt utan även etnisk inkludering/mångfald och gemenskap. I 

bilden på Rousteing tillsammans med Rosie Huntington-Whiteley på Rousteings Instagram 

visar han inte enbart Rousteing upp deras relation utan använder sig även av celebritetsstöd 

(som är ett begrepp för användandet av celebriteter i varumärkens marknadsföring). Då det 

finns ett flertal olika teman och vissa teman även går in i varandra i de olika kontona har jag 

valt att slå ihop dem till sex stycken övergripande teman för de samtliga kanalerna. Dessa teman 

är celebritetsstöd, den starka, självständiga kvinnan, relationer, estetik, Olivier Rousteing som 

maktfull samt gemenskap/mångfald. Följande kommer en utförlig analys av vartdera temat, 

avslutat med en sammanfattande diskussion.  

 

7.1.1 Tema 1: Celebritetsstöd  

Att varumärken använder sig av celebriteter i sin marknadsföring (s.k “celebrity endorsement”) 

är inget nytt. Den stora skaran har alltid sett upp till de rika och eftertraktade och gapat efter 

deras beteende, smak och klädsel. Idag ser många celebriteter som sina förebilder och guider i 

livet (Pringle:2004:xxii). Tack vare dagens medier har konsumenter möjligheten att följa 

celebriteters liv på ett mycket närmre vis än förr, något de även är beredda att betala för (ibid:5).  

  Mike Easey skriver i Fashion Marketing att film- och popstjärnor redan under 1930talet 

spelade en viktig roll i att starta och sprida modetrender (Easey:1995/2002:7). Trots att 
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konsumenterna förstår att celebriteter får betalt för att visa upp ett visst varumärke så skapar 

det en trovärdighet för företaget ifall celebriteten har ett gott rykte eller förknippas med bra stil 

(ibid:174). Celebriteter är även kända för att vara särskilt duktiga på någonting, exempelvis 

sång eller gå modevisningar, och de värden som omger kändisen omger även varumärket hen 

representerar (Pringle:2004:xxiv).  

  Pringle menar att det är viktigt för varumärken att använda sig av celebriteter i sin 

marknadsföring då det skapar en kommunikation med konsumenterna vilket är ett helt eget 

värde i sig (ibid:49). Detta är en specifik sorts kommunikation som icke-kända personer inte 

kan åstadkomma med publiken. I en tid då konsumenterna är ständigt uppkopplade och 

upptagna är de svåra att komma åt och den rätta celebriteten kan hjälpa varumärket med detta 

(ibid:50).  

  Majoriteten av bilderna som laddas upp på Balmains och Rousteings sociala medie-kanaler 

innehåller celebriteter, vissa mer och andra mindre kända. I denna del kommer ett urval av 

bilder på celebriteter från inlägg under de valda tidsperioderna att analyseras för att visa vilka 

olika sätt Balmain använder sig av celebriteter i sin marknadsföring och vilka olika värden detta 

skapar. Bilderna visas först och följs sedan av analys. 

 
Bild 19. Balmains Twitterkonto 
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Bild 20. Balmains Instagram  

 

 
Bild 21. Balmains Twitter 
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Dessa bilder representerar det celebritetstema som identifierats i Balmains och Rousteings 

Twitter- och Instagramkonton. Bilderna pryds av realitystjärnan Kylie Jenner, hennes 

realitystjärna och syster Kim Kardashian tillsammans med artisten Kanye West, samt modellen 

Karlie Kloss. 

  Bild 19 från Balmains Twitter är en dubblettbild med dels en bild på den 18-åriga sociala 

medier-stjärnskottet Kylie Jenner iklädd topp och kjol från Balmain och dels en bild som 

förställer samma topp från Balmains webbshop. Bilden på Jenner går i mörka toner som 

förmedlar mystik och ljuset centreras på hennes klädsel avsiktligt då man vill ha fokus på 

plaggen. Jenners kroppshållning är lätt putande då hon skjuter fram bröstkorgen och hon ser in 

i sin mobil. Mobilen med sitt lekfulla kyssläpps-skal konnoterar ungdom och badrummet hon 

befinner sig i konnoterar hemmiljö och vardag. Mobilen konnoterar även sociala medier och 

selfies vilket många av Balmains följare underhåller sig med dagligen. 

  Bilden bredvid är avskalad och opersonlig. Den vita bakgrunden och avsaknaden av ett ansikte 

i bilden konnoterar sterilitet och lägger fokus på produkten i bild. Plaggets estetik är till synes 

enkelt och avskalat med sin kroppsfärgade ton men säkerligen dyrt. Genom att sätta de två 

bilderna i förhållande till varandra vill Balmain visa upp att deras plagg kan bäras till vardags 

som Kylie Jenner gör, samtidigt som man ger följaren möjlighet att klicka sig in på webshopen 

och handla direkt. 

  Bildtexten säger “Shop @KylieJenner´s Balmain SS16 nude viscose bodysuit now (länk) 

#WHATSNEW”. Enligt Barthes skrivna mode blir kroppsdräkten betecknande genom att fokus 

styrs mot plagget i bildtexten. Detta påverkar även uppfattningsnivån och tolkningen av bilden 

enligt Barthes uppfattnings- och betoningsfunktioner. Även den tredje funktionen, 

kunskapsfunktionen, urskiljs då bildtexten förmedlar kunskap till bilden genom att beskriva det 

nya plagget. 
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  Bildtexten talar om produkten som något nytt och åtråvärt som man själv kan ta del av nu på 

en gång i och med hashtagen #WHATSNEW och länken till webshopen.  I och med detta kan 

man även säga att texten förankrar en av många betydelser i bilden då fokus ligger på den nya 

kroppsdräkten. Genom att skriva att det är Jenners kroppsdräkt så kopplas Jenner till Balmain 

och överför de värden som omsluter henne både till plagget samt till Balmain som varumärke. 

Jenner omges av teckenvärdena ungdom på grund av sin ålder, kändisskap på grund av sin 

familj och sitt arbete, skönhet på grund av sina omtalade skönhetsoperationer och egna 

sminkkollektioner samt makt på grund av sin enorma följarskara på sociala medier. Genom att 

länka till Jenners Twitterkonto ger man följaren möjligheten att ta del av Kylies värld vilket 

förhoppningsvis leder till ett köp av plagget, och om inte, åtminstone en retweet.  

   I denna bild använder sig Balmain direkt av celebrity endorsement då de visar upp en 

eftertraktad celebritet iklädd företagets produkt och uppmanar läsaren till köp av produkten. 

Denna tweet skapar sociala värden genom att anknyta till en välkänd person som omges av 

teckenvärdena ungdom, kändisskap, rikedom, skönhet samt kulturella värden då denna person 

förknippas med den nya generationen av inflytelserika ungdomar på sociala medier. Även ett 

försök till att skapa ekonomiska värden pågår i tweeten då man uppmanar till köp.  

   Bild nummer 20 är från Balmains Instagram och förställer realitystjärnan Kim Kardashian-

West och hennes make artisten Kanye West.  De båda är iklädda Balmain på Metropolitan 

Museum of Arts (MET)-galan. West bär en diamantprydd jacka tillsammans med slitna jeans 

och vit t-shirt medan Kardashian-West har på sig en skimrande klänning i silver. Håret är 

utsläppt och bakåtslickat och hon ser åt sidan, troligtvis in i en kamera, medan West vilar 

huvudet på hennes bakdel och ser ned i marken. Bakgrunden är intetsägande men de ser ut att 

sitta i en soffa.  

  Den svartvita färgen har lagts på för att ge bilden en gammaldags gala-känsla. Kim 

Kardashian-West förknippas med en känd bakdel och detta har man tänkt på i bilden då fokus 
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ligger på hennes rumpa. Poseringen är sensuell och feminin och det faktum att Kanye vilar mot 

henne får Kardashian-West att framstå som en gudinna och spelar på myten av kvinnan som 

vacker, gudomlig och eftertraktad. Wests slutna ögon gör situationen mer intim då slutna ögon 

och sänkt huvud tyder på närhet och tilltro vilket även sätter Kim Kardashian-West i en 

maktposition. Den silvriga klänningens estetik konnoterar rikedom och glamour då den ser ut 

att vara gjord av diamanter. Bilden förmedlar att Balmainkvinnan är en gudinna som utstrålar 

styrka och skönhet men även visar närhet och tilltro till sina nära. 

   Bildtexten är “THE #MANUSxMACHINA EXPERIENCE #KimKardashian and 

#KanyeWest both in custom-made #Balmain at the post #METGALA celebration hosted by 

“Balmain #BALMAINARMY #BalmainNYC”. Det skrivna modet i denna komposition 

beskriver modet i bilden: “both in custom-made #Balmain”. Specialgjort (custom-made) är ett 

begrepp som konnoteras med en hög nivå av lyx när det gäller mode. Specialgjorda plagg är 

anpassade efter en specifik persons kropp in i minsta millimeter. Bildtexten är relä i förhållande 

till bilden och tillsammans skapar de ett enhetligt meddelande: Balmains specialgjorda plagg 

gör kvinnor till gudinnor i en värld fylld av lyx och flärd. Texten tillför även kunskap till bilden 

genom att förklara vilken typ av plagg det är enligt Barthes tredje kunskapsfunktion. 

   Balmain använder sig av celebritetsstöd på ett annat vis i denna bild än i bilden på Kylie 

Jenner. Betraktaren uppmanas inte till köp utan i denna bild förmedlas snarare en image av 

Balmain som extravagant och exklusivt. Värdena som skapas i bilden är estetiska på grund av 

skräddarkonsten och lyxen som klänningen konnoterar med sina skimrande diamanter. Även 

ett socialt värde skapas då en relation de två emellan målas upp i bilden. Följaren får ta del av 

ett intimt ögonblick mellan de två vilket skapar sociala värden av relatering. 

   Det sista exemplet är en bild på supermodellen Karlie Kloss iklädd en Balmainkofta samt 

shorts och linne från okänt märke. Hon står framför kameran med ljus på sig och i bakgrunden 
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syns mörker, festliga lampor samt människor som går förbi. Plaggens estetik (skinnet ihop med 

påsväskan, pärlaccessoarerna och de grova skorna) konnoterar bohemiska festivalvibbar. 

   Bildtexten tillför kunskap till bilden genom att berätta att Kloss befinner sig på Coachella. 

Den förankrar bilden genom att lägga fokus på koftan, ”@Karliekloss wore a Balmain SS16 

cardigan at Coachella”. Det skrivna modet eliminerar tolkningsmöjligheten då man blir 

informerad om vad hon bär och vart hon är, samt styr fixeringen av uppfattningsnivåerna då 

fokus ligger på koftan.  

   Den välkända hashtagen #BALMAINARMY finns med i bildtexten för att markera att 

supermodellen Kloss är medlem i Balmains exklusiva skara. Karlie Kloss med sitt blonda hår, 

och vackra utseende förknippas som en “girl next door” - en del av den Amerikanska drömmen. 

Hon konnoteras även med en vänlig och utåtriktad personlighet vilket är värden som Balmain 

vill applicera på sitt varumärke genom att rekrytera henne till sin Balmain Army.  

  I detta inlägg används celebritetsstöd genom att visa upp en celebritet i vardagen iklädd 

Balmain, likt bilden med Kylie Jenner. Då Kloss endast bär ett plagg från Balmain och resten 

från andra varumärken ger det intrycket av att hon själv valt ut sin klädsel – hade hon burit 

Balmain från topp till tå hade det gett intrycket av att hon var sponsrad. 

 

7.1.2 Tema 2 - Den starka, självständiga kvinnan 

 

Mike Easey skriver i Fashion Marketing: “Most designers have a mental picture of a typical 

customer” (Easey:2002:3). Efter analys av Balmains och Rousteings sociala medie-flöden är 

det tydligt att den tänkta Balmain konsumenten är en kvinna som är stark i sig själv och utstrålar 

elegans, sensualitet och makt. 

  Vem är då den starka kvinnan? Det är förstås en tolkningsfråga men genom semiotisk analys 

av bilder och deras bildtexter går det att urskilja tecken som konnoterar henne i Balmains och 

Rousteings flöden. Särskilt Rousteing har en tendens att lyfta sina kvinnliga vänner på sina 
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sociala medieplattformer genom att tala om dem som starka, vackra eller älskvärda. Följande 

kommer ett representativt urval av tema två: 

 

 

Bild 22. Balmains Twitter 

 
Bild 23. Balmains Twitter 
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Bild 24. Olivier Rousteings Twitter 

 

Det första av de tre utvalda inläggen, nummer 22, är en tweet från Balmain föreställandes 

modellen Adwoa Aboah. Aboah sitter på huk i grön nätklänning och höga klackar, omringad 

av människor. Hon har mörk hy, rakat hår och läppar sminkade i mörk plommonfärg. Aboahs 

kropp centreras i bilden och hennes ansikte är det enda som går att urskilja av kropparna.  

  Aboahs och de andra lättklädda personernas kroppsspråk samt mörkret i bilden tyder på 

rörelse, att det dansas på en nattklubb. Aboah ser rakt in i kameran med halvöppen mun vilket 

konnoterar sensualitet men är inte intresserad av att bjuda in någon, endast bli betraktad. Det 

tyder hennes utsträckta, korsade armar som skapar ett avstånd till beskådaren på.   

  Majoriteten av personerna i bilden har mörk hy vilket tillsammans med de starka färgerna och 

mönstren på plaggen konnoterar afrokultur. Händerna i bilden ser ut att knäppa, klappa och röra 

sig och bakom modellen sticker en putande rumpa fram vilket tyder på dans och musik.  

  Det faktum att Aboah är omringad av människor antyder att de uppskattar henne och avståndet 

de håller ger henne självständighet och makt i bilden. Balmain förmedlar här bilden av den 

självständiga och eftertraktade kvinnan som har kul på sina egna villkor men den bygger även 

på myten om afrokvinnan som exotisk och frestande. 

  Bildtexten “NIGHT LOVE - Adwoa Aboah wearing Balmain SS16 dress by Sebastian Kim 

for @VOGUE_Germany, styled by @kmossmanofficia” förankrar bilden genom att lägga 
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fokus på “NIGHT LOVE” med dess stora bokstäver. ”NIGHT LOVE” ger en rubrik till bilden 

samt styr beskådarens tolkning: detta är kvinnan som älskar natten. Natten konnoteras med 

mörker och faror men även med mod och risktagande (jämför exempelvis fabler och sagor om 

monster som dyker upp vid mörkrets ankomst). Ordet “night” ihop med “love” signalerar att 

det är under natten som kärlek skapas, det är då man är lycklig men det är även då man tar risker 

och tänjer på gränserna enligt nattens konnotationer. Här kan Barthes andra funktion, fixeringen 

av uppfattningsnivåer, appliceras då bildtexten styr tolkningen av bilden. Modellen, fotografen, 

tidningen och stylisten står med i bildtexten för att ge beröm till teamet som ligger bakom 

arbetet vilket tillför kunskap till bilden enligt Barthes kunskapsfunktion.  

  Även Barthes betoningsfunktion urskiljs i inlägget då fokus läggs på klänningen och gör den 

betydelsebärande samt av konnotativt värde genom texten “(...) wearing Balmain SS16 dress” 

som beskriver modet i bild. Klänningen bär betydelsen av den självständiga, risktagande och 

sensuella kvinnan enligt bildens konnotationer.     

  Bilden av en självständiga och självsäkra kvinnan skapar sociala värden. Även kulturella 

värden kommuniceras i bilden; afrokultur förknippas inte sällan med dans, musik och glädje 

och detta verkar vara något som Balmain vill förknippas med genom att retweeta denna bild. I 

intervjuer är Rousteing noggrann med att prata om mångfald (Dazed 

Digital:2016;Vogue:2016;WhoWhatWear:2015) vilket även syns i Balmains olika 

mediekanaler där personer av andra hudfärger än enbart ljus, vilket är normen i modevärlden, 

visas upp. Enligt TheFashionSpot´s årliga rapport domineras modevärlden av ljushyade 

modeller: 78,2 % av modehusens kampanjer våren 2016 pryddes av ljushyade modeller och 

77,6 % av mannekängerna på New York, Milano, London och Paris modeveckor våren 2016 

var ljushyade. Detta är en förbättring på några procentenheter från hösten 2015 men 

dominansen är fortfarande ett faktum (Tai:2016;Denardo:2015). Med dessa dystra siffror tar 

Balmain ett viktigt ställningstagande genom att inte bara använda sig utav en mörkhyad modell, 
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utan även genom att framställa hennes som självständig och eftertraktad, inte underlägsen 

någon, i denna bild. 

   Bild 23 är omslagsbilden för Balmains Twitterkonto. Den pryds av 1990-talets supermodeller 

Claudia Schiffer, Cindy Crawford och Naomi Campbell som står framför en vit betongvägg. I 

bilden syns deras ansikten, utsläppta hår och övre delen av deras kroppar som är klädda i svarta 

och rutiga plagg. 

   Schiffers och Crawfords bakåtlutade huvuden, håret i ansiktet och deras öppna munnar och 

stängda ögon konnoterar sensualitet och lust. De ser ut att njuta på ett nästintill erotiskt vis av 

att bära Balmains kläder och deras kroppsposeringar är dramatiska. De två inbjuder endast till 

betraktelse då de blundar och ser ut att vara i sin egen värld. Campbell är däremot den enda som 

ser rakt in i kameran och hon står dessutom i rak hållning med armen sträckt över huvudet. 

Hennes posering och ansiktsuttryck konnoterar snarare styrka och attityd än lust och erotik. 

Den vita bakgrunden gör att fokus hamnar på de tre kvinnorna i bild som tillsammans skapar 

en kraftfull, självsäker och sensuell trio. 

  De tre supermodellerna som Balmain använder sig av som omslagsbild för sitt Twitterkonto 

förknippas med en mängd egenskaper. 1990-talets supermodell var förkroppslingen av evig 

skönhet och hade personlighet och attityd - teckenvärden som appliceras på varumärket 

Balmain genom användandet av de tre i sin kampanj. Supermodellens uppkomst under 1980-

1990 talet skapade ett helt nytt celebritetfenomen där stjärnor som Naomi Campbell och 

Claudia Schiffer blev kända för att inte stiga ur sängen för mindre än 10,000 dollar om dagen, 

något som gav dem en enorm makt inom modevärlden. Dessa modeller blev superstjärnor och 

sågs använda samma kläder i vardagen som de bar på catwalken (Pringle:2004:26f).  

  Genom att använda sig av dessa ikoniska kvinnor i sin marknadsföring skapar Balmain sociala 

och kulturella värden. 1990-talets supermodeller står för en kultur där lyx och glamour, men 

även droger och hårt festande, var en del av livsstilen. Naomi Campbell är exempelvis ökänd 
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för sitt aggressiva humör då hon bland annat blivit åtalad för misshandel flertal gånger 

(Jones:2010). Balmain skapar sociala värden genom att använda sig av äldre kvinnor än man 

normalt ser i modehusens marknadsföring. Trots att Balmain kunde fått in mer mångfald i denna 

bild så bildas även sociala värden av mångfald då inte samtliga personer i bild har ljus hy. Det 

ligger även kulturella och sociala värden i att använda sig av maktfulla och självsäkra kvinnor 

i sin marknadsföring då det blir en representation av varumärket Balmain. 

  Då det inte finns någon bildtext går det skrivna modet inte att analysera. Jag hävdar att bilden 

är viktig att använda i denna analys ändå då samtliga personer som går in på Twitterkontot möts 

av omslagsbilden. 

   Det sista exemplet, nummer 24, är en tweet där Rousteing svarar på en följares fråga: “Who 

would you consider as ´THE GIRLS´ of Balmain next time around?”. Rousteing svarar inte 

direkt på frågan utan tar istället upp exempel på kvinnor som redan är en del av armén i sitt svar 

“Kendall, Gigi, and Jourdan, but also JLO, Jane Fonda, Cindy… Many strong women join 

#BalmainArmy so many to come!”.  

   Dessa kvinnor har en hel del gemensamma konnotationer och utifrån dessa får mottagaren 

själv tolka vilka andra celebriteter som skulle passa in i den exklusiva gruppen. Genom att inte 

uttala sig direkt skapar Rousteing en spänning och mystik kring hashtagen #BalmainArmy.  

   Rousteing talar på ett ungdomligt sätt direkt till sina följare och genom att inte nämna 

efternamn utgår han från att följarna vet vilka personer han talar om och vilka konnationer dessa 

står för. Det skapar en nästintill vänskaplig relation mellan Rousteing och fansen vilket skapar 

sociala värden.  

   De konnotationer som kvinnorna i tweeten står för är konnotationer som Balmain vill 

förknippas med. Kendall Jenner, Gigi Hadid och Jourdan Dunn är nutidens toppmodeller. 

Jenner och Hadid personifierar dessutom 2010-talets idé om den amerikanska drömmen i 

egenskap av supermodeller och realitystjärnor med enorma följarskaror på sociala medier. 
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Deras namn konnoterar skönhet, framgång, rika familjer och sociala medier. Dunn har även 

hon stora följarskaror på sina sociala medier och syns i stora kampanjer titt som tätt. Hon är en 

framgångsrik afrobrittisk modell som i en modevärld dominerad av ljushyade personer står för 

värden av mångfald och inkludering. Gemensamt för de tre är att de är unga, vackra, 

inflytelserika och omtyckta. De är denna generations superstjärnor samt Rousteings vänner och 

är därför av vikt för Balmains marknadsföring.  

  Jennifer Lopez, Jane Fonda och Cindy Crawford är alla medelålders framgångsrika kvinnor. 

Gemensamt är att deras namn konnoterar styrka, kvinnlighet, sensualitet och makt. Jennifer 

Lopez personifierar den latinamerikanska divan som både har skönhet och attityd samt en talang 

för sång och dans. Jane Fonda konnoterar även hon skönhet, god fysik och höga ambitioner 

med sina välkända aerobics-filmer samt politisk aktivism. Cindy Crawford är som tidigare 

nämnt en av supermodellerna från 1990-talet som konnoteras med glamour och skönhet.  

  Genom att använda sig av kända, framgångsrika kvinnor av olika etniciteter, åldrar och 

sysselsättningar så skapar Balmain sociala och kulturella värden av mångfald och inkludering 

för varumärket. Balmain anammar även de teckenvärden som de olika generationerna av 

superstjärnor står för: Jenner, Hadid och Dunn är nutidens “it-girls” med stora följarskaror på 

sociala medier, medan Lopez, Fonda och Crawford står för hårt arbetande kvinnor med tidlös 

skönhet och attityd. 

 

7.1.3 Tema 3: Relationer 

Ett tredje tema som återkommer i Balmains och Rousteings flöden är relationer. Allt från 

vänskapliga relationer till kärleksrelationer och maktrelationer visas upp. En röd tråd är att 

många av bilderna i de fyra flödena pryds av mer än en person och att bildtexten förmedlar vad 

för slags relation som existerar mellan personerna i bild. Genom att visa upp relationer skapar 

Balmain sociala värden och i vissa fall även kulturella. Följande kommer tre utvalda bilder från 

de fyra flödena: 
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Bild 25. Rousteings Instagram 

 
Bild 26. Balmains Instagram 
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Bild 27. Rousteings Instagram 

 

   Den första exempelbilden, nummer 25, porträtterar dels Rousteings arbete som chefsdesigner 

på Balmain samt visar upp relationen mellan honom och en specifik kvinna. Kvinnan ser vi 

endast bakifrån stående med armarna i kors i en fundersam kroppshållning. Rousteing ser på 

henne med en knuten näve vilket konnoteras med nervositet och ett sökande efter bekräftelse. 

Hans kroppshållning ser förväntansfull och otålig ut. 

   Kvinnan har håret klippt i en bob och bär en matchande dräkt i mönstrat. Dessa fysiska attribut 

ihop med bildtexten “ANNA W” tyder på att det är Anna Wintour det handlar om, chefredaktör 

på Amerikanska Vogue. En kvinna som har en enorm makt inom modevärlden. “ANNA W” 

adderar kunskap till bilden och förankrar dess betydelse.  

   Sättet Rousteing nervöst ser på Wintour medan hon verkar bedöma hans arbete sätter honom 

i underläge och spelar på myten om Wintour och andra kvinnliga chefer som maktfulla 

isdrottningar. Samtidigt symboliserar de två en maktfull duo tillsammans vars arbete i 

ögonblicket kommer att påverka en hel modevärld framöver. Man kan urskilja att även följarna 

ser dem som maktfulla då exempelvis en av kommentarerna till bilden lyder “the queen and the 
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King”. Estetiken i deras plagg är elegant och maktfull. Wintour fångar uppmärksamheten med 

sin mönstrade dress medan Rousteing smälter in i tavlan med sin svarta kostym. 

   Beskådaren av bilden ser dem bakifrån och bjuds inte in. Att stå med ryggen mot uttrycker 

distans och överlägsenhet. Bilden skapar sociala och ekonomiska värden. Det sociala värdet 

skapas genom att visa upp deras relation till varandra som en maktfull duo. Rousteing skapar 

även en social relation till sina fans genom att bjuda in dem till hans vardag bakom kulisserna 

som chefsdesigner. Det ekonomiska värdet skapas i och med att de två framstår som en kraftull 

duo som tillsammans skapar eftertraktade produkter.  

   Genom bilden förknippar sig Balmain med Anna Wintour som omges av teckenvärdena 

stilmedvetenhet, kreativitet, erfarenhet och bestämdhet. Wintour är även ökänd för att vara en 

iskall modechef vilket konnoteras med makt.  

   Bild nummer 26 är en kampanjbild för Balmains glasögon. I bilden syns två modeller stående 

förföriskt nära varandra i porträttnivå. Kvinnan har mörk hy, långt svart hår och ett stort 

metallhalsband runt halsen medan mannen har ljus hy, kortklippt hår och kavaj på sig. Mannen 

ser på kvinnan och hon smeker honom på halsen vilket konnoterar åtrå och lust. Kvinnan ser 

bort från mannen med vridet huvud och vilket gör att hans läppar snuddar vid hennes kind. Att 

han beskådar henne och hon ser bort framställer henne som eftertraktad och sätter än en gång 

Balmainkvinnan i överläge.  

   Likt twitterbilden på Crawford, Schiffer och Campbell är detta en svartvit bild med vit, 

intetsägande bakgrund och modeller som ser ut att njuta av att bära Balmains plagg. Mannens 

kostym har sjömansdetaljer och kvinnan bär en vit, skör topp och ett mäktigt halsband, bådas 

utstyrslar förmedlar lyx och stilmedvetenhet.  Bildtexten förankras i bilden då den lägger fokus 

på glasögonen. Den beskriver även att det är en kampanj för de senaste glasögonen, vem 

kampanjen är plåtad av samt vart glasögonen är tillgängliga vilket tillför kunskap till bilden 
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enligt Barthes tredje funktion samt styr uppfattningen till en viss del. Men relationen mellan de 

två modellerna sägs det inget om och den är öppen för tolkning.  

   Balmain skapar sociala värden men även kulturella då det är en intim relation mellan två 

personer av olika etniciteter som visas upp. Balmain som modehus lägger, som tidigare nämnt, 

stor vikt på mångfald i deras marknadsföring vilket skapar sociala teckenvärden av mångfald 

och gemenskap kring företaget. Bildtexten avslutad med den välkända hashtagen 

#BALMAINARMY som går som en röd tråd genom Balmain och Rousteings flöden.  

   Det sista representativa inlägget för temat “relationer” är från Rousteings Instagram, bild 27, 

och föreställer honom själv tillsammans med supermodellen och vännen Rosie Huntington-

Whiteley. Huntington-Whiteley är iklädd en Balmainklänning i svart skinn, guld och 

leopardmönstrat samt ett bälte i midjan medan Rousteing själv bär skinnbyxor, vit skjorta, fluga 

och kavaj med sjömanslika knappar, en estetik som förmedlar gala och lyx. De två ser in i 

Rousteings mobil och Huntington-Whiteley gör en pussmun vilket konnoterar kärlek och 

lekfullhet.   

   Deras högtidliga klädsel och de många fotograferna i bakgrunden tyder att de är på röda 

mattan. Avståndet mellan dem och fotograferna skapar ett maktförhållande där Rousteing och 

Huntington-Whiteley är överlägsna vilket spär på myten om de eftertraktade Hollywood-

stjärnorna. Att de står tätt intill varandra och tar ett foto tillsammans konnoterar att det finns en 

nära vänskap mellan de två vilket stärks av bildtexten som är en personlig hälsning från 

Rousteing till Huntington-Whiteley på hennes födelsedag vilket förankrar uppfattningen av 

bilden. Bildtexten styr tolkningen och förankras i bilden då Rousteing direkt uppmanar 

beskådaren till att tolka bilden som ett uttryck för deras nära vänskap.  

   De värden som uttrycks i inlägget är sociala och kulturella värden. Rousteing visar inte bara 

upp relationen två vänner emellan, utan även en relation mellan en man och kvinna, en 

mörkhyad och ljushyad person, samt mellan stjärndesignern och celebriteten. Dessutom bjuder 
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Rousteing in beskådaren till att ta del av denna relation. Pringle skriver att toppdesigners slåss 

om att få de största stjärnorna att bära deras kläder vid de rätta tillfällen då det kan generera 

enorma mängder av publicitet. Detta drar Rousteing nytta av genom att använda Huntington-

Whiteley ur ett celebritetsstödssyfte för sitt varumärkes marknadsföring (Pringle:2004:31). Det 

är i sin tur även är ett försök till att skapa ekonomiska värden för varumärket.  

 

7.1.4 Tema 4: Estetik 

Balmain utövar haute-couture vilket är den mest exklusiva sömnadskonsten inom mode. För att 

få titulera sig som haute couture krävs ett godkännande av franska Chambre syndicale de la 

haute couture, ett godkännande som endast ett fåtal modehus får (NE). Både Balmains haute-

couture och prêt-à-porter plagg (“färdiga-att-bära”-plagg), bär på estetiska värden som Balmain 

och Rousteing mer än gärna visar upp i sociala medier.  

   Balmain och Rousteing delar många bilder på sina plagg från magasin och från sina egna 

kampanjer med sina följare. Inom det estetiska temat finns flera underkategorier. Dels 

konstnärliga och natursköna kompositioner visas upp där arbetet bakom plagget och bilden får 

uppmärksamhet men även “typiska” reklambilder med modeller ståendes i kraftfulla poseringar 

och produkten i fokus visas upp. Följande har ett urval gjorts av inlägg där Balmain förmedlar 

tydliga estetiska värden. 
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Bild 28. Balmains Twitter 

 
Bild 29. Olivier Rousteings Instagram 
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Bild 30. Olivier Rousteings Twitter 

 

   Bild nummer 28 är ett modejobb plåtat för Italienska Vogue där modellen Olympia Campbell 

bär en Balmainklänning. Bilden går i ljust blåa och vita toner och modellen står upphöjd på 

något som inte går att urskilja. Campbell står i en skog fylld av vita lövträd och 

Balmainklänningens färger smälter nästan ihop med bakgrunden. Modellens hand är täckt av 

något silvrigt, troligtvis en handske. Bilden saknar text och modellen ser bort från kameran: 

endast konturerna av ansiktet går att urskilja.  

   De vit-blåa nästintill isiga färgerna tillsammans med ljuset uppifrån högra hörnet antyder att 

modellen befinner sig i något sorts somrigt drömland eller en magisk skog. Campbell ser älvlik 

ut i sin långa slanka kropp och ljuset under hennes fötter samt avsaknaden av tecken på något 

fast under dem får det att verka som att hon svävar över marken. Att man bara kan se konturer 

av hennes ansikte för fokus till klänningen. Hennes vita, enkla klädsel konnoterar hennes egen 

skörhet och oskuldsfullhet och ljuset i skogen konnoterar naturlighet och oskuldsfullhet. Den 

silverklädda handen konnoterar rikedom. Färgerna, ljuset och fokusen på klänningen skapar 

tillsammans ett estetiskt välkomponerat arbete där tolkningen av bilden är fri. I en uppkopplad 

tid där allting snurrar fort ger denna bild beskådaren möjligheten att drömma sig bort; bilden 

återupplivar idén om flykten till det naturliga från storstadslivet.  

   Det faktum att man nämner både modellens, fotografens och stylistens namn i bildtexten ger 

intrycket av att det ligger mycket arbete bakom bilden och att den ses som ett exklusivt, estetiskt 

samarbete mellan välkända namn. Bildtexten är relä och skapar tillsammans med bilden detta 
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enhetliga meddelande. Bilden förmedlar kreativitet och konstnärlighet. Estetiska värden skapas 

genom lekandet med ljus och färg - plagget porträtteras som exklusivt och nära naturen. Texten 

har ingen hashtag och verkar inte heller vela leda bort läsaren från plattformen Twitter.  

   Enligt Barthes olika funktioner (betoningsfunktion, uppfattningsfunktion och 

kunskapsfunktion) som förklarats i teoriavsnittet i denna uppsats så fungerar det skrivna modet 

som kunskapsfunktion i denna tweet. Texten tillför kunskap till bilden genom att beskriva 

samarbetet bakom den. Enligt The Fashion System så begränsar en bildtext friheten till tolkning. 

Jag anser dock att denna objektiva bildtext inte gör någon större skillnad utan snarare öppnar 

upp för fria tolkningar av bildens innehåll. Med denna bild verkar Balmain vela visa upp den 

kreativa sidan av modehuset där plaggen som skapas kan bli en del av magiska kombinationer. 

   Exempel 29 kommer från Rousteings Instagram och är en photoshoppad komponering av 

flertal bilder från Balmains modevisning. De 5 modellerna är photoshoppade så att de nästan 

smälter in i varandra. De alla går åt olika håll iklädda vackra, viktorianska klänningar och 

byxdressar. Ansiktena är vita vilket dels konnoterar den viktorianska erans ljusa sminkningar 

men även med spöken och övernaturlighet. Färgerna i plaggen går i ljusa toner av grått, beige, 

vitt, men även inslag av svart. Materialen ser ut att vara sammet, mocka och silke ihop med 

handsydda broderier. De avancerade broderierna och andra detaljer som breda midjebälten, 

pärlor, broderingar och cirklade mönster konnoterar överklass, specialsytt skrädderi, elegans 

och makt. De många snörena, tofsarna och de vågiga lagren konnoterar rörelse i plaggen. 

   Bildtexten förankras i bilden och styr även tolkningen, Barthes uppfattningsfunktion, på 

grund av hashtagarna #details och #couture. Haute couture är den högsta formen av 

sömnadskonst vars utövande är exklusivt för endast ett fåtal modehus. Det är endast den 

innersta eliten av celebriteter och socialitetskändisar som har råd och status nog för att ta del av 

skräddarsydda haute couture plagg. Genom denna hashtag, som utgår från att betraktaren vet 

vad Rousteing syftar på då han skriver #couture inte #hautecouture, så förmedlar bildtexten att 
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detta är ytterst exklusiva plagg för den högsta eliten. Hashtagen #details för betraktarens 

uppmärksamhet till detaljerna i bilden och tvingar beskådaren att lägga märke till dessa. I denna 

bild på haute couture plagg från Balmains modevisning visar Rousteing upp sin yttersta form 

av artisteri och konstnärlighet vilket skapar estetiska värden. All fokus i bilden ligger på 

plaggen och deras estetik. Detaljerna i bilderna är meningsbärare av estetiska och ekonomiska 

värden då de signalerar skräddarkonst och dyra prislappar. 

   Bild nummer 30 är omslagsbilden för Rousteings Twitterkonto. Det är en kampanjbild för 

HM x Balmain kollektionen som pryds av två bilder på modellerna Kendall Jenner, Jourdan 

Dunn, Gigi Hadid, Hao Yun Xiang och Dudley O'Shaughnessy. Den vänstra bilden är fylld av 

färger i rött, rosa, lila, grönt och blått, medan den högra bilden går i mörkt blåa och svarta toner. 

De starka färgerna och beskäringen av bilden gör att fokus hamnar på kläderna och gör dem till 

meningsbärare. Estetiken med dess silkesmaterial och paljetter konnoterar lyx och fest. De 

djupa urringningarna och bältena i midjan framhäver den kvinnliga formen och konnoterar 

sensualitet. Det faktum att de kvinnliga modellerna står framför de manliga i kraftfulla 

poseringar med händer i midjan sätter kvinnan i en maktposition vilket är ett återkommande 

tema i Balmains och Rousteings flöden.  

   Modellerna ser ut att befinna sig i ett tunnelbanetåg vilket konnoterar storstad och vardag. Att 

ställa modellerna på en tunnelbana med sina luxuösa klänningar, välsminkade ansikten och 

galafixade hår är att beblanda vardagen med det speciella och luxuösa, vilket sänder ut 

meddelandet att Balmain adderar lyx till vardagen. Detta förmedlas också genom det faktum 

att bilden är en kampanjbild för samarbetet mellan luxuösa Balmain och snabbmodekedjan 

H&M. Bilden förmedlar myten om den urbana stadsbon som är på ständig språng men alltid 

lyckas se bra ut. I det urbana samhället är kvinnan maktfull, har attityd och är eftertraktad – och 

hon bär Balmain. 
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  Det skrivna modet går inte att urskilja i denna bild då det inte finns någon bildtext, men man 

kan urskilja skapandet av olika värden. Det främsta värdet som produceras är det estetiska då 

beskärningen av bilden gör att fokus hamnar på de färgstarka, välsydda plaggen. Bilden 

symboliserar mötet mellan lyx och vardag och målar upp bilden av den starka kvinnan vilket 

skapar sociala värden. Kampanjen är, som Bolin beskriver, ett betecknande utövande 

(signifying practice) då denna nya kollektion slår ut den gamla och på så sätt skapar värde för 

den nya. Dock är kampanjen från November 2015 vilket, vid analysens tidpunkt i Maj 2016, 

tyder på att Rousteing inte är särskilt aktiv på sitt Twitterkonto och inte värdesätter att 

marknadsföra de allra nyaste kollektionerna i just den kanalen.  

 

 

7.1.5 Tema 5: Olivier Rousteing som maktfull 

 

Huvuddesignern och Balmains ansikte utåt Olivier Rousteing visar mer än gärna upp sig både 

i Balmains och sitt eget flöde. I Fashion marketing skriver Mark Easey att mode alltid har 

använts för att visa överlägsenhet bland vissa människor över andra (Easey:1995/2002:13). 

Dagens designers har kändisstatus, är måna om att skapa sin egen image och styr allmänhetens 

klädsmak (Kawamura:2007:104). Kawamura menar i Fashionology att stjärndesignern hjälper 

till att skapa en identitet åt ett helt nätverk och blir på så sätt ett märkesnamn. Publikrespons är 

viktigt för att man ska kunna uppnå stjärnstatus, vilket är något Rousteing jobbar hårt med 

genom att visa upp sig i olika sammanhang i sociala medier.  

   Det är alltså inte en tillfällighet att Rousteing figurerar i många av bilderna i flödena utan 

snarare en marknadsföringsstrategi. I många av bilderna är Rousteing omringad av kvinnor som 

åtråvärt ser på honom vilket skapar teckenvärden av makt hos honom som stjärndesigner, men 

det finns även många bilder där Rousteing är underlägsen kvinnan genom att exempelvis 

betrakta henne (se bild 15 med Anna Wintour) vilket skapar teckenvärden av makt hos kvinnan. 

Genom att ständigt omringas av vackra kvinnor, bjuda in till sitt liv som toppdesigner och 
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posera på tidningsomslag med bildtexter som “Superpower” och ”The King of Instagram” 

skapar Rousteing socialt värde där han förknippas som en designer med makt, respekt och 

inflytande. Dessa tre exempel har valts ut för analys: 

 

 
Bild 31. Olivier Rousteings Twitter 
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Bild 31. Balmains Instagram 

 

 
Bild 32. Olivier Rousteings Instagram 

 

Exempel nummer 31 är en bild som Rousteing på sin Twitter delat från magasinet OUT som 

han var omslagstjärna för i Maj 2015. Rousteing syns både snett bakifrån och snett framifrån 

då han sitter och ser in i en spegel. Bilden ser nästintill tecknad ut och spegeln är orientaliskt 

guldig med en mängd diamanter som smälter in mot väggen. I bilden står “OUT” uppe i vänstra 

hörnet som är namnet på tidningen samt “POWER” med “OLIVIER ROUSTEING” i nedre 

delen av bilden. 
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   Rousteing ser rakt in i kameran genom spegelbilden trots att han sitter med ryggen mot vilket 

uttrycker mod och utmanar beskådaren. Att se rakt in i någons ögon på detta vis kan även 

konnotera förförelse. De guldiga, röda och rosa tonerna i bilden ihop med det slingrande 

mönstret konnoterar Mellanöstern, sagor och rikedom. Rousteing hade likväl kunnat vara en 

sagoprins i sitt slott vilket spelar på myten om att människor från Mellanöstern skulle vara som 

tagna ur en tusen och en natt-saga. De rosa diamanterna konnoterar rikedom vilket även ordet 

“Power” gör. Hans nakna överkropp tyder på att han vill visa upp sig själv för den han är. 

  Denna bild förmedlar sociala värden av makt. Rousteing framställs som en sagolik ledare för 

människor att se upp till och respektera. Då Rousteing inte bär några kläder på sig är det svårt 

att urskilja det skrivna modet. Dock kan man fortfarande analysera relationen mellan bild och 

text då den är minst lika viktig. Dels finns det text i bilden samt en bildtext till i denna tweet. I 

bilden är ordet “Power” det mest betydelsefulla då det är centrerat och skrivet i stort typsnitt. 

Även OUT står med stora bokstäver, men då det är namnet på tidningen är det obetydligt. Power 

betyder makt och att beskriva någon med ordet “makt” är kraftfullt. Ordet i förhållande till 

diamanterna och de orientaliska mönstren konnoterar Rousteing som en maktfull och rik 

person. Mönstret i bilden påminner om estetiken som Rousteing använder sig av i Balmains 

design: tydliga och färgglada mönster. Bildtexten “SNEAK PEEK: The cover of our May power 

issue featuring Olivier Rousteing (...)” framställer bilden som en exklusiv tjuvkik som 

Rousteing delar med sig av till fansen för att skapa relation med dem vilket i sin tur skapar 

sociala värden. “Sneak peak” förankrar bilden genom att rikta fokus mot spänningen som 

uppstår när man får ta del av en tjuvkik. Man utnyttjar även Rousteings image som maktfull 

stjärndesigner i denna bild för att skapa teckenvärden av makt kring varumärket Balmain. 

   Bild , från Balmains Instagram, är ett omslag för tidningen DSECTION med Olivier 

Rousteing och modellerna Ysaunny Brito och Cindy Bruna. Bilden är svartvit och de tre står 

nära och håller om varandra tittandes rakt in i kameran. De kvinnliga modellerna har långa 
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dreadlocks och bär Balmainklänningar som ser ut att vara vävda av rep. Rousteing har en svart 

kostym på sig. I bilden syns dels tidningens namn, DSECTION högst upp samt ordet 

“SUPERPOWER” i nedre delen av bilden med Rousteings och fotografens namn under samt 

längst underst hashtaggen #DSECTIONSUPERPOWER. Allt är skrivet i versaler och färgat i 

metallic. 

  Samtliga personer i bilden har mörk hy, något som är ovanligt i en modevärld dominerad av 

modeller och designers med ljus hudfärg. Genom att låta modellerna ha dreadlocks i håret, 

vilket konnoteras med den västindiska reggaekulturen, tar man ett ställningstagande mot rasism 

då det länge har funnits en enorm nedvärdering inom modevärlden mot alla sorters afrokulturer. 

Bilden går även emot myten om ljushyade människor som maktfulla och skapar här en egen 

sorts myt där mörkhyade människor också kan få uttrycka makt. Klänningarnas estetik är att de 

är sydda så att det ser ut som rep. Rep konnoteras med fångenskap vilket det kan ligga en 

symbolisk tanke bakom från Balmains sida, eller så används repen enbart för dess estetik. De 

tre står nära och håller om varandra, vilket porträtterar dem som en enhet. Tillsammans utmanar 

de beskådaren med sina blickar rakt in i kameran. Sociala värden av gemenskap men även av 

makt visas upp i denna bild.  

   “SUPERPOWER” är ordet som det läggs fokus på i denna bild och förankras i bilden. Med 

Rousteings namn under signalerar att det är han som har makten medan modellerna inte ens 

nämns vid namn. 

  Det skrivna modet beskriver objektivt vilka personer som är med i bilderna samt vad de har 

på sig från Balmain. Det skrivna modet adderar alltså kunskap till bilden samt styr 

uppfattningsnivån genom att förklara vad personerna har på sig. “SUPERPOWER” kan 

översättas som supermakt eller superkraft. Att använda detta ord i förhållande till Rousteings 

namn är att synliggöra hans enorma inflytande i modevärlden. Genom att använda sig av denna 
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bild på tre mörkhyade personer varav två har dreadlocks och bildtexten är “Superpower” skapar 

man sociala värden av inkludering, antirasism och gemenskap.  

   I bild nummer 33 syns Rousteing gåendes på en scen iklädd en V-ringad kostym med guldiga 

knappar och folk som applåderar i bakgrunden. Rousteing blottar sig genom att bjuda in 

beskådaren till sitt liv samtidigt som han uttrycker en stor makt i sin position som chefsdesigner 

för det anrika modehuset Balmain. Bilden upprätthåller myten som stjärndesignern - Rousteing 

går självsäkert med blicken höjd på sin egen modevisning och hans ansiktsuttryck konnoterar 

stolthet och självförtroende.  

   Kawamura skriver i Fashionology att designers personifierar mode och att deras design 

objektifierar mode som uppfattas som åtråvärt och ligger rätt i tiden (Kawamura:2007:93). 

Människorna som applåderar åt Rousteing uttrycker uppskattning av hans arbete. Det skrivna 

modet är “my Balmain Uniform” (“min Balmain uniform”) vilket lägger fokus på Rousteings 

kavaj enligt Barthes betoningsfunktion samt semiotikens förankring. Kavajen framstår som ett 

plagg att bemästra världen i då ordet uniform konnoterar bland annat militären. Konnotationen 

till militären blir extra stark på grund av Balmains välanvända hashtag #BalmainArmy. 

Designers personifierar kläderna de designar och målar upp en livsstil som beundrare 

identifierar sig med och eftersträvar (ibid:106). Att beskriva sin Balmainkavaj som en uniform 

är att uttrycka en livsstil där den som är en del av Balmainarmén möter världen med en 

självsäker personlighet och eftertraktad stil. Värdena som skapas i bilden är sociala värden av 

makt då Rousteing framställer sig själv som maktfull och eftertraktad genom att pulicera detta 

inlägg.  

 

7.1.6 Tema 6: Gemenskap/Mångfald 

Efter undersökning av Balmains och Rousteings Instagram- och Twitterflöden är ett tydligt 

tema gemenskap/mångfald. Gemenskapen syns i de många bilder som läggs upp på Rousteing 
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och hans vänner samt i de tweets där Rousteing skriver direkt till sina följare eller porträtterar 

relationer människor emellan. Temat mångfald urskiljs genom att Balmain och Rousteings 

flöden är fyllda av människor med olika hudfärger och härkomster. I en modevärld som länge 

varit överrepresenterad av ljushyade personer (både gällandes modeller och designers) är det 

ett viktigt ställningstagande av Balmain att visa upp mångfald och inkludering i sina sociala 

medie-flöden. Följande uppladdningar har valts ut som representation av temat:  

 

 
Bild 34. Olivier Rousteings Twitter 

 

 
Bild 35. Balmains Instagram 
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Bild 36. Olivier Rousteings Twitter 

 

 

I tweet 34 ligger det fokus på två ord: #HMBALMAINATION och TOGETHERNESS 

(samhörighet). #HMBALMAINATION är den officiella hashtagen för kollektionssamarbetet 

mellan Balmain och H&M. Hashtagen har slagit ihop namnen H&M och Balmain samt adderat 

ordet nation vilket symboliserar att Balmain tillsammans med H&M skapar en egen nation, en 

egen rörelse, ett eget imperium. Hashtagen är ett sätt att bjuda in följarna till att bli en del av 

rörelsen och följa varenda steg i processen inför kollektionssläppet. Rousteing uttrycker att idén 

bakom HMBALMAINATION (som svar på följarens fråga “what´s the story behind 

#HMBALMAINATION?”) är en delad glädje och samhörighet för alla som vill vara med. 

Paradigmer kring ordet “nation” är exempelvis samhörighet, stolthet och patriotism. Det andra 

ordet, togetherness (samhörighet) är skrivet i stora bokstäver vilket gör att fokus hamnar på 

ordet direkt. Genom att skriva “TOGETHERNESS, a feeling you share with the whole world” 

så lägger Rousteing värde i samhörighet och sprider dessa värderingar till sina följare genom 

sociala medier. Denna tweet uttrycker att samarbetet mellan H&M och Balmain en värld där 

alla är välkomna, oberoende av etnicitet eller ålder. Paradigmer till ordet samhörighet är bland 

andra glädje, hopp och gemenskap. Detta skapar kulturella och sociala värden. Det sociala 

värdet ligger i att man genom att köpa kollektionen delar en känsla av samhörighet med inte 
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bara konsumenter jorden runt utan även med Rousteing själv. Rousteing skapar även sociala 

värden genom att tala direkt till sina följare och på så sätt skapa en närmre relation till dem. Det 

kulturella värdet ligger i att Rousteing tillsammans med H&M skapar en sorts digital rörelse 

där spridningen av hashtagen #HMBALMAINATION är spridningen av ordets konnotationer 

och paradigmer kring ordet: stolthet, inkludering, styrka och samhörighet. 

   Bild nummer 35 är ett inlägg från Balmains Instagram. Det är en svartvit bild på en mörkhyad 

kvinna och ljushyad man som är vända mot varandra och ler. Kvinnan bär en vindjacka med 

huvan uppdragen och ett par jeans medan mannen har kavaj, skinnbyxor och en bärbar stereo i 

handen. Mannens kavaj är snarlik den Rousteing bär i exempelbild 32 med dess eleganta 

skärning och sjömansknappar. De två står utomhus intill en byggnad och i bakgrunden syns en 

pil och byggnadsställningar vilket konnoterar att de befinner sig i en stadsmiljö. Kvinnans enkla 

jacka, plastpåsen i hennes hand och brist på ägodelar konnoterar fattigdom och kontrasteras mot 

mannens stiliga kostym och stereon i hans hand som konnoterar musikalitet och en rik livsstil. 

Att de båda ser på varandra men är vända åt olika riktningar konnoterar ett tillfälligt möte och 

deras leenden tyder på att det är ett meningsfullt utbyte för båda. Iscensättningen spelar på det 

urbana livet där alla olika sorters människor möts. Bilden förmedlar sociala värden av 

gemenskap men även kulturella värden där en ljushyad man och en mörkhyad kvinna delar 

leenden och en gemenskap. Bildtexten förankrar och styr uppfattningen av bilden genom fokus 

på ordet “SUPERPOWER” vilket förmedlar att den som bär Balmain får makt. Mannen, 

Clement Chabernaud, är i centrum då man nämner hans namn direkt efter “SUPERPOWER” 

medan kvinnans namn inte ens nämns vilket sätter honom i en maktposition. Det skrivna modet 

tillför, enligt Barthes tredje funktion, kunskap till bilden genom att förklara samarbetet bakom 

sammansättningen. Trots att det är en ojämn maktrelation som uttrycks i bildtexten så anser jag 

att Balmain skapar sociala och kulturella värden av gemenskap och inkludering då de båda är 

centrerade i bild och ser på varandra leendes.  
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   Exempel nummer 36 kommer från Rousteings Twitter. I denna tweet besvarar Rousteing vad 

som inspirerade honom till att bli designer. Hans svar innehåller inga hashtagar eller ord i 

versaler och fokus ligger inte på något specifikt ord. Detta framstår som ett ärligt och ödmjukt 

svar då Rousteing använder sig av ord som “kid” “amazing” “realize” och “dream”. Ordet “kid” 

(barn) konnoterar oskuldsfullhet. Orden “realize” (inse) och “dream” (dröm) går att relatera till 

för de flesta människor som någon gång haft en dröm eller strävat efter förståelse i livet. Baserat 

på analyserna av Rousteings sociala medie-kanaler och intervjun med honom så är Rousteing 

mån om att förmedla vem han är och vart han kommer från. Adopterad från ett barnhem till en 

ljushyad familj har Rousteing berättat att han kände sig annorlunda, men följde sina drömmar 

nådde genom hårt arbete upp dit han är idag (Vogue:2015). Genom att svara på detta vis bevisar 

Rousteing att det är viktigt för honom att visa upp personen bakom stjärndesignern till sina 

följare. Rousteing skapar sociala värden av gemenskap och ett band till sina följare genom att 

tilltala dem och att lyfta deras drömmar. Han uppmanar indirekt sina följare till att följa sina 

drömmar genom att dela med sig av sin resa.   

 

7.2 Resultatsdiskussion 

De fyra undersökta flödena har en gemensam röd tråd där sex stycken teman dominerar. Dock 

är varje flöde även individuellt och de skiljer sig från varandra genom att fokusera på olika 

typer av uppladdningar. Balmain fokuserar på sin Twitter och Instagram på celebritetsstöd och 

estetik genom uppladdning av bilder på celebriteter iklädda Balmain samt estetiskt 

välkomponerade bilder från plåtningar, kampanjer och Balmains modevisningar. Olivier 

Rousteing blandar estetiska bilder från plåtningar och modevisningar med selfies av sig själv 

och bilder bakom modescenerna på sin Instagram. Twitter använder han däremot som en 

plattform för att tala direkt till sina följare samt föra dem vidare till hans Instagram genom 

direktlänkar i sina tweets. 
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  Estetiken i samtliga kanaler är blandad; allt från enkla, avskalade plagg till dramatiska, 

nästintill magiska skapelser, visas upp. Dock är en röd linje i estetiken att det är fokus på 

material, rörelse och mönster - Rousteing är inte blyg i sin design. I vissa bilder, men långt från 

alla, spelar Balmain på existerande myter. Dessa är myten om det urbana livet där man alltid är 

på språng och alltid ser bra ut, myten om kvinnan som eftertraktad amazon, samt myten om 

stjärndesignerns celebritetsliv fyllt av lyx, glamour och kända vänner. Men trots användandet 

av dessa myter målar Balmain snarare upp en idé kring sitt varumärke än att förlita sig på 

existerande myter. Med Balmain Army skapar man en idé, eller egen myt av varumärket som 

en exklusiv rörelse vars värld alla kan betrakta och få känna att de är en del av, men aldrig få 

vara en viktig kärna i.  

   Efter analysen har sex stycken övergripande, gemensamma teman i Balmains och Rousteings 

flöden identifierats. Dessa är celebritetsstöd, den starka, självständiga kvinnan, relationer, 

estetik, Olivier Rousteing som maktfull samt gemenskap/mångfald. Med hjälp av dessa 

återkommande teman skapar Balmain flera olika värden som blir viktiga i modehusets 

representation.  

  Sociala värden skapas bland annat genom de många relationer som visas upp i flödena. Det är 

allt från relationer mellan Rousteing och hans vänner till relationer celebriteter emellan eller 

relationer porträtterade av modeller i plåtningar/kampanjer. Balmain som varumärke 

porträtterar främst hur artister, modeller, socialiteter och kungligheter möts i Balmains värld 

fylld av lyx och glamour. Men modehuset visar även upp mer mänskliga relationer som fler 

följare troligtvis kan relatera till; exempelvis bild 35 från Balmains Instagram där en mörkhyad 

kvinna och en ljushyad man porträtterar ett vänskapligt möte där klass, kön och etnicitet är 

obetydligt. Denna bild förmedlar även mångfald, inkludering och gemenskap som är 

genomgående teman i Balmains marknadsföring. Se även bild 22,24,26,29 och 32. I dessa bilder 

syns människor av fler olika etniciteter eller enbart modeller med mörk hy, något som 
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fortfarande är ovanligt i den vit-dominerade modevärlden. Som tidigare nämnt styrs 

modevärlden av ljushyade vilket TheFashionSpot´s rapporter visar. Våren 2016 dominerades 

av 78,2 % ljusa modeller i kampanjerna och 77,6 % ljushyade modeller på modevisningarna 

(Denardo:2015;Tai:2016). 

  I en vitdominerad bransch skapar Balmain sociala värden genom att visa upp personer av olika 

hudfärger vilket ger fler fans möjligheten att identifiera sig med Balmain. En bredare 

representation av utseenden talar till en bredare publik. Rousteing påstår även själv i intervjuer 

att han är noggrann med att inkludera modeller av olika storlekar, åldrar och etniciteter: “All 

my girls are different ages, different shapes, they can be young, they can be mum, it just 

depends. I love showing a reality on my catwalk and I think we are going back to that” 

(Stansfield:2016). Detta citat förankras genom de olika etniciteter som visas upp i flödet, 

däremot saknar Balmain en större representation av olika storlekar och åldrar i sina sociala 

medie-flöden som de påstår sig ha.   

  Sociala värden skapas även i öppenheten och transparens mot sina fans som särskilt syns i 

Rousteings flöden. Olivier Rousteing antar en roll som stjärndesigner genom att frekvent visa 

upp sig i samtliga flöden tillsammans med celebriteter, på galor och på scen. Men han bjuder 

även in bakom kulisserna och förmedlar genom text och bild en annan sida av sig själv bakom 

stjärndesignern, en sida som bryr sig om sina medmänniskor och följare. Balmain 

kommunicerar alltså teckenvärden av makt genom att visa upp Rousteing i maktfulla miljöer, 

men även teckenvärden av genuinitet då han även visas upp som en “vanlig” person bakom 

kulisserna. Även hashtagen #BalmainArmy skapar en gemenskap mellan Balmain och deras 

fans då Balmainarmén är en grupp där man kan identifiera sig med medlemmar av olika 

etniciteter och bakgrunder. Ordet armé konnoterar en sluten och sammansvetsad grupp som 

kämpar ihop in i det sista och är ett maktfullt ord att använda. 
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   Många av de teman som dominerar Balmains flöden skapar flera olika sorters värden. 

Exempelvis är inkluderingen av olika etniciteter även ett kulturellt värde, inte enbart socialt. 

Balmain visar även upp den starka och självständiga kvinnan genomgående i sina flöden, vilket 

skapar sociala och kulturella värden. Balmainkvinnan utstrålar självsäkerhet, sensualitet och 

skönhet (se bild 3,4,6,12,15). Det är en skör linje mellan att visa upp en kvinna på ett sexistiskt 

sätt (vilket är vanligt i modekampanjer) eller på ett stärkande vis. Efter semiotisk analys av 

flödet är upptäckten att kvinnornas ansiktsuttryck och starka kroppspositioner förmedlar 

sensualitet men på ett självständigt vis. Det faktum att Balmain återkommande använder sig av 

celebriteter i sin marknadsföring skapar sociala och kulturella värden. Celebriteter representerar 

olika teckenvärden beroende på vilka de är vilket appliceras på- och skapar kulturella värden 

för- varumärket Balmain. Efter analysen har det visat sig att Balmain använder sig av främst 

kvinnliga celebriteter i olika åldrar. Gemensam nämnare för celebriteterna i Balmains flöde är 

att de är eftertraktade för sitt utseende eller följare på sociala medier. De celebriteter Balmain 

använder sig av omges av teckenvärden som skönhet, framgång, rikedom, makt och ofta även 

ungdom. Detta är rätt värden för Balmain att förknippa sig med enligt mig då det är värden som 

många ungdomar strävar efter och drömmer om vilket Balmain utnyttjar i sociala medier för att 

locka till sig dem. 

   Även estetiska värden skapas genomgående i flödena. Balmain och Rousteing visar i princip 

alla inlägg upp ett Balmain plagg av något slag och många kampanj/magasin-plåtningar är högst 

välkomponerade med starka estetiska uttryck. Den genomgående estetiken som visas upp i 

Balmains flöden är kraftfylld och utöver det vanliga. Starka, exotiska mönster varvas med 

viktorianska, drömlika plagg som konnoterar rikedom och lyx. Detta skapar estetiska värden 

och följaren får inspireras och drömma sig bort bland de teckenvärden som plaggen förmedlar. 

   Sist men inte minst så sker ständigt försök till att skapa ekonomiska värden i Balmains och 

Rousteings flöden genom alla marknadsföringsmetoder som varumärket använder sig av. Som 
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visat tidigare i uppsatsen så har både Balmain och Rousteings följarskaror ökat med 

hundratusentals följare. Detta är en följd av närvaro och omtanke om sina kanaler vilket syns 

tydligt på Rousteings Twitterkonto som knappt ökat i följare under analysens gång, ett konto 

som Rousteing inte verkar vara aktiv på eller prioritera i sin marknadsföring. Ju fler följare 

desto större chans att fler personer köper Balmains produkter vilket gör de sociala medierna till 

en extremt viktig kanal för att nå ut till kunder för Balmain.  

   Dessa värden som Balmain skapar och förmedlar i sin marknadsföring ligger till grund för 

hur företaget framställer sig och är av avgörande betydelse för varumärket. Bolin skriver i Value 

and the media om Bordieu’s teori om produktionen av tro, nämligen att företag får legitimitet 

genom att framstå som att de inte bryr sig om de säljer eller inte genom att fokusera på andra 

områden istället (Bolin:2011:28f). Balmain drar nytta av detta genom att fokusera på att skapa 

sociala värden i de sociala medierna där människor från olika bakgrunder möts. Även om vissa 

inlägg på Balmain och Rousteings sociala medier anspelar direkt på att skapa ekonomiska 

värden (exempelvis genom att länka till webshopen) så anspelar majoriteten på sociala, 

kulturella eller estetiska värden. Det för bort fokus från det faktum att Balmain i grund och 

botten är ett mångmiljon-företag som i första hand vill tjäna pengar. Skapandet av de kulturella 

värdena är viktigt för Balmains image som utger sig för att vara ett inkluderande modehus. 

Estetiska värden är som tidigare nämnt centrala för Balmain som modehus. Genom att spela på 

dessa värden så skapar man en bild av företaget som inkluderande, eftertraktat och av högt 

estetiskt värde, vilket förhoppningsvis genererar ekonomiska värden i slutändan. 

 

 

8. Slutsats 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka vilka värden som skapas genom 

marknadsföringsprocesser i de sociala medierna av modeföretag samt vilken betydelse dessa 

värden som skapas har för varumärket. Detta har besvarats genom att undersöka modehuset 
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Balmain samt dess huvuddesigner Olivier Rousteings sociala medie-konton på plattformarna 

Twitter och Instagram som en fallstudie. Resultaten som framkommit är inte generella utan 

gäller endast för modehuset Balmain men de ger en inblick i hur ett modehus värdeskapande i 

sociala medier kan se ut. Detta är ett område som tidigare varit en tom lucka inom de 

kombinerade forskningsområdena sociala medier, mode och marknadsföring och avsikten med 

denna uppsats har varit att fylla denna lucka med ny kunskap. 

Analysen utgick från forskningsfrågorna: 

 Vilka typer av bilder förekommer i flödena? 

 Hur förankrar bildtexten bildernas betydelse? 

 Hur ser förhållandet mellan bild och text ut enligt Barthes skrivna mode? 

 Vilka värden bildas i Balmains inlägg på de sociala medieplattformarna Twitter och 

Instagram? 

 Vad har dessa värden för betydelse i skapandet av varumärkets identitet?  

  Analysen har visat att det är sex stycken dominerande teman som återkommer i de fyra flödena 

(även om vartdera flödet är individuellt och skiljer sig i fokus på uppladdningarna). Dessa 

teman är celebritetsstöd, den starka, självständiga kvinnan, relationer, estetik, Olivier Rousteing 

som maktfull samt gemenskap/mångfald. Bilderna i flödena går alltså till stor del efter dessa 

teman och många bilder är snarlika varandra. Det är celebriteter som syns i staden eller röda 

mattan iklädda Balmain och kvinnor som i kraftfulla och sensuella poseringar porträtterar 

Balmainkvinnan, Det är Rousteing som gör en pussmun in i kameran eller självsäkert 

presenterar sin senaste kollektion för stora publiker. Det är äkta eller porträtterade relationer 

mellan vänner, älskare och främlingar och vackra bilder med fokus på Balmainplaggen i olika 

miljöer som visas upp. Många av bilderna har tillhörande texter där de flesta av Rousteings 

bildtexter förankras i bilden och styr uppfattningen medan många av Balmains bildtexter är relä 

och kompletterar bilden, vilket är en skillnad mellan flödena. 
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   Som den tidigare forskningen inom mode, medier och marknadsföring visat så öppnar sociala 

medier upp möjligheten för företag att skapa olika sorters värden i sin marknadsföring, 

exempelvis kommersiella (Laurell:2012), sociala eller kulturella (Bolin:2011/2013). I analysen 

upptäcktes det att sociala, kulturella, estetiska och ekonomiska värden skapas i Balmains 

marknadsföring på sociala medier. Dessa värden bygger upp grundkärnan i varumärket 

Balmains identitet. Sociala och kulturella värden är viktiga för att kunna skapa en relation till 

sina följare, ge dem möjlighet att identifiera sig med varumärket, ge dem en chans att drömma 

sig bort samt förstås göra dem till konsumenter. Sociala och kulturella värden skapas i Balmains 

fall genom porträtterandet av vänskapliga och kärleksfulla relationer, användandet av modeller 

av olika etniciteter samt i Rousteings öppenhet mot sina följare. Estetiska värden skapas även i 

samtliga bilder då Balmains plagg alltid är i fokus, och är ovärderliga värden då Balmain är ett 

varumärke som säljer kläder och andra modeprodukter. Skapandet av ekonomiska värden är 

förstås även viktiga då det är ekonomiskt kapital som i slutändan får företaget att växa. 

Balmains ökade marknadsvärde under de senaste åren och antalet följare som ökar varje månad 

är en indikation på att ekonomiska värden ständigt skapas i Balmains marknadsföring i sociala 

medier.   

  Som Rietschoten visar i sin forskning om varumärkens marknadsföring i sociala medier så 

behöver företagen, likt den traditionella marknadsföringen, strategier, mål, taktiker och 

kampanjer för att lyckas. Balmain fokuserar på kampanjer genom att marknadsföra nya 

produkter och speciella händelser i sina flöden, exempelvis de många inläggen som kretsar 

kring MET-galan eller när Rousteing besvarar sina följares frågor som en del av 

marknadsföringen kring samarbetskollektionen med H&M. Rietschotens slutsats är att det inte 

är antalet följare, utan designen av kanalen och dess flöde som avgör hur väl företaget lyckas 

med sin marknadsföring i sociala medier. Min analys visar återkommande teman i Balmains 

flöden vilket tyder på en strategi från företagets sida. Dessa teman bygger upp en viss design, 
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en röd tråd, i flödet vilket i kan vara orsaken till Balmains stora ökning av följare, men det är 

inget som kan bevisas i denna uppsats. Den ökande följarskaran kan även bero på Rousteings 

synlighet i medier, rekommendationer följare emellan eller helt andra anledningar. Rietschoten 

menar att lyxiga ’high-end labels’ behåller sin exklusivitet genom att producera engagerande 

och minnesvärda inlägg på sina sociala medie-kanaler. Detta stämmer delvis in på Balmain då 

vissa inlägg talar direkt till följarna eller öppnar upp för mängder av tolkningar, främst i 

Rousteings flöden där han skriver till sina följare på ett ungdomligt sätt och engagerar dem 

genom frågestunder.  

   Denna semiotiska analys har tagit utgångspunkt i Barthes idéer om det skrivna modet. Trots 

att 50 år har passerat och sätten att uttrycka mode i text och bild har utvecklats i och med de 

sociala mediernas hashtagar, delnings- och gillafunktioner så är metoden minst lika användbar 

idag. Balmain har varit intressant som fallstudie då det är ett anrikt franskt modehus som tagit 

en ny vändning genom att anlita en ung, nytänkande huvuddesigner som lägger stor fokus på 

sociala medier. Dock hävdar jag att det semiotiska angreppssättet med fokus på det skrivna 

modet kan göras på valbart modehus sociala medie-kanaler för att ta reda på vad det modehuset 

skapar för värden och hur dessa hjälper modehuset att växa. 

  Min studie öppnar även för andra typer av studier inom området medier-mode-sociala medier-

marknadsföring. Exempelvis skulle man kunna undersöka vad konsumenter anser göra ett 

modevarumärke värdefullt genom kvantitativa eller kvalitativa intervjuer med bakgrund i 

Sizikovas (2012) påstående att det är nödvändigt för varumärken att anpassa sig efter 

konsumenterna i användandet av sociala medier. Man skulle även kunna dyka djupare in på 

fenomenet celebritetsstöd som Balmain använder sig av och undersöka på vilka sätt 

celebritetsstöd påverkar uppfattningen av ett varumärkes värde hos konsumenter genom 

intervjuer eller andra studier. Denna uppsats har visat på att mode är snabbt föränderligt med 

de olika trender som kommer och går samt kanaler som man använder för att uttrycka och 
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marknadsföra mode, men även att det finns en ständiga strukturer i modet. Detta kan man se då 

Barthes skrivna mode är lika applicerbart på modehus sociala medie-kanaler idag som det var 

i modemagasin för 50 år sedan. Modets strukturer förefaller sig vara historiskt bestående i hur 

olika tecken kombineras för att stärka modehusens varumärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

9. Käll- och litteraturförteckning 

 

Ahmed, Imran. (2015). Inside Balmain´s Digital Revolution. Business of Fashion. 

http://www.businessoffashion.com/articles/video/bof-exclusive-balmains-social-media-

driven-retail-rollout (hämtad 04-03-16). 

Arvidsson, Adam. (2006). Brands: meaning and value in media culture. London: Routledge. 

E-bok. 

Balmain. (2016). http://www.balmain.com/en_tr/heritage/ (hämtad 05-05-16). 

Barthes, Roland. (1967/1990). The Fashion System, Second Edition. Los Angeles: University 

of California Press. 

Bignell, Jonathan. (1997/2002). Media Semiotics: An Introduction, Second Edition. 

Manchester: Manchester University Press.  

Bolin, Göran. (2011/2013). Value and the Media: Cultural Production and Consumption in 

Digital Markets. Farnham: Ashgate. E-bok.  

Craik, Laura. (2015). Balmain´s Olivier Rousteing: ´Rihanna could turn me straight´. The 

Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/olivier-rousteing-interview-talking-

rihanna-kim-kardasian-and-designing-for-balmain/ (hämtad 04-05-26).  

Daily Mail. (2016). What will Kendall Jenner say? Valentino is ´set to buy´ French label 

Balmain loves by the Kardashians in a rumoured £435 deal. 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3522773/Valentino-set-buy-Balmain-loved-

Kardashians-rumoured-435m-deal.html (hämtad 17-04-16). 

Denardo, Maria. (2015). Runway Diversity Report: New York Leads the Charge for Spring 

2016. TheFashionSpot. http://www.thefashionspot.com/runway-news/651479-runway-

diversity-report-spring-2016/ (hämtad 16-06-16). 

Easey, Mike. (1995/2002). Fashion Marketing, Second Edition. Oxford: Blackwell Science. 

http://www.businessoffashion.com/articles/video/bof-exclusive-balmains-social-media-driven-retail-rollout
http://www.businessoffashion.com/articles/video/bof-exclusive-balmains-social-media-driven-retail-rollout
http://www.balmain.com/en_tr/heritage/
http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/olivier-rousteing-interview-talking-rihanna-kim-kardasian-and-designing-for-balmain/
http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/olivier-rousteing-interview-talking-rihanna-kim-kardasian-and-designing-for-balmain/
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3522773/Valentino-set-buy-Balmain-loved-Kardashians-rumoured-435m-deal.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3522773/Valentino-set-buy-Balmain-loved-Kardashians-rumoured-435m-deal.html
http://www.thefashionspot.com/runway-news/651479-runway-diversity-report-spring-2016/
http://www.thefashionspot.com/runway-news/651479-runway-diversity-report-spring-2016/


79 
 

Ekström, Mats. (2008). Mediernas språk. Malmö: Liber AB. 

Espinoza, Joshua. (2015). Olivier Rousteing Says Social Media Helped Balmain Reach the next 

Level. Complex. 

http://www.complex.com/style/2015/03/olivier-rousteing-talks-balmain-with-business-of-

fashion (hämtad 12-05-16). 

Instagram. (2016). About Us. https://www.instagram.com/about/us/ (hämtad 06-05-16). 

Jones, Nate. (2010). Top 10 Worst Bosses. TIME. 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2025898_2025900_2025935,0

0.html (hämtad 07-06-16).  

Kawamura, Yuniya. (2007). Modeologi - En introduktion till modevetenskap, översatt av 

Kristina Larsén. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

Kim, Angella J. & Ko, Eunju. (2012). Do social media marketing activities enhance customer 

equity? An empirical study of luxury fashion brand. 

http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0148296311003584 

(hämtad 02-05-16). 

Laneri, Raquel. (2011). Name You Need to Know: Olivier Rousteing. Forbes. 

http://www.forbes.com/sites/raquellaneri/2011/05/05/name-you-need-to-know-olivier-

rousteing/#772331451eac (hämtad 18-05-16). 

Laurell, Christofer. (2014). Commercialising social media – A study of fashion (blogo)spheres. 

2014. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet. http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:682055/FULLTEXT01.pdf (hämtad 20-03-16). 

Miles, Jason G. (2014). Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with 

the Power of Pictures. New York: McGraw-Hill Education. 

Milligan, Lauren. (2015). Tea with the king of Instagram. Vogue UK. 

http://www.complex.com/style/2015/03/olivier-rousteing-talks-balmain-with-business-of-fashion
http://www.complex.com/style/2015/03/olivier-rousteing-talks-balmain-with-business-of-fashion
https://www.instagram.com/about/us/
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2025898_2025900_2025935,00.html
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2025898_2025900_2025935,00.html
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0148296311003584
http://www.forbes.com/sites/raquellaneri/2011/05/05/name-you-need-to-know-olivier-rousteing/#772331451eac
http://www.forbes.com/sites/raquellaneri/2011/05/05/name-you-need-to-know-olivier-rousteing/#772331451eac
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:682055/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:682055/FULLTEXT01.pdf


80 
 

http://www.vogue.co.uk/news/2015/03/16/olivier-rousteing-balmain-interview---london-store 

(hämtad 05-05-16).  

Nationalencyklopedin. (2016). 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haute-couture (hämtad 

18-04-16). 

Okwodu, Janelle. (2016). Why Balmain´s Casting Matters. Vogue. 

http://www.vogue.com/13410272/balmain-model-cast-diversity/ (hämtad 07-06-16). 

Oswald, Laura R. (2015). The structural semiotics paradigm for marketing research: Theory, 

Methodology and case analysis. 

http://www.degruyter.com.till.biblextern.sh.se/downloadpdf/j/semi.2015.2015.issue-205/sem-

2015-0005/sem-2015-0005.xml (hämtad 17-04-16). 

Pringle, Hamish. (2004). Celebrity Sells. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 

Rietschoten van, Lisanne. (2011). Social media maketing and the fashion industry. 

Kandidatsavhandling, Amsterdam Fashion Institute. 

http://kennisbank.hva.nl/document/345456 (hämtad 20-03-16). 

Schuessler, Bobby. (2015). Balmain´s Olivier Rousteing on the Importance of Diversity in 

Fashion. WhoWhatWear. 

http://www.whowhatwear.co.uk/olivier-rousteing-fashion-diversity (hämtas 17-06-16). 

Sizikova, Evelina. (2012).  Social Media- A New Instrument to Influence Brand Value. 

Masteravhandling, University of Economics Prague. 

https://www.vse.cz/vskp/33864_social_media__a%C2%A0new_instrument_to_influence_bra

nd_value (hämtad 09-03-16).  

Stansfield, Ted. (2016). Watch Olivier Rousteing talk diversity on BBC Newsnight. Dazed 

Digital. http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28777/1/watch-olivier-rousteing-talk-

diversity-on-bbc-newsnight (hämtad 15-05-16). 

http://www.vogue.co.uk/news/2015/03/16/olivier-rousteing-balmain-interview---london-store
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haute-couture
http://www.vogue.com/13410272/balmain-model-cast-diversity/
http://www.degruyter.com.till.biblextern.sh.se/downloadpdf/j/semi.2015.2015.issue-205/sem-2015-0005/sem-2015-0005.xml
http://www.degruyter.com.till.biblextern.sh.se/downloadpdf/j/semi.2015.2015.issue-205/sem-2015-0005/sem-2015-0005.xml
file:///C:/Users/marik/Downloads/Kandidatsavhandling,%20Amsterdam%20Fashion%20Institute.%20http:/kennisbank.hva.nl/document/345456
file:///C:/Users/marik/Downloads/Kandidatsavhandling,%20Amsterdam%20Fashion%20Institute.%20http:/kennisbank.hva.nl/document/345456
file:///C:/Users/marik/Downloads/Kandidatsavhandling,%20Amsterdam%20Fashion%20Institute.%20http:/kennisbank.hva.nl/document/345456
http://www.whowhatwear.co.uk/olivier-rousteing-fashion-diversity
https://www.vse.cz/vskp/33864_social_media__a%C2%A0new_instrument_to_influence_brand_value
https://www.vse.cz/vskp/33864_social_media__a%C2%A0new_instrument_to_influence_brand_value
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28777/1/watch-olivier-rousteing-talk-diversity-on-bbc-newsnight
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28777/1/watch-olivier-rousteing-talk-diversity-on-bbc-newsnight


81 
 

Tai, Cordelia. (2016). Diversity Report: Are Spring 2016 Ads Still Glossing Over the Issues? 

TheFashionSpot. http://www.thefashionspot.com/runway-news/690669-diversity-report-

spring-2016-fashion-ads/ (hämtad 16-06-16). 

Theims, Wiebke Diederike. (2013). Social Media and Luxury Brands - Digital and Social 

Media Marketing Strategies for Luxury Brands. Kandidatavhandling, University of 

Amsterdam. http://kennisbank.hva.nl/document/515368 (hämtad 07-03-16).  

Twitter. (2016). https://about.twitter.com/company (hämtad 04-04-16). 

Weir, Laura. (2015). Olivier Rousteing’s Childhood Memories. Vogue UK. 

http://www.vogue.co.uk/news/2015/10/02/olivier-rousteing-balmain-interview-vogue-

september-issue (hämtad 10-08-16).  

Yoo, Jaeheung, Choi, Saesol, Choi, Munkee & Rho, Jaejeung. (2014).  Why people use Twitter: 

social conformity and social value perspectives. 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/OIR-11-2012-0210 

(hämtad 25-04-16). 

 

 
 

 

http://www.thefashionspot.com/runway-news/690669-diversity-report-spring-2016-fashion-ads/
http://www.thefashionspot.com/runway-news/690669-diversity-report-spring-2016-fashion-ads/
http://kennisbank.hva.nl/document/515368
https://about.twitter.com/company
http://www.vogue.co.uk/news/2015/10/02/olivier-rousteing-balmain-interview-vogue-september-issue
http://www.vogue.co.uk/news/2015/10/02/olivier-rousteing-balmain-interview-vogue-september-issue
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdfplus/10.1108/OIR-11-2012-0210

