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Abstrakt 
 

Titel: #Företag - En semiotisk analys av företags visuella kommunikation på Instagram 

Författare:  Maja Ahlund och Kajsa Jonsson 

Kurs, termin och år:  Vetenskaplig Rapport C, höstterminen 2015  

Antal ord i uppsatsen: 11729 ord 

 

I framväxten av den nya tekniken på 2000-talet så har företagens sätt att förmedla sin visuella 

kommunikation förändrats. Sociala medier är ett relativt nytt medel för företag att 

kommunicera med sina intressenter. Av alla personer som använder internet varje dag i 

Sverige så använder en femtedel av dem det sociala mediet Instagram. Hur kommunicerar då 

två av de Svenska företagen med flest följare på Instagram, H&M och Volvo, visuellt på 

Instagram? I en kvalitativ bildanalys av H&Ms och Volvos bilder på Instagram så har den 

typiska bilden för vardera företag definierats. Resultatet av undersökningen blev att H&Ms 

typiska bild består oftast av en samling olika produkter, upplagda på golvet. Volvos typiska 

bild innehåller en bil, ett berg och en skog. Betraktaren av bilderna på Instagram kan tolka en 

bild på många olika sätt, representationen i bilden blir då en verklighet för vardera betraktare 

som varierar beroende på betraktarens synsätt. 

 

Nyckelord: Volvo, H&M, Instagram, visuell kommunikation, sociala medier, representation 

och semiotik. 
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1. Inledning & Problemformulering 

Visuell kommunikation finns nuförtiden omkring oss dagligen (Schroeder 2002:15). På 

2000-talet så har stora förändringar inom tekniken varit avgörande för den visuella 

kommunikationen (ibid.:16). Organisationer och företags visuella kommunikation har 

förändrats och en av dessa förändringarna är relationen mellan organisationen och omvärlden 

(Heide, Johansson & Simonsson 2012:70). I och med födseln av sociala medier har det skett 

en teknisk evolution (ibid.: 224), och med hjälp av denna ett nytt sätt, med nya 

förutsättningar, för företag att kommunicera visuellt med sina intressenter (ibid.: 225). 

Symboler tar plats och representeras i sinnet hos människor (Hall 2013:3), tillsammans med 

de nya medierna kan företag sprida och förmedla budskap i den visuella kommunikationen. 

 

“Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a 

series of pictures. /… / We imagine a world more connected through photos 

(Instagram, 2016a).” 

 

För närvarande finns det cirka 500 miljoner konton på Instagram (Tidningarnas 

Telegrambyrå AB, 2016). Det är ett av världens snabbast växande sociala medium (Karlsson, 

2015). Precis som många andra sociala plattformar så följer användarna varandra. Enligt en 

rapport av IIS (Svenskarna och Internet, 2016) använder sig 44 procent av Sveriges 

internetanvändare Instagram någon gång och 26 procent använder sig av det dagligen. 

Genom att följa varandra på Instagram accepterar man också material från de man följer. När 

man följer ett företag på Instagram, så får man sedan upp deras material på sitt flöde. Det som 

är unikt i den här situationen är att till skillnad från Facebook eller andra plattformar så är det 

huvudsakliga materialet som skickas mellan användare bilder eller annat visuellt material.  

 

Instagram används bland annat av privatpersoner, offentliga personer och olika typer av 

företag. Instagrams företagsprofiler är ett nytt tillägg, där användarna ges möjlighet att 

kontakta företaget direkt via telefon, email eller sms via en knapp på företagets 

instagramprofil (Instagram, 2016b). Instagrams företagsprofiler gör det möjligt för företag att 

veta vilka inlägg som ger mest respons, och göra sponsrade inlägg som når ett större antal 

 



 

användare än vad de skulle nått med vanliga inlägg. Dessa funktioner gör Instagram till ett 

användbart verktyg för företag och deras kommunikation med sina potentiella kunder.  

 

“Today the leading instruments of company and market communication are 

Internet and social media  (Widawska-Stanisz 2014: 92). “ 

 

Då en sådan stor del av svenska internetanvändare använder sig utav Instagram (Svenskarna 

och Internet, 2016) är det intressant att undersöka hur svenska företag kommunicerar visuellt 

på denna plattform. Utifrån en analys av två svenska företagskontons bilder på Instagram, 

H&M och Volvo, avser vi att undersöka hur företagen kommunicerar visuellt på Instagram.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur två stora svenska företag kommunicerar 

visuellt via Instagram. De frågeställningar vi avser att finna svar på är: 

● Hur ser en typisk bild ut för vardera företag? 

● Vad förmedlar den typiska bilden och hur representeras den visuellt? 

3. Bakgrund  

Det finns flera typer av sociala medier i Sverige, men de som är störst och mest använda är 

Instagram och Facebook (Svenskarna och Internet, 2016). Det alla sociala medier har 

gemensamt är att det handlar om att dela med sig av upplevelser av olika slag. I Instagrams 

fall, det näst största sociala mediumet i Sverige (Svenskarna och Internet, 2016), så delas 

dessa upplevelser främst med hjälp av bilder. I en artikel för Time Magazine beskriver Max 

Chafkin Instagram på detta vis: 

 

“/.../ Instagram’s sleek design and flattering filters encourage its more than 500 

million users to sexify their landscapes and soften their harshest features. It helps 

them turn snapshots into something out of the glossy pages of a lifestyle magazine 

(Time Magazine, 2016) .” 

 

 



 

Instagram ägs och drivs av samma företag som äger Facebook, men formeln och utsnittet är 

helt annorlunda. På Instagram publicerar man bilder och följer olika användare för att kunna 

titta på deras bilder.  Det finns även möjlighet för sponsrade inlägg (precis som på Facebook), 

men det din tidslinje på Instagram kommer att bestå av är helt annorlunda än vad den består 

av på Facebook. Instagram är bara bilder och filmklipp, inga artiklar, inga blogginlägg, inga 

publika meddelanden eller liknande. Då denna undersökning är fokuserad på den visuella 

kommunikationen är Instagram en optimal undersökningskälla, då andra större sociala 

medium har fler element i flödet än bara bilder vilket kan försvåra urvalet av materialet. För 

en undersökning som fokuserar på visuell kommunikation är det både enklare och mer 

betydelsefullt att undersöka ett medium som till största del fokuserar på bilder. 

4. Teori och tidigare forskning 

För att förstå hur organisationer kommunicerar visuellt via det sociala mediet Instagram har 

visuell kommunikation och semiotik samt Representation theory valts. Semiotik kan 

användas som teori och metod, då olika steg av mening appliceras på en bild. För att sedan 

undersöka genom vilka synsätt som betraktaren kan ha och för att besvara fråga två kommer 

vi att använda oss av Representation theory.  

4.1 Visuell kommunikation 

Vi gör en återkomst till bildlig kommunikation, då den skriftliga kommunikationen dominerat 

under lång tid (Dewan 2015:2). Visuella intryck och visuell kommunikation är inte längre ett 

supplement till skrift, då en bild är lättare för hjärnan att behandla och att känna igen (ibid.). 

Som nämnt tidigare så finns visuell kommunikation omkring oss dagligen (Schroeder 

2002:15). Bilden tar större plats i konsumentsamhället och finns överallt; på förpackningar, 

på internet, på TVn, i tidningar och i böcker(Schroeder 2002:4). Varför är då bilder viktiga? 

Bilder fungerar som en startpunkt för att förstå visuell kommunikation och konsumtion, och 

har rötter i människans kultur och väcker associationer till betraktaren (Schroeder 2002:15). 

Bilder fångar betraktarens intresse och startar upp kognitiva funktioner i hjärnan (ibid.).  

 

“If information is our currency, transmitting it effectively to users and colleagues 

is critical to our success  (Dewan 2015:1).” 

 



 

 

Intresset för visuell kommunikation växer inom andra områden än kommunikation, till 

exempel filosofi (Schroeder 2002:22). Enligt Smith, Moriarty, Kenney och Barbatsis 

håller visuell kommunikation på att utvecklas från en vetenskapsgren till ett större 

forskningsområde (2005:xiii). Det finns flera ledtrådar som pekar på varför visuell 

kommunikation blir mer intressant för omvärlden (Schroeder 2002:22). En av de mest 

betydelsefulla delarna som påverkar intresset är; konsumtionen av designprodukter; 

hemsidor, reklam, produkter och liknande (ibid.:23). 

 

På 2010-talet har visuell kommunikation tagit form i olika sociala medier (Hochman & 

Nadav 2014:1). Genom sociala medier har uppfattningen och vikten av tid ändrats, i och med 

att den information som publicerats ej visas i kronologisk ordning (ibid.:2). Den information 

som får mest reaktioner visas överst i flödet, i stället för det som publicerades först (ibid.). I 

och med denna nya tidsaspekt kan vi se att en mer experimentell period av social historia har 

börjat (ibid), och med det en ny tid av visuell kommunikation. 

4.1.1 Färger 

En detalj i visuell kommunikation som är intressant, och som påverkar vilka bilder 

betraktaren gillar eller inte (Palmer & Schloss 2010:8877), är färgen i bilden. Färger kan 

locka olika personer till olika bilder, och kan förklara varför människor dras till olika bilder 

(ibid.). Charles Taft har i en undersökning analyserat hur människor tolkar olika färger och 

definierar dem med olika definitioner (1997:40). Deltagarna i denna undersökning fick 

analysera fem bilder med varje utvald färg på olika föremål och en bild med endast färgen för 

att sedan betygsätta hur de uppfattade den på en skala som antingen; vacker eller ful, elegant 

eller vulgär, kvinnlig eller manlig, varm eller kall samt diskret eller skrikig (ibid.). Färgerna 

som bedömdes var; gul, orange, röd, lila, blå, turkos, grön, chartreuse, brun, beige, rosa, svart 

och grå (ibid.:43). Resultatet av denna undersökning blev följande (ibid.:45). Gul anses vara; 

ful, vulgär och neutral men åt det feminina hållet, skrikig och neutral i tonen och varken varm 

eller kall. Orange anses vara ful och vulgär, neutral åt det feminina hållet, neutral i tonen men 

åt det varma hållet och skrikig. Röd anses vara fin och elegant, varm i tonen, varken feminin 

eller maskulin samt varken diskret eller skrikig. Lila är neutral både i huruvida den är fin eller 

ful samt elegant eller vulgär, den är neutral men åt det feminina hållet, neutral i värmen samt 

 



 

är den varken diskret eller skrikig. Blå anses vara; fin, elegant, mer maskulin än feminin, 

neutral i värmen och mer diskret än skrikig. Turkos är neutral i huruvida den är fin eller ful 

och elegant eller vulgär, den är mer feminin än maskulin, neutral i värmen och skrikig. Grön 

är mer fin än ful, men på resterande kategorier är den neutral. Chartreuse anses vara ful, 

vulgär, varken feminin eller maskulin, mer kall än varm samt mer skrikig än diskret. Brun 

anses vara ful och diskret, på övriga kategorier anses den vara neutral. Beige anses vara mer 

elegant än vulgär och diskret, i övriga kategorier är den neutral. Rosa anses vara ful, vulgär, 

feminin, varken varm eller kall samt skrikig. Svart anses vara varken fin eller ful, elegant, 

den är mer maskulin, neutral åt det kalla hållet samt mer diskret än skrikig. Grå anses vara 

mer ful än fin, mer elegant än vulgär, mer maskulin är feminin, mer kall än varm, och diskret. 

4.2 Semiotik  

Vi befinner oss nu på 2010-talet. Detta innebär att vi är inne i en period i designhistorien där 

det krävs av designers att de har ett sofistikerat medvetande om historia, teknologi och 

samtida kultur (Eskilson 2012:432). När designhistorien närmade sig slutet av 1900-talet 

började designers bli mer teoretiskt inriktade (ibid.:324). En teori som tillkom och började 

användas var semiotiken (ibid.). Semiotiken, enligt författarna Baldwin och Roberts, är en typ 

av kommunikation som producerar mening (Baldwin & Roberts 2014:34).  

 

Semiotik är både skrämmande och fascinerande, då bilder eller tecken kan ha två nivåer av 

mening (Baldwin & Roberts 2014:35). Den första nivån är den menande nivån, den 

denotativa, och den andra är den underförstådda nivån, den konnotativa, (ibid). En bild eller 

ett tecken består av tre element; formen av tecknet (någonting fysiskt som går att se eller 

röra), meningen av tecknet (tecknet ska betyda eller ha en mening som inte refererar direkt 

tillbaka till sig själv) och användningen av tecknet (den som tolkar tecknet ska förstå det 

bilden vill förmedla, eller göra sin egna tolkning) (ibid.:36). Hur dessa tecken framstår och 

förhåller sig till varandra kommer att förklaras under nästa rubrik. 

 

 

 



 

4.2.1 Vad är ett tecken? 

Den franska lingvisten Saussure, som av många anses vara semiotikens grundare, 

specificerade i sin bok Course In General Linguistics  vilket förhållande de olika tecknen som 

tidigare nämnts har för förhållande till varandra (Moriarty & Smith 2005:228). Saussure var 

dock en lingvist så hans sätt att definiera tecken kom ifrån det talade ordet, och inte en bild, 

men hans definition har sedan dess använts för att definiera tecken i bilder också (Saussure 

1983:10). Saussure använda sig av tre olika begrepp när han förklarade ett tecken; sign , 

signification  och signal  (ibid.:67). Ett sign  är objektet eller totalen av objektet (ibid.). 

signification  är konceptet och signal  är ljudet som tecknet bildar (ibid.). Mer djupgående 

förklarat så är signification  formen vilket innehållet uttrycker till exempel ett ord, ett ljud, en 

lukt eller en gest som den som analyserar bilden gör (Moriarty & Smith 2005:228). Saussure 

beskrev hur dessa tre tecken hör ihop (ibid.). Till exempel om jag använder en bild av en glad 

person. Då är den glada personen på bilden sign , signal  kan vara till exempel ordet “Glädje” 

eller “Lycka” antingen skrivet, sagt eller gestikulerat och signification  blir då “konceptet av 

glädje eller lycka”.  

 

Saussures modell liknar den som Baldwin och Roberts beskrev, och innehåller ungefär 

liknande komponenter. En annan forskare som har en liknande syn på tecken, men aningen 

annorlunda, är Charles. S Peirce (Moriarty & Smith 2005:228). Peirce säger i sin studie The 

Collected Papers  att verkligheten och tankar bara kan uppenbara sig via olika typer av tecken 

(ibid.). Peirces modell använder sig av begreppen sign , object  och interpretant  (ibid.:229). 

Begreppen Sign är samma som Saussures signifier  och object  är samma som Saussures 

signification  (ibid.:228). Det sista begreppet interpretant , anspråkar på ideén som betraktaren 

får av tecknet (ibid.). Om vi använder samma exempel som tidigare, så skulle interpretant  av 

en bild bero på personens egna erfarenheter så bilden på en glad människa kan bli “Min 

kompis som skrattar”. 

 

En semiotisk modell är en mental process som är representerad i språket och beror på mentala 

tecken (Cantor & M.Robert 2014a:1). Ett tecken är en trevägsrelation mellan sign , object  och 

interpretant  (Cantor & M.Robert 2014b:2). Med det konceptet så är grunden för Interpretant i 

 



 

sinnet av den som tolkar, och grunden för de andra två kan ligga både i sinnet och i 

verkligheten (ibid.). 

 

4.2.2 Tecknens relationer  

I Peirces sätt att definiera de olika tecknen, så är relationen mellan de tre tecknen definierade 

i en enkel tabell (Moriarty & Smith 2005:230). I tabell 4.1 finns de olika relationerna 

förklarade. En ikonisk relation betyder att objektet liknar det det försöker avbilda (ibid.). En 

indexial relation betyder att objektet indikerar på att det finns någonting mer på bilden än vad 

som man ser med blotta ögat (ibid.). En symbolisk relation betyder att det finns något på 

bilden som symboliserar någonting annat än vad det faktiskt är (ibid.).  

 

Tabell 4.1- Relationerna mellan de olika tecknen, tolkat utifrån Pierce, skriven av Moriarty 

och Smith (2005). 

Ikonisk (Iconic) Exempelvis att en bild på ett äpple liknar ett 

riktigt äpple.  

Indexial (Indexical)  Bilden på äpplet har blivit tuggat, vilket 

indikerar att det är någon som ätit på äpplet. 

Symbolisk (Symbolic)  Äpplet är en symbol för den första synden, 

där Eva äter ett äpple och blir kastad ut ur 

lustgården. 

 

 

Enligt Saussures synsätt på tecknen finns det olika typer av relationer som tecken kan ha. Det 

finns tre olika synsätt som vi tänker belysa lite extra mycket. Det första är “Motsats”- 

synsättet. Det synsättet säger att relationen mellan de olika tecknen baseras på ett mönster av 

motsatser (Moriarty & Smith 2005:230). Till exempel så kan man skilja på vilken kategori ett 

tecken tillhör genom att fastställa att den inte tillhör någon annan kategori (ibid.). Det andra 

synsättet ser specifikt på relationen mellan signified  och signifier  (Saussure 1983:67). 

Saussure menar att relationen är arbiträr, det vill säga  att det inte finns någon naturlig 

 



 

koppling mellan de signified  och signifier  (ibid.:68). Ett ord till exempel har ingen koppling 

till konceptet, utan det har en arbiträr uppgift som måste läras (ibid.). En omotiverad relation 

mellan de två inte har någon koppling som går att inläras (ibid.:69), det betyder alltså att 

relationen mellan de två inte har något egentligt syfte. 

 

Det tredje synsättet innefattar de två begreppen konnotation och denotation. Denotation är det 

direkta och specifika vi kan se ifrån en bild och konnotation är vad de tecknen symboliserar 

för åskådaren (Moriarty & Smith 2005:231). Dessa uttryck har använts av många forskare, 

exempelvis som nämnts tidigare av Baldwin och Roberts när de förklarade vad semiotiken 

innefattar (Baldwin & Roberts 2014:35). Om man tittar djupare på betydelsen av konnotation 

och denotation, så är konnotation kulturella betydelser eller kulturellt bagage som kan ändras 

beroende på betraktaren (Moriarty & Smith 2005:231). Denotation är en början och en 

startpunkt i hur man börjar analysera och och konnotation används för att sedan knyta ihop 

säcken (ibid.). Vissa forskare anser att konceptet av konnotation och denotation blir 

användbart när par av uttryck och innehåll blir lagda ovanpå varandra (Tanaka-ishii Kumiko 

& Ishii, Yuichiro 2007:400). Det uttrycket summerar detta kapitel om tecknens relationer. 

 

4.2.3 Koder 

En kod är en samling regler för hur man kan avläsa olika tecken (Moriarty & Smith 

2005:235). Koder kan vara lite allt möjligt, men det viktiga med dem är att de skapar mening 

till de olika tecknen (ibid.). Det finns olika grupperingar av koder för olika typer av 

semiotiska modeller och system. En typ av kodsystem som kallas “The Language of 

signification” hittar koden med hjälp av tre kategoriseringar (ibid.:236). På den första raden 

skriver man vilken typ av tecken som ska kodas, på den andra raden beskrivs innehållet av 

tecknet och i den tredje bestäms koden. I tabell 4.2 finns en enklare förklaring hur detta 

system fungerar. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4.2- En typ av kodsystem skapat av Barbatsis, utdrag från Moriarty och Smith (2005). 

Tecken  Innehåll Kod 

Ett ord (Muntligt tecken) En mening, paragraf eller 

liknande 

Grammatik, layout, design, 

typografi. 

Ett visuellt element (Visuellt 

tecken) 

En bild, en film, en 

komposition av något slag 

Film eller video 

konventioner, grammatiken 

av filmen 

 

Många typer av koder och regler har blivit definierade av olika forskare. Saussures sätt att 

definiera kod bygger på en analys av meningsstrukturer, paradigmatisk och syntagmatisk 

(Moriarty & Smith 2005:237). Hans synsätt används mest inom lingvistiken (ibid.) och det 

förklaras utförligare i tabell 4.3. Saussure hade två olika kategorier som används för att 

förklara de olika typerna av koder (Saussure 1983:128). Paradigmatiska strukturer innebär att 

det är gömda mönster som bidrar med mening, oftast genom motsatser (ibid.). Systematiska 

strukturer är händelser och händelseförlopp (ibid.). De olika analytiska synsätten är resultatet 

av den valda strukturen, paradigmatisk eller systematisk som applicerats på tecknet (ibid.). 

 

Tabell 4.3- Definitioner av olika koder ett tecken kan hava, enligt Saussure (1983).  

 Meningsfulla relationer Analytiskt synsätt 

Logik Paradigmatiska strukturer; 

gömda system och koder 

Synkronisk analys: 

motsatser och associationer 

Historia och sekvenser Systematiska strukturer; 

händelser och evolution  

Diakronisk analys; kedjor, 

ändringar och förändringar 

över tid 

 

 



 

 

4.1.4 Kritik  

Författaren Vihma kritiserar semiotiken genom att påstå att vissa produkter inte kan tolkas till 

någonting annat än det egentligen är (2010:18). En annan kritik mot semiotiken är att 

metoden är alldeles för driven av teori (Vihma 2010:19). Teorin är långt ifrån praktiken, 

teorin stämmer inte överens med verkligheten, och på så sätt blir teori och verklighet 

irrelevanta för varandra (ibid.). Ett svar på denna kritik är att all forskning innehåller 

påståenden eller hypoteser, oavsett om de framstår väldigt tydligt eller inte (ibid.). 

4.3 Representation theory 

Representation theory  är en teori som handlar om hur symboler tar plats och representeras i 

sinnet på människor (Hall 2013:3). Teorin behandlar olika aspekter gällande representation. 

Genom språket och utifrån tidigare kunskaper kan betraktaren representera det som nämns 

genom fantasin (ibid.). Exempelvis om en vän berättar att de glömt nycklarna på bordet; då 

kan vi se det framför oss, eftersom vi vet vad nycklar och bord är och hur de två föremålen 

används och utifrån detta kan vi visualisera bilden med nycklarna på bordet framför oss. 

Bilden blir ännu tydligare om vännen säger att hen glömt sina nycklar hemma på 

“betraktarens” bord, då kan vi se hemmet och det specifika bordet framför oss då vi har 

kunskap om denna plats. Representation handlar inte endast om hur vi använder oss av språk 

och kunskaper; Kenney skriver om representation i bilder samt olika typer av 

representationsteorier Representation theory  (2005:99). Inom denna teori beskrivs 

relationerna inom de olika teorierna i form av olika modeller (Kenney 2005:99). Den första 

modellen grundar sig i Saussures sätt att definiera tecken, som finns fördjupat under rubrik 

4.2.1. Det är en tvådelad modell som fokuserar på relationen mellan symbolen i bilden och 

betydelsen av den symbolen (ibid.). Det finns även en tredelad modell där forskaren Pierce, 

som även denna finns fördjupad under rubrik 4.2.1, behandlar relationen mellan symbolen, 

objektet, skaparen och betraktaren. 

 

Representation theory  är en stor teori med många olika grenar, för att förklara strukturen 

inom denna teori har en illustration skapats se fig. 4.4. Där Representation theory  är den 

 



 

övergripande teorin som består bland annat av fyra teorier, Casual Relations theory, 

Recemblance theory, Convention Theory  samt Mental Construction Theory.  Varav dessa 

båstår av ytterligare teorier. 

 

 

Fig.4.1 Struktur av representationsteorin 

 

4.3.1 Casual Relations Theory 

En av de teorierna som innefattas av representation theory är Casual relations theory  som 

lägger vikten på indexikalitet och ikoniska relationer (Kenney 2005:100). Med andra ord 

handlar denna teori om relationen mellan ikoner och symboler i bilden, med objekten som de 

avbildar (ibid.). Inom Casual relations theory  finns det två teorier, där den första är 

Transparency theory .  

 

Enligt Transparency Theory  är ett foto en representation av ett fenomen, då motivet på fotot 

finns endast på grund av att fenomenet existerar i verkligheten (Kenney 2005:101). Walton 

beskriver foton som transparenta då ett fotografi visar exakt det fenomen som fanns när fotot 

togs (Walton 1984:69) Det kan tolkas som teorin låter betraktaren att se verkligheten genom 

fotografier (Kenney 2005:103), ett exempel på detta kan vara foton på familj och vänner eller 

bevismaterial i en rättegång. Detta stämmer endast för fotografier då bilder, målningar, 

illustrationer inte är transparenta utan endast fiktiva (Walton 1984:67). Bilder som 

 



 

illustrationer, målningar och liknande är inte transparenta då skaparen av dessa har möjlighet 

att efter eget tycke ändra på motivet (ibid.:69). Ett exempel kan vara om en konstnär ska måla 

ett landskap en solig dag men konstnären vill ha landskapet som motiv men med mulet väder 

och regn. Då kan denne med sitt tycke ändra på sin målning och därmed är inte dessa typer av 

bilder transparenta. Denna teori tar dock inte hänsyn till att skaparen inte kan påverka hur 

betraktaren väljer att betrakta bilden (Kenney 2005:101), eller att betraktaren inte 

nödvändigtvis ser det som skaparen ville förmedla (ibid.:102).  

 

Den andra teorin som Kenney tar upp är Recognition Theory  (Kenney 2005:103). Teorin 

fokuserar främst på hur betraktaren känner igen eller blir påmind av ett specifikt fenomenet i 

bilden (ibid.). Denna teori betonar den ikoniska relationen mellan tecknen på bilden; som 

exempelvis objekt eller människor, och det fysiska objektet eller människan (ibid.). Denna 

teori anser att vi kan lära oss om världen genom bilder (ibid.:104). Inom denna teori finns 

fem olika sätt som beskriver vilka synsätt betraktaren kan ha medan de ser på en bild. Om 

exempelvis betraktaren skulle undersöka en bild på en tjej som spelar piano på en scen med 

strålkastare som lyser på henne kan den tolkas på följande sätt (Kenney 2005:103,104). Den 

första är att fokus ligger på likheterna mellan bilden på och fenomenet (ibid.). Betraktaren ser 

tjejen på scenen och fokuserar på likheterna mellan bilden och en pianist. I den andra ligger 

fokus på fantasierna (Kenney 2005:103,104), där betraktaren framställer en scen i sinnet av 

att tjejen på bilden som spelar piano har någon typ av konsert och spelar för en publik. I den 

tredje kan betraktaren välja att se bilden eller fotot på det sätt som hen väljer att se det (ibid.). 

Betraktaren kan välja att se bilden som att tjejen kastat ut sina medarbetare för att få ha 

scenen för sig själv, eller på andra sätt tolka budskapet i bilden. Det fjärde sättet är att se 

bilden skild ifrån vad vi tror (ibid.). Betraktaren kan välja att inte tro på att tjejen på bilden är 

en pianist på riktigt, att bilden kan vara arrangerad och att hon inte alls spelar på någon 

konsert. Enligt det femte synsättet kan betraktaren först se bilden utifrån ett perspektiv för att 

sedan kunna ändra detta perspektiv och därmed få en ökad kunskap och erfarenhet (ibid.). 

Betraktaren kan exempelvis vid första anblick tro att bilden är arrangerad för att sedan få 

förklarat för sig att tjejen är en pianist på riktigt vilket i sin tur gör att att betraktaren ändrar 

sitt synsätt på bilden. Kritik mot denna teori är att den inte tar upp hur betraktaren ser på 

bilder då de blir misstolkade (Kenney 2005:105). 

 

 



 

4.3.2 Resemblance Theory 

Resemblance theory  är en teori som baseras på att bilder liknar dess verkliga objekt (Kenney 

2005:105). Ett exempel är ett fotografi, där verkligheten helt oredigerat visas. Denna teori 

innebär att motiven på bilderna blir ikoner av de verkliga objekt som de avbildats av. Då 

denna teori endast anser att bilderna är en spegling av verkligheten krävs inte höga kunskaper 

hos betraktaren för att förstå bilden (ibid.). Inom denna teori finns det ytterligare två teorier.  

 

Nonperceptual Recemblance  Theory  (Kenney 2005:105). Denna teori påstår att bilder 

representerar likheterna med dess föremål (ibid.). Dessa likheter hittar vi inte genom att 

jämföra ett objekt på en bild med ett subjekt utan genom att betrakta och jämföra linjerna, 

formerna och färgerna hos bilden och föremålet (ibid.:106). Betraktaren kan känna igen 

likheterna hos bilderna med det verkliga föremålen genom linjerna, som silhuetten (Hyman 

2000:25). Denna teori har fått kritiken att det då bör finnas en symmetrisk relation mellan 

bilden och subjektet då bilden representerar subjektet och subjektet representerar bilden 

(ibid.:106). 

 

Den andra teorin inom Recemblace Theory är Perception-based Resemblance Theory 

(Kenney 2005:106). Denna teori menar att en bild representerar dess subjekt om bilden har 

samma förmåga att påverka betraktarens seende på samma sätt som subjektet i verkligheten 

har (ibid.). Denna teori anser att betraktarens syn på bilden inte påverkas av kunskaper, 

värderingar, bakgrund och liknande (Rollins 1999:391). Enligt denna teori är även de andra 

sinnena hos betraktaren bortkopplade, som luktsinnet och hörseln (ibid.). 

 

Perception-Based Resemblance Theories  har fått kritiken att uppfattningen av en bild inte 

endast påverkas av den visuella informationen, då skulle betraktaren inte kunna skilja på bild 

och verklighet samt att bilder skapar inte samma känslor som verkligheten gör (Kenney 

2005:107).  

 

 



 

4.3.3 Convention Theory 

Convention Theory  anser att bilder inte liknar eller imiterar dess föremål utan att nästan alla 

bilder kan representera vad som helst (Goodman 1976:38). Denna teori säger inte att alla 

bilder avbildar vad som helst, utan den fokuserar på relationen mellan en bild och dess 

subjekt samt att bilder kan representerar nästan vad som helst (Kenney 2005:108). Enligt 

denna teori är relationen mellan tecken och objekten symbolisk och denna teori fokuserar 

främst på relationen mellan skaparen och betraktaren (ibid.). Ett problem med denna teori kan 

vara att symboler tolkas på olika sätt i olika kulturer och kan därför skapa en problematik i 

den visuella kommunikationen (ibid.). 

 

4.3.4 Mental Construction Theory 

Mental Construction Theory  består av tre teorier där var och en av de olika teorierna förklarar 

bilders representation i olika tillstånd hos betraktaren (Kenney 2005:109).  

 

Den första teorin är Illusions theory  som tar upp hur vi kan se mönster som inte är en avbild 

av ett föremål men där vi ändå kan se likheterna med föremålet (Kenney 2005:109). 

Exempelvis när man tittar upp på himlen en dag då den är blå med moln så kan betraktaren se 

olika föremål i formerna i molnen. Detta är en typ av illusion då betraktaren ser objekt i det 

som inte är menat. Illusion har brister då denna teori inte tar upp aspekten med bilder som är 

mer abstrakta och icke-definierade (ibid.).  

 

Den andra teorin är Make-Believe theory  som fokuserar på hur betraktaren genom fantasin 

tolkar den visuella kommunikationen (Kenney 2005:110). Denna teori stämmer in inte bara 

på bilder utan i andra sammanhang (ibid.). Barn som leker med sina leksaker använder 

konstant sin fantasi, om ett barn håller i en docka ser hens vänner dockan som ett spädbarn 

(Walton 1990:12). Då detta stämmer in på bilder där vi exempelvis ser en bild på ett glatt 

barn i en gungställning ser vi framför oss en scen hur barnet gungar fram och tillbaka och 

skrattar högt. Ett problem med denna teori kan vara att bilder inte lämnar något utrymme för 

fantasin (Kenney 2005:111).  

 

 



 

Den tredje teorin inom Mental Construction Theory är Seeing-in theory  som anser att vi kan 

se objekt i andra element än bilder bland annat markeringarna, färgerna och texturerna i 

bilder men även att se dessa subjekt i molnen på himlen, eller sprickorna i asfalten (Kenney 

2005:111).  

 

5. Metod & Material  

Undersökningen som utförts är en kvalitativ bildanalys utifrån semiotiken samt 

representationsteorin.  

5.1 Kvalitativ bildanalys 

Den typ av undersökning som gjorts är en beskrivande undersökning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012:136), då denna undersökning avser att beskriva hur två företag 

kommunicerar visuellt på Instagram. För att kunna beskriva kommunikationen valdes en 

kvalitativ bildanalys. En sådan analys kan användas för att dela upp bilder och analysera 

delarna utifrån olika teorier för att därifrån få svar på vad bilderna innehåller och 

representerar (Ekström & Larsson 2010:182). En semiotisk bildanalys innehåller två olika 

delar som behandlar olika aspekter av en bild, den första är denotation som innebär en analys 

utan tolkningar av vad som finns på bilden (ibid.). Den andra delen är konnotation som 

innebär att man analyserar bilden utifrån kulturella associationer, med andra ord utifrån 

betraktarens kulturella och sociala bakgrund (Ekström & Larsson  2010:182,183). 

 

För att komplettera den semiotiska analysen genomfördes en andra analys utifrån de fyra 

olika representationsteorierna som vi nämnt i kapitel 4.3. Representationsteorierna fungerar 

som olika synsätt en person kan ha när de betraktar en bild, och genom att applicera dessa 

olika synsätt kan vi fastställa hur resultatet av den typiska bilden kan tolkas utifrån dem. 

Denna analys genomfördes för att komplettera den semiotiska bildanalysen för att besvara 

frågeställningarna. 

 



 

5.2 Material & Urval  

De två företagen som undersöktes var H&M och Volvo (@hm och @volvocars på 

Instagram). För att välja de två företagskontona så användes ett obundet slumpmässigt urval. 

I ett sådant typ av urval dras urvalet från populationen med hjälp av antingen en hatt (eller en 

dator), det vill säga att enheterna slumpmässigt väljs ut (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012:176). De två svenska företagskontona valdes ut genom en hopsamling av 

tio svenska företag med fler än 100 000 följare, och sedan ett slumpmässigt urval av två 

stycken. Detta för att inte ta med mindre konton i undersökningen, och få möjligheten att 

välja det absolut största företaget på Instagram i det slumpmässiga urvalet. 

 

De företag som valdes mellan var; H&M med 17,9 miljoner följare, Ikea med 220 000 

följare, Marabou med 193 000 följare, Volvo med 228 000 följare, Åhlens med 172 000 

följare, Chiquelle med 250 000 följare, Makeupstore med 170 000 följare, Monki med 293 

000 följare, Fitnessguru med 146 000 följare, Spotify med 786 000 följare. Dessa företag 

skrevs ner på lappar som sedan lades ner i en hatt, därefter fick en utomstående dra två lappar 

ur hatten. De två företagen som blev valda blev då H&M samt Volvo, eller Volvocars som de 

heter på Instagram. 

 

När det kommer till vilka bilder som skulle väljas så valde vi att att göra ett kvoturval. Det är 

ett icke-slumpmässigt typ av urval, där man med vetskap om hur populationen och 

undersökningsmaterialet ser ut, drar väl valda slutsatser om vilket material man skall 

undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:190). De bilder som valdes ut 

som material för undersökningen var de 25 senast publicerade på vardera konto (se bilaga 

9.3).  

 

För enkelhetens skull och för att få en sådan bra uppfattning som möjligt om den visuella 

kommunikationen valde de 25 senast publicerade bilderna och insamlingen började den 28 

December klockan kl 13.00. Urvalet gjordes på grund av att den visuella kommunikationen 

kan ha förändrats under tiden som vardera konto varit aktiva. Denna undersökning fokuserar 

på hur dessa två företag kommunicerade under en viss tidsperiod. Då strategierna bakom 

 



 

bilderna är okända samt vad som är representativt för varje företag så är det mest relevant att 

göra ett urval från det senast publicerade. På det sättet får vi en förståelse för hur 

kommunikationen sett ut under den valda tidsperioden. 

 

När man öppnar en bild på Instagram kommer även en beskrivande text samt kommentarer 

upp. Innan undersökningen påbörjades valde vi att inte titta på några av texterna som följde 

med bilderna från Instagram, inga kommentarer, eller andra texter. För att vara så opåverkade 

som möjligt av hur andra beskrev bilderna så tittade vi inte på en enda bildtext. 

5.3 Undersökningsinstrument 

För att undersöka den visuella kommunikationen hos de två företagen används ett 

kodschema, se bilaga 9.2. Materialet analyserades utifrån detta kodschema tillsammans med 

semiotiken och representationsteorierna. Kodschemat innehåller de fyra delarna i 

undersökningen som behandlar olika aspekter i en bild. En vidare förklaring av kodschemats 

struktur och innebörd hittar du i bilaga 9.2. 

5.4 Metodproblematik 

Att veta vilka konton på Instagram som hade flest följare var svårt. Efter en jakt på officiell 

statistik valdes istället en minimigräns på antalet följare för att göra ett annat typ av urval. 

Det verka som att vi har missat att samla in material i företagskontonas flöde. Då detta är en 

undersökning av endast stillbilder, har vi inte inkluderat rörlig bild som exempelvis videor 

eller filmklipp från de olika företagskontona. Just när insamlingen av material påbörjades så 

publicerade H&M fler bilder på sitt flöde, men dessa bilder är inte inkluderade, då att 

insamlingen av material redan påbörjats. Detta gjorde att vi lade till vilken tid när urvalet 

skedde, klockan 13.00, för att det inte skall ske några missförstånd, om vilket material som 

ingår i urvalet.  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Denna undersökning har både validitet och reliabilitet. Den teoretiska definitionen och den de 

operationella indikatorerna överensstämmer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012:57) då undersökningen avser att undersöka de två valda företagens visuella 

 



 

kommunikation på instagram vilka de operationella indikatorerna, kodschema och 

tolkningsregler visar på. Den har även validitet i den aspekten att den saknar både 

systematiska och slumpmässiga mätfel (ibid.). Resultatet av undersökningen besvarar 

frågeställningarna och utifrån det har undersökningen reliabilitet (ibid:63) då den undersöker 

och besvarar det den avser att undersöka. Denna undersökning har möjlighet till 

replikerbarhet då kodschemat samt tolkngningsregler är utförliga, men resultaten kan skiljas 

åt då svaren i undersökningen kan färgas av våra åsikter och erfarenheter. För att undvika 

detta och hålla det objektivt har vi genomgående anknutit till teorin och utifrån detta har 

undersökningen högre reliabilitet. Denna undersökning har intern validitet (ibid:89) då den 

avser att generalisera resultaten gällande hur de valda företagen kommunicerar visuellt på 

instagram, men har inte extern validitet (ibid.) då undersökningen inte avser att undersöka 

generellt hur företag kommunicerar på instagram. 

6. Resultat och analys 

I denna del presenteras resultaten från undersökningen av @hm och @volvocars på 

Instagram, samt en analys av resultatet. 

6.1 Semiotisk innehållsanalys 

Den Semiotiska analysen finns att tillgå i bilaga 9.4. Kodschemat till analysen finns i bilaga 

9.2. De separata bilderna som använts går att finna i bilaga 9.3. 

6.1.1 H&M 

I den semiotiska analysen av H&Ms alla bilder fann vi att klädesplagg var den typ av objekt, 

eller sign  enligt Saussure (1983:67), som var vanligast. Andra objekt som förekom på 

bilderna nummer 1, 5, 10 och 22 är blommor eller en gren. 

 
Bild nummer 1.                     Bild nummer 5.                 Bild nummer 10.                     Bild nummer 22. 

 



 

 

Alla bilder utom tre innehöll någon typ av klädsel, antingen upplagt på golvet eller kläder på 

en person. Annars innehöll bilderna ofta flera olika produkter upplagda efter en speciell 

“mall” dessa bilder är nummer 1, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 22 och 24. Detta är en väldigt tydlig 

systematisk struktur, som framför allt framkommer i dessa bilder. En systematisk struktur 

innebär att sign  upprepas historiskt (Saussure 1983:128). 

 
Bild nummer 1.           Bild nummer 5.          Bild nummer 7.         Bild nummer 8.          Bild nummer 10. 

 
Bild nummer 14.         Bild nummer 17.         Bild nummer 18.        Bild nummer 22.       Bild nummer 24. 

 

I tio av 25 bilder finns det en person på bilden som poserar och i nio av dem kan man tydligt 

se H&Ms kläder. I sex av bilderna var bakgrunden något annat än bara en enfärgad bakgrund, 

så den enfärgade bakgrunden är i klar majoritet. De bilder som inte innehöll en enfärgad 

bakgrund var det i bild nummer 25 en stad, i bild nummer 9 och 16 ett berg, i bild nummer 19 

en äng, i bild nummer 13 någon typ av mörk husvägg och i bild nummer 12 en tegelvägg. 

Bild nummer 2 var en närbild av en person, där det inte går att se några kläder eller övriga 

produkter från H&M. 

 

 



 

Bild nummer 25.                                 Bild nummer 9.                                    Bild nummer 16. 

 
Bild nummer 19.                                  Bild nummer 13.                                 Bild nummer 12. 

 

Ofta har bilderna ett ganska tydligt tema. Exempelvis i bild nummer 22 där man med hjälp av 

Saussures sätt att tolka en bild (1983:10) kan se att temat är ganska tydligt “bad” eller 

“strand”. I detta exempel skulle sign  vara de olika badkläderna och palmbladet. Signal  blir då 

orden “bad” och “strand” och signification  konceptet tillsammans med de olika sakerna, de 

ljusa färgerna och uppfattningen betraktaren fick var av en strandbild. Relationen mellan 

tecknen blir då ikonisk, då tecknen liknar det verkliga avbildade objektet (Moriarty & Smith 

2005:230). 

  

                                                    Bild nummer 22. 

Vanliga färger i H&Ms bilder är vit, svart, och någon typ av metallfärg. Metallfärger som 

exempelvis guld, silver, eller brons. En annan vanlig färg i bilderna var rosa, som fanns i tio 

av bilderna. Det var fyra av bilderna som är svartvita och det var sex av bilderna där en stor 

del av bilden var i samma färgnyans som bakgrundsfärgen. Ett exempel på det är bild 

nummer 17, där bakgrunden är vit och svart och de flesta sakerna på bilden också är det.  

 



 

 
                                            Bild nummer 17. 

 

Färgpaletten i flera bilder är väldigt harmonisk, färgerna passar ihop och bilden ser ofta 

fridfull ut. I en undersökning av Taft (1997:40), om hur människor tolkar och definierar 

färger, konfirmeras våra tankar om hur varför en bild ser fridfull ut. Bild nummer 20, som 

innehåller mycket rosa, som enligt Taft uppfattas som neutral och färgen grå som uppfattas 

som elegant och diskret, kan tillsammans bilda ett harmoniskt uttryck. Ett annat exempel där 

färgerna är väldigt harmoniska är bild nummer 19, där det gröna tillsammans med en svag lila 

ton skapar ett väldigt fridfullt intryck. Lila uppfattas enligt Taft (1997:40) som neutral i varje 

kategori, förutom den feminina, och grön som en fin men neutral färg. 

 

                                     Bild nummer 19.                              Bild nummer 20.  

 

En bild som inte är harmonisk, som upplevs lite stökig, är bild nummer 14 då den är svart och 

vitt på en väldigt gul bakgrund gör att man som åskådare dras mot det gula. Det är inte en fin 

komposition av färger som i de andra bilderna, utan här står färgerna ut mer och hoppar 

 



 

nästan mot åskådaren. Färgerna som är mest framträdande på bilden är gul, och den upplevs 

enligt Taft (1997:40) som ful, vulgär och skrikig, vilket förstärker vår analys. 

 

                                           Bild nummer 14. 

 

I H&Ms bilder fanns inget grafiskt material över huvud taget. Det fanns inga logotyper eller 

liknande. Det fanns bara text på en bild av alla 25. Texten var på ett ljus, eftersom H&M inte 

har text i någon annan bild än den, är det enkelt att anta att texten bara var ett misstag.  

 

På 12 av bilderna fanns det människor. På två av dem fanns det två eller fler människor och 

på en av dem fanns samma person med två gånger på bilden. 12 av 25 är nästan hälften av 

alla bilder, och det är så jämnt att man kan anta att det finns någon typ av mall eller tanke 

bakom. Människorna på bilderna var oftast vända mot betraktaren. Några tittade snett åt 

vänster eller höger och en person var vänd från kameran. Det var få personer där vi 

uppfattade att de gjorde någonting annat än bara poserade för bilden. Bild nummer 9 är ett 

undantag, där man kan tydligen se att personen på bilden joggar.  

 

                                                                Bild nummer 9. 

 

 



 

På alla bilder där människor var på bilden, så var personen eller personerna i fokus. I 12 av 

bilderna var hela bilden i fokus, det vill säga alla objekt och bakgrunden var skarp. I två av 

bilderna var produkter i fokus. I detta sammanhang, i bilderna med personer på bilden, går 

det att applicera en typ av kod som Saussure beskriver som en systematisk struktur 

(1983:128). Den systematiska strukturen går att se då förändringen mellan personerna på 

bilderna förändras mellan en närbild till bilder tagna längre från varandra. Genom denna 

analys inser vi att H&M har en liten förändring i sin porträttering av människor. 

 

Det vi har sett som gemensamt för syftet i bilden är att vi uppfattar att alla bilder handlar om 

att visa upp produkter på olika sätt, bland annat att påpeka att visa produkter är på rea eller att 

det finns nya produkter i sortimentet. Varför vi uppfattade bilderna på det sättet kan 

återfinnas i Pierces sätt att definiera relationer i tecken. Det sambandet som beskrivs grundar 

sig i en symbolisk relation (Moriarty & Smith 2005:230), då vi tolkar de olika produkterna 

från H&M som symboler för konsumtion. I några av bilderna kunde man även ana att de ville 

visa upp produkter tillsammans, som att ge inspiration till hur vissa kläder skulle bäras ihop, 

detta kan då tolkas som en systematisk struktur (Saussure 1983:128), då vi upplever att det 

finns ett mönster mellan objekten och hur H&M sätter ihop bilderna för att visa ett samband. 

Exempelvis i bild nummer 1, 4 och 5. 

 
Bild nummer 1.                                  Bild nummer 4.                                    Bild nummer 5. 

  

Det fanns även i bild nummer 20 en typ av rum som man fick känslan av att de skulle 

inspirera till en viss typ av möbelarrangemang. På bild nummer 2 och bild nummer 9 kan det 

tolkas som att personerna var det relevanta då det är de enda bilder som har människor i 

fokus, där kläderna inte är tydligare än personen, alltså blir Saussures sign  mer tydligt än 

signal  och signification  på dessa bilder. 

 



 

  

                                           Bild nummer 20. 

 

Känslan av bilderna var lite olika. Ofta berodde känslan man fick av bilderna på bildens färg, 

komposition och uttryck men det kan även varit andra saker som påverkade. Den vanligaste 

känslan vi fick när vi tittade på bilderna var lugn, men på fyra bilder var känslan kall, av sex 

stycken bilder blev man glad och en bild kändes fräsch, dessa känslor kommer mest från en 

blandning av sign  och signal  (Saussure 1983:10). Lite andra känslor vi fått är arg, mysig, 

sugen på att plocka blommor, fridfull och stressad. De bilder där vi kände oss lugna var till 

exempel bild nummer 1, 18 och 20. Relationen mellan de olika sign  på bilderna nedan 

präglades av “motsats-synsättet”(Moriarty & Smith 2005:230). Det alla de bilderna har 

gemensamt är att färgerna på bilden är en kontrast mot bakgrunden som på sådant sätt 

fungerar som en motsats, kontraste stör dock inte ögat. Detta gör att signal  blir “lugnande”. 

 
Bild nummer 1.                                   Bild nummer 18.                             Bild nummer 20. 

 

 



 

Den sista frågan vi ställde oss i den semiotiska analysen var vad finns det för historia bakom 

bilden? Det svaret som kom därifrån var att alla bilder har olika historier. Det finns inte en 

bild som är den andra lik, även fast många av bilderna liknar varandra. Dock så fanns det 

flera bilder som antydde någonting om fest, eller att bilden anspelar på fest, efter en analys av 

sign , signal  och signifier . Det alla dessa historier har gemensamt är att de på något sätt 

präglas av“ motsats-synsättet”(Moriarty & Smith 2005:230), varje bild har ett unikt sign som 

skiljer sig från resten av bilderna. Den första av dessa bilder beskrev vi som: 

 

“Det är en person som sitter ner och tar det lugnt. Hen ser ut som att hen är arg, 

kanske är solen i ögonen (Om bild nummer 6)  .” 

 
                                                  Bild nummer 6. 

 

Den bilden har en speciell historia då det är den enda bilden då vi tolkat att personen på 

bilden är arg. Andra personer på bilderna har antingen varit glada, fundersamma eller ganska 

neutrala i sitt minspel, och det är den här bildens speciella sign . En annan bild som hade en 

annorlunda historia var bild nummer 6. Där så beskrev vi bilden på det här viset: 

 

“En person ska ut på fest, eller kanske till jobbet, eventuellt har personen bara ett 

ben (Om bild nummer 8) .” 

 

 



 

 

                                                             Bild nummer 8. 

 

Det vi tyckte var annorlunda i den här bilden var att det bara var en sko på bilden vilket, 

kan betyda någonting eller ingenting alls. I detta fallet var skon, det avvikande sign .  

 

6.1.2 Hur ser en typisk bild ut för H&M? 

Enligt alla de frågor vi nu gått igenom så är den typiska bilden från instagramkontot @hm 

ganska tydlig. Bilden ska innehålla mycket av H&Ms produkter, helst klädesplagg, vara fint 

upplagda på en bakgrund i något trevligt material och innehålla svart, vitt och helst någon 

metallic-färg. Känslan som man ska få från bilden är en lugn och harmonisk känsla och 

historien bakom bilden ska vara någonting festligt. Det ska inte finnas någon text eller 

grafiska element på bilden. Bilden kan innehålla människor, men om den ska passa perfekt in 

i mallen som vi beskrev tidigare i det här kapitlet så ska den inte det. 

6.1.2 VOLVO 

I det undersökta materialet var Volvos bilar en stor del av det publicerade materialet, det var 

endast i några enstaka bilder där bilen inte var med. I 21 av 25 bilder kunde man tydligt se 

olika bilar. Enligt Saussure synsätt kan då bilen tolkas som som ett sign  (Saussure 1983:67). 

Utav de 21 bilder som bilar finns med på är 13 av 21 bilder tagna ute i naturen. Bilderna kan 

kan vara tagen på en liten grusväg bredvid en äng eller ute i en skog eller vid en sjö, ett hav 

eller ett berg och innehålla  som; cyklar, träd och en brygga.  

 

 



 

Till skillnad från dessa naturbilder var sju av 25 bilder tagna i en stad eller i något som 

uppfattades som en stad. Bilderna kunde uppfattas som stadsbilder på grund av att bilen är 

fotograferad med byggnader i bakgrunden stående på asfalt. I detta fall, då bilden uppfattas 

som en stadsbild, kan man peka ut sign , signification  och signal  (Saussure 1983:10) väldigt 

enkelt. Sign  blir då bilen och staden, signal  ordet “stad” eller “stadsmiljö” och signification 

konceptet bil i stadsmiljö. Dessa bilder innehåller även andra objekt som andra bilar, 

byggnader, människor, trottoarer och små gator. De sista av bilderna som innehåller bilar är 

fotograferingsmiljön svårtolkad då bakgrunden endast är grå, det har tolkats som att det fotot 

var taget i en studio. På de fyra övriga bilderna där det ej fanns någon bil med på bild, fanns 

det istället andra objekt eller signs . Dessa bilder var; ett landskapsfoto, en närbild på en 

människa, en klocka med Volvo skrivet på urtavlan och en silhuett av något föremål.  

 

Färgerna i bilderna kan variera, men på 13 av 25 bilder är det dova färger, till exempel olika 

nyanser av svart, vit, grå, mörkgrön och mörkblå. Nio av 25 bilder innehåller klara färger 

bland annat gul, blå, grön, röd, och orange. På tre av 25 bilderna är färgerna dova men 

innehåller fläckar av klarare färger.  

 

Det grafiska materialet som går att finna på bilderna är; Volvos logga som finns på tre av 25 

bilder, registreringsskyltar som finns på två av 25, och dessa två i kombination med varandra 

på sex av 25 bilder. Fyra speciellt tydliga exempel på detta är bild nummer 12, 16, 20 och 21. 

Relationen mellan de två sign , Volvos logotyp och registreringsskylten, kan beskrivas som 

indexial. En indexial relation betyder att tecknen tillsammans anspelar på något mer än det vi 

ser på bilden (Moriarty & Smith 2005:230). I detta fall så tittar man på registreringsskylten, 

och sedan på Volvologotypen och förstår att Volvologotypen är ett bilmärke, och om man 

tittar på Volvologotypen och sedan på registreringsskylten så förstår man att bilen är ägd av 

någon. 

 

 



 

 
Bild nummer 12.                Bild nummer 16.                 Bild nummer 20.                Bild nummer  21.  

 

På en av bilderna hade Volvo tryckt en text i versaler i en sans-serif. På två av bilderna fanns 

det en logga för Nobelpriset på sidan av bildörren. Typografin som Volvos logga och 

registreringsskyltarna satta i är versaler i sans-serifer till skillnad från Nobelprisets logga som 

är satta i serifer både i kursiv och inte. Det fanns ingen tillagd text på bilderna utöver den text 

som redan fanns på fotona och därför kan inte en analys gällande hur den tillagda texten och 

det grafiska materialet göras. 

 

På sex av 25 bilder fanns det människor. På en av dessa sex bilder, bild nummer 11, var 

människorna ur fokus och fanns endast med i bakgrunden och på bild nummer 17 var det bara 

händerna som fanns med på bild. På resterande 19 bilder fanns inga människor med på 

bilderna.  

 
Bild nummer 11.         Bild nummer 17. 

 

Bilderna som Volvo publicerat fokuserar på olika objekt eller människor. På majoriteten av 

bilderna, 15 av 25 bilder, ligger fokus på Volvos bilar i olika utföranden. Bland annat kan det 

 



 

vara som i bild nummer ett, där fokus ligger på hela bilen. Till skillnad från bild nummer 5 

där endast halva bilen är med på bilden. På bild nummer 2, 9 och 15 låg fokus på 

människorna. På fem av 25 bilder ligger fokus på miljön runt om de andra föremålen; bland 

annat på byggnader, andra människor eller miljön runt om. På bild nummer 18 ligger fokus 

på en silhuett av ett okänt föremål, och på en bild ligger fokus på en klocka med Volvos 

logga. 

 
Bild nummer 1.         Bild nummer 2            Bild nummer 5.       Bild nummer 9.           Bild nummer 18. 

 

Syftet av bilderna som tolkats varierar i de olika bilderna. I fyra av 25, kan syftet med bilden 

tolkas vara att fokus ligger på människan och dess upplevelser i livet. Tolkningen möjliggörs 

med hjälp av en synkronisk analys (Saussure 1983:128), enligt Saussures synsätt. En 

synkronisk analys kommer ifrån de paradigmatiska strukturer vi funnit i dessa bilder. Dessa 

strukturer är att fokus i bilderna inte ligger på bilen, som det i majoriteten av bilderna gör, 

utan på människorna eller deras aktivitetet. Dessa bilder kan då tolkas som att bilen endast är 

ett färdmedel som människan använder sig utav för att uppleva och skapa erfarenheter.  

 

15 av 25 bilder är fotograferade i naturen, det kan tolkas som att just dessa bilder riktar sig till 

människor som spenderar tid ute i naturen. Till skillnad från en synkronisk analys, så är en 

diakronisk analys mer passande i detta sammanhang (Saussure 1983:128). Denna tolkning 

kan göras då människor som spenderar tid ute i naturen kan känna igen sig i miljöerna och 

genom detta sätt känna samhörighet med Volvo. Detta är ett typexempel på en systematisk 

struktur, då ett upprepat händelseförlopp skapar strukturen (ibid.). Ett annat exempel på 

systematiska strukturer är de fem bilder som är tagna i en stad, eller något som kan liknas vid 

en stad, med kullersten och betong. Syftet med dessa kan då vara att de riktar sig till 

människor som bor i städer för att de ska kunna relatera till hur deras liv med denna bil kan se 

ut. Det finns övriga bilder som är tagna i en studio och har ett svårtolkat syfte. Tre av 25, 

nummer 6, 9 och 13, bilder hade med element som är välkända, och syftet med att ha med 

 



 

dessa element, som loggan till nobelpriset och Goldengate-bron kan vara för att skapa 

igenkänning hos betraktaren, vilket  också är ett exempel på en mindre systematisk struktur. 

 
Bild nummer 6   Bild nummer 9.     Bild nummer 13. 

 

Volvos bilder innehåller olika element och färger och väcker därmed olika typer av känslor, 

för att rikta sig till olika människor som inriktar sig mot olika kategorier. 13 av 25 bilder ger 

en känsla av lugn och fridfullhet då bilderna innehåller ett milt ljus och utifrån betraktarens 

synsätt är det inte mycket rörelse, milda färger som till exempel blå eller grå uppfattas ofta 

som neutrala och diskreta (Taft 1997:40). Någon som det fanns väldigt mycket av i Volvos 

bildmaterial var symboliska relationer (Morarty & Smith 2005:230). Exempel på tillfällen 

som präglas av detta fenomen följer nedan: Fyra av 25 bilder känns hotfulla då de innehåller 

mörka färger, där är den mörka färgen på bilden en sign  och en symbol för hotfullhet. Tre av 

25 bilder känns lyxiga och exklusiva då bilen blänker samt att bilen har nobelpris loggan på 

dörren vilken är en symbol för exklusivitet, samt att en person får dörren öppnad för att stiga 

ur, vilket ger denna känsla. Tre av 25 bilder, exempelvis bild nummer 24,  känns relativt 

stillsamma och neutrala då färgerna är nedtonade samt att det inte sker något på bilderna. Bild 

nummer 6 känns tröttsam och stressig då det på bilden är mycket trafik och på solen ser det ut 

att vara en eftermiddag vilket är en symbol för att människorna på bilden skulle kunna vara 

påväg hem från jobbet och att alla är stressade och trötta efter den långa arbetsdagen. Bild 

nummer 8 känns lugn men när betraktaren hamnar uppe på ett berg och ser ner över staden 

där det lyser i byggnaderna och det går att anta att det finns familjer i dessa byggnader, känns 

betraktaren ensam då hen står uppe på berget och ser ner över dessa. Denna bild symboliserar 

då utanförskap. 

 



 

 
Bild nummer 6.    Bild nummer 8.     Bild nummer 24. 

 

Bilderna som undersökts kan alla tolkas olika då alla bilder innehåller olika objekt, med olika 

färger tagna i olika vinklar som får just varje specifik bild att tolkas på olika sätt. Det finns 

dock en del likheter mellan de olika bilderna. Bland annat så kan flera av bilderna tolkas på 

så sätt att de fokuserar på naturen och friluftslivet och den typ av människor som lever detta 

liv och uppskattar detta. Andra bilder kan tolkas som att det är livet i dess olika former som 

fokus ligger på, i form av den stressiga vardagen med mycket trafik och sena dagar eller 

upplevelserna och resorna som bilägarna får ta del av och uppleva. Dessa analyser är som 

nämnt tidigare, typexempel på en systematisk struktur (Saussure 1983:128), som var väldigt 

tydlig framförallt i Volvos bilder. 

 

6.2.2 Hur ser en typisk bild ut för VOLVO? 

Utifrån denna analys går det att dra slutsatser om hur den typiska bilden som Volvo 

publicerar på sitt instagramkonto @Volvocars. Den typiska bilden som Volvo publicerar bör 

vara ett foto på en bil ute i naturen. Bilden ska innehålla dova färger. Varken Volvos logga 

eller registreringsskylten måste synas, och det ska inte finnas någon tillagd text. Fokuset på 

bilden ska ligga på bilen. Då syftet ska rikta sig mot människor som spenderar tid i naturen 

och lever den typ av liv. Denna bild ska även innehålla ett sådant ljus och vara i en sådan 

miljö att den ger en känsla av lugn och fridfullhet.  

 



 

6.2 Representationsteori 

Representationsteorin tar upp olika synsätt som betraktaren kan ha när denne ser på en bild. 

Utifrån detta så kommer tolkade typiska bilden hos de två företagen att undersökas utifrån 

olika teorier inom representationsteorin för att komplettera den semiotiska analysen. 

6.2.1  H&M 

Utgångspunkten för denna analys är definitionen av den typiska bilden som beskrivs i kapitel 

6.1.1 i sista stycket. Ett exempel på en typisk bild är bild nummer 10. 

 
                                                                 Bild 10. 

Casual relations theory 

Under begreppet Casual relations theory  finns det två teorier som används för att analysera 

en bild. Enligt Transparency theory  där fotot representerar fenomenet (Kenney 2005:101) 

skulle den typiska bilden kunna representera olika scener beroende på hur betraktaren ser på 

fotot. Den typiska bilden skulle kunna tolka en verklighet där en väldigt ordentlig människa 

som lägger upp sina saker i väldigt fin ordning. Ett annat sätt att tolka bilden kan vara genom 

huruvida produkterna blir presenterade på bild som de ser ut i verkligheten. 

 

Enligt Recognition theory  ligger fokus på hur betraktaren känner igen eller blir påmind om 

fenomenet (Kenney 2005:103) genom fem olika sätt. Det första sättet att betrakta en bild är 

att se likheter mellan bilden och fenomenet. Genom att applicera detta synsätt på H&Ms 

typiska bild kan betraktaren tolka bilden som att produkterna på bilden är en representation 

av hur dessa ser ut i verkligheten. Att betraktaren kommer känna igen dessa om hen ser dem 

på riktigt och kunna koppla dem till bilden. Enligt det andra synsättet målar betraktaren upp 

en scen i sinnet där hen kan se hur den typiska bilden tagits. Utifrån detta synsätt kan 

 



 

betraktaren se framför sig hur produkterna ligger upplagda i en studio för att fotograferas, hur 

lamporna lyser starkt mot produkterna, hur fotografen fotar i olika vinklar, kamerans ljud när 

fotografierna tas. I det tredje sättet att analysera en bild så väljer betraktaren själv hur denne 

vill tolka innehållet. Då kan betraktaren välja att se bilden som en reklambild som skulle 

kunna vara med i tidningen, eller så kan denne själv välja att se framför sig hur fotot tagits. 

Det fjärde sättet att analysera en bild på är att bilden kan vara skild från det vi tror att den är. 

Betraktaren skulle enligt detta synsätt kunna tolka bilden som att det är en människa som äger 

produkterna på bilden och väljer att förvara de som på bilden. Det femte och sista synsättet 

säger att betraktaren kan ändra sättet man ser på bilden beroende på en ny syn eller insikt. 

Genom detta synsätt kan betraktaren välja att tro att produkterna är förvarade av ägaren på 

det sättet som de är upplagda på i bilden, men genom att få ny information kan betraktaren 

förstå att det är en produktbild och därmed ändrat sin syn på bilden. Med detta så har ägaren 

ändrat sin syn efter nya kunskaper och insikter. 

 

Recemblance theory 

Under Recemblance theory finns det två stycken underkategorier som används för att 

analysera en bild. Den första kategorin är Non-perceptual recemblance theory,  som enkelt 

förklarat är att betraktaren förstår bilden genom siluetten och linjerna hos objekten i bilden 

(Hyman 2000:25). Då den typiska bilden är en typ av stilleben med H&Ms produkter 

placerade efter en typ av “mall” kan betraktaren utifrån denna teori känna igen de olika 

produkterna utifrån linjerna och silhuetterna snarare än själva bilden i sig. 

 

Perception-based Resemblance Theory  fokuserar på hur en bild kan påverka betraktarens 

seende, tolkningar och känslor på samma sätt som att se samma motiv i verkligheten (Kenney 

2005:106). Det går att tolka H&Ms typiska bild på olika sätt, om bilden som H&M publicerar 

kan uppfattas som harmonisk utifrån färgerna och strukturerad utefter “mallen”. Enligt denna 

teori ska betraktaren påverkas och uppfatta motivet på samma sätt när hen ser det i 

verkligheten. Ett annat sätt att tolka bilden utifrån denna teori kan vara hur betraktaren 

påverkas av produkterna på bilden och om hen påverkas av när hen ser produkterna i 

verkligheten i butik. Betraktaren kan tycka att en av produkterna är fin eller ful och känner 

likadant när hen ser den i verkligheten. 

 

 



 

Convention theory 

Convention theory  handlar om att alla bilder kan representera vad som helst, inte att bilden 

avbildar vad som helst (Goodman 1976:38). Enligt denna teori kan betraktaren tolka den 

typiska bilden som vad som helst, produkterna upplagda i “mallen” kan tolkas som 

byggnader i en stad och mellanrummet mellan dem som gatorna mellan byggnaderna. 

Produkterna i bilden är inte en avbildning av byggnader men kan representera byggnader. 

 

Mental Construction theory 

Den här teorin består av tre teorier vilka man kan analysera en bild utifrån. Den första är 

Illusions theory  och enligt den kan man genom att titta på en bild, se en illusion av en annan 

bild (Kenney 2005:109). Till exempel bild nummer 9, kan betraktaren antyda någonting i 

skogen, även fast det inte är någonting där. Betraktaren kan genom detta synsätt se illusioner 

av objekt i andra objekt.  

 

I Make-believe theory  använder betraktaren fantasin för att tolka den visuella 

kommunikationen (Kenney 2005:110), till exempel i bild nummer 9 så skapar betraktaren en 

scen i sinnet om hur personen på bilden springer, kanske ser betraktaren framför sig hur snön 

på marken knastrar lite, hur kall luften är och hur kroppsbehåringen flyger i vinden.  

 

Det sista synsättet, Seeing-in theory  (Kenney 2005:111), är likt det första synsättet men 

skillnaden är att där ser man mönster som egentligen inte finns på bilden. Där skulle 

betraktaren kunna tolka olika typer av mönster bland trädgrenarna på bild nummer 9. Kanske 

ser hen mönster av solar, snöflingor eller liknande bland träden och trädgrenarna.  

 

6.2.2 VOLVO 

Utgångspunkten för denna analys är definitionen av den typiska bilden som beskrivs i kapitel 

6.1.1 i sista stycket. Ett exempel på en typisk bild för Volvo är bild nummer ett. 

 

 



 

 

   Bild nummer 1. 

 

Casual relations theory  

Enligt Transparency theory  där fotot representerar fenomenet (Walton 1984:69) skulle den 

typiska bilden representera en verklighet där bilen faktiskt står i naturen och det är sanningen 

då bilden inte är illustrerad.  

 

Enligt Recognition theory  ligger fokus på hur betraktaren känner igen eller blir påmind om 

fenomenet (Kenney 2005:103) genom fem olika sätt. Det första sättet är att fokus ligger på 

likheterna mellan bilden och fenomenet, att den typiska bilden för Volvo verkligen visar hur 

det ser ut i det verkliga livet. Detta innebär att den typiska bilden på Volvos bilar verkligen är 

en äkta och genuin bild av verkligheten och att de står ute i naturen. Det andra sättet är att 

betraktaren målar upp en scen utifrån bilden, där betraktaren ser framför sig hur bilen står 

parkerad där vid träden och gräset, hur luften känns och luktar, temperaturen ute vad för ljud 

som hörs, kanske är det helt tyst eller så är det fåglar som kvittrar. Det tredje synsättet är att 

betraktaren själv väljer hur denne vill tolka bilden, då detta är högst individuellt kan en 

människa se och tolka den typiska bilden som tråkig och meningslös medan en annan 

människa kan tolka den som läskig och ödelik, allt utifrån varje individs kunskaper och 

erfarenheter. Det fjärde synsättet är att bilden är skild från det vi tror, betraktaren kan alltså 

själv välja att tro på att den typiska bilden är genuin och ärlig, att en människa körde ut i 

naturen för att göra någon aktivitet, exempelvis cykla, springa, fiska eller liknande och i det 

sammanhanget tog denne en bild på sin bil, eller så kan betraktaren välja att tro att bilen är 

placerad noggrant på en specifik plats som är arrangerad för att få en bra bild. Enligt det 

femte synsättet kan betraktaren till en början tro att bilden är naturlig, ägaren har parkerat 

 



 

bilen i naturen för att denne ska spendera tid där och i samband med detta tagit en bild på 

bilen, för att sedan få en förklaring att bilden inte är verklig, utan är arrangerad endast i 

reklamsyften. Då har betraktaren ändrat sin åsikt efter att ha fått ökad kunskap och efter nya 

insikter. 

 

Recemblance Theory 

Enligt Nonperceptual recemblance theory  så representerar linjerna och silhuetten av objekt 

dess subjekt (Hyman 2000:25). Enligt denna teori så är det inte bilden på bilen som 

representerar den verkliga bilen utan det är linjerna och silhuetten av bilen som representerar 

verkligheten. Utifrån detta synsätt så ser vi på den typiska bilden utifrån linjerna och 

silhuetten av skogen i naturen, bergen i bakgrunden och av bilen som står parkerad, det är de 

som gör att betraktaren förstår vad som finns i bilden. 

 

Enligt Perception-based Resemblance Theory  representerar en bild dess subjekt om bilden 

påverkar betraktarens seende på samma sätt som att se subjektet i verkligheten (Kenney 

2005:106). Enligt denna teori ska betraktaren se och känna på samma sätt när hen ser den 

typiska bilden från Volvo som när hen ser samma vy på riktigt. Exempelvis om betraktaren 

ser den typiska bilden som vacker och fridfull, men kall och ensam kommer hen att tolka 

samma budskap och känna samma känslor utifrån denna betraktelse i verkligheten.  

 

Convention theory 

Enligt Convention theory  kan alla bilder representera nästintill vad som helst (Goodman 

1976:38). Betraktaren kan utifrån den typiska bilden se objekt som kan representera andra 

objekt eller fenomen. Exempelvis kan bilden på bilen representera fordon och utsläpp, för en 

annan människa kan den representera att naturen som är ren, betraktaren tolka den typiska 

bilden som att vi håller på att förstöra naturen med utsläppen från våra fordon. På ett annat 

sätt så kan bilen tolkas som ett färdmedel och naturen som det outforskade, och att vi utifrån 

detta ska undersöka världen och våra liv. 

 

 

 

 



 

Mental construction theory 

Enligt Illusions theory  finns det likheter och mönster med ett subjekt och det som inte är en 

faktisk avbild av subjektet (Kenney 2005:109). I Volvos typiska bild så kan betraktaren se 

mönster i exempelvis molnen eller i skogen som inte är en faktisk avbild av ett subjekt. 

Exempelvis så kan betraktaren se ett mönster av en man i skogen, fast det i själva verket är en 

bild på en skog. Enligt Make-believe theory  tolkar betraktaren bilden med hjälp av fantasin. 

Betraktaren kan exempelvis då fantisera hur hen äger bilen, hur hen kör den och parkerar på 

platsen på bilden. Betraktaren ser framför sig i sinnet hur hen kör bilen, kliver ur den och hur 

det känns att kliva ur och betrakta den. Enligt Seeing-in theory  går det att se mönster och 

objekt i andra element än själva objekten som finns med i bilderna. Dessa element kan bland 

annat vara i molnen eller skuggorna i skogen eller på bergen på den typiska bilden, där 

betraktaren har möjlighet att med sin fantasi se mönster i färgskiftningarna och skuggorna.  

 

7. Slutsatser 

7.1. Diskussion av resultaten från H&M 

En definition av den typiska bilden finns under rubrik 6.1.1 i sista stycket. 

 

Det är inte en oväntad slutsats som dras, att H&M ofta har med sina kläder på bilderna. H&M 

är trots allt ett företag som säljer både kläder och möbler. Det kan tolkas som att det 

produkterna de försöker sälja genom bilderna, och det hade snarare varit konstigt med många 

bilder utan deras kläder eller produkter i bilderna. Ett annat intressant resultat från 

undersökningen, är att det inte fanns några tecken på logotyper eller annat grafisk material 

från H&M på bilderna. En analys av detta resultat är att det tolkas att H&M är ett sådant stort 

företag att de anser att de inte behöver inkludera logotyp eller någon annan typ av 

igenkännande grafiskt material i sina bilder. Bilderna talar för sig själva, och när man tittar på 

att H&M har så pass många följare på Instagram så finns det inte sådan stor tvekan om att det 

är många som vet vad H&M är för typ av företag.  

 

 



 

Ett tema som vi såg som återkommande i resultatet, var att flera av bilderna hade någonting 

med ordet “fest” att göra. De var många kläder på bilderna som vi fick känslan av att det var 

festkläder, eller att det handlade om presenter. Kanske har detta någonting att göra med att 

bilderna som analyserats var i december, där många olika högtider äger rum. H&Ms visuella 

kommunikation har ett väldigt tydligt tema, många av bilderna följer en speciell “mall” som 

vi nämnt tidigare, och färgerna som använts i bilderna dyker ofta upp igen och igen. Kanske 

tyder detta på att det finns en väldigt tydlig strategi bakom bilderna, och att H&Ms visuella 

kommunikation är väldigt styrd av en speciell “mall” eller tydliga riktlinjer. Någonting vi är 

övertygade om är att det finns en typisk bild som H&M publicerar. 

 

I analysen med hjälp av representationsteorierna fann vi många olika meningar och budskap 

bakom bilderna. Det finns många saker som H&Ms bilder representerar, och det 

undersökningen kom fram till var att oavsett hur man tittar på bilden, och oavsett synsätt eller 

teori som ligger bakom, så kommer resultaten variera. Resultaten skulle variera från person 

till person eller undersökning till undersökning. Det vi fann var då att man kan applicera alla 

synsätt på bilderna, men med olika resultat beroende på bild och betraktare. Frågan är då om 

det egentligen finns någonting som är rätt eller fel i en undersökning av vad saker 

representerar? Det vi kommer fram till nu kanske stämmer för oss, men är fel för någon 

annan.  

7.2 Diskussion av resultaten från Volvo 

En definition av den typiska bilden finns under rubrik 6.1.2 i sista stycket.  

 

Majoriteten av Volvos bilder innehöll deras bilar eller deras logga på något sätt, vilket kan 

verka logiskt då Volvo är ett företag som producerar och säljer bilar. Att de använder sitt 

Instagramkonto för marknadsföring är föga förvånande. Bilderna i urvalet var tagna i olika 

typer av miljöer, majoriteten av bilderna var tagna i naturen men även i städer och 

odefinierbara miljöer som skulle kunna tolkas som en studio. De olika miljöerna skulle kunna 

tolkas som att att de vill variera innehållet i sitt flöde eller att de vill rikta sig till människor 

som lever olika typer av liv. Naturbilderna kan tolkas som att de riktar sig till människor som 

spenderar tid ute i naturen och bilderna i stadsmiljö kan rikta sig till människor som bor i 

 



 

städer. Den genomgående färgskalan bestod främst av dova färger vilket skulle kunna tolkas 

vara för att skapa en typ av färgskala som får instagramflödet att kännas enhetligt och för att 

skapa en känsla av lugn och fridfullhet hos betraktaren. Dock finns det ett antal bilder som 

innehåller starka färger, det skulle kunna tolkas som att Volvo publicerade dessa för att bryta 

det genomgående färgschemat för att väcka betraktarens intresse och fånga deras 

uppmärksamhet. Alla bilder i urvalet innehåller olika objekt, miljöer och färger. De väcker 

olika känslor och har olika syften samt så kan varje bild tolkas på olika sätt. Trots allt detta 

finns det en röd tråd i detta material och det finns en typisk bild för Volvo. 

  

Analysen utifrån representationsteorierna visar på hur betraktaren på olika sätt kan se på en 

bild och i det här fallet just den typiska bilden. Många av dessa teorier är snarlika där de dock 

har olika inriktningar. Som betraktare anser jag när jag analyserar utifrån de olika teorierna 

att det går att se samma bild utifrån flera olika synsätt. Dels går det analysera samma bild 

utifrån de olika teorierna och synsätten, men de finns även möjlighet att applicera fler synsätt 

och teorier på samma bild samtidigt. Det var ingen av representationsteorierna som var mer 

relevant än någon annan då jag som betraktare anser att alla teorier går att applicera på den 

typiska bilden.  

7.3 Avslutande ord 

Denna studie var en semiotisk analys av företags visuella kommunikation på Instagram. För 

fortsatta studier skulle det vara intressant att analysera fler företag och göra en mer 

omfattande studie, denna studie skulle i sådana fall kräva ett mer effektivt kodschema och att 

den skulle vara kvantitativ istället för kvalitativ. Ett annat förslag är att göra en studie av ett 

företag under en längre period av tid, för att ta reda på om den visuella kommunikationen har 

ändrats under tid, eller om det finns en enhetlig strategi för kommunikationen som består.  

 

 



 

 

 

8. Referenser 

Baldwin, Jonathan & Roberts, Lucienne (2014[2006]). Visual communication: from theory to 
practice.  London: Fairchild Books 

Cantor & M.Robert. 2014a A model of visual change, Semiotica , 01/1/2014, Vol.2014(202) 

Cantor & M.Robert. 2014b A model och visual perception, Semiotica,  Vol.2014(200), 
pp.1-20 

Dewan Pauline, Words Versus Pictures: Leveraging the Research on Visual Communication, 
Partnership : the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research , 01 
June 2015, Vol.10(1) 
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap . 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad . 4., [rev.] uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik 

Eskilson, Stephen (2012). Graphic design: a new history . 2. ed. New Haven, Conn.: Yale 
University Press 

 

Goodman, Nelson (1976[1984]). Languages of art: an approach to a theory of symbols . 2. 
ed. Indianapolis: Hackett 

Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.) (2013). Representation . 2. ed. London: 
SAGE 

 

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2012). Kommunikation i 
organisationer . 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 



 

 
Hochman, Nadav. 2014 The social media image, Big Data & Society,  2014, Vol.1(2) 
 
Hyman John. 2000. Pictorial art and visual experience. British Journal of Aesthetics.  Januari 
2000. Vol.40(1). pp.21-45. 
 
Instagram (2016a) Instagrams hjälpcenter,  https://help.instagram.com , (Hämtad 14-11-16) 
 
Instagram (2016b) Coming Soon: New Instagram Business Tools, 
http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/new-business-tools,  (Hämtad 
22-12-16) 
 
Internetstiftelsen i Sverige (2016) Svenskarna och Internet 2016 ,  http://www.soi2016.se/, 
(Hämtad 4-01-17) 
 
Karlsson, Mats. 2015. Instagram växer snabbast , Svenska Dagbladet, femte oktober, 
http://www.svd.se/instagram-vaxer-snabbast/om/naringsliv:digitalt, (Hämtad 19-10-16) 
 

Kenney, Keith (2005) Representation Theory. I Smith, Ken (red.) Handbook of visual 
communication: theory, methods, and media . Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum  

 
Max Chafkin. 2016. Confessions of an Instagram Influencer- Bloomberg , Time Magazine, 30 
november, 
https://www.bloomberg.com/news/features/2016-11-30/confessions-of-an-instagram-influenc
er, (Hämtad 21-12-16) 
Palmer, Stephen E ; Schloss, Karen B. 2010  An ecological valence theory of human color 

preference, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America,  11 May 2010, Vol.107(19), pp.8877-82 

 
Rollins Mark. Pictorial Reresentation: When cognitive science meet aesthetics. Philosphical 
Psychology . 1 December 1999. Vol.12(4). pp.387-413. 
 

Saussure, Ferdinand de (1983). Course in general linguistics . London: Duckworth 

 

Schroeder, Jonathan, E. (2002) Visual Consumption . London: Routledge  

 

 

https://help.instagram.com/
http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/new-business-tools
http://www.soi2016.se/
http://www.svd.se/instagram-vaxer-snabbast/om/naringsliv:digitalt
https://www.bloomberg.com/news/features/2016-11-30/confessions-of-an-instagram-influencer
https://www.bloomberg.com/news/features/2016-11-30/confessions-of-an-instagram-influencer


 

Smith, Ken (red.) (2005). Handbook of visual communication: theory, methods, and media . 
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 

 

Tanaka-ishii, Kumiko; Ishii, Yuichiro. 2007. Icon, index, symbol and denotation, 

connotation, metasign, Semiotica , Vol.2007(166), pp.393-407  

 
Taft, Charles. 1997. Meaning and Context: Comparisons of Semantic Ratings of Colors on 
Samples and Objects. Color Research And Application, 1 July 1996, Vol.22(1), pp.40-50 
 
Tidningarnas Telegrambyrå AB. 2016. Så många användare når Instagram . 21 Juni. 
http://www.di.se/artiklar/2016/6/21/sa-manga-anvandare-nar-instagram/, (Hämtad 19-10-16) 
 

Vihma, Susann (red.) (2010). Design semiotics in use . [Helsinki]: Aalto university, school of 
art and design 

 

Walton, Kendall L. (1990). Mimesis as make-believe: on the foundations of the 
representational arts . Cambridge, Mass.: Harvard University Press 

Walton Kendall L.. 1984. Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism. 
Noûz.  1 mars 1984. Vol.18(1). pp.67-72.  
 
Widawska-Stanisz. 2014 Social media as a new channel for company communication on the 
example of clothing company, Marketing ì Menedžment Innovacìj , 01 March 2014, Vol.5(1), 
pp.92-97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.di.se/artiklar/2016/6/21/sa-manga-anvandare-nar-instagram/


 

 

9. Bilagor 

9.1 Företagsurval 

H&M 17,9 miljoner följare 

Ikea sverige 220 tusen följare 

Marabou sverige 193 tusen följare 

Volvocars 228 tusen följare 

Åhlens 172 tusen följare 

 

Chiquelle 250 tusen följare 

Makeupstore 170 tusen följare 

Monki  293 tusen följare 

Fitnessguru 146 tusen följare 

Spotify 786 tusen följare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Kodschema & tolkningsregler 

Frågorna i detta kodschema är använt till att tolka alla bilder i studien. Frågorna kategoriseras 

efter Denotation, Konnotation. Du kan läsa mer om det under kapitel 5.1.  

9.2.1 Frågor 

Denotativa frågor 

1. Vilka objekt innehåller bilden? 

2. Vilka färger innehåller bilden?  

3. Finns det grafiska element på bilden? 

4. Om ja, hur ser de grafiska elementen ut? 

5. Finns det text tillagt på bilden? 

6. Om ja, hur ser typografin ut? 

7. Om det finns både text och grafiska element på bilden, hur samspelar dem? 

8. Finns det människor på bilden? 

9. Vart ligger fokus i bilden? 

Konnotativa frågor 

10. Vad tror vi är syftet bakom bilden? 

11. Väcker bilden några känslor? 

12. Hur tolkar vi bilden? vad händer i bilden,vad är historien bakom? 

9.2.2 Tolkningsregler 

Frågorna har kategoriserats efter de två reglerna som tidigare nämnts i kapitel 5.1. Denotation 

betyder att vi tolkar det vi ser med blotta ögat. Konnotation syftar på meningen bakom en 

bild. För en mer utförlig beskrivning läs i kapitel 5.1. 

 

 

 

 

 

 



 

9.3 Bilder  

9.3.1 H&M    

 
1. Publicerad av H&M 26-12-16        2. Publicerad av H&M 26-12-26        3. Publicerad av H&M 26-12-26 

 
4. Publicerad av H&M 25-12-16        5. Publicerad av H&M 24-12-16       6. Publicerad av H&M 24-12-16 

 

7. Publicerad av H&M 24-12-16        8. Publicerad av H&M 22-12-16      9. Publicerad av H&M 22-12-16 

 



 

 
10. Publicerad av H&M 22-12-16  11. Publicerad av H&M 21-12-16    12. Publicerad av H&M 21-12-16 

 
13. Publicerad av H&M 21-12-16  14. Publicerad av H&M 21-12-16    15. Publicerad av H&M 20-12-16 

 
16. Publicerad av H&M 20-12-16  17.Publicerad av H&M 20-12-16    18. Publicerad av H&M 19-12-16 

 

19. Publicerad av H&M 19-12-16   20. Publicerad av H&M 18-12-16   21. Publicerad av H&M 18-12-16 

 



 

 
22. Publicerad av H&M 18-12-16   23. Publicerad av H&M 17-12-16   24. Publicerad av H&M 17-12-16 

 

25. Publicerad av H&M 17-12-16 

  

 



 

9.3.2 VOLVO 

 

1. Publicerad av Volvo 27-12-16          2. Publicerad av Volvo 24-12-16    3. Publicerad av Volvo 23-12-16  

 
4. Publicerad av Volvo 19-12-16         5. Publicerad av Volvo 18-12-16           6. Publicerad av Volvo 14-12-16

 
7. Publicerad av Volvo 12-12-16         8. Publicerad av Volvo 11-12-16          9. Publicerad av Volvo 10-12-16 

 



 

 
10. Publicerad av Volvo 10-12-16      11. Publicerad av Volvo 06-12-16      12. Publicerad av Volvo 05-12-16 

 
13. Publicerad av Volvo 05-12-16        14. Publicerad av Volvo 01-12-16      15. Publicerad av Volvo 29-11-16 

 
16. Publicerad av Volvo 28-11-16    17. Publicerad av Volvo 24-11-16    18. Publicerad av Volvo 22-11-16 

 



 

19. Publicerad av Volvo 22-11-16    20. Publicerad av Volvo 21-11-16     21. Publicerad av Volvo 17-11-16 

 
22. Publicerad av Volvo 14-11-16    23. Publicerad av Volvo 10-11-16     24. Publicerad av Volvo 08-11-16 

 
25. Publicerad av Volvo 07-11-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4 Undersökning 

9.4.1 H&M 

Bild-1 

 

1. En jumper, ett par mjukisbyxor, en blombukett, ett halsband och ett par skor ovanpå 

en träskiva av något slag. 

2. Turkos, grå, vit, grön, mörkblå, svart, guld och blekrosa. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Hela bilden är fokuserad och har skärpa. 

10. Syftet tror jag är att visa upp produkter man ska använda tillsammans, kanske 

utomhus då ytterskor också är på bilden. Syftet är alltså att sälja produkterna i bilden. 

11. Jag känner mig lugn, och sugen på att gå ut och plocka blommor. 

12. Bilden tolkar jag som en vårbild, konstigt eftersom bilden är publicerad i December. 

Ljuset och produkterna får mig att tänka på våren, kanske är detta en inblick i nästa 

säsongens mode? 

 



 

Bild-2 

 

1. En person med öppen mun. Hen har näsring, öronring och en tatuering på vänster öra. 

2. Vit, brun, rosa, svart och silver. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Personen i bilden är i fokus, bakgrunden är suddig och vit. 

10. Syftet tror jag är att uppmärksamma personen på bilden, förmodligen har hen en 

speciell betydelse för HM, eller är betydelsefull på något annat sätt. 

11. Bilden är lekfull, och jag blir glad av att titta på den. 

12. Bilden visar en person som ler och är glad, förmodligen är det någonting som gör 

personen glad, kanske en vän eller bekant. Den stadiga ögonkontakten gör att jag 

upplever att personen känner den hen tittar på. 

 

 



 

Bild-3 

 

1. Två par med hörlurar, en glittrig ask med en rosett på, ett telefonfodral och glitter. 

2. Svart, silver, grått och beige. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är på asken med innehåll, glittret och bakgrunden är suddigt och ur fokus. 

10. Förmodligen att visa upp dessa tre produkter, kanske ska man ha med dem till en fest, 

eller köpa alla tre samtidigt. 

11. Jag blir lite uppspelt när jag tittar på bilden, man tänker på nyårsafton och fest. 

12. Jag tänker på nyårsafton, så jag tänker att produkterna kan vara det man behöver för 

en lyckad fest. 

 

 



 

Bild-4 

 

1. En klädhängare, en klänning, ett par skor, två jackor, en jumper och två kjolar. 

2. Rosa, vitt, svart, brunt, silver och rött. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Hela bilden är i fokus, men blicken dras till klänningen då den täcker mest yta av 

bilden. 

10. Att visa upp nya tillskott av kläder till butiken, att ge förslag på hur man kan hänga 

dem hemma hos sig eller hur man kan “inreda” med sina kläder. Förstås att sälja 

produkterna också. 

11. Jag känner mig lugn, det är fint med matchande färger, men den väcker inga speciella 

känslor. 

12. Bilden ser ut som någons garderob, H&M kanske vill visa hur man själv kan inreda 

hemma och vilka kläder man ska ha på sig. 

 



 

Bild-5 

 

1. En morgonrock, en duk, en jumper, ett par glasögon, några hudvårdsprodukter, ett par 

tofflor, en pyjamasbyxa, en grangren och ett anteckningsblock. Allting ligger på 

någon typ av bräda. 

2. Brunt, grönt, vitt, ljusblått, gult, svart och silver. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Alla objekt är i fokus, och bakgrunden är skarp. 

10. Att visa upp produkterna och visa upp saker som ska användas tillsammans. Varför 

det är en gren där är oklart. Det känns som att produkterna är spa-relaterade, eller 

något i den stilen. 

11. Jag blir sugen på att bada, och läsa. Men man blir inte glad av bilden, den känns mer 

mysig än uppiggande. 

12. Någon är på spa och det här är vad personen hade med sig, eventuellt så ska personen 

gå och lägga sig och det här är sovsaker. 

 



 

Bild-6 

 

1. En person sitter på en stol i ett rosa rum.  

2. Rosa, vitt, svart, beige och brunt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Fokuset är på personen på stolen. 

10. Att visa upp kläderna personen har på sig, speciellt skorna eller byxorna, då personen 

viker fram benet mot kameran. 

11. Jag blir inte sugen på att köpa byxorna, då personen ser lite arg ut. 

12. Det är en person som sitter ner och tar det lugnt. Hen ser ut som att hen är arg, kanske 

är solen i ögonen. 

 

 



 

Bild-7 

 

1.  Tre snöflingor gjorda av papper, en julkalender och en tröja med en snögubbe på 

huvan. Bakgrunden är blå. 

2. Vitt, turkos, rött, svart och orange. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Alla saker är i fokus, men ögat dras mot tröjan då den har en stor röd detalj på sig. 

10. Det ser ut som en julbild, och med tanke på när den är publicerad så är det kanske en 

“god jul från H&M”- bild. Syftet är väl att visa upp lite produkter som har med julen 

att göra. 

11. Ja man får julkänslor, det känns lite kallt dock, som att det är en kall vinter. En kall jul 

tänker man på. 

12. Det känns som att produkterna kanske är riktade mot barn, jag tänker då att det är ett 

barn som lagt ifrån sig sakerna på julafton eller något sådant. 

 



 

Bild-8 

 

1. Några ringar, en sko, en väska, ett par jeans och en jumper. 

2. Turkost, mörkblått, svart, silver, brunt och vitt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Alla saker är i fokus men eftersom att väskan är i mitten dras ögat till den. 

10. Syftet är att visa upp en utstyrsel man kan ha på sig, inspiration till klädval. Dock bara 

en sko.  

11. Man blir lugn av bilden, blått är för mig väldigt lugnande, det ser fint ut tillrättalagt. 

12. En person ska ut på fest, eller kanske till jobbet, eventuellt har personen bara ett ben. 

 



 

Bild-9 

 

1. En person på ett berg joggar ned för berget, träd, snö, sportiga kläder och glasögon, en 

vit himmel. 

2. Vitt, grönt, svart, rött, blått, orange och brunt. 

3. Nej 

4. -  

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Bilden är fokuserad, men blicken dras mot personen då han står ut från bakgrunden. 

10. Syftet är antingen att sälja sportkläder, eller så är personen på bilden någon speciell 

person som H&M vill lyfta fram. Eventuellt så är det reklam för berget. 

11. Man känner sig fräsch när man tittar på bilden, man kan känna andningen och 

träningen. 

12. En person är ute och joggar i ett tufft vinterlandskap, kanske tar hen en paus från 

julstressen och joggar. 

 



 

Bild-10 

 

1. Två mobiler, en blomma, två ringar, tre par hörlurar, ett paket och någonting som ser 

ut som en powerbank. (En laddare till telefonen som drivs på batterier). 

2. Vitt, guld, silver, brunt, beige och brons. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset ligger främst i förgrunden, på de större hörlurarna och blomman, sedan blir 

det suddigare i mellan- och bakgrunden. 

10. Syftet är förmodligen att de vill sälja dessa produkter, eventuellt har dom ett 

samarbete med något företag som säljer mobiltelefoner. 

11. Bilden känns som en tidig morgon, det är lugnt och fridfullt. 

12. Historien är en musikälskande människa, gillar bling och är utåtriktad och som ska på 

fest ikväll. 

 



 

Bild-11 

 

1. Bilden är delad i två, ena delen är en närbild på en person den andra är en 

helkroppsbild. Personen i bilderna har en glittrig klänning på sig. 

2. Svart, vitt, beige, turkos, brunt och rosa. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Båda delarna av bilden är i fokus, men man tittar på den vänstra sidan först, då det 

motivet är större. 

10. Att sälja den klänningen personen har på sig i bilden. Kanske är kläderna speciella för 

säsongen, eller ett väldigt populärt plagg. 

11. Man tänker på fest, det finns inte så mycket andra känslor i bilden. 

12. Historien är att en person har en festklänning på sig, kanske är hen på fest. 

 



 

Bild-12

 

1. Fyra personer står framför ett tegelhus, iförda lite olika kläder och accessoarer.  

2. Brunt, svart, rosa, vitt, beige, silver, rött,orange och blått. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, fyra stycken. 

9. Fokus är på alla människor, det är inget speciellt blicken dras till. 

10. Syftet är att visa upp kläderna på personerna, visa upp ett lite mer festligt sortiment. 

11. Man blir glad av bilden, den känns lite mer familjär och man tänker på sina kompisar 

när man ser den. 

12. Historien är fyra vänner som är ute på stan och kanske tar en fika eller är på väg till en 

fest. Bilden är tagen av en annan kompis eventuellt. 

 

 

 



 

Bild-13 

 

1. En person står framför en vägg med en vinterjacka halvt på sig. Personen befinner sig 

utomhus. 

2. Svart, blått, vitt, grått, brunt, rött och silver. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Fokuset är på personen i förgrunden. Bakgrunden är skarp, men man tittar inte på den. 

10. Syftet är förmodligen att visa upp en ny vinterjacka, eller nya saker för vintern. Bilden 

känns som att det är kallt ute, och personen på bilden har polojumper på sig. 

11. Känslan är kall, det ser kallt ut med kalla färger och kombinationen av vinterjackan 

och polojumpern. 

12. Personen på bilden fryser, och är lite tillbakadragen och kall, hen väntar på något. 

Kanske att någon ska komma med kaffe. 

 



 

Bild-14 

 

1. En kappa, en stövel, ett armband, ett par örhängen och många gula papper. Sakerna 

verkar ligga på ett belyst golv. 

2. Gult, vitt, svart och guld. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset ligger på kappan och stövlarna, man ser det andra skarpt men blicken dras 

mot de två sakerna. 

10. Att visa upp kläderna, eventuellt är det här äldre kläder som de vill visa upp, det 

känns inte som nytillskott. 

11. Man tänker på gamla filmer, kanske från 80-talet eller 70, lite nostalgisk men glad på 

samma gång. 

12. En person på en filminspelning har lagt ifrån sig scenkläderna på golvet. 

 



 

Bild-15 

 

1. En person med polojumper med ett väldigt stort örhänge. 

2. Svart och vitt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. En person 

9. På personen i bilden, bakgrunden är lite suddig. 

10. Kanske att visa upp tröjan eller örhänget. Det kanske är extrapris på någon av dessa 

två artiklar som H&M vill uppmärksamma. 

11. Man undrar vad personen i bilden tittar på, man blir fundersam. 

12. Historien kanske är att personen har tappat ena örhänget på golvet och letar efter det. 

 



 

Bild-16 

 

1. En person med paraply står på en balkong ovanför en stor stad, med berg och dimma i 

bakgrunden. Det finns även träd och något som ser ut som vatten. 

2. Svart, grått, rosa, beige, orange, brunt, grönt, vitt och blått. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Fokuset är på personen i mitten av bilden. 

10. Syftet är att sälja regnkläder eller paraplyn. Kanske göra reklam för staden personen 

befinner sig i.  

11. Känslan är en kall känsla, en kall “höstdagskänsla”.  

12. Jag tänker mig att personen är glad men kall i hösten, kanske ser hon fram emot 

varmare väder. 

 



 

Bild-17 

 

1. Två bodys för småbarn, tre par byxor, tre jumprar, ett par skor, en låda sockar, tre 

paket, ett gosedjur, några flaggor, två papperslampor eller dekorationer och vad som 

ser ut som en stickad krona. 

2. Vitt, grått, silver, beige, svart, blått, guld och grönt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är på hela bilden, ögat dras inte till något speciellt. 

10. Syftet är förmodligen att visa upp barnkläder och saker som små barn ska ha. 

11. Känslan är varm och mjuk och lite lekfull. 

12. Kanske är det barnkalas, och det här är ett bord med alla saker barnet eller barnen fått 

på sin födelsedag. 

 



 

Bild-18 

 

1. Två mössor, ett par vantar, två halsdukar, några nagellack, ett litet hus, ett par skor, ett 

linne, några tröjor, ett halsband, ett paket, en plånbok, två ögonskuggor och några fler 

sminkprodukter och de där två vita dekorationsbollarna från förra bilden. 

2. Rosa, orange, grått, vitt, svart, vitt, grönt, rött och silver. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är på alla saker i bilden, det är inget speciellt som fångar blicken. 

10. Syftet är att visa upp produkterna, kanske är det något erbjudande som gäller just 

dessa saker. 

11. Inga speciella känslor, lugn. 

12. Historien kan vara att det är en önskelista på saker som någon vill ha i julklapp. 

 

 



 

Bild-19 

 

1. En person står på en äng i en väldigt atletisk pose som blickar ut mot en himmel. 

2. Svart, grönt, lila, beige och vitt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. Fokuset är på personen i bilden. 

10. Syftet är kanske att lyfta fram den här specifika personen, göra reklam för kläderna 

hon har på sig, platsen eller så kan det vara ett inlägg som bara är som utfyllnad. 

11. Jag känner mig fridfull när man tittar på bilden. 

12. Jag tolkar bilden som att det är en tjej som gör yoga på en äng och är riktigt sådär 

spirituell. 

 



 

Bild-20 

 

1. En säng med kuddar, en pyjamas, ett par tofflor, en bricka med några muggar på och 

ett ljus från fönster som om persiennerna var neddragna. 

2. Rosa, svart, guld, grönt, vitt, brunt och blått. 

3. Nej 

4. - 

5. Ja på ljuset står det “Calm”. 

6. Det är satt i ett stort sans-serif typsnitt i guldfärg. Typsnittet är väldigt spetsigt. 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är på brickan i bilden. 

10. Syftet är att visa en mysig miljö, kanske göra reklam för H&M Homes, produkter mer 

tydligt än tidigare bilder. 

11. Man får en mysig känsla, en mysig och varm känsla. 

12. Kanske har det sovit någon här, de har gått upp ur sängen och gått för att dra upp 

draperierna eller göra mer kaffe. 

 



 

Bild-21 

 

1. En person mot en grå bakgrund. 

2. Svart och vitt. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. -  

8. Ja, en person. 

9. Fokuset är på personen i bilden. 

10. Syftet är förmodligen att visa upp kläderna, det ser ut som en typisk “klädannons”. 

11. Bilden känns stel och kall.  

12. Den här personen på bilden hukar sig för att plocka upp något, eller så är hen arg över 

någonting och vill inte ställa sig upp. 

 

 



 

Bild-22 

 

1. Fyra par baddräkter/badshorts, några sandaler, tre solglasögon, ett par dykarglasögon, 

två hattar, en kamera, några tröjor och shorts och ett palmblad. 

2. Grönt, rosa, blått, vitt, grönt, lila, gult, rött, grått, svart och guld. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är på alla grejer på bilden. 

10. Syftet är förmodligen att sälja alla saker på bilden, kanske är det billigare med 

sommarkläder nu, då det är vinter när bilden läggs ut. 

11. Man får en varm och solig känsla av bilden. 

12. En familj som ska på semester, de kollar till packningen innan de ska fara. 

 

 



 

Bild-23 

 

1. Två personer som står framför en vägg. 

2. Grått, svart, vitt, beige, brunt, rosa och silver. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, två stycken. 

9. Bilden är fokuserad på de två personerna i bilden. 

10. Syftet är förmodligen att visa upp kläderna personerna har på sig. 

11. Inga speciella, i sådana fall att man känner sig uttråkad. Det är ingenting som 

exalterar en i bilden. 

12. De två tjejerna ska på en fin middagsbjudning kanske, eller ut någonstans 

tillsammans. 

 



 

Bild-24 

 

1. En kjol, två handväskor, en skjorta, ett läppstift, en kam, en puderdosa, en nyckel, ett 

par örhängen, en bok, en låda, en ring, ett par hörlurar, en ringklocka, en öppnare, en 

LP-spelare med lock, ett par skor två par glasögon, en låda med praliner, godis, ett 

dominospel, en kaffekopp, en polkagris, en flagga, en kartbok och en ensam sko.  

2. Grönt, svart, gult, silver, blått, rött, rosa, orange, vitt, gult, brunt och beige. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej 

9. Fokuset är främst på LP-spelaren då den tar upp mest av bilden och har en väldigt 

mörk färg. 

10. Syftet är att visa upp alla saker på bilden, locka till att köpa dem och kanske köpa 

saker på H&M Home också. 

11. Jag blir glad när jag ser bilden, den är väldigt fin och tillrättalagd. 

12. Jag tänker mig att det är ett par som ska klä upp sig för att gå på dans. 

 



 

Bild-25 

 

1. En person som står i trafik. En stad är bakom hen. 

2. Blått, vitt, brunt, silver, beige, grönt, svart och gult. 

3. Nej 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, en person. 

9. På personen i bilden, bakgrunden är suddig. 

10. Syftet är att visa upp kläderna personen har på sig och eventuellt staden som är i 

bakgrunden.  

11. Känslan är äventyrlig och lite stressad med den suddiga bakgrunden. 

12. Jag tänker mig att personen på bilden är en statsperson som är väldigt upptagen av sig. 

 



 

9.4.2 Volvo 

Bild-1 

 

1.  Himmel och berg i bakgrunden samt träd framför. I förgrunden står en bil riktad åt 

vänster med en cykel på taket. Bilen står på asfalt med vita linjer på.  

2. Olika nyanser av grått, vitt, grönt och svart samt lite rött. 

3.  Ja, Volvos logga. 

4.  Text i versaler på bakluckan på bilen. 

5.  Nej. 

6.  -  

7.  - 

8.  Nej. 

9.  Fokus ligger på bilen. 

10.  Syftet kan vara att visa upp bilen som produkt och riktar sig till människor som lever 

friluftsliv och att bilen passar för människor med denna livsstil. 

11.  Jag som betraktare känner ett lugn när jag ser bilden. 

12.  Jag tolkar bilden som att personen som äger bilen åkt ut i vildmarken för att cykla i 

naturen. 

 



 

Bild-2 

 

1.  Himmel och berg i bakgrunden, i mitten av bilden är det en sjö och klippor där två 

människor som håller om varandra. I förgrunden står en bil som är ur fokus men 

riktad åt vänster. 

2.  Olika nyanser av grått, vitt, grönt och svart. 

3.  Nej 

4.  - 

5.  Nej. 

6.  -  

7.  - 

8.  Ja.  

9.  Fokus ligger på människorna. 

10.  Syftet kan tolkas vara att Volvos bilar även riktar sig till människor som inte är 

bilintresserade utan fokus ligger i vad ägarna till denna bilen kan uppleva. 

11.  Jag som betraktare känner ett lugn när jag ser bilden. 

12.  Att fokus ligger på människorna och deras liv, att bilen endast är ett färdmedel som 

människorna använder sig av för att leva livet.  

 

 



 

Bild-3 

 

1.  I bakgrunden är det barrträd samt lövträd, en väg går i nedre delen av bilden med löv 

på, en bil står på vägen riktad åt vänster. Några grenar med löv finns i förgrunden. 

2.  Olika nyanser av grönt, gult, orange och grått samt blått och lite rött. 

3.  Ja, registreringskylten i fram på bilen. 

4.  Svart text på den vita registreringsskylten 

5.  Nej. 

6.  -  

7.  - 

8.  Nej.  

9.  Fokus ligger på bilen. 

10.  Syftet kan tolkas vara att visa upp Volvos bil för konsumenten i skogsmiljö- 

11.  Jag som betraktare känner ett lugn när jag ser bilden. 

12.  Fokus ligger på bilen, den är ute i skogen vilket återigen kan fokusera på inriktningen 

mot friluftslivet. 

 

 

 

 



 

Bild-4 

 

1.  En bil är placerad i mitten i nedre delen av bilden, riktad åt höger. I bakgrunden finns 

en typ av byggnad, samt en mur i grått och genomskinligt material. 

2.  Olika nyanser av grått, vitt och svart samt lite rött. 

3.  Det finns text på registreringskylten på bilen. 

4.  Svart text på en vit skylt i bak på bilen.  

5.  Nej. 

6.  -  

7.  - 

8.  Nej. 

9.  Fokus ligger på fönstren på byggnaden i bakgrunden. 

10.  Syftet med denna bild kan vara att visa upp bilen i en typ av stadsmiljö för att rikta 

sig till människor i städer. 

11.  Jag som betraktare blir uppjagad av bilden, den känns hotfull. 

12.  Bilden känns hotfull, som att en storm eller någon annan katastrof är på väg att ske.  

 

 

 



 

Bild-5 

 

1.  En bil syns rakt framifrån i förgrunden på en väg, bara halva bilen syns. Himmel i 

bakgrunden som möts med gräs. Solen lyser bakom bilen. 

2.  Olika nyanser av grönt, gult, vitt, svart, grått samt lite blått.. 

3.  Nej 

4.  - 

5.  Nej. 

6.  -  

7.  Nej. 

8.  -  

9.  Fokus ligger på bilen. 

10.  Syftet kan vara att bilen symboliserar framtiden, då den åker bort från solen.  

11.  Jag som betraktare känner lugn och spänning när jag ser bilden.  

12.  Bilden kan tolkas som att den symboliserar framtiden då bilen ligger på höger sida 

och åker bort från solen. Detta kan betyda att bilen passar för människor som är 

äventyrliga. 

 

 



 

Bild-6 

 

1. Bilden är tagen på en bro med sex körfiler där de alla är vältrafikerade. Till vänster 

går det människor.  

2.  Olika nyanser av grått, svart, vitt och rött. 

3.  Ja, texten på registreringsskylten. 

4.  Det är en svart eller mörkgrå text på den vita registreringsskylten. 

5.  Nej. 

6.  -  

7.  - 

8.  Nej.  

9.  Fokus ligger på en bil i mitten som är närmast kameran. 

10.  Syftet med bilden kan vara att visa upp bilen i ett välkänt sammanhang då bron som 

bilen åker på är golden gate bron som skapar igenkänning hos betraktaren.  

11.  Jag som betraktare känner trötthet av att se på bilden då den är lite stressig med 

mycket trafik. 

12.  Bilden kan tolkas som att den symboliserar vardagen hos många människor, att 

personen som äger bilen i fokus har haft en lång dag och nu är påväg hem. 

 



 

Bild-7 

 

1. En bil står på en väg riktad åt höger, där det i bakgrunden finns träd, en äng eller 

möjligtvis en park med dimma samt ett hus i slutet av vägen bakom bilen.  

2. Bilden innehåller olika nyanset av vitt, grått, grönt och svart. 

3. Ja, registreringskylten. 

4. Svart text på den vita registreringsskylten. 

5. Nej. 

6. - 

7. -  

8. Nej 

9. Fokuset i bilden ligger på bilen. 

10. Syftet med bilden kan tolkas vara framtiden, nya äventyr och liknande då bilen är 

riktad åt höger. 

11. Den väcker lite oroliga känslor då den är ganska mörk i färgerna i kombination med 

dimman.  

12. Jag som betraktare tolkar bilden som att bilägaren är påväg någon annanstans, att 

huset i bakgrunden är hemmet och att denne nu åker mot framtiden. 

 

 



 

Bild-8 

 

1. I bakgrunden på bilden finns det en grå eventuellt molning himmel och berg i 

anslutning till en sjö som finns i mitten på bilden. Runt sjön finns en stad med hus 

med lampor som lyser. I frögrunden finns byggnader och träd. Bilden är tagen i ett 

landskapsperspektiv.  

2. Olika nyanser av vitt, grått, blått, svart, gult och lite grönt. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på sjön och bergen i bakgrunden. 

10. Jag tolkar som att syftet med denna bild är att skapa variation i flödet på Volvos 

instagram för att inte endast publicera bilder på deras produkter. 

11. Den väcker känslan av lugn och utanförskap då husen lyser men betraktaren befinner 

sig ensam utanför staden. 

12. Bilden kan tolkas som att alla människor lever sina egna liv. Att i en stad bor 

människor så nära inpå varandra men ändå så avskilt från varandra. 

 

 



 

Bild-9 

 

1. En bil står på en röd matta riktad åt vänster, bara en del av bilen är med på bilden, den 

bakre dörren är öppnad av en person i svarta kläder och en svartvit hatt. I bakgrunden 

finns byggnader. En fot sticker ut under bildörren med en svart klacksko. 

2. Bilden innehåller svart, grått, rött, vitt, beige. 

3. Ja, på den främre bildörren. 

4. Det är en rund gul logga och under den står det med vit text “Nobelpriset” och under 

det “The Nobel Price” i vit text i ett serif typsnitt.  

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja, två personer, en som kliver ur bilen och en som öppnar bildörren. 

9. Fokus ligger på bildörren som öppnas. 

10. Syftet med bilden kan vara att Volvo vill visa upp sina produkter i välkända 

sammanhang som nobelpriset är. 

11. Bilden känns exklusiv och får betraktaren att känna lyx. 

12. En människa som ska besöka nobelfesten har åkt dit och får dörren öppnad till att 

stiga ur av personen som kan antas parkerar bilarna.  

 



 

Bild-10 

 

1. Bilden är tagen i naturen, i bakgrunden till vänster finns en äng med träd som möter 

himlen. En grusväg går genom bilden där det i slutet av vägen finns en byggnad, 

möjligtvis ett garage. På sidan av vägen finns ett svart räcke och vid räcket finns det 

träd och buskar som sträcker sig uppåt. På vägen står en svart bil av äldre modell som 

är riktad åt vänster. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grönt, grått, vitt, blått, beige och svart 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen på vägen.  

10. Syftet med bilden kan vara att skapa variation i flödet hos Volvo genom att publicera 

en bild som känns lite gammaldags gentemot dagens bilar. 

11. Bilden känns fridfull. Det är ett mjukt, varmt ljus över bilden och bilen är riktad åt 

vänster vilket ger känslan av lugn. 

12. Bilden känns som att den är tagen från en annan tid då bilen är av äldre modell. 

Tillsammans med ljuset så känns bilden lite som en saga. 

 

 



 

Bild-11 

 

1. I förgrunden finns bakdelen av en svart bil. I bakgrunden finns det människor i 

oskärpa som går i en trappa på någon typ av byggnad. 

2. Olika nyanser av svart och grått, lite rött och lite blått. 

3. Ja i bak på bilen. 

4. Det står i en sans-serif med versaler “Volvo official car”. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Ja i bakgrunden och i oskärpa. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet kan vara att visa upp bilen. 

11. Bilden ger känslan av exklusivitet. 

12. Jag som betraktaren tolkar bilden som att bilen kör inne i staden i en stressig vardag. 

 



 

Bild-12 

 

1. Berg i bakgrunden som möts med en blå himmel. Framför bergen finns en hel del träd 

som kan tolkas som skog. Framför träden är ett öppet fält med enstaka små träd. I 

förgrunden på bilden står en bil i en mörk färg lätt riktad åt höger. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av vitt, blått, svart och grått samt enstaka klickar med 

gult. 

3. Registreringskylten. 

4. Det är svart text på den vita skylten. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet med denna bild kan vara att visa upp bilen i naturen för att rikta sig till 

människor som kör mycket i dessa typer av sammanhang. 

11. Bilden känns lite enslig men samtidigt fridfull. 

12. Bilden känns som att den är tagen långt borta från samhället. Bilen känns alltså 

anpassad för människor som åker långt och för människor som spenderar tid i naturen. 

 



 

Bild-13 

 

1. Bilden är tagen snett nerifrån på en grå bil på den främre bilen och backspegeln samt 

en del av det främre däcket. På bildörren finns en logga av nobelpriset. Bakgrunden är 

grå. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grått, svart och vitt.  

3. På bildörren finns en logga av nobelpriset.  

4. Loggan är i en gul färg och under denna står “Nobelpriset” i en vit serif. Under denna 

finns det ytterligare en text i en kursiv serif som följer “The Nobel Prize”. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på loggan i bilden. 

10. Syftet bakom bilden kan vara att koppla samman Volvo med ett välkänt koncept som 

nobelpriset för att skapa igenkänning hos Volvo och ge känslan av mer lyx. 

11. Bilden känns lyxig och exklusiv. 

12. Det känns som att bilen på bilden är enkom för deltagarna på nobelpriset. 

 



 

Bild-14 

 

1. Bilden är tagen uppifrån, det är en bil på bilden som står på asfalt. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grått, svart och beige samt lite rött. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet bakom bilen kan vara att skapa variation bland bilderna och visa upp bilen 

genom en annan vinkel. 

11. Bilden känns lugn och stillsam men inte fridfull. 

12. Jag som betraktare tolkar bilden som att ägaren av bilen har parkerat den tillfälligt för 

att uträtta några ärenden på eftermiddagen då ljuset kommer högt från himlen. 

 



 

Bild-15 

 

1. En person står i profil och tittar åt höger, bakgrunden skiftar i vitt och grått och kan 

eventuellt tolkas som isberg. Personens spegelbild reflekteras i något blankt material 

under henne. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av vitt, grått svart och beige. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej 

6. - 

7. - 

8. Ja en person som står i profil och ser bortåt. 

9. Fokus ligger på personen. 

10. Syftet med denna bild kan vara att fokusera på människan som äger bilen och inte 

själva bilen som de egentligen vill sälja. 

11. Bilden väcker lugn och fridfullhet. 

12. Personen kollar åt höger vilket kan tolkas som att denne ser i in i framtiden och 

fokuserar på det. Vilket kan då tolkas som att bilen inte kommer vara några 

bekymmer utan för ägaren mot framtiden. 

 

 



 

Bild-16 

 

1. I bakgrunden finns det berg som möter himlen.  I förgrunden står en grå bil på asfalt 

och bakom den ett barrträd. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grått, blått, vitt, svart, gult och lite rött. 

3. Volvos logga samt registreringskylten. 

4. I loggan står det “Volvo” i cirkeln samt på den vita skylten står det med svarta 

versaler. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus hamnar på bergen i bakgrunden. 

10. Syftet kan vara att visa upp bilen i naturen. 

11. Frihet, fridfullhet och lugn. 

12. Bilden kan tolkas som att ägaren åker långt och spenderar tid i naturen. 

 

 

 



 

Bild-17 

 

1. Bilden är tagen i bilen. I bakgrunden går en väg rakt framåt och runtom är det ett 

bergigt landskap. Människan som kör bilen håller händerna på ratten. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grönt, grått, svart, vitt och beige samt lite blått. 

3. Volvos logga. 

4. Volvos logga sitter mitt på ratten i ett blankt material. 

5. Nej. 

6. - 

7. Nej. 

8. En människas händer syns på ratten.  

9. Fokus ligger på människans händer på ratten. 

10. Syftet kan vara att visa en annan vinkel av bilarna som Volvo säljer. Att visa dessa ur 

ett annat perspektiv. 

11. Bilden väcker en känsla av lugn. 

12. Bilden kan tolkas som att människan som kör det har en lång resa framför sig, då 

vägen går framåt, det är lite mulet och händerna ser ut att hållas stadigt på ratten som 

att de inte kommer flytta sig på ett tag. 

 

 



 

Bild-18 

 

1. En silhuett av något typ av föremål står på en typ av podium. Bakgrunden är upplyst. 

2. Olika nyanser av svart, vitt och grått. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på silhuetten. 

10. Syftet med bilden kan vara att visa upp någon typ av deras produkter på ett nytt och 

annorlunda sätt. 

11. Bilden är kontrastrik vilket gör att den känns lite hotfull och skapar ett intresse hos 

betraktaren. 

12. Det är en annorlunda typ av bild då det inte är helt tydligt vad som är på bilden utan 

det är starka kontraster med mycket skuggor.  

 

 

 

 



 

Bild-19 

 

1. Bilden innehåller en klocka med mätare. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av svart, grått och vitt. 

3. På bilden står det Volvo och siffror. 

4. Siffrorna är placerade i en ring och Volvo står i nedre delen av cirkeln. Typsnittet är 

en sans-serif. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på klockan. 

10. Syftet kan vara att visa upp Volvos logga samt fokusera på andra detaljer än endast 

bilen i helhet. 

11. Bilden är neutral, stillsam. 

12. Bilden kan tolkas som att Volvo vill visa upp sitt varumärke. 

 

 



 

Bild-20 

 

1. En bil står på en kullerstensgatan riktad mot betraktaren. Till vänster och bakom bilen 

står tegelhus med tegeltak.  

2. Olika nyanser av grått, rött grönt, gult, blått, orange, svart och vit. 

3. Volvos logga och registreringsskylten. 

4. Loggan i ett blankt material och svart text på den vita registreringsskylten. 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet med bilden är att visa upp bilen i en liten stad i en idyllisk miljö för att få 

betraktaren att känna att bilen passar in i även sådana sammanhang. 

11. Bilden väcker ett lugn. 

12. Bilen är i en liten och gammal stad med små hus. 

 

 

 

 



 

Bild-21 

 

1. I bakgrunden finns havet som möter himlen och ett berg. Till höger i vattnet går en 

brygga. En bil riktad åt vänster syns på vänster sida, endast den bakre delen syns. 

Bilen står på gräset. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av grönt, rött, svart, vitt och blått. 

3. Volvos logga och bilmodell står på bakluckan på bilen. 

4. Det står i ett silverblank material med versaler i en sans-serif. 

5. Nej. 

6. - 

7. Nej. 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet med bilden kan vara att uppmärksamma just denna modell av bil då namnet på 

den syns tydligt. 

11. Bilden väcker en känsla av lugn och värme. 

12. Bilden kan tolkas som att ägaren av bilen parkerat den vid havet för att ta sig ett dopp, 

eller för att eventuellt ta en tur med sin båt. Bilen kan ses som ett fordon för att 

uppleva livet. 

 



 

Bild-22 

 

1. Ett skogslandskap möter himlen vid horisonten. Någonstans i skogen kommer det rök 

som bolmar upp. Nära betraktaren går en grusväg från höger till vänster med en bil 

riktad åt höger. I förgrunden finns mer träd.  

2. Bilden innehåller olika nyanser av grått, vitt och svart. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus hamnar på röken som stiger upp från skogen i bakgrunden. 

10. Syftet kan vara att publicera en dramatisk bild. 

11. Bilden känns ledsam och dramatisk med de mörka färgerna och med röken som stiger. 

12. Det kan tolkas som att ägaren av bilen är påväg någonstans långt bort då den är riktad 

åt höger. Då bilden är tagen i skogen känns det som att det är långt bort från samhället 

och därmed känns det som en lång resa. 

 

 

 



 

Bild-23 

 

1. Mitt på bilden står en orange bil av äldre modell riktad åt höger, bakom den står några 

träd med solnedgången som lyser genom träden. I förgrunden är en buske utan löv 

som täcker nedre delen av bilen. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av brunt, orange, svart, grått och vitt. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. - 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet med bilden kan vara att återväcka minnen hos människor som tidigare ägt 

denna bil eller en typ. 

11. Den skapar lugn och fridfullhet. 

12. Bilden kan tolkas som en tillbakablick på historien, hur det kan ha sett ut förr i tiden. 

 



 

 

Bild-24 

 

1. Bilden är tagen snett uppifrån på framdelen av en bil som står på kullerstenar. Till 

höger går en människa förbi bilen. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av svart, brunt, vitt och grått. 

3. Volvos logga i fram på bilen. 

4. Den är i ett silvrigt material i fram på bilen. 

5. Nej. 

6. - 

7. Nej. 

8. Ja, en människa bortåt, förbi bilen med ryggen mot betraktaren. 

9. Fokuset är fördelat mellan bilen och människan. 

10. Syftet kan vara att visa upp bilen på ett nytt sätt. 

11. Den känns tråkig och ganska neutral. 

12. Personen på bilden kanske äger bilen eller så kan denne vara avundsjuk på bilen. 

 

 

 

 



 

Bild-25 

 

1. I bakgrunden finns berg som möter himlen. I förgrunden står en bil riktad åt vänster 

med en cykel på taket. Bilen står på en asfalt. 

2. Bilden innehåller olika nyanser av svart, grått, vitt samt en del orange. 

3. Nej. 

4. - 

5. Nej. 

6. - 

7. Nej. 

8. Nej. 

9. Fokus ligger på bilen. 

10. Syftet kan vara att rikta sig till människan som lever friluftslivet. 

11. Bilden känns lugn och fridfull. 

12. Bilden kan tolkas som att människan som äger den uppskattar naturen och att denna 

typ av bil passar människor med denna livsstil. 

 


