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Sammandrag: 

Baltic Yachts tillverkar lyxsegelbåtar utav allra högsta kvalitet som levereras till kunder 
runt hela världen. En central marknadsföringskanal för dem är tidningsmagasin så 
som Boat International och Yachting World som läses av såväl företagets kunder som 
andra intressenter. Hur Baltic Yachts kommunicerar sin brand identitet i dessa 
tidningsmagasin är därför intressant att studera.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur Baltic Yachts framställs i print 
media och undersöka hur detta motsvara den brand identitet företaget kommunicerar 
ut. En semiotisk bildanalys av företagets annonser i utvalda tidningsmagasin utförs för 
att se vad som kommuniceras. Vidare utförs en kvantitativ innehållsanalys av 
tidningsartiklar rörande Baltic Yachts i samma tidningsmagasin för att studera vilka 
värden som kommuniceras där. Resultatet av de båda analyserna jämförs och en 
uppfattning om den totala bilden av Baltics brand identitet som kommuniceras i print 
media formas. 

Resultatet antyder att det finns vissa skillnader i de värden som kommuniceras i 
tidningsartiklar skrivna av utomstående parter och i företagets egna annonser samt att 
vissa delar av brand identiteten kommuniceras mer framgångsrikt än andra. Positivt 
är att Baltics kärnidentitet framkommer i såväl de egna annonserna som i 
tidningsartiklar även om kommunikationen av vissa aspekter kan förbättras. 
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1 INLEDNING 

Baltic Yachts är ett finskt företag som tillverkar och säljer lyxsegelbåtar av världsklass. 

Under de senaste åren har flera av Baltics båtar setts pryda omslaget på internationellt 

kända båtmagasin (Supersail World 2015, Top Yacht Design Magazine 2015). Båtarna 

skräddarsys efter kundernas önskemål, vilket gör varje segelbåt unik och företagets 

produktportfölj divers. En del båtar är ämnade för cruising, var ägaren och gäster kan 

njuta av semester ombord i högsta lyxmiljö. Andra segelbåtar byggs med betoning på 

racing och är då lättare, mer avskalade i inredningen och snabbare men alltid utav 

högsta kvalitet. Kombinationen utav hög teknologi, hantverk och extrem lyx gör 

branschen för seglings superyachts unik.   

Konkurrensen inom branschen är hård, speciellt mellan företagen Baltic Yachts, 

Vitters, Nautor’s Swan, Southern Wind och Wally vilka alla är tillverkare av snabba 

lyxssegelbåtar i storleksklassen kring 100 fot (Yachting World 2015a). Segelbåtar av 

den här typen är mångmiljonprojekt och kunder förhandlar ofta med flera båtvarv 

innan de bestämmer sig för vem som får bygga deras dröm båt.  För att vinna 

förhandlingarna om ett nytt projekt är inte enbart faktorer så som pris och leveranstid 

avgörande utan givetvis även brandet på båten kunden bestämmer sig för att bygga. 

Därför är det viktigt att Baltic Yachts har en tydlig brand identitet som de lyckas 

kommunicera ut till marknaden. Hur företaget väljer att kommunicera ut identiteten 

bestäms utav deras brand profil. 

En central kanal för marknadsföringskommunikation inom branschen är 

internationella tidningsmagasin så som Boat International, Yachting World och 

SuperSail World som ofta delas ut i samband med betydelsefulla evenemang 

exempelvis Monaco Yacht Show eller Düsseldorf Boat Show. Att synas i dessa magasin 

är strategiska val som stöder företagens brand profil. I tidningarna kan Baltic Yachts 

synas både genom egna betalda annonser och i artiklar skrivna av utomstående parter. 

Eftersom dessa tidningsmagasin läses av kunder och potentiella kunder är det centralt 

för Baltic Yachts att lyckas kommunicera rätt värden.  

Ett företag kan kommunicera med sina konsumenter och intressenter på många olika 

sätt och i olika forum beroende på intentionerna med kommunikationen (Peters 

2012:7-8). Sättet att kommunicera har ändrats mycket under de senaste decennierna i 

takt med teknologiutvecklingen. Traditionellt sett har organisationer kommunicerat 

genom public relations som varit inriktade på att skapa publicitet i media och genom 



 

 

2 

intern kommunikation. Under den senare halvan av 1900-talet utvecklades 

kommunikationssättet inom företag till att mera rikta in sig på upprätthållande av 

relationerna till organisationens intressenter och således övergick kommunikationen 

till det vi idag anser vara public relations. (Larsson 2001:16–18). Även om 

kommunikationslandskapet ändrat mycket är det för företagen inom superyacht 

industrin viktigt att ha goda relationer till media för att få så mycket synlighet som 

möjligt. 

Företagens sätt att kommunicera är ett sätt att bygga upp deras brand. Branding har 

förekommit i århundraden i olika former för att särskilja produkter mellan dess 

tillverkare. Ursprungligen började branding med konstnärer som signerade sina tavlor 

men brand som vi känner till dem idag spelar en stor roll i konsumenters vardag och 

finns till bland annat för att generera ekonomisk vinning till företag. (Kotler & Keller 

2009:276) Brand kan bygga relationer till konsumenter på olika sätt och konsumenter 

identifierar sig ofta med olika brand. Vidare kan brand användas av konsumenter för 

att sända signaler till andra. För företaget fyller brand också en större funktion än att 

generera ekonomisk vinning. Till största delen är värdet av ett brand för företaget 

immateriellt och beror på hur brandet uppfattas av konsumenterna. (Keller 2013:33–

35) 

1.1 Problemdiskussion 

Eftersom kommunikationslandskapet har ändrat så drastiskt de senaste åren har detta 

medfört stora utmaningar för företag angående hur de kommunicerar med sina 

konsumenter (Keller 2013:236). Det finns väldigt många olika kommunikationskanaler 

för ett företag att välja mellan när de designar sitt marknadsföringsprogram. De olika 

kanalerna kan bidra till att bygga brandet på olika sätt. Det är en utmaning för företag 

att välja rätt kombination av marknadsföringskommunikation för att på bästa vis bygga 

sitt brand. Traditionellt sett har annonsering i print media, TV och radio varit den 

centrala och mest betydelsefulla delen av marknadsföringskommunikation men idag 

konkurrerar de traditionella kanalerna i allt högre grad med internet om 

konsumenternas uppmärksamhet. I en värld med så många kommunikationskanaler är 

det en utmaning för företagen att veta vilka kanaler som de ska fokusera på för att bäst 

lyckas kommunicera sitt brand. (Keller 2013:219) 

Brand image beskriver hur konsumenten uppfattar ett brand (Dobni & Zinkhan, 1990). 

Det ideala för ett företag vore ifall brand imagen stämde precis överens med den bild av 
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brandet som företaget vill kommunicera. Ifall olika och motstridiga budskap om ett 

brand kommuniceras i olika kanaler kan det ha negativa effekter på brandet och skapa 

förvirring hos konsumenterna (Pickton och Broderick 2001:68-69). Brand imagen 

påverkas av många olika faktorer. Företag kan med hjälp av 

marknadsföringskommunikation försöka forma sin brand image. (Larsson 20001:99) 

Olika typer av marknadsföringskommunikation uppfattas olika av konsumenter och 

därför är det viktigt för företag att vara medveten om de olika kanalerna och vad som 

sägs där. För företag finns kommunikationskanaler som de själva kan kontrollera så 

som annonsering och kanaler som inte kan kontrolleras så som vad tredje parter säger 

om brandet och vad som skrivs i tidningar (Saxton 1998).  

För Baltic Yachts som ett relativt litet företag med en mycket specifik målgrupp inom 

en väldigt unik bransch där konkurrensen är hård är det viktigt att man lyckas förmedla 

rätt brand identitet. I print media syns Baltic Yachts både genom betald 

marknadsföring så som annonser och genom tidningsartiklar som skrivs av tredje part. 

I betalda annonser kan Baltic själv bestämma vad man vill kommunicera, vilka bilder 

som används och vad som skrivs för att sända ut önskade signaler. Däremot kan de inte 

fullt kontrollera det som skrivs av tredje part även om de till viss del kan kontrollera 

vilka bilder som används. Detta gör det intressant att undersöka hur företaget 

framställs i print media samt jämföra om bilden som framställs av tredje parter 

motsvarar den bild som Baltic önskar sig ha. Genom annonser bestående av bilder och 

tillhörande text kan Baltic kommunicera sin brand identitet till tidningsmagasinens 

läsare. Vilken typ av bilder som används och hur bilden fungerar tillsammans med 

texten har betydelse för hur annonsen uppfattas (Serafini 2011). Vilken strategi man 

använder sig av i uppbyggnaden av en annons beror på vad man önskar kommunicera. 

Generellt kan annonser antingen rikta sig till kundens rationella tänkande med 

betoning på information och fakta eller till kundens emotionella tänkande och då 

betona känslor, drömmar och humör. Bilder i annonser är i de flesta fall nyckeln till att 

lyckas fånga uppmärksamhet och få tittaren att minnas annonsen. (Wells et al 

2007:383, 445) Därav är det centralt att reflektera över hur bilder i annonser utformas 

och vad annonserna kommunicerar.  

Eftersom Baltic i sina köpta annonser har full kontroll över både bild och text kan de 

också kontrollera vad som kommuniceras i dem medan artiklar publicerade av tredje 

part kan betona helt andra aspekter i texterna. Baltic äger ofta användningsrätten till 

bilderna på deras båtar vilket gör det lättare för dem att till stor del kontrollera vilka 
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bilder på deras båtar som används av media, men fortsättningsvis kan de inte 

kontrollera det som skrivs i samband med bilderna. Av denna orsak kommer jag i 

denna avhandling studera vad Baltic Yachts kommunicerar i sina annonser i termer om 

bild och text och jämföra detta med vad som skrivs om Baltic i de utvalda tidningarnas 

artiklar. Om det skulle visa sig att det som framställs i media motsvara det som Baltic 

önskar kommunicera har de lyckats med sin marknadsföringskommunikation. 

Däremot om det skulle finnas stora skillnader har företaget eventuellt ett 

kommunikationsproblem.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur Baltic Yachts framställs i print 

media och undersöka hur detta motsvara den brand identitet företaget kommunicerar 

ut. Detta är intressant att studera eftersom vi får reda på om den brand identitet 

företaget vill ha lyckas framställas, om det finns skillnader mellan de värden som 

kommuniceras i betald marknadsföring och det som skrivs av tredje part samt om det 

finns något som kunde förbättras.  

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen begränsas till att undersöka annonser och artiklar rörande Baltic Yachts i 

tidningarna Boat International, Yachting World, SuperSail World och The Superyacht 

Report från tidsperoiden 2012-2015. Dessa tidningar är de främsta engelskspråkiga 

tidningsmagasinen inom superyacht industrin rörande segelbåtar och hör till de 

viktigaste print media kanalerna för Baltic Yachts. Tidsperioden är avgränsad till fyra år 

för att få ett tillräckligt brett men fortfarande aktuellt och hanterbart datamaterial. 

1.4 Arbetets utförande 

Avhandlingen kommer utföras genom att studera tidningsartiklar och annonser 

rörande Baltic Yachts i de mest betydande tidningarna inom superyacht industrin från 

år 2012-2015 för att få förståelse för den brand identitet som kommuniceras. För att 

först bilda en djupare förståelse för de värden Baltic Yachts vill kommunicera kommer 

intervjuer med marknadsföringsavdelningen att utföras. Baserat på intervjuerna bildas 

uppfattningen om Baltics brand identitet och hur de kommunicerar den. Efter case 

beskrivningen i kapitel två behandlas branding i kapitel tre och kommunikation i 

kapitel fyra varefter semiotisk bildanalys presenteras i kapitel fem och 
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metodbeskrivningen i kapitel sex. Därefter studeras Baltics annonser i de utvalda 

tidningsmagasinen och tolkas med hjälp av en bildanalys av social semiotisk karaktär i 

kapitel sju. Dessutom studeras tidningsartiklar i samma tidningsmagasin som är 

skrivna av tredje part. Dessa analyseras med hjälp av innehållsanalys av texten 

eftersom bilderna som används kontrolleras av Baltic och den intressanta aspekten är 

texten som tillkommer av en tredje part. I kapitel åtta diskuteras resultaten och en 

återkoppling till teorin utförs. Slutligen i kapitel 9 presenteras avhandlingens 

slutsatser, syftet besvaras och förslag på fortsatt forskning presenteras.  
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2 CASE BESKRIVNING BALTIC YACHTS LTD. 

Baltic Yachts Ltd är ett företag grundat 1973 i Larsmo, Finland som bygger 

högpresterande custom-segelbåtar. Företaget har sitt huvudkontor och sin produktion i 

Jakobstad samt en produktionsenhet i Larsmo och en service-workshop i Palma de 

Mallorca, Spanien. Totalt sysselsätter företaget ca 230 personer och omsätter ca 35 

miljoner euro per år. Av företagets försäljning går 100 % till marknader utanför 

Finland. Baltic Yachts är specialiserade på att bygga exklusiva segelbåtar i 

kolfiberkomposit vilket gör att båtarna är lätta och har hög prestanda. Båtar som byggts 

är i storleksklassen mellan 33 och 197 fot. I företagets början byggdes främst 

serieproducerade och semi-custom båtar men företaget har nu övergått helt till custom 

produktion och under de senaste åren har fokus legat på båtar i storleksklassen över 

100 fot designade i samarbete med kända yachtdesigners. (Baltic Yachts 2015) Även om 

Baltic fysiskt är beläget i Finland långt från Medelhavet och Karibien var de flesta 

dylika segelbåtar seglar är företaget ett av de ledande inom branschen och har tack vare 

fokus på kolfiberkomposit och högteknologiska lösningar varit en pionjär inom 

branschen vilket gjort att Baltic lyckats vinna marknadsandelar. Konkurrensen inom 

branschen är dock hård och båtvarven har lidit, på samma vis som många andra 

branscher, av finanskrisen i början av 2000-talet. (Yachting World 2015) 

För att kartlägga Baltics brand identitet intervjuades Baltic’s försäljningsdirektör 

Kenneth Nyfelt och deras marknadsförings- och PR koordinator Elisabet Holm. På 

basen av intervjuerna sammanställdes Baltics brand identitet som presenteras i figur 1. 

Baltics vision är att vara en av världens främsta båtbyggare och de har som slogan 

”Lighter, stiffer, faster – together”. Sloganen ska spegla Baltics fokus på lätta och högt 

presterande båtar som byggs som ett samarbete mellan alla involverade parter. Två 

starka kärnvärden hos Baltic är flexibilitet och kvalitet. Även om varje Baltic båt är olik 

den andra kännetecknas båtarna av lättvikt och hög prestanda, något som varit viktigt 

för Baltic ända sedan företaget startade. Under årens gång har tillverkningen hos Baltic 

helt övergått till custom-båtar och i takt med den övergången har flexibilitet blivit ett 

att allt viktigare ledord för företaget. Försäljningsdirektör Kenneth Nyfelt berättar att 

företaget idag inte har en direkt produkt som säljs utan snarare kommer kunder till 

båtvarvet och köper kapacitet och kunskap för att utveckla någonting tillsammans. 

Baltic är inte enbart byggare av båten utan kan även tack vare sin tekniska expertis vara 

med ända från designskedet till byggandet och som support efter leverans. 
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Kunderna hos Baltic är ofta passionerade seglare som förstår sig på skillnaden mellan 

en lättviktsbåt och en performance båt. Därför har Baltic i sin marknadsföring satsat på 

att låta båtarna prata för sig själva och inte framhäva företaget så mycket eller lyxen 

runtom båtarna. Varje båt har sitt eget namn som används i marknadsföringen av just 

den båten. Att ställa ut båtarna på mässor så som Monaco Yacht Show eller att delta i 

regattor har gett mycket synlighet de senaste åren och just regattor och båtmässor är 

viktiga kommunikationskanaler för Baltic. Där kommer företagsrepresentanter i 

kontakt med designers, båtarkitekter, skeppare och besättning. De personliga 

kontakterna är de viktigaste ur ett försäljningsperspektiv men för att skapa 

medvetenhet om Baltic och Baltics båtar producerar företaget eget material i form av 

olika tryckmaterial så som broschyrer för varje båt, företagets egen Newsletter-tidning 

som utkommer två gånger per år och pressreleaser. Baltic syns även online på sin egen 

hemsida, på Facebook, YouTube, LinkedIn och Instagram.  

 

Viktigt för företaget är också annonsering i tidningsmagasin som de flesta passionerade 

seglare och Baltics intressenter läser. Att endast annonsera i båtmagasin och inte i rese- 

eller lyxmagasin är ett medvetet val av Baltic Yachts eftersom de vet att deras 

intressenter bläddrar i dessa tidningar men även för att upprätthålla goda relationer till 

tidningarna. För att få synlighet i form av icke betald marknadskommunikation jobbar 

Baltic ständigt med public relations. För att upprätthålla goda kontakter till journalister 

bjuder Baltic in dem på besök eller provseglingar och träffar dem på evenemang. 

Marknadsförings- och PR koordinator Elisabet Holm berättar att hon har regelbunden 

kontakt till journalister och den vägen försöker betona Baltics kärnvärden i hopp om att 

lyckas kommunicera dem i artiklar. Vidare betonar Holm vikten av bra fotografier för 

att få synlighet och berättar att de senaste fyra båtarna som företaget byggt har 

fotograferats av professionella seglingsfotografer och bilder av alla båtarna har fått stor 

synlighet och covers i båtsmagasin. För att bilder ska tas in i magasinen och få synlighet 

krävs att de ger en wow-effekt. I Baltics annonser har företaget därför de senaste åren 

övergått mera till att låta bilderna prata för sig själva och inte använda sig av så mycket 

text. I annonser strävar Baltic till att kommunicera sina kärnvärden flexibilitet, kvalitet, 

hög prestanda och lättvikt, något som enligt Holm bäst illustreras med bilder. För att 

visa på företagets flexibilitet har både seglingsbilder och inredningsbilder använts i 

annonser. Baltic kontrollerar till stor del själva vilka bilder som pressen får tillgång till 

och kan således till viss del kontrollera hur de speglas i media men vilken ton som 

används i artiklar och journalisters åsikter om båtarna kan de inte påverka.  
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Figur 1 Baltic Yachts brand identitet 

Baserat på intervjuerna med representanter från Baltic har jag i figur 1 sammanställt 

Baltics brand identitet i en figur. Figuren utgår från Aakers (1996) modell om 

uppbyggnaden av brand identitet som presenteras i figur 3 i nästa kapitel. 

Kärnidentiteten är det mest centrala som företaget alltid vill stå för kvalitet, lättvikt, 

hög prestanda och flexibilitet, värden som de haft med sig sen en lång tid tillbaka. Den 

utvidgade identiteten består för Baltics del av brandet som produkt och som 

organisation. Hos Baltic som produkt ligger fokus på den höga kvaliteten, teknologiska 

fördelar och att båtarna är skräddarsydda dvs. custom och emotionella fördelar med 

produkten är som Kenneth Nyfelt beskrev det: ”Nått utöver det vanliga som kan köpas 

från butiken. En dröm.”. Baltic som organisation är starkt inriktad på innovation och 

R&D (research and development) vilket givetvis återspeglas i båtarna. Vidare betonar 

Baltic sin höga kvalitet i hela organisationen och sitt Finska ursprung i kombination 

med Österbottens långa tradition av båtbygge och den kunskap som organisationen 

besitter. ”The Baltic Family” är en term som ofta används av företaget när de prata om 

Baltic som företag och båtarnas ägare med familjer och besättning. Att bli en del av 

familjen är en fördel man får om man köper en Baltic båt. 
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3 BRANDING 

Termen brand har definierats på flera sätt. American Marketing Association (AMA 

2015) definierar ett brand som:  

"Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as 

distinct from those of other sellers." 

Keller (2013:31) menar dock att ett brand är något mer än enbart ett namn eller en 

symbol, något som skapat medvetenhet bland kunder och har ett rykte om sig. Ut över 

AMA’s definition menar Kotler och Keller (2009:276) samt Kapferer (2008:10-11) att 

ett brand kan vara en produkt eller en tjänst bestående av flera olika dimensioner. 

Dessa dimensioner gör att brandet skiljer sig från konkurrenter med motsvarande 

produkt eller tjänst. Skillnaderna kan vara antingen funktionella eller fysiska attribut 

men även symboliska eller hänföra sig till känslor brandet framkallar. Som exempel på 

hur de olika typerna av attribut kan ta form hos Baltic Yachts kan nämnas funktionella 

attribut som hur båten är designad för att passa för vissa förhållanden och fysiska 

attribut användningen av kolfiberkomposit som gör båtarna lätta och snabba. Attribut 

som hänför sig till känslor och som Baltic använder sig av är exempelvis drömmen de 

kan förverkliga när de bygger en helt custom båt som kunden själv varit med och 

planerat.  

Ett brand är inte enbart namnet på en produkt, det är visionen bakom produkten eller 

servicen, detta hävdar Kapferer (2008). Ett brands styrka kan mätas på många olika 

sätt och det finns olika teorier om hur man bygger ett starkt brand. Generellt sett kan 

man säga att ett starkt brand skapas genom att väl hantera marknadsundersökningar, 

kommunikation och reklam samt välgrundade beslut om hur brandet ska byggas upp 

och positioneras. Om allt detta lyckas väl kommer brandet att ha medvetna kunder som 

möjligen till och med identifierar sig med brandet. (Burmann 2005) 

Nedan presenteras komponenterna brand image, brand profil och brand image, vad de 

betyder och hur de hänger samman. Larsson (2001:99) har i figur 2 illustrerat 

förhållandet mellan dessa tre komponenter.   
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Figur 2 Förhållandet mellan profil, image och identitet (Larsson 2001:99) 

 

 

 

 

3.1 Brand identitet 

Identitet för ett brand är på samma vis som för människor viktigt för att veta vem man 

är, vad man står för, hur man vill bli uppfattad och vilka relationer som är viktiga i 

livet. Brand identiteten svarar på dessa frågor och är en viktig del i ett företags 

strategiska vision (Aaker 1996:68). Det finns flera olika sätt att definiera brand 

identitet på men det som de alla har gemensamt är att de framhåller betydelsen av 

organisationens värderingar, kapacitet och beteende (Burmann 2005).  

Aaker (1996:68) definierar brand identitet som ”en unik kombination av brand 

associationer som tillsammans antyder ett löfte till kunden och kan delas in i 

kärnidentitet och utvidgad identitet” [egen översättning]. Kärnidentitet fokuserar på 

produktattribut, service, användarprofil och produkt performance och är den bestående 

och tidlösa aspekten av varumärket som oberoende av tid och rum hålls konstant. 

Utvidgad identitet i sin tur syftar till alla aktiviteter kring kärnidentiteten som 

tillsammans bildar en helhet och fokuserar på brand personlighet, relationer och 

igenkännande av brandet (Aaker 1996:85–89.) Margulies (1977:66) beskriver brand 

identitet som ”the sum of all the ways a company chooses to identify itself to all its 

publics - the community, cutomers, employees, the press, present and potential 

stakeholders, security analysts, and investment bankers”.  

Ghodeswar (2008) menar att en stark brand identitet som väl förstås av kunderna gör 

att de är mer lojala samtidigt som det inger trovärdighet hos kunderna och således gör 

att företaget kan differentiera sig från sina konkurrenter. Vidare menar Ghodeswar att 

en klar och tydlig brand identitet bör byggas genom att kommunicera brand attribut på 

ett sätt som är enkelt för kunderna att förstå och ta till sig. Detta stärks av Aaker 

(1996:68) som uttryckt att brand identiteten ska hjälpa till att bygga upp relationer till 
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kunderna genom att generera värde genom funktionella, känslomässiga eller själv-

uttryckande fördelar. För att bygga upp ett starkt brand hävdar Aaker (1996:69) att 

brand identiteten bör vara bred, trovärdigheten strategisk och inte taktisk och företaget 

bör ha både internt och externt fokus när de skapar brandet. Brand identitet ska i 

motsats till brand image ha fokus på framtiden och det som brandet vill vara medan 

brand image återspeglar det gångna (Aaker 1996:69). 

Ofta fokuserar brand för mycket på enbart produktattribut och brand image medan 

Aaker (1996:69) menar att för att bygga upp ett starkt brand bör företagen vidga sitt 

perspektiv. Brand identitet kan beskrivas med hjälp av tolv dimensioner som 

organiseras i fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är brandet som produkt, 

organisation, person och symbol. Genom att bygga upp en detaljerad brand identitet på 

detta vis blir det lättare att göra strategiska beslut för brandet. Alla brand behöver inte 

använda sig av alla fyra perspektiv eller ens fler än ett men det är nödvändigt att 

överväga dem alla för att klargöra vad brandet ska stå för. Brand identiteten slår fast 

vad som måste bestå och vad som kan ändras hos ett brand (Kapferer 2008). I figur 3 

illustreras förhållandet mellan kärnidentitet, utvidgad identitet och komponenterna 

som bygger upp identiteten: brandet som produkt, organisation, person och symbol.  

Figur 3 Uppbyggnaden av brand identitet enligt Aaker 1996 [egen figur] 

 

3.1.1 Kärnidentitet 

Brandets kärnidentitet är tidlös och konstant: den essens av brandet som bygger på 

grundläggande värderingar. Kärnidentiteten är mer resistent mot förändringar än den 

utvidgade identiteten och hålls konstant även om brandet introduceras på nya 

marknader. De gundläggande värdena och värderingarna hos brandet är det som ligger 
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som grund, driver brandet och gör det till det som det är. Kärnidentiteten byggs även 

upp av kärnkompetenser inom företaget och organisationen bakom brandet. Det är 

viktigt att organisationens grundläggande värden återspeglas i brandet. Allt detta 

tillsammans bidrar till att bygga upp det som kan liknas vid brandets själ. 

Kärnidentiteten bör vara unik och innehålla sådant som skiljer brandet från andra. 

Genom att ha en tydlig och klar kärnidentitet stärks även företagets trovärdighet. En 

slogan kan omfatta en del av kärnidentiteten och ha som mål att kommunicera en del 

av de värden som brandet står för. Ofta räcker inte en slogan till att kommunicera allt 

det som kärnidentiteten står för men kan användas som ett paraply för flera 

komponenter eller för att kommunicera de viktigaste värdena. (Aaker 1996:85-86) 

3.1.2 Utvidgad identitet 

Den utvidgade identiteten är det som fyller ut och ger struktur till kärnidentiteten 

genom att lägga till kompletterande detaljer som hjälper kunden förstå vad brandet står 

för. Till den utvidgade identiteten kan räknas produkten och attribut hos den som 

skapar värde hos kunden, prissättning eller atmosfären vid försäljningen, varav alla är 

viktiga delar vid skapande av brand identitet men de hör inte till kärnidentiteten. Brand 

identiteten hjälper företaget att välja kommunikationssätt och hjälper vid strategiska 

beslut för att visa på vad som kan stärka brandet och vad som kan skada det. Brandets 

personlighet är sällan en del av kärnidentiteten, utan hör till den utvidgade identiteten. 

Till den utvidgade identiteten läggs till de strategiska element som man inom företaget 

anser att saknas och på bästa sätt bygger vidare på kärnidentiteten. Beroende på 

omfattningen av produkter hos brandet kommer också brand identitetens storlek att 

variera. Ju mer komplex produkt som brandet erbjuder desto större kommer 

identiteten hos företaget att vara. (Aaker 1996:87-88)  

3.1.3 Brandet som en produkt 

Produkten är en viktig del av brandet eftersom den är en direkt orsak till varför kunden 

väljer brandet och relaterar till användarupplevelse. Trots att det är lätt för strateger att 

fokusera på produkten vid byggandet av brand identiteten är det viktigt att inte låsa sig 

vid denna dimension utan även överväga andra dimensioner. (Aaker 1996:78) 

Produktens omfång (product scope) syftar till typen av produkt företaget erbjuder och 

vilken typ av produkt brandet associeras med. Genom att koppla ett brand till en 

produkttyp kommer kunden att tänka på brandet när produkttypen nämns, exempelvis 
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när man pratar om telefoner tänker kunden direkt på Apple. Det som är viktigare än att 

kunden tänker på brandet när produkttypen nämns är att hen tänker på brandet när 

hen behöver en dylik produkt. (Aaker 1996:80) 

Produktrelaterade attribut är sådana som relaterar till köpet av en produkt och de 

funktionella eller emotionella fördelar som skapar värde för kunden. Ett dylikt attribut 

är något utöver det vanliga som skiljer produkten från konkurrerande varor. (Aaker 

1996:80) Hos Baltic Yachts kan ett produktattribut exempelvis vara konstruktionen av 

skrovet i prepreg kolfiberkomposit eller företagets egen konstruktion av 

lättviktsinredning, attribut som gör Baltics båtar lättare än många konkurrenters 

medan emotionella fördelar med Baltics båtar är möjligheten att uppfylla sin dröm och 

få tillhöra brandgemenskapen ”the Baltic family”.  

Kvalitet/värde är ett väldigt viktigt element hos produkten, ett sätt att försöka 

differentiera sig på marknaden. Det är vanligt att kvalitet används som ett av 

kärnattributen när man bygger upp brand identitet. Värde relaterar till 

kvalitetsaspekten och avser hur företag genom ett konkurrenskraftigt pris kan erbjuda 

kvalitet. (Aaker 1996:80) Baltic har positionerat sig i det högsta prissegmentet på 

marknaden och erbjuder väldigt hög kvalitet på sina produkter. Tack vare den höga 

kvaliteten som är ett av deras kärnvärden kan de sätta ett högt pris på båten. 

Association till ett användartillfälle är något som vissa brand jobbar med att skapa. Då 

försöker brandet skapa starka associationer till brandet i en viss kontext och på det 

viset tvinga konkurrenterna runt denna kontext. Exempelvis kan nämnas Vanish som 

är ett blekningsmedel som kan användas på många olika sätt men starkt associeras 

med att ta bort fläckar på vita kläder. (Aaker 1996:81)  

Association till användare är ytterligare ett sätt att positionera ett brand. Genom att 

kommunicera ut att kunderna av brandet är en viss typ av människor kan brandet 

bygga en typ av personlighet som kan fungera som värdeskapande. (Aaker 1996:81) 

Att länka brandet till ett land eller region för att bygga trovärdighet är ytterligare ett 

sätt att bygga brand identiteten på. Genom att använda sig av landet eller regionens 

rykte eller tradition att tillverka hög kvalitet av vissa typer av produkter kan förtagen 

skapa större trovärdighet för sina produkter. Exempelvis Chanel som är ett franskt 

mode brand associeras strakt till Frankrike som har en lång tradition av att tillverka 

hög kvalitet och väl designade kläder. För att detta ska lyckas väl måste landet eller 
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regionen ha ett gott rykte kring den bransch som företaget är verksam i. Exempelvis 

associeras inte fransk elektronik med hög kvalitet på samma vis som mode, alltså är 

strategin att länka brandet till landet i det fallet inte lika effektivt. (Aaker 1996:82) 

3.1.4 Brandet som organisation 

Företag kan också välja att fokusera på attribut inom organisationen vid uppbyggnaden 

av brand identitet. Då ligger fokus på attribut skapade av människor, kulturella värden 

och företagsprogram så som exempelvis innovation, strävan efter hög kvalitet, service 

eller miljömedvetenhet. Dessa attribut kan vara de samma som vissa produktattribut 

men om de är stadigt rotade inom organisationen och inte enbart länkade till en 

specifik produkt som företaget tillverkar kan attributen anses som en del av 

organisationen. Ofta är organisatoriska attribut i större grad bestående och mer tåliga 

mot konkurrens än produktattribut. Organisatoriska attribut är svåra att kopiera för 

konkurrenter och skapar värde och förtroende hos kunden genom de olika värden som 

kommuniceras. När en kund ser ett brand som en organisation hellre än bara en 

produkt formas ofta en starkare relation. En stark relation grundar sig ofta i positiva 

känslor så som beundran eller en strak känsla för brandet. (Aaker 1996:82-83, 103) 

Ett företags brand definieras av (Argenti & Druckenmiller 2004) som ett brand som 

täcker hela organisationen men som även kan ha underordnade produkt brand. 

Företagsbrandet ska motsvara alla förväntningar som företagets produkter eller 

tjänster förväntas leverera. Som exempel kan nämnas franska biltillverkaren Peugeot 

som är känt för att värdera hårt arbete, kvalitet och disciplin inom organisationen och 

vars bilar är kända för sin kvalitet och för företagets know-how. Peugeots strävan till att 

noggrant hålla fast vid sina grundvärderingar har lett till ett brand som i dess 

produkter återspeglar hela organisationen. (Kapferer 2002) 

3.1.5 Brandet som person 

Brand personlighet definieras av (Azoulay & Kapferer 2003) som ”The unique set of 

human personality traits both applicable and relevant to brands”. Personlighet hos ett 

brand visar på en identitet som är mer spännande än de attribut som en produkt har. 

Precis som människor kan brand vara roliga, spännande, jordnära, trovärdiga, 

formella, humoristiska eller ha andra personlighetsdrag som definierar dem. 

Personlighet hos ett brand har många fördelar och relaterar till kundens känslor (Wells, 

Moriarty, Burnett & Lwin 2007:121). Det hjälper kunder att identifiera sig själva då de 
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kan uttrycka sig genom brandet och brandpersonligheten kan hjälpa till att bygga en 

relation mellan kunden och brandet. Exempelvis kan ett brand beroende på sin 

personlighet exempelvis ses som en trovärdig storebror, en avslappnad och snäll vän 

eller en professionell och hjälpande vägledare. Brandets personlighet kan även uttrycka 

produktattribut eller funktionella fördelar hos produkten. (Aaker 1996:83-84) Louis 

och Lomart (2010) har i en studie undersökt hur personlighetsdrag hos ett brand kan 

stärka relationen till kunderna och ger som ett framgångsrikt exempel Coca-Cola. Coca-

Cola anses vara kreativt, originellt, vänligt, charmigt och trovärdigt. Detta är 

personlighetsdrag som används i deras marknadsföring för att bygga upp en långvarig 

relation till deras kunder (Louis & Lombart 2010). 

3.1.6 Brandet som symbol 

Med en stark symbol kan företaget skapa sammanhållning och struktur för brandets 

identitet. En symbol hjälper kunderna att känna igen och minnas brandet. Vad som 

helst som representerar företaget kan vara en symbol för dem men kan allmänt delas in 

i tre kategorier: visuella symboler, metaforer och brand arv (heritage). Visuella 

symboler är lätta att memorera och är således viktiga. Viktigt vid val av en symbol är att 

det finns ett tydligt samband mellan symbolen och företagets värden, dvs. brand 

identiteten. Detta är något som byggs upp med tiden. Att förstärka en symbol med en 

metafor ger ännu större betydelse till symbolen. Metaforen kan till exempel vara ett 

karaktärsdrag som förstärker en funktion eller en känsla (Aaker 1996:84-85). Nikes 

”swoosh” logo är en av världens mest kända symboler som tillsammans med deras 

slogan ”Just do it” väl symboliserar brandet (Berry 2000). Aaker (1996) menar att en 

stark symbol kan vara kärnan för ett brands strategi. Företag kan utgå från en symbol 

och betydelsen av den när de bygger upp brand identiteten, symbolen står då för den 

bild man vill kommunicera ut. Även ett värdefullt arv eller en stark historia kan bygga 

brandets essens. (Aaker 1996:84–85) 

3.2 Brand image 

Begreppet brand image introducerades på 1950-talet inom 

konsumentbeteendeforskningen. I en artikel av Gardner och Levy från 1955 hävdar de 

att brand kan ha en personlighet och karaktär som är viktigare för kunden än själva 

produkten de köper. Sedan dess har många olika definitioner på brand image 

uppkommit men det är allmänt accepterat att konsumenter köper varor för någon 
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annan abstrakt orsak än produktens fysiska attribut. Dobni och Zinkhan (1990) 

definierar brand image som den bild av brandet som konsumenten har. De menar att 

brand image är något högst subjektivt och en föreställning som formas i konsumentens 

hjärna baserat på intryck utifrån (Dobni & Zinkhan 1990). Kotler (1988:197) har på 

liknande vis definierat brand image som ”a set of beliefs held about a particular brand”. 

Margulies (1977:66) menar att begreppen brand identitet och image ofta blandas ihop 

och definierar brand image som den uppfattning om företaget som allmänheten har. 

Ett företag kan med hjälp av sin brand identitet påverka sin brand image (Margulies 

1977:66). Produktens attribut är det som rent konkret skapar värde för kunden och en 

central del av image-skapandet, men på marknader var skillnaden mellan produkter 

inte är stor är det genom marknadsföringskommunikation och i synnerhet reklam som 

brand image kan byggas. Det bör dock noteras att konsumenter inte bara passivt 

mottar information om brandet utan tolkar informationen och på basen av dessa 

tolkningar bildar sin uppfattning om brandets image. Det finns två skolor om brand 

image. Den ena antar att konsumenten gör rationella och analytiska beslut baserat och 

att köpprocessen består av fysiska och psykiska steg som slutligen leder till köp. Den 

andra skolan ser på konsumenten som en aktiv och kunnig del av processen i skapande 

av brandet och dess mening. I detta fall är kärnan för brand image mer symbolisk och 

emotionell och reklam används för att bringa fram känslor och symbolism som i sin tur 

ska bygga upp en relation mellan konsumenten och brandet. (Meenaghan, 1995) 

Kapferer (2008:174–175) menar att det är nödvändigt för företag att vara medvetna om 

sin brand image men inte fokusera för mycket få hur man uppfattas utan snarare hålla 

fokus på vad brandet vill kommunicera, brand identiteten. Han hävdar att om för 

mycket fokus läggs på att bygga en image som alla gillar kan brandet verka icke-

konsekvent och oseriöst eftersom trender snabbt ändrar. Därför borde brand fokusera 

på att konsekvent kommunicera ut en tydlig identitet. (Kapferer 2008:174–175) 

3.3 Brand profil 

Brand profil syftar till det sätt som företaget kommunicerar ut sina värden på för att 

skapa den bilden de önskar i konsumentens hjärna. En bra brand profil kommunicerar 

brandets identitet på ett tydligt sätt, gör det klart för kunden vilka fördelar brandet har 

och vad brandet hjälper kunden att uppnå. Detta kräver att brandet lyckas 

kommunicera vilka skillnader det finns i förhållande till dess konkurrenter (Kotler & 

Keller 2009:308–309). Aaker (1996:176) definierar brand profil som ” the part of the 
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brand identity and value proposition that is to be actively communicated to the target 

audience and that demonstrates an advantage over competing brands”. Brand profilen 

kan ändras utan att brand identiteten ändrar. Annonsering anses som ett effektivt sätt 

för ett brand att profilera sig eftersom en annons ofta innehåller både ett kreativ samt 

ett informerande moment (Fuchs & Diamantopoulos 2010).  

Det finns många olika strategier för att profilera ett brand. Genom att definiera vilka 

attribut och vilket värde som kunder i ett visst segment värdesätter kan företaget börja 

utveckla sin strategi. En väl etablerad brand profil är svår för konkurrenter att kopiera 

och därför eftersträvansvärd. Ett exempel på en stark brand profil är Volvo som lyckats 

associera sitt brand med säkerhet och trygghet. (Vriens & Hofstede 2000) En lyckad 

brand profil börjar med ett passande namn som står för något, men utöver det behövs 

mycket mer för att skapa sig en tydlig och passande profil inom branschen (Reis & 

Trout 1985:115). I nästa kapitel presenteras olika typer av 

marknadsföringskommunikation företag kan använda sig av för att kommunicera vad 

deras brand står för. 
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4 KOMMUNIKATION  

Begreppet kommunikation är ett gammalt begrepp som härstammar från latin som då 

betydde att dela med sig. Den ursprungliga betydelsen av kommunikation handlade om 

att dela med sig eller att ta del av något utan att någon förväntas svara eller ta emot 

informationen. Senare har begreppet även fått betydelsen av dela med sig av någon typ 

av meddelande till en publik. Ett företag kan kommunicera på många sätt men 

exempelvis annonsering och reklam kan ses som ett sätt för företaget att uttrycka sina 

tankar, även om inget svar förväntas av mottagaren av informationen. Kommunikation 

kan även avse hur två människor interagerar, inte nödvändigtvis genom att prata utan 

även genom gester och kroppsspråk. (Peters 2012:7-8) 

Största delen av allt som kommuniceras har en bakomliggande tanke, det vill säga 

någon har skapat det med avsikt att kommunicera ett budskap. Detta avser alla typer av 

kommunikation oberoende om det är frågan om en målning, ett email eller en 

nyhetsartikel. I det dagliga livet används kommunikation för att skapa samband mellan 

personer, grupper eller motsvarande. Även om sambandet ibland först uppkommer 

efter att meddelandet kommuniceras har det skapats. Detta kan exempelvis vara fallet 

vid reklam på en busshållplats var ett meddelande kommuniceras men mottagaren 

först kommer att tänka på det i efterhand. Men att enbart kommunisera räcker inte 

nödvändigtvis för att lyckas föra fram sitt budskap, man behöver lära sig hur man på 

bästa sätt kommunicerar. Samhället idag är fullt av meddelanden som kommuniceras i 

olika kontext och genom olika medier. En stor del av den information som 

kommuniceras är masskommunikation, sådant som kommuniceras exempelvis genom 

tidningar, TV eller radio eller via internet. (Dimberly & Burton 2007:3-9, 162) 

4.1 Marknadsföringskommunikation 

Marknadsföringskommunikation beskrivs av Kotler och Keller (2009) som det sätt ett 

företag bär sig åt för att direkt eller indirekt informera, uppmuntra och påminna 

konsumenter om dess produkter eller tjänster. De menar att 

marknadsföringskommunikation är brandets och företagets röst utåt och ett sätt att 

skapa en relation till kunderna. Ur konsumentens perspektiv sett är 

marknadsföringskommunikation ett sätt att få reda på vad ett brand står för, vad eller 

hur en produkt ska användas eller få veta vilken typ av människor som använder 

produkterna. Det är alltså ett sätt för konsumenten att lära sig om brandet och på detta 



 

 

19 

sätt skapa en relation till brandet. Med hjälp av marknadsföringskommunikation kan 

företaget även koppla sitt brand till andra associationer som de önskar kopplas ihop 

med för att stärka sina värden. Allt detta hjälper konsumenten att forma sig en bild av 

företaget, d.v.s. en brand image. (Kotler & Keller 2009:510-511)  

Under de senaste decennierna har sättet företag kommunicerar med konsumenter 

förändrats mycket och det har tillkommit många nya kanaler för kommunikation. 

Konsumenterna har fått större utbud av media-kanaler och har således tillgång till 

mera information och kan idag välja vilken information eller vilka budskap de vill ta del 

av. Många företag överger idag de traditionella kanalerna, det vill säga TV, radio, 

tidningar och dagstidningar, för marknadskommunikation för att fokusera på nya 

kanaler, men även där är konkurrensen för uppmärksamhet stor. (Kotler & Keller 

2009:511) Internet erbjuder de traditionella medierna en ny plattform för att publicera 

och dela sina storys med en bredare publik än tidigare. Den utbredda användningen av 

sociala medier skapar utmaningar för företagen i och med att det blir allt svårare att 

kontrollera informationen som flödar. Den största fördelen med internet som 

kommunikationskanal är omedelbarheten och möjligheten till stor spridning snabbt. 

(Gordon 2011:75-77, 88) Även om internet som kommunikationskanal har vunnit mark 

finns det fortfarande orsaker för företag att satsa på print media. Konsumenter 

tenderar att spendera mer tid tittandes på annonser i print media än i andra kanaler 

eftersom de då själva kan välja om de vill titta på annonsen och hur länge de vill se den. 

Annonsering i print media möjliggör även att inkludera mer information än i många 

andra kommunikationskanaler. (Wells et al 2007:238) 

Marknadsföringskommunikation kan delas upp i två delar, den ena biten kontrollera 

företaget själv och är så kallad planerad marknadsföringskommunikation så som 

annonsering, reklam, public relations, direkt marknadsföring sponsorering eller direkt 

marknadsföring. Den andra typen av marknadsföringskommunikation är oplanerad 

och kan inte kontrolleras av företaget, på gott och ont. Exempel på denna typ av 

kommunikation är kommentarer från tredje part experter, ändringar i lagstiftningen, 

konkurrenters handlingar, fel i distributionskedjan eller det mest betydelsefulla av alla 

ovannämnda exempel: word-of-mouth. (Fill 2013:11-12) Ett annat sätt att gruppera 

kommunikationskanaler är genom så kallad ”paid media”, ”owned media” och ”earned 

media” kanaler. Betalda mediakanaler är sådana var ett företag betalar för access till 

mediakanalens publik i hopp om att förvandla publiken till kunder. ”Ownen media” 

kanaler är de kanaler som företaget själv äger och helt själv kan kontrollera och ”earned 
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media” eller förtjänad media syftar till publicitet om brandet skapad av tredje part så 

som kunder eller andra företag. (Kelley et al 2015) 

Olika kommunikationskanaler uppfattas på olika sätt av kunder. Public relations och 

kommentarer av tredje part uppfattas ofta som mer objektiva och trovärdiga än de 

kommunikationskanaler företaget själv äger så som annonser och promotion. Detta är 

en av orsakerna till att företag ofta anlitar talespersoner och sponsrar kändisar för att 

kommunicera brandet. (Fill 2013:32) Mer om olika kommunikationskanaler 

presenteras i nästa stycke 4.2.  

4.2 Marknadskommunikations mix 

Framgångsrik marknadsföringskommunikation består av flera olika moment. Dessa 

olika moment används i olika grad för att uppnå största effekt bland brandets 

målgrupp. (Fill 2013:22) Enligt Kelley (2015) är målet med all kommunikation för 

företaget att informera, övertyga och associera. För att uppnå önskvärd brand image är 

kontexten för kommunikationen av central betydelse. Det finns olika modeller av 

marknadsföringskommunikation och kommunikationssätten kan grupperas på lite 

olika sätt. Jag har valt att utgå från Kotler och Kellers modell av 

marknadsföringskommunikationsmixen eftersom den väl illustrerar sambandet mellan 

de olika kommunikationssätten och brandet.  

Kotler och Keller (2009:512) listar åtta olika aktiviteter ett företag kan ta till för att 

kommunicera med sina konsumenter. Dessa visas i figur 4 och är alltså annonsering, 

försäljningspromotion, evenemang och upplevelser, public relations och publicitet, 

direktrespons marknadsföring, word-of-mouth marknadsföring samt personlig 

försäljning. Företaget måste enligt Kotler & Keller överväga vilka delar av modellen 

som för just det företaget har störst inverkan på konsumenterna för att veta vilka 

kanaler man ska satsa mest på. Utöver dessa åtta kommunikationsmetoder finns även 

andra sätt att kommunicera med konsumenterna men dessa kan anses som de åtta 

viktigaste och vanligaste sätten. (Kotler & Keller 2009:512–514) I figur 4 illustreras 

också hur alla marknadsföringskommunikationsaktiviteter tillsammans kan bidra till 

att stärka brandet. Eftersom syftet med denna avhandling är att undersöka hur Baltic 

Yachts framställs i print media kommer jag endast att fokusera på delarna 

annonsering, public relations och publicitet som stöder detta syfte. Till näst presenteras 

de för avhandlingen relevanta kommunikationssätten närmare. 
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Figur 4 Marknadskommunikations mix [egen översättning] (Kotler & Keller 2009:513) 

 

4.2.1 Annonsering 

Annonsering syftar till icke-personlig betald masskommunikation. Genom olika typer 

av annonsering kan företag kommunicera ett enkelt meddelande till en stor publik. 

Målet med annonsering är oftast att skapa medvetenhet kring en produkt eller ett 

varumärke. Med hjälp av bilder, ikoner, symboler och ord skapas meddelanden som till 

olika publik kan ha olika innebörd. (Gordon 2011:79) En vanlig missuppfattning är att 

brand skapas genom annonsering och reklam, vilket inte stämmer. Brand skapas inom 

företaget och annonsering och reklam är ett kommunikationsmedel för att föra ut 

brandet till företagets målgrupp. (Butterfield 1997:12) Annonser ska vara utformade så 

att mottagaren förstår vilken produkten eller tjänsten som annonseras är, vilken 

funktion den fyller och hur kunden skulle ha nytta av den. Fördelar med annonsering 

är att det kan användas för att föra ut information, positionera brandet och 

differentiera sig från konkurrenter. (Fill 2013:416) Det är även den kanal för 

marknadskommunikation som är mest kapabel att föra ut brand identiteten 

(Meenaghan 1995). Annonsering kan även användas för att fräscha upp bilden av ett 

brand eller för att påminna konsumenter om dess existens. Till annonseringens 

negativa sidor hör att det genom annonsering är svårt att ändra på köpbeteende. (Fill 

2013:416) Vidare kritiseras annonsering för att det är svårt att mäta och förutspå dess 
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effekt (Keller 2013:220) samt för att ha låg kredibilitet bland konsumenter eftersom det 

är en kanal som direkt kontrolleras av företaget (Fill 2013:22).  

I en studie (Mehta 2000) kring konsumenters attityder till annonsering visar resultaten 

att tiden som konsumenter tittar på annonser varierar beroende på hur mycket de 

tycker om att se på annonser, hur mycket de litar på annonser och ifall de anser 

annonser vara manipulativa. Att den viktigaste faktorn för att en annons ska fastna i 

minne hos åskådaren är ”likeability” dvs. förutsättningen att tycka om annonsen, stöds 

av en studie utav De Pelsmacker et al (2004). Enligt studien ska annonser vara visuellt 

attraktiva och informativa för att vara effektiva. Det verkar dock råda oenighet inom 

forskningen vilken typ av annonser som är mest effektiva för att stärka medvetenheten 

kring ett brand. Fill (2013:437) hävdar att annonser som baserar sig på emotion är mer 

effektiv än de som är informationsbaserade.   

Det finns många olika medium för annonsering och vart och ett av dem har sina för- 

och nackdelar. TV är ett medium var annonser kan framställas effektivt eftersom det 

ger utrymme för användningen av visuella uttryck, ljud och känsla. Annonser i TV kan 

därför framställas dramatiskt och rikta sig till mottagaren på ett känslomässigt plan 

och det är ett bra sätt att uttrycka brandets personlighet. Det negativa med TV 

annonser är att kunder lätt kan hoppa över dem genom att byta kanal, att de ofta är 

väldigt dyra och att de ofta på grund av så många visuella element och effekter kan bli 

för komplexa för mottagaren att förstå och därför bli ignorerade. Radio är en annan 

traditionell masskommunikationskanal som används för annonsering. Speciellt för 

korta och snabba meddelanden till en stor publik kan radio vara effektivt. Dock är det 

en nackdel att visuella meddelanden inte kan kommuniceras via radio. (Keller 

2013:222–226) 

Print media är en av de stora traditionella kommunikationskanalerna för annonsering 

men har under de senaste åren lidit på grund av digitaliseringen. En allt stödde del av 

tidningar och magasin har fått utveckla egna digitala alternativ till deras fysiskt tryckta 

media eftersom en allt större del av konsumenterna söker information och 

underhållning online. Den största fördelen med annonsering i print media är 

möjligheten att uttrycka brandet visuellt dock finns risken att det visuella som uttrycks 

uppfattas som passivt eftersom bilden är statisk. Annonser i magasin har ändå en 

tendens att av konsumenter uppfattas som mer trovärdig än andra typer av 

annonsering, vilket kan ses som en stor fördel. Print media är också ett bra sätt för 

brand att kommunicera en viss bild av ett företag för att påverka dess image. Eftersom 
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läsarna av print media ofta snabbt bläddrar förbi annonser bör meddelandet som 

kommuniceras vara tydligt och skapa uppmärksamhet på något vis. Vidare är det 

viktigt att brandets namn tydligt framkommer eftersom det är lätt hänt att det kan bli 

förbisett och glömt av mottagaren. (Keller 2013:226–228)  

Tidningsmagasin är en typ av print media som innehåller lite direkta nyheter och 

istället har fokus på artiklar om aktuella ämnen. De är ofta riktade till en specifik 

målgrupp beroende på intressen, ålder, kön osv. och därav är läsarna ofta insatta i 

ämnena som presenteras vilket gör magasinen till en attraktiv annonseringskanal. 

(Gordon 2011:84) Kaiser och Song (2009) menar att de flesta läsare av 

tidningsmagasin uppskattar att se annonser i tidningarna. Annonser i print media 

innehåller ofta en bild och tillhörande text för att på bästa sätt leverera brandets 

meddelande till mottagaren (Wells et al 2007:411). Det är svårt att mäta effekten av en 

annons men flera olika modeller har utvecklats för just detta. En av de äldsta och mest 

kända modellerna för att mäta hur effektiv kommunikation är, och framförallt 

annonser, är AIDA modellen. AIDA är en akronym för attention, interest, desire och 

action, fritt översatt uppmärksamhet, intresse, önskan och handling. Enligt AIDA 

modellen ska en effektiv annons uppfylla alla dessa kriterier. (Wijaya 2015) 

Direktrespons marknadsföring görs via mail, telefon, internet eller andra kontaktsätt 

för att nå specifika konsumenter med ett specifikt budskap. Detta är ett sätt att skapa 

närmare kontakt till konsumenten än till exempel via annonsering i print media. Direkt 

respons marknadsföring har dessutom utvecklats och blivit lättare för företag att 

tillämpa tack vare teknologiutvecklingen. Exempelvis tryckta eller digitala newsletters 

och kataloger kan användas för att kontinuerligt kommunicera brandet och dess 

utvecklingar och för att få feedback på detta av konsumenterna. Utvecklingen av 

teknologi har öppnat upp för nya möjligheter för företag att analysera data och 

kombinera detta med strategiska meddelanden till konsumenterna. Fördelen med 

direkt respons marknadsföring är att det relativt enkelt går att kvantifiera resultaten 

medan nackdelen är att det kan uppfattas som icke trovärdig information eftersom det 

kommer direkt från företaget. (Keller 2013:228) 

4.2.2 Public relations och publicitet 

Public relations (PR) är ett begrepp som traditionellt sett har handlat om hur en 

organisation hanterar relationerna till allmänheten och hur organisationen genom 

dessa relationer försöker inverka på imagen av organisationen. Grunig och Hunt 
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(1984:6) definierar public relations som ”the management of communication between 

an organization and its publics”. Denna definition verkar vara allmänt accepterad inom 

forskningen och citeras bland annat av Fill (2013:443), Gordon (1997) och Larsson 

(2001:28) som en klassisk definition av public relations. En senare definition på PR 

lyder ”PR is about reputation – the result of what you do, what you say and what others 

say about you” (CIPR Public Relations Centre 2015). Public relations handlar alltså om 

kommunikation av företagets strategier och är ett medel för att skapa synlighet och 

positionera brandet. På detta sätt försöker företaget skapa förståelse för brandet bland 

dess intressenter. Eftersom public relations, som namnet säger, handlar om relationer 

måste kommunikationen mellan företag och intressenter fungera som en dialog. 

Genom att upprätthålla goda relationer till intressenterna kan företaget försöka inverka 

på hur intressenterna ser på företaget. Public relations är därför något som inom ett 

företag måste planeras väl på ledningsnivå. (Fill 2013:443–444)  

Kotler och Keller (2009:527–529) menar att företag ofta underskattar betydelsen av 

och effekten som public relations kan ha och listar tre huvudsakliga fördelar med public 

relations som kommunikationskanal. För det första är det information som anses 

trovärdig och med autentisk av konsumenter eftersom informationen kommer från en 

utomstående part. Vidare har information via public relations chans att nå 

konsumenter som annars skulle undvika information från företagets andra 

kommunikationskanaler. Dessutom kan media dramatisera och illustrera 

informationen på ett annat sätt än en annons till exempel på grund av kontexten. 

(Kotler & Keller 2009:527–529) 

Eftersom definitionen av public relations är väldigt allmän lämnas utrymme för 

tolkning gällande vilka aktiviteter som egentligen hör till public relations. Många större 

företag har en skild avdelning för public relations vars uppgifter är mångfacetterade. 

Kotler och Keller (2009:564) listar de fem viktigaste aktiviteterna som en PR avdelning 

sköter som press relationer, produkt publicitet, företagskommunikation, lobbning och 

rådgivning. Medan Fill (2013:453) menar att de tre huvudsakliga 

kommunikationskanalerna för public relations i allmänhet är media relationer, 

publicitet och event management.  

Med media eller press relationer avses den information som företaget distribuerar till 

press och media. Eftersom att tredje parter så som journalister och redaktörer i 

allmänhet anses ge mer pålitlig information än företaget själv är avsikten med 

mediarelationer att få dessa att distribuera företagets information. Detta kan göras 
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exempelvis genom pressreleaser, presskonferenser, intervjuer och evenemang. 

Pressreleaser är ett nyhetsmeddelande skrivet av företaget som skickas ut till ett antal 

mediahus och journalister för publicering. Ofta innehåller en pressrelease information 

om en organisationsförändring, nya produkter, priser eller utmärkelser, nya kontrakt 

eller kunder. Även om pressreleasen noggrant formulerats inom företaget är 

sannolikheten stor att texten ändras när eller om den publiceras. Företaget kan således 

inte kontrollera vad som kommer skrivas i media på basen av pressreleasen, endast 

framställa sitt meddelande på ett så positivt sätt som möjligt. Detta gäller all 

information som distribueras till media. (Fill 2013:456)  

Journalister kan ändra på den information de fått för att passa in i deras agenda och 

även bestämma timingen för när de publicerar storyn beroende på när de upplever att 

storyn passar bäst att publiceras. I print media kan det gå flera veckor eller även 

månader från att journalisten fått informationen till att en story publiceras. Därav är 

det centralt för företag att kommunicera genom många olika medier som publiken har 

tillgång till. Public relations är specialiserade på att skapa meddelanden som tilltalar 

sin publik, vilket inverkar på hur meddelandet är utformat. För att ett 

pressmeddelande ska tas emot av media på bästa sätt ska inledningen vara 

intresseväckande och bifogade bilder passa ihop med meddelandet och kontexten. 

(Gordon 2011:46, 70)  

Wragg (1992:62) beskriver relationen mellan organisationer och massmedia som: 

 ”The best relationship which can be created with the media is one based on mutual thrust/.../ 

One also has to understand fully, and accept, that the interests of the media and of the 

organization are not necessarily the same.” (citerad i Larsson 2001:234) 

Därför är det viktigt för ett företag att sköta om och vårda relationerna till press och 

media och skapa “goodwill” (Fill 2013:472). Företag kan bjuda in media och 

journalister till deras kontor eller fabrik för att bekanta sig med organisationen eller 

tillverkningen (Gordon 2011:189). För att skapa kontinuitet och spegla en enhetlig bild 

av företaget i media är det viktigt att public relations ses som ett komplement till de 

andra marknadsföringskommunikationskanalerna som presenterades i figur 4.  

Presskonferenser ordnas av företag när en stor händelse inträffat och det inte vore 

tillräckligt att skicka ut en pressrelease, ofta vid krissituationer eller nyheter (Fill 

2013:456, 464). En stor del av public relations litteraturen rör krishantering och hur 

kommunikationen ska skötas för att eliminera negativ publicitet.  
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4.3 Integrerad marknadsföringskommunikation 

Eftersom ett företag kan ha så många olika kommunikationskanaler introducerades på 

1980-talet begreppet integrerad marknadsföringskommunikation (IMC). För att nå 

största möjliga effekt med sin marknadsföringskommunikation samlar IMC alla 

element av marknadsföringskommunikationsmixen så att de stämmer överens med 

varandra (Pickton & Broderick 2001:64). Integrerad marknadsföringskommunikation 

definieras av Pickton och Broderick (2001:67) som: 

 ”A process which involves management and organisation of all ’agents’ in the analysis, planning, 

implementation and control of all marketing communications contacts, media, messages and 

promotional tools focused at selected target audiences in such a way as to derive the greatest 

economy, efficiency, effectiveness, enhancement and coherence of marketing communications 

effort in achieving predetermined product and corporate marketing communications objectives” 

Vidare argumenterar Pickton och Broderick (2001:68) att även om 

marknadskommunikationen ska vara enhetlig och konsistent är det ibland nödvändigt 

att kommunicera olika meddelanden till olika intressenter och målgrupper. Trots olika 

meddelanden till olika målgrupper bör det alltid finnas en igenkänningsfaktor hos 

brandet med i meddelandet som är bekant för mottagaren. IMC syftar inte till ett 

standardiserat meddelande men snarare till att alla meddelanden som kommuniceras 

på något vis bidrar till samma mål. Keller (2001:825) menar att ingen 

marknadsföringskommunikationskanal borde utveckas självständigt, utan alla kanaler 

borde koordineras för att leverera ett enhetlight budskap om brandet. Den största 

fördelen med IMC beskrivs av Pickton och Broderick (2001:68) som de synergier som 

skapas av att koordinera kommunikationen. De hävdar att summan av all 

marknadsföringskommunikation adderad blir större när de kombineras än den effekt 

de hade haft var och en skilt för sig och illusterar det med exempel var bild och text 

koordinerades i en tv reklam som stöds av samma meddelande i tidningsannonser, 

försäljningspromotation, på förpackningar osv. Marknadsföringskommunikation som 

inte är integrerad hävdar Pickton och Broderick (2001:68-69) att kan vara förödande 

för ett brand och till och med ha negativa effekter på brandet eftersom icke konsistenta 

meddelanden skapar förvirring hos kunderna.  

Keller (2001) har identifierat sex olika faktorer att ta i beaktande när man skapar ett 

effektivt IMC program. Rapportering syftar till hur stor publik de olika 

kommunikationskanalerna lyckas täcka och hur mycket de lappar över varandra. Precis 

som Pickton och Broderick (2001:68) menar att de olika kommunikationskanalerna 
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ska ha nått gemensamt beskriver Keller (2001:831) det som att företagen beroende av 

hur mycket de olika kanalerna överlappar varandra måste bygga en 

kommunikationsstrategi så att kanalerna effektivt stöder varandra och skapar 

associationer till varandra. Hur väl en kommunikationskanal lyckas bidra till det 

önskade resultatet av kommunikationen är en faktor att beakta vid uppbyggnaden av 

IMC. Eftersom olika kommunikationskanaler kan tjäna olika syften bör de mätas skilt 

hur effektivt de bidrar till sitt mål. Gemensamhet mellan de olika 

kommunikationskanalerna är följande faktor att beakta. Som tidigare förklarats finns 

det fördelar med att kommunicera liknande meddelanden i flera olika kanaler. Hur väl 

de olika kommunikationskanalerna kompletterar varandra är en annan faktor att 

beakta. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma meddelande som kommuniceras i 

alla kanaler snarare kan det vara olika meddelanden som på olika sätt kompletterar 

varandra och tillsammans skapar en önskad bild av brandet. Den femte faktorn Keller 

(2001) presenterar är robusthet som syftar till hur väl en kommunikationskanal 

fungerar för specifika målgrupper. Det faktum att olika kommunikationskanaler 

överlappar varandra gör att vissa konsumenter har sett en reklam tidigare medan andra 

inte är bekant med reklamen från tidigare. Av den orsaken bör kommunikationen 

fungera på två plan så att båda typerna av kunder kan relatera till reklamen. Keller 

(2001) menar att en kommunikationskanal anses robust om den oberoende av kundens 

tidigare erfarenheter av brandet uppnår sin önskade effekt. Slutligen bör kostnaden för 

alla marknadskommunikation kanaler vägas gentemot hur effektiva de är. (Keller 

2001:831-835) 

4.4 Kommunikation i annonser genom bild och text 

”The process of making an advertisement is more a creative process than a slavish application of 

rules” – Mortelmans (1998:203) 

Bilder i annonser är specifikt utvalda för att framställa produkten och dess attribut i 

bästa möjliga dager och producerade för att kunden ska vilja köpa produkten. Företaget 

har endast ett begränsar utrymme för att presentera vad de vill kommunicera i print 

media och behöver på ett effektivt använda utrymmet. För att kommunicera ett 

budskap genom annonser används ofta en kombination av både bild och text. 

(Forceville 1996:68-70) När man bygger upp en annons finns tre element att ta i 

beaktande: bild, text och brand. Inom forskningen finns det olika synpunkter på vilka 

element som är effektivast och på vilket sätt de borde framställas. Brand-elementet 

syftar till användningen av företagets logo. Vissa menar att framhäva logon är viktigt 
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för att stärka brandet och kommunicera brandets värden genom annonsen medan 

andra menar att kunder genast tappar intresse för annonsen om logon är starkt 

framhävd. Bildelementet är det viktigaste för att väcka uppmärksamhet medan text 

elementet också är centralt. Vilken storlek de olika elementen borde ha och hur mycket 

fokus som ska ligga på vilket element är en pågående debatt inom forskningen. (Pieters 

& Wedel 2004) För läsaren är bilder lättare att läsa än text eftersom det kräver mindre 

ansträngning och låter ögat röra sig fritt (Brierley 1995:176). Bilder i annonser 

innehåller olika tecken med denotativa och konnotativa betydelser för att kommunicera 

ett önskat budskap (Mortelmans 1998). Mera om hur denotationer och konnotationer 

framställs beskrivs i kapitlel 5 bildanalys. 

Eftersom tiden konsumenter spenderar på att titta på en print media annons är kort 

behöver texten som annonsen innehåller vara kort och koncis och huvudpoängen med 

annonsen ska framgå från rubriken och bilden. För att fånga konsumentens 

uppmärksamhet kan många olika tekniker för annonsdesign användas. Inom 

copywriting, dvs. när texten till annonsen skrivs används ofta nyckelord i rubriken som 

man vill att läsaren ska minnas. Genom olika layout-mässiga tekniker kan man fånga 

läsarens uppmärksamhet. Låter man ord stå skilt från den andra texten, färglägger eller 

markerar det lägger man större tyngdpunkt vid det. Texten i en annons ska inte behöva 

förklara bilden, bilden bör tala för sig själv, snarare ska texten beskriva sammanhanget 

och berätta något nytt för läsaren. Copywriters använder en teknik som kallas 

förankring (anchoring) när de skriver tillhörande text till en bild i en annons. (Brierley 

1995:176) Anchoring introducerades av Barthes år 1964 och syftar till hur text används 

i kombination med bild för att hjälpa läsaren att tolka bilden rätt, dvs. förankra 

betydelsen av bilden. Förankring går ut på att fånga betydelsen av bilden i texten utan 

att skriva ut det som tydligt kan ses. (Chandler 2007:204) Exempel på tekniker som 

kan användas i rubriker är att framhäva fördelen med produkten, poängtera en nyhet 

eller informera, provocera, uppmana och ställa en fråga (Arens 2002:416). 

Olika tekniker används i annonser för att få ögat att röra sig över hela annonsen, 

exempelvis olika typsnitt, textstorlek, färger, understräckningar, underrubriker osv. 

Tonen som sätts i annonsen kommuniceras inte enbart genom orden utan även genom 

alla visuella element. Till exempel om företaget i annonsen vill framställa ett modernt 

uttryck av brandet kan en modern textfont användas i kombination med en passande 

färg. (Brierley 1995:176) Underrubriker är mindre än själva rubriken men oftast större 

än eventuell brödtext, framställda i annan font, typsnitt eller färg än rubriken och 
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innehåller nyckeord som företaget vill kommunicera. Ifall det finns brödtext i annonsen 

fungerar underrubriken som en övergång till brödtexten. (Arens 2002:417) 

4.5 Sammanfattning av teorin 

Ett starkt brand kan byggas upp med hjälp av komponenterna brand identitet, brand 

profil och brand image. Genom olika typer av marknadskommunikation kan företagen 

informera, uppmuntra och påminna konsumenter om dess produkter eller tjänster och 

på ett aktivt sätt kommunicera brand identiteten. Sättet företag kommunicerar på 

varierar beroende på kommunikationskanal. Det finns kommunikationskanaler som 

företaget själv helt kan kontrollera och så finns det fö företaget icke kontrollerbara 

kommunikationskanaler. Utav konsumenter uppfattas ofta de icke kontrollerbara 

kommunikationskanalerna som mer objektiva och därför är det centralt att företag 

lyckas med kommunikationen av sin brand identitet där.  

För att konsumenten ska få en koherent uppfattning om brandet är det viktigt att 

budskapen som kommuniceras i alla olika kanaler är koordinerade och stöder 

varandra. Detta görs med hjälp av integrerad marknadsföringskommunikation (IMC). 

Brand identiteten bör vara kärnan i all kommunikation och förändras inte över tiden 

medan den utvidgade identiteten stöttar kärnidentiteten och kan ändras i olika kanaler. 

För att maximera brandets styrka är det viktigt att komponenterna brand identitet, 

brand profil och brand image fungerar i relation till varandra och att 

marknadskommunikationen sköts på ett för brandet uppbyggande sätt. 
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5 BILDANALYS 

”Every picture tells a story” 

(Daily Mail 26.2.1904 Doan’s Backache Kidney Pills) 

Att en bild säger mer än tusen ord är en allmänt rotad uppfattning. Därav används 

också bilder så flitigt för att kommunicera budskap i kommersiellt syfte. För att förstå 

annonsers betydelse är det viktigt att kunna tolka betydelsen av underliggande 

strukturer i bilden (Serafini 2011). Bilder i annonser används för att förmedla värden 

hos en produkt eller tjänst till betraktaren genom visuella komponenter. Det finns 

många olika sätt att analysera bilders betydelse varav två vedertagna metoder är den 

ikonografiska metoden och den visuella semiotiska analysmetoden. Visuell semiotik 

och ikonografi är båda användbara metoder för att analysera denotativa och 

konnotativa betydelser i olika typer av bilder. Ikonografi har historiskt sett använt för 

att analysera målningar, teckningar och bilder och begränsas inte enbart till den 

berörda bilden utan studerar även ursprunget till den och kontexten den skapades i för 

att få en bredare förståelse. Visuell semiotik igen begränsas till att endast undersöka 

den berörda bilden. (Van Leeuwen & Jewitt 2004:116) I detta kapitel presenteras den 

valda analysmetoden och olika typer av visuell kommunikation illustreras med 

exempel. 

5.1 Visuell socialsemiotisk analysmetod 

Semiotik definieras av Nationalencyklopedin (2016) som “studien av tecknens 

betydelse, kombinationsmöjligheter, användning m.m.”. Social semiotik syftar till olika 

sätt det moderna samhället skapar betydelser exempelvis genom språk, gester, bilder 

eller musik (Van Leeuwen 2005:1). Visuell kommunikation är beroende av den kultur 

och kontext som den kommuniceras i och kan endas bli förstådd om man förstår 

kulturen och kontexten bilden producerades i (Kress & Van Leeuwen 2006:35). Enligt 

Van Leeuwen och Jewitt (2004:154) är en socialsemiotisk analysmetod av bilder 

effektiv för att frambringa dolda meningar med bilder men inte i sig själv tillräcklig för 

att förstå bilden och hela dess sociologiska effekt. Eftersom denna avhandling fokuserar 

på annonser och artiklar i tidningsmagasin kommer jag endast att fokusera på 

socialsemiotisk analys av bilder.  

Bilder innehåller två nivåer av betydelse; denotation och konnotation. Denotation 

syftar till det som bilden de facto föreställer dvs. vem eller vad som framställs medan 
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konnotation syftar till de värderingar och idéer som uttrycks genom det som framställs 

och sättet det framställs på (Van Leeuwen 2005:37). Serafini (2011) presenterar tre 

aspekter som är viktiga att beakta när man analyserar bilder och multimodala texter, 

nämligen komposition, perspektiv och visuella symboler. Kress och Van Leeuwen 

(2006) har studerat visuell kommunikation och benämner de olika aspekterna som 

semiotiska metafunktioner. De tre olika metafunktionerna presenteras nedan. 

5.1.1 Ideationell metafunktion: representation  

Kress och Van Leeuwen (2006:45) beskriver bildens ideationella metafunktion som 

sättet ett objekt framställs på i relation till omvärlden och delar in bildens 

representation i narrativ och konceptuell representation. Bildens narrativa 

representation syftar till handling i bilden och vad objekten i bilden gör. (Kress & Van 

Leeuwen 2006:56) Hur en bilds narrativa struktur är kan läsas med hjälp av vektorer 

och beskrivs närmare av Van Leeuwen och Jewitt (2004:141). En vektor är en linje som 

uttrycker dynamik i bilden och representerar en reaktion eller något som händer. Om 

det i bilden finns både ett objekt varifrån vektorn går och ett mål där vektorn slutar är 

bilden transaktiv medan ifall det inte finns ett mål för vektorn i bilden är bilden icke-

transaktiv. (Van Leeuwen & Jewitt 2004:143) Bildens konceptuella representation 

syftar däremot till hur objekten i sig är framställda i termer om klass, struktur och 

symbolisk betydelse snarare än till vad de gör. (Kress & Van Leeuwen 2006:56) 

Figur 5 I denna annons från Diesel ser vi en narrativ icke-transaktiv bild. Vi ser flera 
vektorer som går från det övre vänstra hörnet mot det nedre högra hörnet av 
bilden. Killarnas utsträckta armar och ben är positionerade i riktning framåt 
likaså den blinda killens ledpinne, alla i linje med övergångsstället. Dessa 
vektorer indikerar en rörelse framåt. 
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5.1.2 Interpersonell metafunktion: interaktiv betydelse 

Interaktionen mellan bildens producent och åskådaren utgör bildens interaktiva 

betydelse och kan framställas på tre olika plan: relationen mellan de framställda 

deltagarna i bilden, relationen mellan de framställda deltagarna och de interaktiva 

åskådarna samt relationen mellan de interaktiva åskådarna (Kress & Van Leeuwen 

2006:114). Bildens producent kan använda sig av distans, kontakt och vinkling för att 

kommunicera hur åskådaren ska förstå vad som representerats. Kontakt mellan 

åskådaren och producenten skapas exempelvis genom ögonkontakt då att en 

porträtterad person i bilden tittar direkt på åskådaren eller med gester riktade mot 

åskådaren. Distans till objektet i bilden inverkar också på åskådarens relation. Om 

objektet i bilden porträtterats från ett nära håll inbringar det mer familjära känslor än 

om objektet porträtterats långt ifrån. Fotovinkel har betydelse för maktförhållandet 

mellan åskådare och producent. (Van Leeuwen & Jewitt 2004:145-147) 

Figur 6 I denna annons från UN Women porträtteras en kvinna som tittar rakt in i 
kameran i närbild. Kvinnans uppfattas titta rakt på åskådaren och en nära 
kontakt skapas både tack vare ögonkontakt och den korta distansen mellan 
åskådaren och kvinnan i bilden. 
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5.1.3 Textuell metafunktion: Kompositionell betydelse 

Bildens komposition syftar till hur olika objekt placerats i bilden och hur de förhåller 

sig till varandra. Serafini (2011) noterar tre olika tekniker som kan användas för att 

framhäva olika aspekter av en bild; den relativa storleken av objekten i bilden, färg och 

kontraster samt förgrund och fokus. Perspektiv igen syftar till från vilken vinkel och 

vilket avstånd betraktaren ser objektet i bilden. Exempelvis om objekten i bilden är 

placerade nära betraktaren skapas generellt en känsla av samhörighet mellan 

betraktaren och objektet i bilden medan om objektet är placerat längre ifrån 

betraktaren blir relationen mellan dem svagare. Vidare finns det skillnad i om 

betraktaren tittar upp eller ner på objektet i bilden. Om betraktaren ser upp på objektet 

inbringar det en känsla av att objektet är starkt och har makt medan ett objekt som 

betraktaren ser ner på kan anses som mindre kraftfull. (Van Leeuwen & Jewitt 

2004:135) Med hjälp av olika perspektiv ges alltså ledtrådar till beaktaren om hur hen 

ska förhålla sig till objektet i bilden. Visuella symboler används i bild för att skapa 

konnotationer som varierar beroende på kontext och kultur. (Serafini 2011) 

Informativt värde av en komponent i bilden beror på var komponenten är placerad: till 

höger eller vänster, uppe eller nere, i mitten eller i kanten. I västerländsk kultur var 

man läser från vänster till höger, uppifrån och neråt anses det som i bilden är 

presenterat till vänster representera det som är bekant och givet medan det som ligger 

till höger i bilden representerar något nytt och okänt som betraktaren därför ska fästa 

mer uppmärksamhet vid. Ett objekt som är placerat i den övre delen av bilden anses 

representera det ideella och lite overkliga medan ett objekt som placeras i nedre delen 

av bilden representerar det verkliga. Av detta skäl presenteras ofta sakinformation i 

annonser i den nedre delen. Objekt som placeras i mitten anses binda samman 

helheten och hålla ihop de element som ses i marginalen. Hur placering av objekt i 

bilder tolkas beror på kontext och kultur. Som exempel kan nämnas att i motsats till 

västerländsk kultur anses i Japan det objekt som placerats i vänster kan illustrera nått 

nytt och det i höger kant vara det kända. (Van Leeuwen & Jewitt 2004:147-154).  

Figur 7 I annonsen från Adidas porträtteras den kända artisten Pharrell Williams som 
håller i en Adidas sko från hans nya kollektion. Williams är positionerad till 
vänster i bilden som det vi känner till och håller skon som är positionerad lite till 
höger i bild som det nya vi fäster uppmärksamheten vid. Uppe i annonsen 
porträtteras det ideala, att bil lycklig (”happy”) och nere i bild ser vi Adidas logo 
som det verkliga och kända. I bilden kan vi även se hur inramning med hjälp av 
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den gula färgen sker. Adidas, ordet happy och skon kopplas samman och sticker 
ut från det övriga i bilden. 

 

Inramning är en term som syftar till om element är kopplade samman eller kopplade 

ifrån varandra. Element kan kopplas ifrån varandra på flera olika sätt, exempelvis 

genom konkreta linjer, med tomrum eller genom visuella element så som kontraster i 

färg eller form. För att koppla ihop element används motsatt metod: likheter i färg och 

form, genom vektorer och genom att minimera konkreta inramande linjer och vitt 

tomrum. Vidare kan bildens kontext förstärka kopplingen eller frånkopplingen mellan 

elementen. (Van Leeuwen & Jewitt 2004:149-150). 

Genom att använda sig av utstickande färger, kontraster eller storlek på objekt kan man 

framhäva önskade objekt i bilden (Van Leeuwen & Jewitt 2004:150). Olika färger 

uttrycker olika känslor. Exempelvis anses grönt och blått vara lugna, intelligenta och 

reflekterande färger, gult och orange glada och rött symboliserar fara men också värme. 

Det finns även skillnad i om färgerna är av varma eller kalla nyanser. (Wells et al 

2007:449) 

5.1.4 Modalitet 

Modalitet enligt socialsemiotik syftar till riktigheten hos en, symbol, text, bild eller 

genre. Vi avläser ledtrådar som antyder åt oss hur sanningsenligt eller verkligt 

budskapet vi mottar är. (Chandler 2007:64) Kameran ljuger inte, men bilder kan ljuga. 

Det har blivit vanligt att bilder retuscheras med hjälp av Photoshop eller motsvarande 
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och därför har människor också blivit mer kritiska till bilders verklighetsgrad. När en 

bild framställs finns därför olika ledtrådar som kan användas för att uttrycka en bilds 

betydelse så som riktighet och overklighet. Socialsemiotik kan inte uttrycka någon 

absolut sanning om en bild men kan berätta vilka ledtrådar om sant och falskt som 

framställs i bilden. (Kress & Van Leeuwen 2006:154)  

Betraktaren bestämmer på basen av sin egen och sin sociala grupps uppfattning om en 

bild anses realistisk (Kress & Van Leeuwen 2006:158). Generellt bestäms en bilds 

modalitet på basen av hur realistisk bilden. Om man med blotta ögat från en specifik 

vinkel i en specifik situation skulle kunna se det som bilden föreställer anses 

modaliteten hög, detta kallas naturalistisk modalitet. Ifall en bild har skarpare eller 

mjukare kontraster, fokus eller saturation än det som anses normalt minskar 

modaliteten och gör bilden mer surrealistisk. Vetenskaplig modalitet (scientific 

modality) däremot utgår ifrån hur saker normalt framställs eller från någon gömd 

mening.  (Van Leeuwen & Jewitt 2004:151-152). 

Färg används för att uttrycka modalitet i olika skala. Färg kan reduceras enligt tre 

skalor: från full färg till svart-vitt (saturation), från full färg till monokrom i vilket fall 

endast en färg visas (differentiering) och från full modulation till icke modulerad färg 

dvs. användningen av många olika nyanser av en färg till inga olika nyanser. (Kress & 

Van Leeuwen 2006:159-160) Exakt vad olika färger betyder kan ingen säga eftersom 

färger representerar olika saker beroende på kontext och kultur men faktum är att färg 

används för att frambringa denotationer till olika saker och platser och även känslor 

och handling. (Kress & Van Leeuwen 2006:229) 

Bildens modalitet påverkas även av hur bakgrunden representeras, dvs. om den är 

skarp och detaljerad eller oskarp. Vi är vana med bilder var bakgrunden är lite mer 

otydlig än det som porträtteras i förgrunden, därför blir modaliteten i en bild med 

väldigt skarp och tydlig bakgrund mer surrealistisk. Vidare påverkar representation av 

detaljer, dvs. fokus, bildens trovärdighet liksom framställningen av perspektiv, 

användningen av ljus och skugga samt ljusstyrka. Som tidigare nämnts ser 

socialsemiotik till ledtrådar om hög eller låg modalitet för att avgöra om bilden är 

sanningsenlig eller inte. I en bild kan vissa av dessa ledtrådar antyda låg modalitet 

medan andra antyder hög modalitet och det ligger i betraktarens ögon att avgöra det 

övergripande intrycket. (Kress & Van Leeuwen 2006: 161-163)  
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Figur 8 Annonsen från McDonalds porträtterar en landskapsbild ganska lik bilder över 
havet som vi brukar se dem men med hjälp av korrigerade färger, saturation och 
ljusstyrka skapas ett surrealistiskt intryck. I annonsen för en stor kaffe har havet 
bytts ut mot kaffe och annonsen antyder att kaffekoppen man får är osannolikt 
stor. 

 

5.2 Relationen mellan bild och text 

“Formerly the image illustrated the text (made it clearer); today the text loads the image, 

burdening it with a culture, a moral, an imagination. Formerly, there was reduction from text to 

image, today, there is amplification from the one to the other.”  

          (Barthes, 1977:26 citerad i van Leeuwen 2005:230) 

Relationen mellan text och bild har ändrats genom historien. Tidigare användes text i 

samband med bilder för att klargöra bildens mening medan förhållandet idag kan vara 

det motsatta. Van Leeuwen (2005:230) menar att alla bilder med tillhörande text på 

något sätt innehåller betydelse som länkar till varandra. Relationen text och bild kan ha 

tre olika förhållanden; bilden illustrerar texten, texten illustrerar bilden eller bilden och 

texten säger samma sak. Gällande innehållet i bild och text kan det förhållandet likaså 

ha tre konstellationer: innehållet i texten motsvarar det som visas i bilden, innehållet i 

texten står i kontrast till det vad bilden visar eller innehållet i texten eller bilden bidrar 

med ytterligare information till den andra. (Van Leeuwen 2005:230) När man 

analyserar multimodala texter uppstår frågan om hur man ska analysera materialet, om 

text och bild ska ses som två olika kommunikationsmedel eller som en helhet. Kress 

och Van Leeuwen (2006:177) menar att man bäst förstår helheten av en multimodal 

text bestående av flera semiotiska koder om man analyserar elementen i relation till 

varandra istället för individuellt.  
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6 METOD 

I detta kapitel beskrivs undersökningens upplägg och genomförande. Valet av 

forskningsansats motiveras och undersökningens datainsamlingsmetod och 

analysmetod presenteras.  

6.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen kan vara antingen deduktiv, induktiv eller abduktiv beroende på 

forskningens syfte. En deduktiv forskningsansats betyder att forskaren utgår ifrån 

existerande teorier som testas när hen utför sin undersökning. Data används för att 

testa om teorin stämmer eller inte. (Saunders et al 2012:144) Risken med en deduktiv 

ansats är att forskaren är för låst vid utvalda teoretiska tankesätt och att detta inverkar 

på resultatet. I en induktiv undersökning gör forskaren det motsatta och utgår ifrån sin 

forskning och formar därifrån teori. (Bryman & Bell 2015:23-25) Data används i en 

induktiv forskning för att utforska ett fenomen eller identifiera mönster och teman och 

skapa ett konceptuellt ramverk (Saunders et al 2012:144). I sådana fall kan det hända 

att forskarens egna åsikter formar teorin eller att undersökningsmaterialet inte är 

tillräckligt för att teori ska kunna utformas. Den abduktiva forskningsansatsen är en 

kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen. (Bryman & Bell 2015:23-25) 

I denna avhandling utförs en bildanalys med en deduktiv ansats med utgångspunkten i 

teori om semiotik och bilders konstruktion samt en explorativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. En induktiv ansats lämpar sig när målet med forskningen är att 

upptäcka mönster. Eftersom syftet med denna avhandling är att undersöka hur Baltic 

Yachts framställs i print media passar en fördomsfri induktiv ansats bäst. Explorativ 

forskning används när man vill bilda sig en bättre förståelse för ett fenomen som inte 

undersökts så mycket tidigare (Hair et al 2015:148, 276). 

6.2 Datainsamling 

Forskningsmetoden kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ beroende på 

forskningens syfte. Vilken metod som används påverkar sedan datainsamlingen. 

Kvalitativa studier fokuserar på att bilda en djupare förståelse för ett fenomen, hitta 

dolda meningar genom intervjuer eller observationer. Kvantitativa studier däremot 

mäter något statistiskt och är mer generaliserbara och användbara för att hitta trender. 

(Hair et al 2015:145) I denna avhandling görs en kvantitativ innehållsanalys med målet 
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att kvantifiera förekomsten av ord tillhörande specifika kategorier i artiklar. 

Frekvensen av ords förekomst räknas och resultaten presenteras i statistiska tabeller. 

Bildanalysen däremot är av kvalitativ karaktär där målet är att bilda en förståelse för 

vad Baltic kommunicerar i sina annonser. Genom att göra en jämförelse mellan dessa 

två analyser kan denna avhandlings syfte uppnås. 

Urvalet i denna avhandling relaterar till avgränsningarna. De annonser som undersöks 

är Baltics samtliga annonser från 2012-2015 i print media, vilket består av totalt åtta 

stycken olika annonser. Tidsperioden är vald för att ge ett representativt men samtidigt 

överskådligt urval. Vidare är artiklarna som analyseras utvalda från samma tidningar 

som Baltic annonserat i. Materialet har jag fått tillgång till från Baltics arkiv var 

tidningsurklipp med artiklarna finns sparade.  

6.3 Bildanalys 

Tillvägagångssättet vid bildanalys gicks igenom i föregående kapitel. I en 

socialsemiotisk bildanalys finns tre olika metafunktioner i bilden att studera i 

kombination med bildens modalitet. I figur 9 har de olika elementen i en semiotisk 

bildanalys sammanställts. Denna tabell kommer att användas i analysen av Baltic 

Yachts annonser i kapitel 7.  

Figur 9 Sammanfattning av elementen i bildanalys 

Ideationell 
metafunktion: 
representation 

Interpersonell 
metafunktion: 
interaktiv 
betydelse 

Textuell 
metafunktion: 
Kompositionell 
betydelse 

Modalitet 

Narrativ eller 
konceptuell 

Distans Perspektiv Naturalistisk 
modalitet 

Transaktiv eller 
icke-transaktiv 

Kontakt Informativt värde Vetenskaplig 
modalitet 

 Vinkling Inramning Färgskala: 
Saturation, 
differentiering, 
modulation 

   Skärpa & Fokus 

 

6.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalys används för att upptäcka mönster eller trender i en text och kan utföras 

på flera olika sätt. Att räkna hur ofta specifika ord används är en gammal teknik för 
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textanalys men begränsas då till de utvalda orden och beaktar inte synonymer och olika 

uttryck för samma sak. Därför har andra tekniker utvecklats utifrån den tekniken. Att 

räkna hur ofta ord förekommer är en bra grund för innehållsanalys och därifrån kan 

forskaren fortsätta med kodning och kategorisering av data. (Stemler 2001) 

När man utför en klassisk innehållsanalys börjar man med att bestämma storleken på 

urvalet och vilket material som ska analyseras varefter forskaren bestämmer vilka som 

är de minsta enheterna som ska analyseras. En enhet är den minsta komponenten av 

analysen var man kan hitta variabler av de kategorier man valt. Enhetens storlek 

bestäms av forskaren och kan vara syntaktiskt definierad dvs. ord, meningar, en hel 

text, ett område eller en tidsperiod eller semantiskt definierad dvs. en person, ett 

påstående eller en betydelse. Vidare finns det skillnad i en insamlingsenhet och 

kontextenhet. En insamlingsenhet är den minsta enhet var de undersökta variablerna 

förekommer och en kontextenhet är den enhet som åberopar betydelsen av variabler 

exempelvis om de är positiva eller negativa. (Titscher, Meyer, Wodak & Vetter 

2000:58)  

Kärnan för kvantitativ innehållsanalys är kategorisering och kodning, alla enheter som 

analyseras ska kategoriseras. En kategori är en grupp av ord som har samma eller 

liknande betydelse och alla kategorier måste vara lika exklusiva och uttömmande. För 

att kategorierna ska vara det måste alla enheter som analyseras platsa i någon kategori. 

(Stemler 2001) Konceptet med att generera konceptuella kategorier från stora data 

kommer från grounded theory (Glaser & Strauss 1967:23). Kategorierna som väljs ska 

passa ihop med undersökningens syfte och under kategorierna samlar man de enheter 

som man valt att undersöka. Efter att texterna kategoriserats görs en analys av 

materialet som kan göras på olika sätt beroende på syfte. Kategoriseringen kan göras 

induktivt eller deduktivt. En frekvensanalys betyder att man räknar antalet gånger en 

kategori förekommer och drar slutsatser om innehållet baserat på frekvensen. 

Frekvensanalysen kan vidareutvecklas till en oförutsedd analys som kontrollerar 

sambandet mellan förekomsten av kategorier. Vidare kan analysen av materialet göras 

mer komplex till att omfatta grammatiska och semantiska aspekter. (Titscher et al. 

2000:59-61)  

I denna avhandling görs en klassisk innehållsanalys var förekomsten av ord räknas i 

elva stycken artiklar från samma tidsperiod och tidningsmagasin som annonserna som 

analyserats publicerats i. Artiklarna som valts är sådana som tydligt presenterar Baltic 

Yachts eller någon av Baltic Yachts båtar. På detta vis kan en jämförelse göras mellan 
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hur företaget själv framställer sig och hur de framställs av tredje part. Efter att 

förekomsten av ord räknats kategoriseras orden induktivt. Varje kategori är 

sammanfattande och beskrivande för de ord den innehåller. Efter att innehållet 

kategoriserats kan man se vilka kategorier eller enskilda ord som är mest 

förekommande i artiklarna. Resultaten presenteras i kapitel 9. Eftersom Baltic 

kontrollerar distributionen av sina bilder till tidningarna och bilderna i artiklarna till 

stor del är de samma som i annonserna fokuserar innehållsanalysen endast på texten i 

artiklarna och inte på bilderna. I bilaga 1 finns en artikel ur Yachting World som är en 

av de analyserade artiklarna att beskåda så att läsaren får en uppfattning om vilka typer 

av artiklar som analyserats.  



 

 

41 

7 EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras Baltics annonser publicerade i 

tidningsmagasin under åren 2012-2015. Bilderna analyseras utgående från en 

socialsemiotisk analysmetod som presenterats i kapitel 5. Därefter presenteras 

undersökningen av publicerade tidningsartiklar i de utvalda tidningarna från samma 

tidsperiod. Artiklarna analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys.  

7.1 Semiotisk analys av Baltic Yachts annonser i tidningsmagasin 

Baltics egenproducerade annonser som publicerats i tidningsmagasin analyseras till 

näst med en semiotisk analysmetod. Varje annons finns att beskåda efter analysen av 

annonsen för att läsaren lätt ska kunna följa resonemanget i texten. 

7.1.1 Analys av annons 1 

Din dröm, din Baltic. Som ett företag med fokus på custom byggda segelbåtar visar 

Baltic i sin annons från 2012 att de bygger den produkt du som kund önskar. Annonsen 

består av en stor bild, tre mindre bilder och en textdel och är därmed ett exempel på 

företagets tidigare layout-strategi var man inkluderade mer text i annonserna. Bilderna 

täcker ca två tredjedelar av annonsen och det finns mycket att fokusera på. Ur ett 

socialsemiotiskt perspektiv är bilderna narrativa och icke-transaktiva och visar Baltics 

produkt, i detta fall båten ”Stig” i användning (Kress & Van Leeuwen 2006:46). 

Narrativa bilder har alltid minst en vektor (Kress & Van Leeuwen 2006:59), vilket vi 

kan se i den översta bilden var själva båten fungerar som en vektor i vattnet och 

indikerar farten båten har framåt uppåt mot det vänstra hörnet av bilden. De mindre 

bilderna innehåller också vektorer. I bilden längst till vänster fungerar båtens skrov, 

räcke och bogspröt som en vektor som förstärks av mannen på däcket som är hukad 

framåt och har armarna sträckta framåt i samma riktning samtidigt som man ser vatten 

som flyger till sidorna när båten tränger fram. I bilden i mitten fungerar båtens vita 

däck och svarta bom som vektorer som visar på båtens riktning framåt mot höger i bild, 

båtens skarpa lutning och höga fart indikeras av besättningens position och 

maststagens lutning vänster i bild. I bilden längst till höger visar åter den svarta 

bommen och räcket båtens riktning i färd framåt medan mannen i bild lutar bakåt i 

samma riktning och har händerna sträckta framåt vid vinschen och indikerar en 

rörelse. Bilden är även svängd så att horisonten lutar ca 45 grader, ett ytterligare sätt 
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att skapa dramatik i bilden. I alla bilder uttrycks fart och händelse på något sätt vilket 

korrelerar med Baltics brand identitet: högpresterande lättviktsbåtar.  

Analyserar man annonsens komposition kan man se att dess informativa värde är 

uppställt så att den stora bilden av racing-båten ”Stig” är positionerad i den övre delen 

av annonsen och representerar det ideella och eftersträvansvärda, som en dröm, medan 

den informativa textdelen av annonsen är positionerad i nedre kanten som det givna 

och riktiga med Baltics logo längst ner i högra hörnet. De tre bilderna i mitten av 

annonsen i samband med layoutmässiga linjer och skuggor binder samman den stora 

bilden i övre kanten med textdelen och skapar en helhet. (Van Leeuwen & Jewitt 

2004:147-154) Inramning med hjälp av färg och skuggor binder samman elementen i 

annonsen (Jewitt & Oyama 2001:150).  Rundade eller kurviga former associeras med 

naturen (Kress & Van Leeuwen 2006:55) och används i annonsen mellan bilderna för 

att göra annonsen mer levande och fartfylld. En kurvad ljusgrå linje är placerad ovanför 

de små bilderna ovanpå den stora bilden och binder samman elementen samtidigt som 

den kurvade formen påminner om vågor i havet som för att förstärka den maritima och 

levande känslan i annonsen. En grå skugga under bilderna binder samman bilderna 

med den mörkare gråa rubriken.  

Den semiotiska interaktiva betydelsen i bilderna är i alla bilder förutom den nere till 

höger formad som om betraktaren skulle se båten ”in-action” på havet men inte vara 

ombord. I bilden nere till höger är däremot fotografen ombord på båten och 

betraktaren inbjuden till det som händer ombord. Den översta bilden och bilden nere 

till höger är tagna på nära håll och inger en känsla av närhet och delaktighet i bilden 

(Van Leeuwen & Jewitt 2004:145-147). En van seglare kan känna igen sig i 

situationerna i bilderna och den korta distansen till båten inger en närhetskänsla, det 

är nästan så att man kan känna hur det känns att vara ombord. Genom att båten 

porträtteras på så nära håll syns hur avancerat byggd den är och produktens särdrag 

kommer fram.  

Bilderna i annonsen har hög naturalistisk modalitet, dvs. färgerna som används har 

naturlig saturation, ljusstyrka och differentiering (Kress & Van Leeuwen 2006:160-

162). Den mest iögonfallande färgen på annonsen är blått i olika nyanser på hav och 

himmel i kombination med Baltics blåa logo. Blått anses av Rihlama (1999:107) 

symbolisera vishet och intelligens, något som passar väl ihop med Baltics 

brandidentitet om att leverera hög kvalitet. Det färggranna seglet ger ytterligare liv till 



 

 

43 

bilderna och annonsen som helhet. Bilderna är väldigt realistiska och man hade som 

betraktare kunnat se samma sak med blotta ögat i den situationen bilderna är tagna.  

Texten ”Your dream, your Baltic” fungerar som ytterligare en förstärkning till 

kompositionen av annonsen med den stora bilden placerad i övre kanten som ett 

drömscenario. Brödtexten är indelad i fyra stycken. Det första och sista stycket 

beskriver företagets flexibilitet medan de två andra styckena ger konkreta exempel på 

flexibiliteten och betonar kvaliteten på båtarna och deras höga prestanda. Texten 

förankrar konnotationer från bilderna om fart, hög prestanda och kvalitet.  

Figur 10 Annons 1. Baltic Yachts, 1/2012.

 

7.1.2 Analys av annons 2 

Baltics annons nummer två från år 2012 använder samma layout som annons nummer 

ett med fyra bilder och en textdel men med andra bilder och en lite modifierad text. Av 

de fyra bilderna som används är två stycken narrativa och föreställer en pågående 

situation medan två bilder är konceptuella och snarare porträtterar föremål än en 

handling (Jewitt & Oyama 2001:141, 143). Den stora bilden som täcker halva annonsen 
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är narrativ och porträtterar båten Hetairos ”in action”. Båtens bogspröt i kombination 

med färglinjer längs skrovet bildar vektorer som visar båtens riktning fram över 

vattnet. Fokus ligger på båtens för och man ser hur den flyger fram över vattnet med 

kraft och indikerar hög prestanda och lätt vikt. Den lilla bilden i mitten av annonsen är 

också narrativ och visar en man i besättningen ombord på båten. Han har utsträckt 

vänstra handen i linje med den lutande båten och håller i sig för att hållas och stå. Han 

har även högra foten och blicken riktad framåt som om han är på väg i den riktningen. 

Bilden har dock konceptuella inslag, man kan se de stora vinscharna och tjocka repen 

ombord i proportion till mannen som för att visa hur stor båten verkligen är. De två 

andra mindre bilderna är konceptuella och definierar objekt (Jewitt & Oyama 

2001:143). Bilden till vänster porträtterar detaljer på däcket och visar på hantverket 

och kvaliteten hos Baltic medan bilden till höger är en stillbild från inredningen av 

båten. Inredningsbilden visar en annan sida av båten och pekar på lyxen och kvaliteten 

ombord. I denna analys går jag inte in på den ikonografiska och historiska betydelsen 

av symboler och objekt i bilden eftersom det inte är relevant för kommunikationen av 

Baltics brand identitet. 

Eftersom layouten är den samma i denna annons som i den tidigare är kompositionen 

liknande. Den stora bilden högst upp representerar det ideala, en stor custom byggd 

Baltic båt som seglar på havet. Båten är placerad till vänster och representerar det 

givna, dvs. det indikerar att Baltics båtar är kända medan de till höger i bild har 

placerat logon för ett pris båten nyligen har vunnit, placeringen till höger indikerar 

något nytt och nått att fästa sin uppmärksamhet vid. Vidare är en stor del av bilden 

himmel som är täckt av stora fluffiga moln som för att ytterligare understryka det 

ideala och lite overkliga. I likhet med föregående annons är informationen om Baltic 

placerad i nedre delen av annonsen och står för det verkliga. De mindre bilderna 

fungerar som en medlare mellan det ideala och det kända. (Kress & Van Leeuwen 

2006:201) Samma inramning med hjälp av skuggor och linjer används i denna annons 

som i den tidigare för att koppla samman elementen.  

Annonsens interaktiva betydelse kan läsas olika från de olika bilderna. Den stora bilden 

är tagen på medellång distans så att vi får betrakta båten men inte komma för nära för 

att se exakta detaljer (Kress & Van Leeuwen 2006:128). De minder bilderna är tagna på 

närmare distans från objektet och bjuder in oss ombord på båten. Bilden i mitten är 

tagen nerifrån så att vi ser upp till mannen ombord och ger honom en maktposition 

som om hans ställning ombord på båten vore eftersträvansvärd. I bilden till höger 
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bjuds vi in i båten och får se hur det ser ut ombord en lyxsegelbåt. Bilden är tagen ur en 

vinkel lite uppifrån som om objekten vore inom räckhåll och är möjliga att få. (Kress & 

Van Leeuwen 2006:132, 140)  

Annonsens modalitet är generellt högt naturalistisk, och vi skulle mycket väl kunna se 

objekten i bilderna i det verkliga livet i den specifika situationen. Bildernas mättnad, 

ljus, och skärpa är på en nivå som motsvarar normala fotografier och det som vi 

uppfattar som verkligt. Endast i den översta bilden har ljuset, skärpan och färgerna 

något förstärkts så att man kan uppfatta dem som något orealistiska och romantiserar 

således något som man kan uppleva om man köper en Baltic båt (Kress & Van Leeuwen 

2006:158) medan de mindre bilderna har en högre modalitet och representerar en 

högre grad av realism, som en övergång till textdelen av annonsen. Färgskalan som 

används i denna annons är ljusare och mer harmonisk än den som användes i annons 1  

vilket ger ett lugnare intryck av helheten (Rihlama 1999:86). Inredningsbilden som 

visar orangea detaljer förstärker ytterligare känslan av välkomnande (Rihlama 

1999:108). 

På samma sätt som i annons 1 fungerar texten ”Your dream, your Baltic” som en 

förankring till bildens komposition och reflekterar företagets värden om hög kvalitet 

och något eftersträvansvärt. Brödexten är till stor del likadan som i annons nummer ett 

och återspeglar värden som flexibilitet, kvalitet och hög prestanda. Det andra 

textstycket med en beskrivning av båten Hetairos fungerar som en förankring till det vi 

sett i bilden; en stor och snabb båt av lyxstandard. Logon för The World Superyacht 

Awards var texten ”Winner” är tydligare markerad förstärker konnotationerna om hög 

kvalitet som Baltic vill stå för.  
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Figur 11 Annons 2. Baltic Yachts 2/2012. 

 

7.1.3 Analys av annons 3 

År 2013 firade Baltic 40-års jubileum och deras enda annons under året var den som 

ses i figur 12. I motsats till Baltics alla andra annonser innehåller denna inget fotografi 

utan består endast av tre moment: en text utformad som ett segel, företagets 

jubileumslogo och en QR-kod. Eftersom att en bild saknas går denna annons inte att 

analysera utgående från alla de semiotiska metafunktionerna. Annonsen skiljer sig 

tydligt från Baltics tidigare grafiska profil och använder en klar röd ton som bottenfärg 

på hela sidan med vit text. Röd är den mest synliga färgen och den färg som bäst fångar 

uppmärksamhet (Rihlama 1999:102), troligen därför har Baltic valt den 

bakgrundsfärgen. Den röda tonen i kombination med den ovanliga layouten för Baltics 

annonser väcker uppmärksamhet, vilket troligen är vad de försökt göra kring sitt 40-års 

jubileum.  

Det finns ingen tydlig rubrik i annonsen utan Baltics jubileumslogo fungerar som 

rubrik och det först iögonfallande. Numret 40 är markerat extra starkt för att komma 

fram bättre. Copytexten är formad som ett segel som för att understryka att Baltic 

Yachts är en tillverkare av segelbåtar. Baltics traditionella blåa logo har här även bytts 

ut till en vit för att fungera med den röda bakgrunden. Användningen av en QR-kod är 
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ett speciellt element i annonsen och ett försök att aktivera läsaren att interagera med 

företaget. Annonsen säger inte vart man kommer om man läser av QR-koden vilket kan 

tänkas skapa nyfikenhet alternativt förvirring hos läsaren. QR-koder försökte 

introduceras i marknadsföringssyfte speciellt under 2011- 2013 i västvärlden men slog 

aldrig riktigt igenom (Hubspot 2014). Därför är det inte förvånande att Baltic 

inkluderat en QR-kod i sin annons eftersom de har en vision om att vara 

högteknologiska och föregångare även om användningen av koderna aldrig riktigt slog 

igenom (Baltic Yachts 2015).  

Texten under logon kan ses som en underrubrik ”A pioneering past, a customized 

future” fritt översatt ”En banbrytande historia, en skräddarsydd framtid”. Texten 

speglar kärnvärden hos företaget om att vara kundorienterat och ha flexibilitet. 

Copytexten är skriven i mindre och annan font än logon, ett sätt att väcka 

uppmärksamhet (Brierley 1995:178). Texten är berättande och beskriver Baltics 

historia men inkluderar nyckelord så som ”latest thinking, ”new technology” och 

”faster, stronger and lighter”, ”together” och ”custom projects”. Ord som relaterar till 

företagets brand identitet.  

Figur 12 Annons 3. Baltic Yachts 2013. 
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7.1.4 Analys av annons 4 

Baltics annonser år 2014 är uppbyggda på ett helt annat sätt än de tidigare annonserna 

bestående av endast en bild som kompletteras av copytext, Baltics logo och en QR-kod. 

Den första annonsen år 2014 som ses i figur 13 är snarare konceptuell än narrativ, den 

innehåller inga vektorer som indikerar rörelse eller något som händer utan visar 

snarare ett landskap av skyskrapor var ett stort segel tonar upp. Symboliska strukturer 

kännetecknas av att föremålen i bilden ser ut att vara malplacerade eller inte höra 

hemma där (Jewitt & Oyama 2001:144). I denna annons kan man gott säga att seglet 

inte ser ut att höra hemma mellan skyskraporna och man kan anta att det är placerat 

där för sin symboliska betydelse. Om man bara tittar på bilden är det svårt att förstå 

sammanhanget men när man läser underrubriken ”starting from wherever they were 

imagined” förankras betydelsen av bilden i texten och bilden blir förståelig. Man kan 

anta att underrubriken är ett sätt att förklara att seglet finns i den stora staden mellan 

skyskraporna eftersom det är där eventuella kunder sitter och föreställer sig sin 

framtida segelbåt. Användningen av rektangulära former och skarpa linjer i annonsen i 

kombination med den starkt upplysta stadsbilden skapar associationer till teknologi 

(Kress & Van Leeuwe 2006:83) och är således ett sätt för Baltic att kommunicera sitt 

fokus på teknologisk utveckling, hög prestanda och kvalitet.  

Annonsens informativa värde är upplagt på ett liknande sätt som Baltics tidigare 

annonser med det givna, Baltics information, placerat i den nedre kanten. I den övre 

kanten som det ideella är rubriken ”We build unique yachts” tillsammans med den 

drömmande underrubriken placerad. Seglet är placerat till höger i bild som något nytt 

att fästa uppmärksamhet vid, vilket stämmer överens med budskapet i texten. Bilden 

kan även antas ha en hierarkisk struktur var seglet är placerat som större och högre än 

de största skyskraporna. I det fallet kan seglet som placerats som det högsta och största 

objektet i bilden antas symbolisera Baltics ledande ställning på marknaden inom sitt 

segment. (Kress & Van Leeuwen 2006:79–80) Ur ett interpersonellt 

metafunktionsperspektiv finns inga objekt som interagerar med varandra eller med 

tittaren. Däremot kan man från bildens perspektiv säga att den är tagen ut en framifrån 

och uppifrån perspektiv vilket indikerar makt och kan tolkas som en förstärkning till 

associationen om Baltic som ledare (Kress & Van Leeuwen 2006:147). Från betraktaren 

är det relativt lång distans till seglet, som dessutom delvis dolts av en byggnad så att 

själva båten inte syns utan man kan endast föreställa sig hurudan båten skulle vara. 

Underrubriken förankrar konnotationen om att du som betraktare ska föreställa dig 

båten. Alla byggnaderna är mörka av skymningen på bilden och har upplysta fönster 
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eller speglar ljus från solnedgången medan seglet är helvitt och står ut i bilden. Bildens 

modalitet är relativt låg baserat på det onaturliga ljus som skapats genom 

överexponering och färgskalan som använts i kombination med den högst orealistiska 

porträtteringen av ett stort segel mellan skyskraporna men den orealistiska känslan i 

annonsen korrelerar väl med texten som använts och relaterar till kundens fantasi. 

Färgkombinationen blå-violett är dessutom ofta associerad med djupt tänkande vilket 

ytterligare förstärker textens betydelse (Rihlama 1999:109). 

Texten i nedre delen av annonsen förankrar ytterligare tolkningen från bilden om Baltic 

som en ledare inom branschen. Vidare används nyckelord som ”technology” och 

”together with our customers” som syftar till Baltics värden om flexibilitet och att vara 

en föregångare inom teknologianvändning och ha hög prestanda. Precis som i 

annonsen från år 2013 finns här en QR-kod. Koden fungerar som en förstärkning till 

den teknologiska associationen av annonsens text och bild.  

Figur 13 Annons 4. Baltic Yachts 1/2014. 
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7.1.5 Analys av annons 5 

Baltics andra annons år 2014 har nästan samma layout och innehåller samma element 

som deras första annons det året men med ett tillägg: logon för World Superyacht 

Awards, och QR-koden har slopats. Bilden är igen en landskapsbild som visar strand, 

hav och himmel med ett stort vitt segel som tonar upp från havet som en hägring. Det 

finns inga vektorer i bilden och inget som indikerar på någon händelse, bilden är 

snarare konceptuell och representerar en idé som är mer symbolisk än berättande 

(Jewitt & Oyama 2001:144). På samma sätt som annonsen i figur 13 fungerar bilden 

som en porträttering av något man föreställer sig. När man läser rubriken ”We build 

unique yachts” och underrubriken ”Starting from wherever they were imagined” förstår 

man att bilden speglar ett ställe var kunden kan befinna sig och tänka på sin 

drömyacht, en dröm som Baltic kan förverkliga. Liksom annonsen i figur 13 baserar sig 

denna mera på emotion än information eftersom ingen direkt produkt visas eller några 

direkta fördelar med den framkommer, annonsen spelar endas på kundens egen fantasi 

och antyder således på Baltics flexibilitet och kunskap att bygga vad kunden än 

drömmer om.  

Gällande den interpersonliga semiotiska metafunktionen kan man inte se några 

interpersonliga interaktioner eftersom bilden är en landskapsbild. Däremot kan man 

analysera distansen till objektet, i detta fall seglet. Seglet är placerat ungefär vid 

horisonten men färgen suddas ut och gör att nedre delen av seglet suddas ut i vattnet så 

att man inte ser själva båten. Seglet är onaturligt stort i proportion till landskapet och 

porträtteras på ett medellångt avstånd, det är nästan inom räckhåll för läsaren medan 

hen själv måste föreställa sig båten. Stranden och havet är avbildat som om läsaren 

skulle stå precis vid vattenbrynet och titta ut mot havet och de avlägsna bergen. Det 

korta avståndet till havet och de tydliga detaljerna som porträtteras inger en känsla 

som om man nästan skulle vara där på stranden. (Kress & Van Leeuwen 2006:127-128) 

Analyserar man bildens textuella semiotiska metafunktion kan man börja med det 

informativa värdet som är upplagt på samma sätt som föregående annons med Baltics 

kända information nere i bild och i den övre kanten det ideella, drömmen om en 

lyxsegelbåt. Därtill har logon för ”World Superyacht Awards” med den markerade 

texten ”Winner” placerats i det nedre högra hörnet som för att understryka kvaliteten 

på Baltics produkter, placeringen till höger indikerar dessutom att det är något nytta att 

fästa uppmärksamhet vid (Kress & Van Leeuwen 2006:181). I annonsen används en 
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enhetlig ljus färgskala och inga element sticker ut på ett onaturligt sätt färg- och 

ljusmässigt.  

Även om färgsättningen och ljuset i bilden är nästintill naturligt och motsvarar 

landskapsbilder vi är vana med att se är den naturalistiska modaliteten i bilden låg, vi 

hade inte kunnat se ett sådant segel i verkligheten. Landskapet ser dessutom lite 

konstgjort ut på grund av skuggningen av bergen vid horisonten. De orealistiska 

vibbarna av bilden förstärks av texten om fantasi ”from whereve they were imagined”. I 

denna annons har Baltic återgått till att använda sin blåa logo och har copytexten 

skriven i samma nyans av blått. Ljusblåa toner associeras ofta med meditation och 

passar bra för att utveckla nya idéer (Rihlama 1999:109), vilket återspeglar texten i 

annonsen. Om den förra annonsen anspelade mer på teknologi och hög kvalitet 

anspelad denna mer på Baltics flexibilitet och kundorientering. Samma nyckelord 

används här som i annonsen i figur 13 men relaterar mer till bilden i aspekten ”together 

with our customers” än till teknologiaspekten som den föregående annonsen.  

Figur 14 Annons 5. Baltic Yachts 2/2014 
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7.1.6 Analys av annons 6 

Baltics tredje annons år 2014 påminner väldigt mycket om deras andra annons samma 

år (figur 14) och har exakt samma layout, de har bara bytt ut bilden till himmel och 

moln istället för hav och strand. I denna annons ser vi molnen och himlen från ovan 

likt utsikten från ett flygplan och än en gång ett stort segel som tonar upp denna gång 

från molnen. De semiotiska funktionerna i denna annons är långt de samma som i 

föregående annons, bilden är konceptuell och symboliserar hur idén till Baltics båtar 

föds hos kunden, var än kunden befinner sig och hur kunden än föreställer sig båten. 

De två andra annonserna samma år har representerat en storstad och en sandstrand, 

denna gång befinner sig den potentiella kunden uppe bland molnen när hen föreställer 

sig sin drömbåt.  

Bilden är tagen ur perspektiv uppifrån som om läsaren har makten, makten att 

föreställa sig sin egen båt och fylla i den utelämnade delen av segelbåten på bilden 

(Kress & Van Leeuwen 2006:142). I denna annons finns inget i närbild utan både 

molnen och seglet ses på avstånd vilket stärker den surrealistiska eller drömmande 

känslan. Annonsens informativa värde är också uppställt på exakt samma sätt som i 

den föregående annonsen. Bildens modalitet sjunker på grund av himlens kraftiga 

saturation av blå, färgen är inte direkt naturlig. Även om man hade kunnat föreställa 

sig att man kan se landskapet ur ett flygplansfönster är placeringen av seglet ytterst 

ologisk och det kunde orimligt ses i den situationen. Den orimliga tanken om ett segel 

ovanför molnen är troligen vad Baltic här försöker anspela på och i kombination med 

copytexten. Texten som ännu en gång innehåller samma nyckelord förankrar 

konnotationer om föreställningar och drömmar som bilden inger. Liksom annonsen i 

figur 14 kommunicerar Baltic i denna annons sitt kundfokus och deras flexibilitet. 
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Figur 15 Annons 6. Baltic Yachts 3/2014. 

 

7.1.7 Analys av annons 7 

Baltics första annons år 2015 är en relativt nära tagen seglingsbild på båten WinWin. 

Än en gång har företaget ändrat layout och strategi för hur man kommunicerar i 

annonsen. Denna annons består till fullo av ett foto och kompletteras av en box med 

information i nedre kanten. Bilden som används är narrativ och icke-transaktiv, den 

visar båten i användning och beskriver en händelse. Själva båten fungerar som en 

vektor som går från det övre högra hörnet ner mot det vänstra hörnet av bilden och 

förstärks av spåren i vattnet. Vektorn indikerar på fart, båten ser ut att gå lätt över 

vattnet och motsvarar Baltics värden om lättvikt och hög prestanda. (Jewitt & Oyama 

2001:141-142) 

Analyserar man annonsens komposition kan man se att bildens informativa värde är 

liknande som Baltics tidigare annonser med båten placerad i den övre delen av bilden 

som det ideella och lite till höger som indikerar det nya (Kress & Van Leeuwen 

2006:201). Sett till informationsdelen i nedre kanten av bilden är Båtens namn 
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inkluderat ovanför Baltics logo och webadress i en ruta längst till vänster och indikerar 

det givna som vi känner till och i en annan ruta längre till höger kan vi se ett citat av en 

designer och två utmärkelser båten vunnit. Längst ut i rutan finns ett grönt parti som 

porträtterar Y-et i Baltics logo. Genom att använda samma gröna ton på rutan som på 

båtens vattenlinje, besättningens skjortor och seglet i vänster kant skapas en helhet och 

text och bild binds samman.  Sett till inramning och kopplingen mellan elementen i 

bilden kan man se en enhetlig användning av färgerna blått, grönt och vitt igenom 

annonsen men till skillnad från annonserna från 2014 är hela annonsen en bild och 

textelementet har skiljts åt med hjälp av en box istället för en mjuk skuggad övergång 

från bild till text. (Jewitt & Oyama 2001:150) 

Bildens interaktiva betydelse mellan aktörerna i bilden är svårläst eftersom 

besättningsmännen är porträtterade på så långt avstånd. De är inte placerade i bild för 

att visa på interaktion utan svarare för att representera anonyma mänskor ombord, en 

position man kan få om man köper en Baltic båt (Kress & Van Leeuwen 116). Bilden är 

porträtterad från en vinkel snett uppifrån och på medellång distans från båten, den är 

utom räckhåll och vi kan se en del detaljer men får inte veta allt om den. Denna båt är 

ett samarbete med en relativt ung och ny designer och ett helt nytt samarbete för Baltic 

(Yachting World 2015c) därför är det logiskt att Baltic i denna annons vill framhäva 

båtens exteriör och design i bild i kombination med utmärkelserna för design. Tack 

vare båtens ljusa teakdäck i kontrast till det djupblå havet syns detaljer ombord på 

båten bra. 

Bildens naturalistiska modalitet är hög, bilden är högst realistisk både sätt till färg, 

ljussättning och skuggor samt bildens perspektiv. Bilden är tagen från luften och inte 

från havet som bilderna i annonserna 1 och 2 och visar ett annat perspektiv av båten än 

de bilderna men är fortfarande logiska. (Kress & Van Leeuwen 2006:164) Bilden visar 

en verklig situation var objektet i fokus och bakgrunden motsvara till hög grad hur det 

skulle se ut men blotta ögat i den situationen.  

Rubriken och texten i denna annons är mindre än i annonserna år 2014. Rubriken är 

”WinWin”, båtens namn, som antyder hög kvalitet och prestanda. I kombination med 

priserna som båten vunnit och som visas på annonsen med texten ”winner” berättar det 

till läsaren att detta är en högkvalitativ båt för vinnare. Citatet av båtens designer Javier 

Jaudenes förankrar konnotationer om ny design, prestanda och enastående kvalitet 

som bilden framkallat. Genom att ersätta sin egen marknadsföringstext med ett citat av 
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en utomstående person kan Baltic få mer förtroende för sin produkt och mer legitimitet 

i annonsen (Fill 2013:32). 

Figur 16 Annons 7. Baltic Yachts 1/2015. 

 

7.1.8 Analys av annons 8 

Baltics andra annons från 2015 har ungefär samma layout som annonsen innan men 

använder sig av en interiörbild istället för en seglingsbild och visar på en helt annan 

sida av båtarna. Bilden visar båten Inukshuk som har en unik naturinspirerad 

interiördesign av kända designern Adam Lay (Boat International 2015). Bilden visar en 

inredningsdesign som är modern och nytänkande och inte alls påminner och 

traditionell båtinredning med mörkt teak. Här ser vi ljusa träslag och textiler och unika 

stenar som soffbord i kombination med en lampa vars fot påminner om en trädgren. 

Den här inredningsbilden visar Baltics flexibilitet att kunna bygga båtar som motsvarar 

kundernas önskemål. Bilden är en stillbild och visar ingen handling eller situation utan 

exemplifierar Baltics produkt och illustrerar företagets kompetens.  

Till skillnad från Baltics andra annonser har all text här placerats i den övre delen av 

bilden och annonsen har ”Inukshuk”, texten med ett citat om Baltic och design 
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utmärkelser placerade högst upp som det ideala och bilden under illustrerar texten 

(Kress & Van Leeuwen 2006:201). Användningen av liknande toner av rött och gult 

som ses i inredningens kuddar till textboxen binder samman annonsen till en helhet 

(Jewitt & Oyama 2001:149). Eftersom bilden porträtterar inredning och inget specifikt 

objekt eller personer finns ingen direkt interaktion i bilden. Däremot är bilden tagen på 

nära håll och bjuder in tittaren till salongen, perspektivet är det samma som om 

tittaren skulle stå i trappan inne i båten. Genom att bjuda in betraktaren i båten på det 

här sättet kan Baltic skapa en närmare kontakt till betraktaren (Kress & Van Leeuwen 

2006:127). Många detaljer porträtteras och visar Baltics fokus på varje detalj. Även 

denna annons har hög naturalistisk modalitet baserat på ljussättning, färg, skuggning 

och perspektiv. Lamporna i bilden har ett starkt ljus som förklaras av skymningen 

utanför båten och det känns som att man hade kunnat se samma sak i verkligheten.  

Även om Baltic i denna annons använt sig av samma citat av Javier Jaudenes som i den 

förra annonsen och denna båt har en annan designer så illustrerar bilden citatet väl. 

”Excellence flows in every corner…” beskrivs av bilden som visar ett hörn i båten med 

unika detaljer och hantverk. Vidare understryker utmärkelserna båten fått den höga 

kvaliteten som Baltic vill leverera och som man här får se ett exempel på. Medan andra 

annonser från Baltic fokuserat mer på att kommunicera hög prestanda och lättvikt visar 

Baltic i denna annons gen sin flexibilitet och en annan typ av kvalitet. Annonsen 

illustrerar också hur Baltic klarar av att fullskaligt inreda en båt på detta sätt även om 

Baltics båtar är lätta och klarar av att prestera väl (Boat International 2015).  
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Figur 17 Annons 8. Baltic Yachts 2/2015. 

 

7.1.9 Sammanfattning av den semiotiska analysen av annonser 

Annonserna är både narrativa och konceptuella och kommunicerar olika aspekter av 

Baltics brand identitet. På olika sätt kommuniceras hög prestanda, lättvikt, flexibilitet, 

hög kvalitet och att Baltics båtar är förverkligandet av en dröm. Annonserna 1 och 2 

från år 2012 är de annonser som innehåller flest olika element och kombinerar bild och 

text för att kommunicera många olika aspekter av brand identiteten. Det huvudsakliga 

budskapet med de två annonserna är att Baltic representerar högsta kvalitet och 

prestanda och de kan bygga kundens drömbåt oberoende av vilken typ av båt det är. 

Annons 3 som inte innehöll någon bild syftar huvudsakligen till att kommunicera 

företagets långa tradition av båtbygge och kunskapen de besitter för att bygga 

högkvalitativa båtar. I annonserna 4, 5 och 6 från år 2014 anspelar Baltic främst på 

kundernas emotioner och drömmen om en segelbåt som kan förverkligas hos Baltic 

oberoende av vilken typ av båt det är. I de annonserna kommuniceras främst Baltics 

flexibilitet och kvalitet. I annonserna från 2015 kommuniceras hög kvalitet i båda 
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annonserna genom textelementet medan bilden i annons 7 främst kommunicerar 

prestanda och lättvikt och bilden i annons 8 kvalitet, komfort och flexibilitet.  

7.2 Innehållsanalys av tidningsartiklar rörande Baltic Yachts 

Elva stycken artiklar analyserades med en klassisk kvantitativ innehållsanalysmetod. 

Orden kategoriserades på basen av deras betydelse och sammanfattades till 

generaliserande kategorier. Nedan presenteras förekomsten av ord och kategorier i de 

analyserade tidningsartiklarna. Språket i artiklarna är engelska och därav presenteras 

orden i tabellerna på engelska med en svensk översättning inom parentes medan de 

generaliserande kategorierna presenteras på svenska.  

Tabell 1 visar samtliga olika kategorier som förekom i artiklarna och frekvensen av hur 

många ord som tillhör varje kategori. Ord som har att göra med performance var mest 

förekommande med hela 148 relaterade ord följt av ord relaterade till teknologi. Under 

kategorin brand som var tredje mest förekommande räknades företagets namn Baltic 

Yachts och förkortningen Baltic. Ord relaterade till komfort och lyx var den fjärde mest 

förekommande kategorin med 61 relaterade ord varefter de övriga kategorierna hade 

betydligt färre relaterade ord. 

Tabell 1 Ord per kategori 

Kategori Frekvens 
Performance 148 
Teknologi 88 
Brand 79 
Komfort 61 
Design adjektiv 35 
Lättvikt 31 
Innovation 30 
Custom 15 
Kunskap 13 
Kvalitet 13 
Ursprung 12 
Noggrannhet 6 
Samarbete 4 
Kundnöjdhet 3 
Dröm 2 
 

I tabell 2 presenteras de enskilda ord som förekom mest frekvent (kolumn 2) samt i hur 

många av de enskilda artiklarna dessa ord förekom (kolumn 1) och vilken kategori de 

tilldelats (kolumn 3). Det finns många olika dimensioner av kategorierna och för att 
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inte göra tabellerna oskäligt långa presenteras här endast de flest förekommande orden 

och vilka kategorier de tilldelats.  Av all relevanta ord kan vi se att företagets namn 

Baltic Yachts eller förkortningen Baltic var det mest förekommande ordet i texterna 

med en total frekvens på 79. Carbon är ett av orden tillhörande kategorin teknologi och 

det näst mest förekommande ordet. I kategorin teknologi finns flera dimensioner 

exempelvis noise insulation, noise reduction, lifting keel, technology och composite. 

Det tredje mest förekommande ordet var race eller racing och tillhör kategorin 

performance som indikerar prestanda. Performance var den kategori vars ord mest 

frekvent förekom i alla artiklar. Exempel på andra ord inom den kategorin är 

performance, high performance, fast, win, speed, successful och powerful.   

Komfort är den fjärde mest förekommande kategorin och själva ordet comfort förekom 

17 gånger. Andra relaterade ord i kategorin är exempelvis cruising, luxury, quiet, space 

och relaxation. I tabell 1 ser vi att kategorin design adjektiv var frekvent förekommande 

men inga ord i tabell 2 finns i denna kategori. Detta beror på att det var väldig många 

olika ord som beskrev båtdesign men få ofta förekommande ord. Exempel på ord i 

kategorin design adjektiv är modern, sleek profile, stylish, impressive, complex och 

elegant. Vidare kan vi i tabell 1 se att kategorin innovation innehåller 30 relaterade ord 

varav vi i tabell 2 ser att ordet new var den mest förekommande med en frekvens på 11. 

Andra ord i kategorin innovation var bland annat innovation, innovative, pioneering, 

development och research. Kategorin custom har totalt 15 relaterade ord och består av 

orden custom, tailor made och one-off, alla ord med samma innebörd. Även om dessa 

enskilda ord inte hade en så hög frekvens gav den totala frekvensen på 15 ord ett 

relativt högt tal jämfört med ord i tabell 2. 
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Tabell 2 Flest förekommande ord 

Ord Förekomst i antal 
artiklar, max 11 

Frekvens 
totalt 

Kategori 

Baltic yachts/Baltic 11 79 Brand 
Carbon (kolfiber) 11 43 Teknologi 
Race/racing (tävling/tävlings) 9 34 Performance 
cruise/cruising 8 28 Komfort 
Performance (prestanda) 8 28 Performance 
high performance (hög prestanda) 10 27 Performance 
Comfort (komfort) 7 17 Komfort 
noise insulation/reduction (ljud 
isolering/reduktion) 

5 14 Teknologi 

Light weight (lättvikt) 7 13 Lättvikt 
Finnish/Finn/Finland 5 12 Ursprung 
Fast/fastest (snabb/snabbast) 9 11 Performance 
New (ny) 4 11 Innovation 
win/won/winning (vinna) 5 10 Performance 
weight saving (vikt sparande) 4 10 Lättvikt 

 

Vilka ord som förekom i flest artiklar presenteras i tabell 3. Totalt analyserades elva 

artiklar, därav är elva max antalet artiklar som ett ord kunde förekomma i. Eftersom 

artiklarna var skrivna av olika skribenter och från olika tidningar kan språket variera 

mellan artiklarna och vissa ord flitigt förekomma i en enda artikel. Därför är det 

intressant att se vilka ord som förekom i flest artiklar och vilken deras totala frekvens 

var. Genom att titta på ord som förekom i flest artiklar kan man också dra slutsatser om 

studiens generaliserbarhet. Igen kan vi se att Baltic Yachts förekom i alla artiklar och 

hade även högst total frekvens. Det enda andra relevanta ordet som förekom i alla 

artiklar var ”carbon” dvs. kolfiber. De tre följande mest förekommande orden var high 

performance, race/racing, fast/fastest; varav alla tillhör kategorin performance. På 

basen av tabell 3 kan vi se att ord som oftast används i artiklar om Baltic Yachts är 

relaterade till performance, komfort, teknologi och även lättvikt.  
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Tabell 3 Förekomst av ord i antal artiklar 

Ord Förekomst i antal 
artiklar, max 11 

Frekvens 
totalt 

Kategori 

Baltic yachts 11 79 Brand 
Carbon (kolfiber) 11 43 Teknologi 
high performance (hög prestanda) 10 27 Performance 
Race/racing (tävling/tävla) 9 34 Performance 
Fast/fastest (snabb/snabbast) 9 11 Performance 
cruise/cruising  8 28 Komfort 
Performance (prestanda) 8 28 Performance 
Comfort (komfort) 7 17 Komfort 
Light weight (lättvikt) 7 13 Lättvikt 
Speed (hastighet) 6 9 Performance 
lifting keel (sänkköl) 6 9 Teknologi 
 

7.2.1 Sammanfattning av innehållsanalysen av tidningsartiklarna 

Det kan konstateras att ord relaterade till performance, teknologi och komfort i 

kombination med företagets namn är de mest förekommande orden i de studerade 

artiklarna rörande Baltic yachts. Av dessa hör performance till Baltics kärnidentitet och 

således är det lyckat att just detta ofta kommuniceras. Teknologi är en del av Baltics 

utvidgade identitet som också är önskvärd att kommunicera. Comfort är inte uttalat en 

direkt del av Baltics brand identitet men rimmar väl med brand identiteten om hög 

kvalitet och custom byggda lyxsegelbåtar och står på inget sätt i kontrast med brand 

identiteten. Vidare förekommer lättvikt, som är en del av kärnidentiteten, ofta i 

artiklarna medan kvalitet och flexibilitet inte lika tydligt kommuniceras.  
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8 DISKUSSION AV RESULTAT 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och en återkoppling till teori utförs. 

Hur Baltic kommunicerar sin brand identitet klargörs och resultaten mellan de två 

undersökningarna jämförs. 

8.1 Kommunikation av Baltics brand identitet i annonser 

I denna avhandling utfördes en semiotisk bildanalys av Baltics annonser i print media 

samt en innehållsanalys av tidningsartiklar om Baltic Yachts skrivna av en tredje part. I 

analyserna låg fokus på kommunikationen av Baltics brand identitet. Brand identiteten 

är den kombination av associationer som antyder ett löfte till kunden och 

kommuniceras med hjälp av brand profil (Aarker 1996:68, 176). Baltics brand identitet 

består av kärnidentiteten: kvalitet, lättvikt, hög prestanda och flexibilitet och 

kompletteras av deras utvidgade identitet om Baltic som produkt och Baltic som 

organisation. Baltic som produkt fokuserar på custombyggda lyxsegelbåtar, högsta 

kvalitet, teknologiska fördelar så som material eller teknik och emotionella fördelar så 

som förverkligandet av en dröm. Baltic som organisation värderar innovation och R&D, 

finsk kvalitet, lång tradition av båtbygge och stor kunskap samt en vi-anda i form 

av ”the Baltic family”. Annonsering är en effektiv kanal att kommunicera brand 

identiteten igenom eftersom man då kan kombinera visuella och informativa element 

(Fuchs & Diamantopoulos 2010). När man bygger upp en annons finns huvudsakligen 

tre element att ta i beaktande: bild, text och brand (Pieters & Wedel 2004). I Baltics 

annonser har dessa element kombinerats i olika konstellationer. Genom att analysera 

annonserna med en semiotisk metod kan man dra slutsatser om de dolda meningar 

som finns i annonserna och de värden som kommuniceras (Van Leeuwen & Jewitt 

2004:154).  

Baltic Yachts har annonser som är både narrativa och konceptuella, beroende på vilka 

delar av brand identiteten de kommunicerar i annonserna. De narrativa annonserna 

(annons 1,2,7) visar båtar i användning, pekar på produktens funktionalitet och 

indikerar hög prestanda medan de konceptuella annonserna (annons 4, 5, 6, 8) mer 

symboliserar Baltics fokus på unika och sällsynta båtar och emotionella värden. Annons 

3 innehåller ingen bild och kan ses mera som en informativ annons med syfte att väcka 

uppmärksamhet med hjälp av den röda färgen och de få elementen att fästa 

uppmärksamhet vid. Ändå kommuniceras delar av brand identiteten i annons 3 genom 
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det textuella elementet och Baltics långa tradition av båtbygge och know-how 

understryks av jubileumslogon.  

Annonsernas interaktiva mening presenteras på olika sätt genom distans, kontakt och 

vinkling. Annonserna 4, 5 och 6 porträtterar illusionen av en segelbåt i olika 

sammanhang så att endast ett segel på långt avstånd syns och båten suddas ut precis 

innan mastens slut så att själva båten inte syns. På detta sätt symboliserar den 

utsuddade båten i kombination med annonsens text Baltics förmåga att förverkliga en 

dröm och kopplar till Baltics utvidgade identitet. I annonserna 1, 2 och 7 används 

distans, kontakt och vinkling på ett annat sätt. Verkliga båtar porträtteras så att man 

ser dem på ett avstånd men tillräckligt nära för att man ska se detaljer ombord och få 

en närmare kontakt med båten och kunna se produktens fysiska och teknologiska 

fördelar. På så sätt kommuniceras indirekt den kärnidentiteten om hög kvalitet och 

mer direkt den utvidgade identiteten om Baltic som produkt. I annonserna 1 och 2 

kombineras fyra olika bilder i vardera annonsen, på så sätt kan fler aspekter av 

produkten visas i en annons även om bilderna då blir mindre och får en annan effekt. I 

annons 3 saknas bild helt och hållet och annonsen kan således inte analyseras på 

samma sätt som ett foto med den interpersonella metafunktionen.  I annons 8 bjuds vi 

in i båten och får se hur det kan se ut ombord på en Baltic båt. Genom att använda en 

bild tagen på så nära håll kan vi se detaljer tydligt och perspektivet är det samma som 

om vi skulle stå inne i båten. Här visar Baltic på sin flexibilitet i att bygga en icke-

traditionell inredning enligt kundens önskemål och visar samtidigt på den höga 

kvaliteten i detaljerna ombord, kärnidentiteten om hög kvalitet och flexibilitet står i 

fokus. 

Sett till annonsernas komposition kan vi se att i alla annonser förutom i annons 8 har 

informationsdelen placerats i nedre delen av bilden som det faktiska som vi känner till. 

I annons 8 har informationsdelen placerats i den övre kanten, något som indikerar det 

ideella. I kombination med citatet och utmärkelserna fungerar textdelen som indikator 

för det eftersträvansvärda. Alla annonser utom annons 1 med en båt i fokus har placerat 

objektet till höger i bild som en ny lösning till ett gammalt problem. På så sätt 

kommunicerar Baltic sin innovation och sitt nytänkande igenom annonsens 

komposition. I annons 1 som innehåller fyra bilder har däremot båten i den 

dominerande bilden placerats till vänster som det vi känner till och vet från förr. Just 

den båten på bilden är känd inom branschen och kan därför vara placerad till vänster 

medan den nya utmärkelsen är placerad till höger i bild. 
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Modalitetmässigt skiljer sig annonserna från varandra. Annons 1,2, 7 och 8 är alla högt 

naturalistiska och verklighetstrogna och visar verkliga bilder av båtarna. Modaliteten i 

annonserna 5, 6 och 7 däremot är betydligt lägre även om landskapen har en viss 

naturalistisk modalitet är den överdrivna saturationen i bilderna overklig och i 

kombination med det högst onaturliga seglet i bilden blir annonserna orealistiska. Man 

kan tydligt se att Baltic i annonserna 1,2, 7 och 8 valt en mer informativ approach 

medan annonserna 5, 6 och 7 riktar sig till emotion. Vilken typ av annons, en mer 

informativ eller emotionell, som är effektivare råder det oenighet om (De Pelsmacker et 

al 2014, Fill 2013:437). Baltic har valt att använda sig av båda teknikerna och på så sätt 

kommunicera olika aspekter av brand identiteten i de olika typerna av annonser. De 

annonser som är mer informativa kommunicerar i kombination med kärnidentiteten 

teknologiska fördelar med Baltic medan de annonser som riktar sig till emotion syftar 

till att kombinera kärnidentiteten med förverkligandet av drömmar. 

Baltic har i alla annonser förutom i annons 3 använt alla tre olika element som finns 

tillgängliga för kommunikation i en print media annons, dvs bild, text och logo. Brand 

elementet är viktigt för att stärka brandet och kommunicera brand identiteten, men 

den optimala storleken på logon är svår att avgöra (Pieters & Wedel 2004). Baltic har i 

alla sina annonser inkluderat sin logo, i hälften av annonserna som vit och i hälften av 

annonserna som blå. Färgbytet kan ha viss inverkan på igenkänningsfaktorn. Baltics 

logo kommunicerar i sig inte brand identiteten utan fungerar endast som en symbol för 

vad Baltic står för. I alla annonser utom annons 3 är ändå inte logon i huvudfokus, utan 

bilderna och texten. I annons 3 är jubileumslogon det centrala i kombination med en 

text formad som ett segel. Bilder är centrala för att fånga uppmärksamhet och är även 

lättare att läsa än text (Brierley 1995:176). Baltic har valt att kommunicera till stor del 

genom användningen av bilder i annonserna. I annons 1 och 2 inkluderades flera bilder 

på två tredjedelar av annonsen medan en tredjedel ägnades åt text och information i 

form av rubrik och copytext. I de övriga annonserna är endast en bild fullskalig över 

hela annonsen och textelement har adderats på bilden. Annons 4, 5 och 6 innehåller en 

rubrik, underrubrik och en kort copytext samt kontaktinformation medan 

textelementet i annons 7 och 8 ytterligare skalats av och givits ännu mindre utrymme 

med endast en box innehållande båtens namn som rubrik, ett citat, tre 

designutmärkelser och Baltics logo samt hemsida. Nyckelord och olika layout-tekniker 

kan användas inom copywriting för att förankra betydelsen av bilden (Chandler 

2007:204).  
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Genom att använda förankring som teknik i texten förtydligar Baltic de element av 

brand identiteten de vill kommunicera i varje annons. I annonserna 1-2 används 

rubriken ”Your dream, your Baltic” som i kombination med bilderna förankrar 

konnotationen om att båten på bild är speciell, utav hög kvalitet och något som många 

drömmer om. I copytexten förtydligas detta ytterligare och om tittaren orkar läsa hela 

texten får hen mycket information om vad Baltic kan erbjuda och vad företaget står för. 

I dessa två annonser har Baltic specifikt tagit fasta på sin kärnidentitet: quality, high 

performance och flexibility och kombinerat det med delar av sin utvidgade identitet så 

som förverkligande av en dröm och teknologiska fördelar med produkten. 

I annons 3 som saknar bild har textelementet större betydelse och innehåller många 

nyckelord som tillsammans ämnar kommunicera Baltics kärnidentitet och även 

anspelar på företagets ursprung och långa tradition av båtbygge i kombination med 

jubileumslogon. Rubriken och copytexten i annonserna 4, 5 och 6 är väl förankrade i 

bilden och förtydligar det som bilden kommunicerar; det som du föreställer dig kan 

Baltic bygga. Här fokuserar Baltic främst på att kommunicera sin flexibilitet. 

Användningen av logon för Winner of World Superyacht Awards fungerar som en 

kvalitetsindikator. I annonserna 7 och 8 som inte har någon tydlig rubrik utan endast 

båtens namn och ett citat utav en designer ligger störst fokus på bilden och citatet 

fungerar som en förankring till bilden genom att förklara den höga kvaliteten hos 

Baltic. Citatet av en utomstående i kombination med designutmärkelserna som är 

listade i annonserna kommunicerar den höga kvaliteten i kombination med innovation 

och flexibilitet. Att använda sig av citat och kvalitetsindikatorer från tredje parter är ett 

sätt för Baltic att höja kredibiliteten i sina annonser eftersom åsikter av utomstående 

ofta uppfattas som mer trovärdiga än det som företaget själv berättar (Fill 2013:32). 

8.2 Kommunikation av Baltics brand identitet i artiklar  

Tidningsartiklar är en för företaget icke-kontrollerbar kommunikationskanal. Eftersom 

information som skrivs i tidningsmagasin av redaktörer uppfattas som mer objektiv 

och trovärdig än den information som företag kommunicerar i sina annonser i samma 

tidningar är det viktigt för brandet att informationen som kommuniceras stämmer 

överens med brand identiteten. (Fill 2013:11, 32) I artiklarna som analyserades i denna 

avhandling kan man se vissa frekvent återkommande ord som används och ord med en 

viss innebörd eller liknande betydelse som ofta återkommer. Genom att studera 

frekvensen av ord och gruppera orden enligt kategorier kan man dra slutsatser om vad 
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artiklarna oftast kommunicerar om Baltic. Att kommunikationen om brandet är 

enhetlig i alla kanaler är centralt för att skapa ett starkt brand (Pickton & Broredick 

2001:68). 

Från innehållsanalysen kan vi se att de kategorier som oftast förekom i artiklarna var 

performance, teknologi, brand och komfort. I förhållande till Baltics brand identitet är 

detta ett positivt resultat. Till Baltics kärnidentitet hör high performance vilket alltså 

mest frekvent kommuniceras i artiklarna. Att aspekter av kärnidentiteten stöds av 

kommunikation i en icke-kontrollerbar kommunikationskanal ger företaget större 

trovärdighet. Att kategorin brand, som syftar till företagets namn, ofta nämns är bra för 

igenkänningsgraden (Pieters & Wedel 2004). Teknologiska fördelar hör till Baltics 

utvidgade identitet och således är det positivt att den aspekten kommuniceras. Komfort 

är inte i sig en uttalad del av Baltics identitet men inte heller en aspekt som på något 

sätt står i konflikt med brand identiteten. Lättvikt som är en del av Baltics kärnidentitet 

och innovation samt ursprung som är en del av den utvidgade identiteten var andra 

kategorier som relativt ofta kommuniceras i artiklarna. 

Kvalitet och flexibilitet kommunicerades däremot mer sällan i artiklarna. Med tanke på 

att det hör till Baltics kärnidentitet hade man kunnat tro att de värdena skulle 

kommuniceras flitigare. Noteras bör också att den långa traditionen och kunskapen av 

båtbygge som Baltic själv vill påvisa inte ofta framkom i artiklarna och inte heller 

emotionella fördelar med Baltics båtar så som förvekligande av drömmar.  

8.3 Utvärdering av kommunikationen av Baltic Yachts brand identitet 

I figur 18 och 19 presenterar jag min tolkning av hur väl olika aspekter av Baltic Yachts 

brand identitet kommuniceras i print media. Kommunikationen av varje aspekt av 

brand identiteten utvärderas på en skala 1-5 stjärnor där fem stjärnor motsvarar 

mycket väl och 1 bristfälligt.  

Bäst av Baltics kärnidentitet, som utvärderas i figur 18, kommuniceras high 

performance som framkommer mycket väl i både annonser och artiklar. Det var den 

överlägset mest förekommande kategorin i artiklarna och kommunicerades även tydligt 

i annonserna. Light weight kommuniceras ganska bra i både artiklar och annonser. I 

artiklarna låg light weight ungefär i mitten av tabellen över de kategorier som mest 

frekvent kommuniceras och i många annonser framkom lättvikt som en aspekt. 

Däremot kommunicerades quality och flexibility frekvent i Baltics annonser men 
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aspekterna framkom inte lika tydligt i artiklar, därav bedömer jag att de aspekterna 

kommuniceras lite sämre än light weight och får endast två stjärnor.  

Figur 18 Kommunikation av Baltics kärnidentitet 

Baltics kärnidentitet Kommunikation av identiteten 

Quality  

Light weight  

High performance  

Flexibility  

 

Av den utvidgade identiteten fanns det stora skillnader i hur väl de olika aspekterna 

kommuniceras. Detta demonstreras i figur 19. Teknologiska fördelar med Baltics båtar 

framkommer mycket väl i artiklar och kommuniceras också på olika sätt i de flesta 

annonserna. Custom byggda lyxsegelbåtar framkommer relativt ofta, ungefär lika ofta 

som light weight, i artiklarna och kommuniceras i varje annons på ett eller annat sätt. 

Kommunikationen av custom byggda lyxbåtar är bra men kunde förbättras ytterligare, i 

artiklarna främst med tanke på custom och i annonserna främst med betoning på 

lyxbåtar. Emotionella fördelar med Baltics båtar kommuniceras ofta i annonser men 

sällan i artiklar, därav utvärderas aspekten med endast två stjärnor. Innovation och 

R&D är aspekter av brand identiteten som relativt ofta framkommer i artiklarna om 

Baltic Yachts och även kommuniceras i företagets annonser. Att Baltic är innovativt 

framkommer men kommunikationen kunde ännu förbättras ytterligare i både artiklar 

och annonser. Aspekterna finsk kvalitet, Baltics långa tradition av båtbygge och The 

Baltic Family är däremot aspekter av brand identiteten som knappt framkommer i 

artiklarna och sällan i annonserna. Därav bedöms kommunikationen av dessa aspekter 

som bristfällig. 
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Figur 19 Kommunikation av Baltics utvidgade identitet 

Baltics utvidgade identitet Kommunikation av identiteten 

Custom byggda lyxbåtar  

Teknologiska fördelar  

Emotionella fördelar  

Innovation och R&D  

Finsk kvalitet  

Lång båtbyggartradition  

The Baltic Family  

 

8.4 Undersökningens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till om forskningen hade kommit fram till samma slutsats ifall den 

hade utförts igen vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare. Faktorer så som 

misstag av deltagare och forskare i undersökningen eller inverkan av deltagares eller 

forskarens egna åsikter kan ha betydelse för reliabiliteten. Reliabilitet är en indikator 

på kvaliteten av forskningen och därför mycket viktig i kombination med validitet. 

Extern validitet syftar till om resultaten av forskningen är generaliserbara för andra 

relevanta grupper eller sammanhang medan intern validitet främst berör kvantitativa 

undersökningar och om statistisk korrelation stämmer. (Saunders et al 2012:192-194)  

I denna undersökning kan mina egna tolkningar i såväl bildanalysen som 

innehållsanalysen ha inverkat på reliabiliteten. Alla annonser som analyserats enligt en 

semiotisk analysmetod finns ändå presenterade i avhandlingen för att läsaren ska 

kunna följa resonemanget i analysen och även dra egna slutsatser om mina tolkningar. 

De tolkningar som jag har gjort av bilderna har jag tydligt demonstrerat. För att 

säkerställa undersökningens kvalitet användes de teoretiska verktyg som finns 

tillgängliga för en semiotisk bildanalys och tolkningarna grundar sig på existerande 

teori. Man kan reflektera kring om valet av analysmetod hade inverkat på 

undersökningens resultat. Jag valde att inte göra en ikonografisk bildanalys och 

kombinationen av den metoden hade säkerligen gett ytterligare aspekter till resultaten 

men knappast ändrat dem märkvärt. I innehållsanalysen kan reliabiliteten främst ha 
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påverkats i skedet av kategorisering. För att förtydliga reliabiliteten av undersökningen 

presenteras även tabeller med förekomsten av enskilda ord i artiklarna. Som bilaga 

finns även ett exempel på en av artiklarna som analyserats så att läsaren kan bekanta 

sig med vilken typ av artiklar avhandlingen studerat. 

Undersökningens validitet och generaliserbarhet kan diskuteras. Urvalet av annonser 

sträckte sig över en fyra års tidsperiod och omfattade Baltics samtliga annonser från 

den tidsperioden medan urvalet av tidningsartiklar var begränsat till elva relevanta 

artiklar i samma tidningar. Man kan utgå ifrån att Baltic i sina annonser fortsätter 

kommunicera ungefär samma brand identitet som tidigare men artiklar skrivna av 

tredje part kan man inte generalisera. Det är möjligt att ett större urval annonser hade 

kunnat inverka på undersökningens resultat. För att få en högre kvalitet på 

undersökningen valdes ändå artiklar skrivna av olika journalister i olika tidningar 

under en fyraårig tidsperiod. 
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9 SLUTSATS 

Denna avhandling hade som syfte att undersöka hur Baltic Yachts framställs i print 

media och undersöka hur detta motsvara den brand identitet företaget kommunicerar 

ut. För att fastställa Baltics brand identitet utfördes intervjuer med representanter för 

företaget. Sedan för att uppnå syftet utfördes en semiotisk bildanalys av Baltics 

annonser i tidningsmagasin och en innehållsanalys av artiklar i tidningar. På basen av 

analyserna av artiklar och annonser kan slutsatser om kommunikationen av Baltics 

brand identitet i print media dras. 

Resultatet av analyserna visar att vissa aspekter av Baltic Yachts brand identitet 

kommuniceras tydligare än andra och att det finns vissa skillnader i vilka aspekter av 

brand identiteten som kommuniceras i annonser och artiklar. Bilden som framställs av 

Baltic Yachts i print media motsvarar delvis företagets brand identitet. Tydligast av 

brand identiteten kommuniceras high performance medan de andra aspekterna av 

kärnidentiteten nog framkommer men mindre tydligt. Av den utvidgade identiteten 

kommuniceras teknologiska fördelar med Baltics båtar mycket väl och innovation och 

R&D samt custom byggda lyxsbåtar relativt bra medan det finns brister i 

kommunikationen av de andra aspekterna.  

Det kan konstateras att det finns vissa skillnader i vad som kommuniceras av Baltic 

själva i deras annonser och i det som kommuniceras i artiklar skrivna av utomstående 

parter. Trots att endast vissa aspekter av Baltics brand identitet framkommer väl i 

tidningsartiklarna kompletteras den totala bilden som läsaren av ett tidningsmagasin 

får av företaget genom Baltics annonser. Det bör dock noteras att kommunikation i 

annonser och tidningsartiklar uppfattas olika av konsumenterna och därför är det 

centralt att lyckas kommunicera sin identitet i båda kanalerna. Vidare fanns det inga 

synbara konflikter mellan kommunikationen av brand identiteten i annonser och 

tidningsartiklar, vilket är positivt för brandet. 

Resultatet av denna avhandling kan för Baltic Yachts del ses som en indikator för hur 

väl kommunikationen av brand identiteten i print media fungerar. I det stora hela är 

resultatet positivt eftersom Baltic på något sätt lyckas kommunicera sin kärnidentitet i 

såväl egna annonser som i tidningsartiklar skrivna av utomstående. Att det inte finns 

några klara konflikter mellan kommunikationen i annonser och tidningsartiklar är 

också till fördel för brandet. För att i framtiden ytterligare förbättra kommunikationen 

av brand identiteten i print media kan Baltic Yachts ta fasta på resultatet av denna 
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avhandling och jobba på att förbättra kommunikationen av de aspekter av brand 

identiteten som nu är bristfälliga. Genom att vara medveten om styrkor och svagheter i 

kommunikationen av brand identiteten kan företaget jobba med att stärka brandet och 

speciellt fokusera på svagheterna i kommunikationen.  

9.1 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom denna avhandling begränsade sig till att endast undersöka kommunikationen 

av brand identitet i print media kunde ett förslag på fortsatt forskning vara att studera 

kommunikationen i andra kanaler. Intressant vore att studera hur brand identiteten 

kommuniceras online och hur sociala medier inverkar på kommunikationen. Vidare 

kunde man undersöka hur kunder uppfattar Baltic och om kundernas bild av företaget 

motsvarar brand identiteten. Eftersom jag i denna avhandling semiotiskt analyserade 

annonserna i tidningsmagasinen kunde det vara spännande att se om kunder som tittar 

på annonserna tolkar dem likadant eller om de skulle dra andra slutsatser och på basen 

av vilka faktorer de kommer fram till sina svar.  
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