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För ett företags möjlighet att positionera sig på marknaden, betyder ett varumärke mer än en 

bra produkt. De immateriella tillgångarna som skapar ett varumärkes värde är kopplade till 

dess egenskaper som förknippas med företagets kvalitet och värderingar (Kapferer, 2008). 

Då är det viktigt att de värderingar och egenskaper som företagen anser sig besitta också 

kommuniceras ut på ett sammanhängande sätt. 

SJ har under flera decennier varit ensamma på marknaden för persontrafik med tåg men har 

sedan ett par år tillbaka fått konkurrens på vissa sträckor i landet. Det gör att konkurrensen 

ökar men även att kraven på att ha ett starkt varumärke i sin tur ökar, vilket gör att 

möjligheten till att positionera sig gentemot andra aktörer på samma marknad förbättras. Med 

hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av Kapferers Brand Identity Prism, semiotikens 

begrepp denotation och konnotation och de retoriska verktygen ethos, pathos och logos 

undersöktes om SJ kommunicerar ut en sammanhängande varumärkesidentitet via sin 

hemsida och Facebooksida. 

Resultatet visar på att varumärkesidentiteten delvis kommuniceras ut på ett sammanhängande 

sätt. Genom SJs hemsida kommuniceras kärnvärden som hållbarhet och socialt ansvar i 

jämförelse med att det via Facebook är socialt ansvar och service som framhålls som SJs 

kärnvärden. Hemsidan kan ses som den källa där all information finns och att Facebook 

används till att bygga en starkare relation till de konsumenter som besöker SJs Facebooksida. 
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In order for a company to have the opportunity to position themselves on a market, the 

meaning of the brand have to be more than a good product. The intangible assets that create 

value of a brand is linked to its properties associated to the company's quality and values 

(Kapferer, 2008). The importance then relies on the values and characteristics that the 

companies consider to possess is communicated in a coherent way. 

For decades SJ has been alone in the railway business but have since a few years back got 

competition in some parts in the country. This means that competition is increasing but also 

the requirements of having a strong brand is increasing, making the opportunity to position 

themselves on a market against other performers improves. With help from using a 

theoretical framework consisting of Kapferer's Brand Identity Prism, semiotics concepts of 

denotation and connotation and the rhetorical tools of ethos, pathos and logos examined if 

SJ communicates a consistent brand identity through their website and Facebook page. 

The result of the study show that the brand identity partly is communicated in a coherent 

way. The result showed that the core values of sustainability and social responsibility was 

visible on their website while their Facebook page highlighted core values such as their social 

responsibility and service. Their website can be viewed on as the main source of information 

while their Facebook page is used to build a stronger relationship with the consumers who 

visit their page. 
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1. Inledning 

I en tid som nu då medielandskapet förändras och användningen av sociala medier är stor och 

ständigt ökar har det blivit allt viktigare att synas på rätt plattform. Detta ställer nya krav och 

förväntningar på företags tillvägagångssätt, interaktion och inte minst deras kommunikation. 

Sociala medier har förändrat företags sätt att arbeta. Numera skapar företag profiler på sociala 

medier med syfte att kommunicera och interagera med sina konsumenter. För att sticka ut i den 

sociala mediedjungeln krävs mer än en bra kommunikation, det är ytterst viktigt att ha en tydlig 

varumärkesidentitet som genomsyrar varumärkets bild (Leigert, 2013). En överensstämmande 

förmedling av vad en varumärkesidentitet står för och hur den kommuniceras ut i sociala 

medier ger de bästa förutsättningarna till framgång när det kommer till att bygga en stark 

varumärkesidentitet (Kapferer, 2008). 

 

SJ finns på flera sociala medier men Facebook är den plattform som de använder sig mest av. 

Dagligen publicerar de inlägg med intresseväckande innehåll och använder Facebook uteslutet 

som en plattform för interaktion. Målet med undersökningen är att ta reda på ifall en 

sammanhängande förmedling av deras identitet förmedlas i deras kommunikation, i de utvalda 

kanalerna och att undersöka på vilket sätt den uttrycks. Då SJ är ett statligt bolag med lång 

historia blir det intressant att studera huruvida bolaget anpassat sig till användningen av de 

nya teknikerna som uppkommit i samband med det förändrade medielandskapet. 

 

I vår studie har en kvalitativ innehållsanalys genomförts på material insamlat från SJs hemsida 

och Facebooksida. Studien har en förankring i en semiotisk och retorisk analysmodell 

tillsammans med Jean-Noël Kapferers Brand Identity Prism som teoretiskt ramverk. Syftet 

med studien är att undersöka hur SJ kommunicerar sin varumärkesidentitet i sociala medier 

genom att undersöka hur mycket av det som SJ skriver och publicerar som genomsyras av deras 

identitet. Fokus kommer att ligga på om SJs varumärkesidentitet kommuniceras och förmedlas 

på ett sammanhängande sätt, genom att göra en jämförelse av deras Facebooksida och hemsida 

som fungerar som deras huvudsakliga informationskälla. 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel kommer att presentera studiens valda ämnesområde. Den information som 

presenteras i bakgrunden kommer att öka läsarens förståelse för studiens forskningsobjekt. 

 

 

2.1. SJ AB 

SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag som bedriver persontrafik på järnväg i Sverige. Aktiebolaget är 

helägt av svenska staten där koncernen består av dotterbolagen Stockholmståg, SJ Götalandståg 

och SJ Norrlandståg som bedriver trafik med Intercity, regionala tåg och snabbtåg. Enligt SJ 

(2016) är deras övergripande mål att skapa värde, vilket medför krav på, effektivitet, 

utvecklingsförmåga, långsiktig lönsamhet och ett miljömässigt samt socialt ansvarstagande. 

Idag är alla SJs resor märkta med Bra Miljöval och varje dag körs 440 tågavgångar till 160 

stationer (SJ, 2016). 

 

SJs hemsida fungerar som deras huvudsakliga informationskälla i kommunikationen mellan 

dem och deras kunder. Deras hemsida har runt 600 000 besökare varje vecka, totalt 18 miljoner 

om året (SJ, 2016). De använder sig även av sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram 

och Youtube. Av dessa är SJ mest aktiv på sin Facebooksida och sitt Twitterkonto men använder 

dem till olika ändamål. Deras Twitterkonto fungerar som en plattform där snabb förmedling av 

kommunikation sker och där användare kvickt kan få svar på frågor. Facebooksidan används 

som en plattform som mer fokuserar på relationsbyggande mellan SJ och deras Facebookföljare. 

Facebooksidan har en större räckvidd och har i dagsläget 40 012 gilla-markeringar (Facebook, 

2016). 

 

2.2. Varumärkesidentitetens betydelse 

Innebörden av att ha en stark varumärkesidentitet har under de senaste åren ökat och har fått en 

framträdande roll inom organisationers uppbyggnad av varumärken (Melin, 1997). En stark 

identitet är en av de viktigaste faktorerna för ett varumärke då identiteten består av en 

uppsättning av associationer som ett företag skapar och vill associeras med. Med hjälp av dessa 

associationer särskiljer varumärket sin produkt från konkurrenternas och den övriga 

marknaden (Aakers, 2010). De associationer som ett företags varumärke står för ger även ett 

löfte om vad deras konsumenter kan förvänta sig av dem (Doyle, 1994) och skapar i sin tur en 

relation mellan organisationen och konsumenten (Kapferer, 2008). För att få en stark identitet 

som genomsyrar varumärket och som förmedlar dess kärnvärden krävs en väl genomförd 

kommunikation av varumärkesidentiteten (Jankovich 2012). 
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Melin (1997) nämner vidare att det viktigt för företag att förstå det elementa i beslutprocessen 

hos konsumenterna för att till slut kunna påverka deras val av varumärke. Melin (1997) 

beskriver det som att en konsument inte köper en produkt på grund av ett märke eller just en 

specifik produkt, utan att de köper en så kallad märkesprodukt. En märkesprodukt består av två 

beståndsdelar, en produkt och ett varumärke. Av dessa två är varumärket det som består längst 

då det sällan förändras med tiden då företagets produkter under en kortare tid kan förändras 

väldigt mycket. Ett huvudmål för företag och organisationer är att bygga upp en sorts 

märkeslojalitet gentemot deras kunder. Utmaningen blir att skapa och erbjuda dessa kunder en 

märkesprodukt som är unik och attraherar kunden till ett beständigt mervärde. 

 

2.3. Nya sätt för företag att kommunicera i sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn över kommunikationskanaler som kan beskrivas som 

mötesplatser där användare kan uttrycka sig, skapa innehåll och bilda nätverk. Sociala medier 

skiljer sig från massmedier då det är användaren som skapar innehållet och har möjligheten att 

kommunicera direkt med andra exempelvis genom bild, text och ljud (Leigert, 2013). 

Kommunikationen skiljer sig även mellan dessa två då sociala medier är interaktiva och inte 

består av en envägskommunikation som vissa andra medier gör (McQuail, 2010). 

 

Utvecklingen av teknologi leder till nya sätt att kommunicera på och gör att medielandskapet 

ständigt är i förändring (Leigert, 2013). De senaste åren har utvecklingen av sociala medier 

inneburit att användningen av webbsidor har förflyttats till mobila anpassningar såsom 

mobilappar. Den mobila utvecklingen har inneburit att användandet har ökat människors 

närvaro på sociala medier då de är lättillgängliga och hela tiden finns med oss (Skolverket, 2015). 

 

Facebook är idag ett av de globalt ledande nätverks- och diskussionsforumen och har en stor 

mängd användare världen över (Weibull & Eriksson, 2015). Det är också en plattform där 

företag enkelt kan kommunicera mot sin marknad. Det förändrade medielandskapet har 

påverkat företags sätt att arbeta och nå ut till konsumenter. I och med att närvaron av sociala 

medier har ökat och stor del av sökandet efter information förflyttats dit har företag anpassat sig 

efter var deras målgrupper finns (Weibull & Eriksson, 2015). Detta innebär nya möjligheter, 

utmaningar och krav på företag och organisationer. Den nya tekniken innebär inte bara nya sätt 

att kommunicera på utan den ställer även krav på organisationers kommunikation, agerande 

och marknadsföring (Leigert, 2013). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Följande kapitel presenterar uppsatsens syfte och frågeställningar som ligger till grund för 

studien som skall genomföras. Kapitlet inleds med en problemformulering som sedan 

övergår till uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

 

3.1. Problemformulering 

En stor del av de framgångar som företag uppnått genom identitetsbyggande bygger på en tydlig 

kommunikation och användning av rätt kanaler (Kapferer, 2008). Enligt Jean-Noël Kapferer 

(2008) ligger en stor del av hur konsumenter uppfattar ett varumärke och vad de har för 

förväntningar på en produkt, bakom den kommunikation som företag sänder ut. Därför är det 

viktigt för företag som är verksamma inom flera olika kanaler att förmedla sin identitet på ett 

enhetligt sätt. Det kan på längre sikt skada ett varumärke om olika bilder av varumärket 

förmedlas (Kapferer, 2008). Den nya tekniken och det förändrade medielandskapet innebär nya 

möjligheter för företag men på vägen tillkommer även en del utmaningar. Sociala medier har 

för- och nackdelar och passar vissa typer av verksamheter bättre än andra (Leigert, 2013). Det 

är därför viktigt för företag att hitta rätt kanaler och att använda dem på rätt sätt.  

 

3.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur SJs varumärkesidentitet ser ut och att undersöka ifall deras 

varumärkesidentitet kommuniceras på ett sammanhängande sätt i deras kommunikation via 

sin hemsida och Facebook. Fokus kommer att ligga på att undersöka vilka kärnvärden som SJs 

identitet bygger på och hur de kommuniceras samt om de förmedlas på ett sammanhängande 

sätt på de plattformar som material hämtats från i studien. Vidare kommer studien att 

undersöka om deras identitet genomsyrar det innehåll som SJ skapar och publicerar via 

Facebook samt deras hemsida, som tidigare nämnts, fungerar som deras huvudsakliga 

informationskälla. Studien kommer att behandla följande huvudfråga och delfrågor: 

 

Kommuniceras SJs varumärkesidentitet på ett sammanhängande sätt via deras  

hemsida och Facebook? 

Hur ser SJs varumärkesidentitet ut via bild och text på deras hemsida?  

Vilka kärnvärden framgår i SJs inlägg som publiceras på Facebook? 
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4. Tidigare forskning 

I denna del av studien presenteras tidigare forskning utförd inom liknande område som 

uppsatsen bygger på. Kapitlet inleds med att presentera tidigare utförd forskning inom 

områdena varumärke och marknadskommunikation. Den tidigare forskningen kommer att 

öka läsarens förståelse för studien då vi kommer att redogöra tidigare forskning gjord inom 

områden som berör studiens fält.  

 

 

Den forskning som presenteras i det här kapitlet är den forskning som är mest lik vår egen studie 

då ingen liknande studie genomförts. Vår studie har syftet att undersöka om 

varumärkesidentiteten hos företag kommuniceras ut på ett sammanhängande sätt via olika 

plattformar. I vårt fall har en jämförelse av SJ innehållet på deras hemsida och Facebooksida 

genomförts. I vår sökning av tidigare forskning inom området hittade vi ingen liknande 

forskning som kunde jämföras mer vår studie. 

 
I den forskning som genomförts inom fält som varumärken, sociala medier och kommunikation 

ligger fokus på att beskriva hur företag förmedlar sitt varumärke genom en visst utvald kanal. 

Enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) lägger vi människor i genomsnitt ner sex timmar 

per dag på medier, tid som mer och mer går från de traditionella medierna till nya medier. Det ligger 

till grund för att studien valt att undersöka företags användning av sociala medier för att skapa en 

relation till deras konsumenter. 

 

Studiens tidigare forskning består av flera kvalitativa metodologiska studier där flera företag 

ingått och jämförts med varandra. Det har inte genomförts en specifik studie där en 

undersökning av ett enskilts företag olika kommunikationskanaler undersöks. Det innebär att 

det finns en forskningslucka att fylla. Den här studien använder Kapferers Brand Identity Prism 

som teoretiskt ramverk för att beskriva hur identiteten hos ett företag ser ut. De olika företagen 

har jämförts gentemot andra företag inom samma bransch och marknad, men det har inte gjorts 

djupare analyser på ett enskilt företag där olika plattformar undersöks. Den tidigare forskning 

som gjorts kring varumärken använder Kapferers teorier som sitt teoretiska ramverk, vilket även 

den här studien gör. 

 

Kapferer (2008) beskriver ett varumärke som visionen att skapa framgångsrika produkter eller 

tjänster under ett gemensamt namn, varumärkets namn. Det är företagets driv, vision och 

kärnvärden som skapar vad som kallas en varumärkesidentitet. Därav har vi till den här studien 

valt att använda den studie som Bravo, Pina och Matute (2012) gjorde på ett 60-tals olika 

banker i Spanien och England, där de undersökte bankers identiterer genom deras  hemsidor 

utifrån ett teoretiskt ramverk kopplat till Kapferers Brand Identity Prism.  
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4.1. Varumärkesidentitet via hemsida 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, där en tabell med sex element som beskriver ett 

företags identitet, har Bravo, Pina och Matute (2012) i sin studie undersökt vilka huvudelement 

i ett företags identitet som förmedlas via deras hemsidor. Det gäller framförallt element som 

berör den visuella identiteten, kultur, strategier, struktur, kommunikation och beteende. I 

studien gjordes en undersökning där de jämförde identiteterna hos ett 60-tal olika banker i 

Spanien och Storbritannien. Syftet med undersökningen var att hjälpa bankerna att jämföra 

sig med andra banker, både inrikes och utrikes. Bravo, Pina och Matute (2012) såg att nästan 

alla banker i studien använde sig av en hemsida med färger som var anpassade efter bankens 

logotyp. Kommunikationen via hemsidorna var mest fokuserade till generell finansiell 

information som till exempel rapporter och information om tariffer. Mer än hälften av 

bankerna använde sig av kundanpassade funktioner för besökaren av hemsidan, såsom 

användning av olika informationskanaler och kundservice. Bankerna i studien som valt att 

specialiserade inom ett visst område, såsom aktiehandel, visade inte upp lika mycket på sin 

hemsida av det som bygger en identitet. De banker som uppvisade ett väldigt brett utbud av 

tjänster hade också med fler element som bygger ett varumärke, något som forskarna förklarar 

som att de behöver intressera en bredare publik av konsumenter. 

 

4.2. Varumärkeslojalitet genom Facebook 

I sin studie har Dąbrowski & Schivinski (2013) genom en enkätundersökning undersökt hur 

kommunikation via Facebook påverkar ett företags varumärke på tre olika marknader. De 

använder sig av ett teoretiskt ramverk som inkluderar sociala medier och varumärkeskapital 

för att undersöka sitt inhämtade material. De anser att sociala medier i större utsträckning än 

andra medier har möjligheten att förmedla innehåll då internet möjliggör en snabbare delning 

av information genom de möjligheter som digitala medier erbjuder. Det var många av studiens 

företag som använder sig av produkter i sin marknadskommunikation för att öka försäljningen 

men trots det har, enligt Dąbrowski & Schivinski (2013), inte intentionen att köpa en produkt 

ökat. Varken innehållet som kommuniceras ut från företaget eller konsumenterna påverkade 

andra användare att köpa ett företags produkt. Enligt Dąbrowski & Schivinski (2013) är det 

viktigt för företag att inse hur betydande det är att försöka få sina kunder att kommunicera 

med varandra om varumärket än att företaget själva försöker påverka konsumenternas bild av 

förtagets varumärke.  

 

I en annan studie har Lee, Schanski och Touchette (2015) genom en innehållsanalys baserad 

på teorin att masskommunikation är ett sorts spel för självbelåtenhet, undersökt klädföretag 

använder sig av Facebook för att stärka sitt varumärke. De kommer till slutsatsen att flera av 
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de undersökta företagen använder mestadels bilder och marknadskommunikation i form av 

kampanjer för kläder som passar den kommande årstiden. Företagens Facebookprofiler 

möjliggör en ökad mängd interaktion mellan konsumenten och företaget när de använder sitt 

varumärke i kommunikationen där kampanjer gör att konsumenterna inkluderas i processen. 

När då en konsument har möjligheten att interagera med företaget kan relationen mellan de 

två bli mycket starkare, som slutligen resulterar i att konsumentens lojalitet till varumärket 

stärks avsevärt. Slutligen anser Lee, Schanski och Touchette (2015) att Facebook har en 

potential att bli ett starkt verktyg till social marknadskommunikation men att företag måste 

använda Facebook på rätt sätt. I studien kommer författarna fram till slutsatsen att företagens 

Facebookprofiler ökar antalet konsumenter som i slutändan klickar sig vidare till företagets 

hemsida. De tycker också att många företag inte står ut tillräckligt mycket i de publicerade 

inläggen för att skapa sig en fördel gentemot andra företag, utan att det enbart är produkterna 

som är olika från företag som främst utmärker företaget.  

 

4.3. Sociala medier 

Grundén och Lagrosen (2013) påstår i sin studie att sociala medier revolutionerat den sociala 

kontakten mellan människor. Numera används de som ett verktyg för professionell 

kommunikation av opinionsbildare och entreprenörer. Enligt författarna var målet med 

företagens kommunikation inte att sälja en produkt utan handlar mer om att skapa en relation 

med kunderna genom sociala medier. För att skapa en bra relation med kunderna krävs det tillit. 

De gar undersökt sex olika spa-företag och deras sätt att använda sociala medier för att locka till 

sig konsumenter. Dn sociala plattform som används mest av det företag som förekommer i 

studie var Facebook. Tillsammans med bloggar och Twitter, utgjorde Facebook grunden för 

företagens användning av sociala medier. Större delen av publiceringen via sociala medier 

utgjorde också en länk tillbaka till företagens hemsidor, där det sedan finns mer utförlig 

information om ärendet, som också är samma slutsats som Lee, Schanski och Touchette (2015) 

kom fram till. Shen och Bissell (2013) har i sin studie undersökt hur skönhetsföretag 

kommunicerar med sina konsumenter. De har kommit till slutsatsen att de posteringar som 

skönhetsföretag gör på Facebook domineras av underhållning. Enligt studiens resultat får de 

inlägg som uppmanar läsaren till att delta i skönhetsundersökningar flest kommentarer även 

fast företagen hellre vill använda sig av inlägg med mer öppna frågor, för att öka interaktionen 

på plattformen. Som författarna nämner har de flesta skönhetsföretag en historia som visar att 

de till större del använt sig av reklam i traditionella media som till exempel modemagasin. Shen 

och Bissell (2013) anser att Facebook används till att engagera skönhetsföretagens kunder. De 

påstår att sociala plattformar tillåter folk att mer självmant välja vad de vill motta för 

information och då har bättre kontroll över informationsflödet. Det innebär att samhällets 

förväntningar har gått från rationaliserade produktattribut över till känslomässiga engagemang. 
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Det innebär att människor har bättre kunskap och mer information om ett utvalt varumärke. 

Shen och Bissel (2013) anser att målet med att skapa strategier för att stärka ett varumärke är 

att förstärka kundernas tillit till företaget. Det innebär att kommunikation av information har 

bytts ut mot utbyte av information mellan företag och konsumenter. Studiens resultat påvisar att 

företagen i studien föredrar aktiviteter som Q&A och skönhetsundersökningar som kan vara 

mera hjälpsamt att uppnå en högre tillit bland företagets konsumenter. 

 

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har valt att presentera flera olika studier som snuddar vid det område som studiens område 

behandlar. Den presenterade forskningen har därför delats upp i olika områden för att 

tydliggöra vilken forskning som passar till de olika delarna i vår studie. Vissa av studierna riktar 

sig mot hemsidan som kommunikationsplattform och andra utvalda studier riktar in sig mot 

Facebook som plattform. Då vår studie huvudsakligen undersöker varumärkesidentitet har 

därför all tidigare forskning ett liknande innehåll som behandlar ämnen inom samma område, 

det vill säga varumärke och marknadskommunikation. Genom valet att enbart analysera ett 

företag men också dess olika kommunikationskanaler, anser vi att studien fyller en lucka inom 

forskningsområdet eftersom den är ensam i sitt slag. 
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitlet presenteras de teorier som kommer att utgöra uppsatsen teoretiska ramverk. 

Det teoretiska ramverket består av teorier och modeller som kommer att hjälpa att besvara 

uppsatsens frågeställningar. I kapitlet redogörs även begrepp för att öka läsarens förståelse 

för studien. 

 

 

Studiens teoretiska ramverk består av två övergripande områden som kommer att ligga till 

grund för vår teoretiska referensram; varumärkesidentitet och marknadskommunikation. Det 

teoretiska ramverket utgörs av en kombination av Jean-Noël Kapferers teori om Brand Identity 

Prism, semiotik och retoriska verktyg. 

 

5.1. Definitioner av centrala begrepp 

5.1.1. Varumärke 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” (Melin, 1997) 

 

Definitionen av ett varumärke är omfattande och definieras på olika sätt. Melin (1997) hänvisar till 

varumärkeslagen i sin definition av begreppet där han uttrycker att ett varumärke måste uppfylla 

vissa grundläggande krav för att kunna karaktäriseras som ett varumärke. Enligt Melin (1997) 

måste ett objekt kunna särskilja sig från andra produkter samt kunna återges grafiskt för att 

kunna betraktas som ett varumärke. 

Ett varumärke är hos många organisationer ofta en större tillgång än produkten (Melin, 2008). Ett 

varumärke betyder mer än dess fysiska element som logotyp, slogan och produktnamn. De 

immateriella tillgångarna som skapar ett varumärkes värde är kopplade till dess egenskaper som 

förknippas till företagets kvalitet och värderingar (Kapferer, 2008). 
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5.1.2. Varumärkesidentitet 

Under de senaste åren har innebörden av att företag ska ha en stark identitet blivit allt viktigare 

(Melin, 1997). Under en kort tid har identiteten inom varumärken fått en framträdande roll 

inom varumärkesuppbyggnad. Organisationer har i en allt större utsträckning insett vikten av 

att ha en klar och tydlig varumärkesidentitet för att kunna skapa konkurrensfördelar (Kapferer, 

2008). Ett varumärkes identitet handlar om hur ett företag vill bli uppfattade och vilka signaler 

de vill sända ut via sitt varumärke. Aakers (2010) definition av varumärkesidentitet består av 

en uppsättning av associationer som ett företag skapar och vill associeras med. Dessa 

associationer representerar i stort vad ett företags varumärke står för och intalar 

konsumenterna om ett löfte, som i sig ska skapa en relation mellan organisationen och 

konsumenten (Kapferer, 2008). 

 

5.1.3. Kärnvärde 

Kärnvärde beskriver en grundsten av ett varumärkes identitet och ska på ett tydligt sätt tala om 

vilka grundläggande värderingar ett varumärke har. Kärnvärdet ska vara värdefullt och på 

bästa sätt kommunicerbart till konsumenterna, då ett företags kärnvärden utgör 

varumärkesidentitetens kärna. Melin (1997) anser att kärnvärden ska vara unikt för 

varumärket, vilket ska göra att det blir svårare att efterlikna för konkurrenter. Målet med ett 

kärnvärde är att upprätthålla ett konkurrenskraftigt varumärke över tiden. De kärnvärden som 

står bakom ett företag består och är konstanta då de utgör företagets värderingar och mål. Det 

kan ses som en differentieringsfördel, som separerar företagets varumärke gentemot företag 

på samma marknad. 

 

5.1.4. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation handlar om hur ett företag kommunicerar utåt mot sin marknad och 

kunder. Melin (1997) beskriver marknadskommunikation som ett område som har stor 

betydelse för företag samt organisationer när det kommer till att förmedla ett varumärkes 

kärnvärde bestående av identitet och produktattribut. Enligt Kapferer (2008) används 

marknadskommunikation för att skapa ett intresse hos mottagaren samt skapa 

varumärkeskännedom som vidare kan leda till varumärkeslojalitet. 

Marknadskommunikation omfattar olika typer av aktiviteter. En gemensam faktor för dessa 

aktiviteter är marknadsföring, där man beskriver marknadskommunikationen som ett verktyg 

som har syftet att sälja ett varumärke genom att informera och positionera det i mottagarens 

medvetande (Rossiter och Bellman, 2005). 
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5.2. Jean-Noël Kapferer's Brand Identity Prism 

Brand Identity Prism beskriver och analyserar ett varumärkes identitet, då den förklarar 

grunderna av ett företags varumärkesidentitet (Kapferer, 2008). Brand Identity Prism 

kommer att appliceras i studien för att besvara dess frågeställning och analysera hur SJs 

varumärkesidentitet är uppbyggd. Enligt Kapferer (2008) ligger grunden i all kommunikation 

i varumärkets kärna. Brand Identity Prism beskriver den kommunikationsprocess där det 

finns en avsändare och en mottagare. Denna process bygger på den kommunikation som sker 

mellan ett varumärke och dess marknad (Kapferer, 2008). Att ha en tydlig identitet är viktigt 

då ett varumärkes identitet beskriver vad det är som gör att ett varumärke utmärker sig på en 

marknad gentemot dess konkurrenter. Modellen hjälper även till med att positionera ett 

varumärke som i sin tur kan skapa större konkurrensfördelar (Kapferer, 2008). Konsumenter 

uppfattar ett varumärke och bygger upp förväntningar på ett företags produkter genom den 

kommunikation som företaget sänder ut (Kapferer, 2008). 

 

Kapferers Brand Identity Prism består av sex viktiga aspekter av ett företags 

varumärkesidentitet. Dessa byggstenar är viktiga grundstenar i hur man bygger ett starkt 

varumärke och beskrivs i ett hexagonalt prisma. Dessa sex punkter kan även användas för att 

utveckla en identitet och för att identifiera ett varumärkes styrkor och svagheter. Dessa 

aspekter är uppdelade i två dimensioner som består av en avsändare- och mottagarens 

perspektiv samt externalisation och internalisation (Kapferer, 2008). 

 

A. Första delen består av avsändarens- (picture of sender) och mottagarens bild (picture of 

recipient). Avsändarens perspektiv utgörs av delarna fysik och personlighet och mottagarens 

bild utgörs av reflektion och självbild. Då avsändarens bild består av de fysiska och personliga 

attributen av ett varumärke kan avsändarens bild tolkas som identiteten av ett varumärke. Den 

nedre delen av prismat består av mottagarens bild och kan däremot tolkas som ett varumärkes 

image då den består av reflektion och självbild. Genom att föra samman bilden av avsändaren 

och mottagaren så skapas en enhetlig bild av varumärket (Kapferer, 2008). 

 

B. Den andra delen av prismat består av externalisation och internalisation. Dessa definierar 

varumärkets externa aspekter. Dessa består av fysik, reflektion och relationer respektive de 

aspekter som ingår i själva varumärket som består av dess kultur, personlighet och självbild. 

Externalisation grundas i hur varumärket speglas externt och internalisation representerar hur 

varumärket med hjälp av sin personlighet, kultur och självbild speglas internt (Kapferer, 

2008).
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De sex viktiga aspekterna i Kapferers Brand Identity Prism modell är följande: 

 

Fysik 

Grunden i att bygga upp ett starkt varumärke är att först och främst att definiera dess fysiska 

faktorer. De fysiska faktorerna består av logotyp, slogans och färger som associeras till 

organisationen. Dessa egenskaperna är kärnan i ett varumärke och definierar varumärkets 

identitet utifrån de fysiska aspekterna. Varumärkets fysiska egenskaper är viktiga då de i sin tur 

ska framkalla vissa bilder, känslor och idéer hos konsumenterna när de ser varumärkets fysiska 

element (Kapferer, 2008). 

 

 

Personlighet 

Den andra delen av prismat består av ett varumärkets personlighet och syftar till att beskriva 

varumärkets olika karaktärsdrag. Ett varumärkes personlighet synliggörs genom varumärkets 

företagskultur, kommunikation och reklam. Personligheten hänger ihop med den bild som 

konsumenten har av varumärket, då deras känslor ofta återspeglas i sitt val av varumärke. 
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Ett sätt att bygga en relation mellan ett varumärke och en konsument är att skapa en tilltalande 

varumärkespersonlighet. Det skulle kunna vara att man som varumärke har en miljöprofil eller 

skapar en karaktär som representerar varumärkets personlighet och låter varumärkets 

identitet kommunicera via denna (Kapferer, 2008). 

 

 

Kultur 

Denna del av prismat belyser den kultur, de värderingar och mål som ett företag har och 

förmedlar utåt. Den kulturella dimensionen spelar en viktig roll och ligger till stor del som grund 

för varumärkets moraliska värderingar, visioner och ambitioner. Den kulturella aspekten i ett 

varumärkes identitet är nyckeln till att förstå skillnaden mellan ett varumärke och dess 

konkurrenter (Kapferer, 2008). 

 

 

Relation 

En viktig del vid byggandet av ett starkt varumärke är relationen, då det är styrkan av 

förhållandet mellan varumärket och konsumenten som gör att kunderna återkommer. Vikten 

av förhållandet mellan ett varumärke och dess konsumenter är stor då man vill skapa en trogen 

kundkrets (Kapferer, 2008). 

 

 

Reflektion 

Den femte delen av prismat är reflektion och är de sociala och synliga aspekterna av ett 

varumärke. Dessa hjälper ett varumärke att uttrycka sig på en marknad och ut mot potentiella 

kunder. Varumärket återspeglar en image som konsumenterna väljer för att i sin tur skapa en 

egen identitet. Reflektionen ska inte förväxlas med ett varumärkes målgrupp utan syftar på att 

återspegla den stereotypiska konsumenten av varumärket (Kapferer, 2008). 

 

 

Självbild 

Den sista och sjätte delen av prismat består av konsumentens självbild av ett varumärke. Det är 

de känslor som uppkommer när konsumenter använder sig av ett visst varumärke som 

varumärkesidentiteten formas. Konsumenter köper produkter eller varor som motsvarar hur 

konsumenter identifierar sig själva, det vill säga hur de använder ett varumärke för att identifiera 

sig själva (Kapferer, 2008). 
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5.3. Semiotik 

Till det teoretiska ramverket hör semiotik som är ett samlingsnamn för teorier kring tecken och 

tolkningen av dessa (Fiske, 1997). Semiotik ur ett vetenskapligt perspektiv handlar om hur 

människor konstruerar mening, det vill säga hur betydelser uppfattas och mening bildas i en 

kommunikativ situation. De tecken som studeras är de som används i tal- och skrivspråk men 

även hur de förekommer i bilder, gester, fysiska och biologiska processer (Fiske, 1997). 

 

5.3.1. Denotation och konnotation 

Begreppen denotation och konnotation grundlades av Roland Barthes och är två grundläggande 

begrepp inom semiotiken (Fiske, 1997). Enligt Barthes kan ett tecken ses i två steg. Det första 

steget består av denotation som beskriver det manifesta eller den direkta innebörd eller 

uppsättning av betydelser av ett ord eller uttryck till skillnad från de idéer eller betydelser i 

samband med det eller föreslagits av den. Ett exempel på det skulle kunna vara ett tecken eller 

en symbol. Det andra steget är konnotationer som i sin tur beskriver de associationer och den 

indirekta betydelsen av ett innehåll och kan skildras som det samspel som uppstår när tecknet 

möter användarens uppfattningar eller de kulturellt betingade värderingar och känslor som 

uppstår hos användares (Fiske, 1997). Tillsammans med denotation och konnotation kan text 

och bild tolkas och för att förstå hur olika tecken skapar olika associationer och känslor hos 

mottagaren. 

 

5.4. Retoriska verktyg 

Retorik är ett begrepp som ursprungligen kommer från antikens Grekland och handlar enligt 

Aristoteles om konsten att övertyga (Lindqvist, 2008). Inom retorik studerar man ord och 

undersöker hur användningen av olika symboler påverkar (Lindqvist, 2008). Kjedsen (2009) 

beskriver retorik som ett begrepp som kopplar ihop olika kommunikativa handlingar som 

används både teoretisk och praktiskt. Det är något som skapas av människor emellan och som 

uppstår vid interaktion (Kjeldsen, 2009). Det kan vara kommunikation där avsändaren består 

av en aktör som vänder sig till en mottagare men det kan även vara kommunikation som 

försöker påverka mottagaren (Kjeldsen, 2009). 

 

Enligt Aristoteles (Lindqvist, 2008) använder människor sig av olika tillvägagångssätt i 

situationer då de argumenterar. Aristoteles utvecklade de retoriska verktygen ethos, pathos och 

logos som tillsammans utgör en del av de grundläggande medel för att övertyga. 



 17 

Ethos (Karaktärsargument) är argument som bygger på att ha en trovärdig och övertygande 

karaktär. Ethos kan utvecklas genom ett anpassat språk utifrån en viss målgrupp eller ämne 

(Kjeldsen, 2008). Ethos i kommunikation hjälper att skapa en ökad trovärdighet hos 

mottagaren vilket är viktigt när ett budskap ska förmedlas (Lindqvist, 2008). 

 

 

Pathos (Känsloargument) handlar om argument som bygger på att väcka känslor. Pathos 

används till att övertyga en mottagare genom att skapa och väcka känslor hos dem. Pathos 

utvecklas genom språk som bygger på känslor och har stor betydelse för hur ett budskap tas 

emot (Lindqvist, 2008). 

 

 

Logos (Förnuftsargument) är argument som bygger på logik. Logos handlar om att framföra 

effektiva argument och förmedla konkret fakta med syfte att övertyga mottagaren (Kjeldsen, 

2008). Logos är de argument som tilltalar rationaliteten hos mottagaren då de ofta bestå av 

statistik och siffror (Lindqvist, 2008). 

 

 

5.5. Encoding - Decoding 

Till det teoretiska ramverket hör även Stuart Halls utvecklade teori och begrepp om encoding 

och decoding. Hall (1973) nämner att man tidigare betraktade forskning om 

masskommunikation som något linjärt där kommunikationsprocessen baserades på ett 

meddelande som gick från en sändare till en mottagare. Hall (1973) menar att 

kommunikationsprocessen är mer komplex än den traditionella kommunikationsmodellen då 

andra faktorer än ett meddelande, sändare och mottagare spelar roll. Modellen består även av 

ett meddelande, sändare och mottagare, men skiljer sig till viss del då Hall menar att 

mottagarens förkunskaper påverkar hur ett meddelande avkodas. 

 

Modellen bygger på hur meddelanden kodas och avkodas. Att alla tolkar och avkodar budskap i 

meddelanden på olika sätt då individer av olika bakgrund, intressen, sociala situationer och 

värderingar spelar in. Andra tolkningar och värderingar än den som avsändaren avsåg kan 

komma att förekomma (Hall, 1973). 
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5.6. Sammanfattning av teorier 

I vår analys av SJs varumärkesidentitet kommer vi att utgå från Kapferers teori Brand Identity 

Prism. Modellen kommer att användas till att analysera uppbyggnaden av varumärket och 

fastställandet av dess identitet. Vidare i vår undersökning så kommer semiotik och de retoriska 

verktygen; ethos, pathos och logos att appliceras när det kommer till att analysera hur SJs 

identitet framkommer i text och bild. Dessa kommer även att användas för att analysera hur SJs 

identitet framkommer i deras Facebookinlägg, text- och bildmässigt. Kombinationen av dessa 

kommer att komplettera varandra och definiera samt analysera varumärkets identitet via 

kommunikationen för att klargöra SJs identitet i sociala medier. Vidare i studien kommer Stuart 

Halls modell om encoding och decoding att användas i studiens diskussionsdel där vi kommer 

att koppla teorin till studiens resultat. 
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6. Metod 

I följande kapitel presenteras det utvalda forskningsfältet och urvalsram för att ge läsaren en 

bättre förståelse för studiens kontext. Metodavsnittet presenterar vårt tillvägagångssätt i 

uppsatsens arbetsprocess, hur materialet samlats in samt hur vi valt att behandla och 

analysera det insamlade materialet. 

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Det är först sedan mitten av 1950-talet som det började talas om kvantitativa- och kvalitativa 

metoder. Det som skiljer en kvalitativ metod från en kvantitativ är dess sätt att samla in och 

analysera material. Genom en kvalitativ metod samlas data in som kan beskriva en bild, smak 

eller till exempel en beröring. Kvantitativ data består av statistiskt material och siffror, såsom en 

beräkning av längd, vikt, eller ålder. Det betyder att kvalitativ data inte mäts utan det analyseras 

för att påvisa att det undersökta materialet existerar och i vilka situationer de förekommer. För 

att beskriva SJs varumärkesidentitet ansågs det att slutsatsen bäst kan dras genom att tolka de 

resultat som framkommer i de två undersökningar och inte basera den på statistiska 

undersökningar. En identitet kan inte fastställas genom att kategorisera hur många gånger ett 

visst ord används. Det förhandsdefinierade förhållningssättet är nämligen begränsat på det sätt 

att innehållet i texterna måste kunna placeras i kategorier som verkligen är begrundade och 

genomtänkta så att själva undersökningen i sig inte missar information då riktlinjerna för 

undersökningen är för snäva (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängerud, 2011).  

 

Enligt Esaiasson et al. (2011) kan den kvalitativa metodens frågeställningar delas in i två olika 

delar, det vill säga, för att systematisera innehållet i texterna eller att kritiskt granska innehållet. 

De frågeställningar som presenteras i denna studie är systematiskt baserade eftersom  

undersökningarna hade som syfte att besvara hur varumärkesidentiteten ser ut samt undersöka 

om den kommuniceras ut på ett sammanhängande sätt. Esaiasson et al. (2011) påstår också att 

när frågorna som formulerats till undersökningen är klara är det viktigt att veta hur man ska 

förhålla sig till svaren. Antingen använder forskarna förhandsdefinierade kategorier eller ett så 

kallat öppet förhållningssätt där svaren fastställs utefter vad som framkommer i det utvalda 

forskningsmaterialet. Studien har därför utgått från ett öppet förhållningssätt för att inte 

förringa de möjliga svar som kan uppstå vid analysen av hemsidan. 
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Vi var medvetna om att det genom ett öppet förhållningssätt kan uppstå en risk att intressera 

oss för icke relevant data, men ansåg att det var bästa sätt att nå en användbar slutsats. 

Med hjälp av semiotiska begrepp som denotation och konnotation har vi analyserat det utvalda 

materialet, främst bilder, med syfte att kunna urskilja de fem element i Kapferers Brand Identity 

Prism som studien har som teoretiskt ramverk. Orsaken till att det sjätte elementet självbild inte 

kommer att appliceras till studien beror på att självbild mäter ett varumärkes image, det vill 

säga hur ett varumärke uppfattas ur ett konsumentperspektiv. Det är något som inte undersökts 

i den här studien då det inte är relevant för våra resultat eller slutsatser då vi enbart undersöker 

sändarens perspektiv.  

 

Ett kärnvärde är själva grundstenen i identiteten hos ett varumärke och visar vilka 

grundläggande värderingar som ett varumärke innehar och skapar därför en tydlig relevans till 

studien. Genom att tillämpa denotation och konnotation kunde vi i vår analys urskilja den 

manifesta innebörden och den sekundära betydelsen av en bild. Det hjälpte till att påvisa hur 

elementen fysik, kultur, relation, reflektion och personlighet framgår på SJs hemsida och 

beskriver varför texterna och bilderna kan kopplas till de olika elementen. För att analysera delar 

av texter i materialet har vi även tagit hjälp av de retoriska verktygen ethos, pathos och logos för 

att kunna dra slutsatser om vilka kärnvärden som SJ använder i sin kommunikation på 

Facebook. De retoriska verkygen användes i det material där det går att urskilja en viss 

använding av retoriska begrepp.  

 

6.2. Material och urval  

Studien har som syfte att beskriva SJs varumärkesidentitet och hur deras varumärkesidentitet 

förmedlas i deras kommunikation via Facebook. För att skapa ett bra resultat har ett selektivt 

urval genomförts. Det insamlade materialet är taget från SJs hemsida, där både bilder och texter 

valts ut för att på bästa sätt besvara studiens frågeställning. Materialet kommer från olika flikar 

som beskriver SJ och dess verksamhet utifrån olika kategorier. Tillsammans har dessa samlats 

ihop för analys men också separata inlägg från SJs Facebooksida har analyserats.  

 

Studien har begränsats till att undersöka SJs varumärkesidentitet i två av deras 

kommunikationskanaler. Kommunikationskanalerna valdes ut baserat på vilka som används 

mest frekvent till att kommunicera ut information till konsumenter. De kanaler studien har 

avgränsats till är SJs hemsida och Facebooksida. Utvalt material insamlat från dessa ligger till 

grund för att förklara SJs varumärkesidentitet. Valet av deras hemsidan föll på att den fungerar 

som SJs huvudsakliga källa till information och har ett stort antal besökare varje vecka. 

I delen som avser att undersöka hur SJs kärnvärden via kommunikation på sociala medier ser 

ut, valde vi att avgränsa materialet till Facebook. På plattformen fanns det störst möjlighet att 
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undersöka hur kommunikationen av kärnvärden från SJ till deras konsumenter ser ut. Det är 

en plattform med många användare och mycket av SJs kommunikation med konsumenter sker 

där. Urvalet av analysmaterial har begränsats till de inlägg som SJ själva publicerar på sin 

Facebooksida, då det avspeglar vad SJ som organisation vill framställa för bild av sig själva. 

 

 

6.3. Varumärkesidentitet via SJs hemsida 

Enligt Kapferer (2008) består ett varumärkes identitet av sex element. Analysen av SJs 

varumärkesidentitet kommer att utgå från fem av dessa; fysik, kultur, relation, reflektion och 

personlighet. I studien använde vi oss av ett målstyrt urval eftersom vi inte hade några 

intentioner att generalisera våra resultat. Enligt Bryman (2011) använder sig många kvalitativa 

forskare sig av målstyrt urval när de väljer ut material efter de forskningsfrågor som de 

formulerat. Vårt urval av analysobjekt har därför valts ut för att kunna hjälpa oss att besvara 

frågeställningen om hur SJs varumärkesidentitet ser ut. Från olika flikar på SJs hemsida har vi 

samlat in totalt 10 stycken bilder och texter. Vi anser att hemsidan är den kanal där SJ själva 

styr innehållet och att deras hemsida fungerar som deras huvudsakliga informationskälla. Det 

är därför hemsidan valdes ut för att besvara studiens första delfråga “Hur ser SJs 

varumärkesidentitet ut via bild och text på deras hemsida? 

 

Det första steget i analysen var att välja ut det material som passade vår studie. Tio stycken 

urklipp med bilder och texter från SJs hemsida valdes ut med ett innehåll som kan appliceras 

till Kapferers fem element. Bilderna och texterna analyserades med de semiotiska verktygen 

denotation och konnotation. Användningen av denotation och konnotation applicerades för att 

förklara hur analysobjektet framställs och därefter fastställdes konnotationerna i alla de tio 

objekt. Denotationerna tolkas och förklaras utifrån de fem elementen från Kapferers Brand 

Identity Prism medan konnotationerna fastställs genom tidigare utförd forskning inom 

kommunikation och varumärken. 

 

6.4. Kärnvärden i kommunikationen på Facebook 

I studiens andra analys har materialet inhämtats från SJs Facebooksida. Det utvalda materialet 

kommer från den del av SJs Facebooksida där de kan publicera sitt eget material. För att kunna 

analysera urvalet med de retoriska verktygen ethos, pathos och logos valdes inlägg ut som 

bestod av en större mängd text. Totalt 10 inlägg har analyserats för att kunna besvara hur 

kommunikationen mellan SJ och dess intressenter ser ut på Facebook. Precis som i den första 
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delen av studien, användes ett så kallat målstyrt urval för att arbeta fram ett resultat som 

besvarade våra frågeställningar. 

 

Efter att ha valt ut tio stycken inlägg med relevant information för studien, analyserades texten 

utifrån vår andra delfråga: ”Vilka kärnvärden framgår i SJs inlägg som publiceras på 

Facebook?”.  Med hjälp av  de  semiotiska  verktygen  denotation  och  konnotation  samt    de 

retoriska verktygen består av ethos, pathos och logos genomfördes analysen för att visa på vilka 

kärnvärden SJ förmedlar via de inlägg som publiceras på Facebook. 

 

6.5. Validitet och Reliabilitet 

En regel för att en studie eller undersökning ska vara ansedd som giltig och trovärdig krävs att 

validiteten och reliabiliteten är hög. Reliabilitet innebär att de mätningar som förekommer i 

studien är utförda på ett korrekt sätt och god validitet innebär att studien har undersökt det som 

var tänkt att undersökas för att nå målet (Thuren, 2007). 

 

SJ använder sin hemsida som huvudkälla till information och därför utgick vi från den för att 

kunna fastställa deras identitet. Där presenterar SJ information om sig själva som bolag, sina 

värdegrunder, historia och hur deras huvudsakliga uppgifter ser ut. Genom att använda en 

semiotisk analys med utgångspunkt ur Kapferers Brand Identity Prism för att förklara SJs 

varumärkesidentitet , innehar studien en god reliabilitet då vi genomfört undersökningarna med 

en bra förankrad teoretiskt grund. De semiotiska och retoriska verktygen har hjälpt till att 

förklara innebörden av de bilder och texter som valts ut för att fastställa SJs varumärkesidentitet 

och de kärnvärden som kommuniceras på Facebook. 

 

6.6. Metodreflektion 

Då studien genomförts på en kvalitativ innehållsanalys kan vi inte generalisera våra resultat. Vi 

undersöker få objekt på ett mer djupgående sätt och det innebär att det inte är representativt för 

andra fall utanför vår studie. Den kvalitativa forskningen bygger på osystematiska uppfattningar 

om vad som är betydande och viktigt istället för på statistik som den kvantitativa metoden 

bygger sina resultat på konstaterar Bryman (2011). Med tanke på att analysmaterialet i studien 

enbart är taget från december 2016 kan vissa saker påverkas, exempelvis att SJs profilbild som 

också består av deras logotyp visas i form av en pepparkaka och inte deras vanliga vita och gröna 

logotyp.
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7. Resultatredovisning 

I följande kapitel besvaras studiens delfrågor och resultatet av de utförda analyserna 

presenteras. Studiens resultat är uppdelat i två delar och består av analyser utförda på 

material från hemsidan och Facebook. De teorier som ligger till grund för analyserna är 

Kapferers Brand Identity Prism, semiotik och retoriska verktyg. 

 

 

7.1. Varumärkesidentitet via SJs hemsida 

Figur 1. Välkommen till SJ 

(Hämtad från fliken Om SJ) 

 

 

Denotation 

I den övre delen av hemsidan finns en bild av ett landskap. I bilden syns en äng i gul- och gröna 

färger med en grön skog och blå himmel i bakgrunden. I figurens vänstra sida finns en mörk 

rektangulär ruta innehållande en presentationstext om vad SJ är för bolag, vad deras uppdrag 

är och hur den dagliga aktiviteten ser ut. Ned till vänster finns en text som förtydligar att SJ är 

ett statligt bolag som har i uppdrag att bedriva en lönsam persontrafik. I mitten av hemsidans 

nedre står ett svart-grått X 2000-tåg med SJs logotyp på. 
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Konnotation 

De gröna färgerna i bilden konnoterar natur. I nedre delen av studieobjektet symboliserar SJs 

verksamhet och ger associationer till deras mest kända tågmodell X 2000. Textstycket med 

rubriken “SJ på 2 minuter” innehåller tre ord med fet stil på bokstäverna. Konnotationen av “SJ 

knyter ihop” kan beskrivas som att SJ knyter ihop många av de svenska städerna genom sin 

verksamhet som tågoperatör.  

 

Retorik 

I texten om “SJ på 2 minuter” framträder en stor användning av det retoriska verktyget logos. I 

det andra stycket används logos i form av statistik som påvisar för läsaren hur stor del av 

samhället som åker med SJ, hur många stationer de förfogar över och hur många tågavgångar 

per dag som körs i SJs regi. I det tredje stycket inleds texten med ethos. Detta syns på sättet som 

SJ väljer att framställa vad det är för slags bolag  och att de ägs av staten. 
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Figur 2. Vi presenterar stolt vårt snabbaste tåg i flottan – X 2000 

(Hämtad från fliken Om SJ) 

Denotation 

Överst på bilden syns en rektangulär form i grönt. I den står det “Köp din resa här”. Under den 

gröna listen finns det av en bild en äng med gula blommor tillsammans med ett tåg som har en 

vit logotyp synligt på sidan. I bilden finns en vit transparent textruta med text som innehåller 

information om SJs mest kända tågmodell X 2000. Nedre delen av sidan har vit bakgrund med 

text för varje årtal som tar upp viktiga milstolpar i bolagets historia. 

 

Konnotation 

Den ljusa gröna färgen i övre delen av bilden konnoterar en välmående natur och ger besökaren 

känslan att den ska klicka sig vidare för att boka en miljövänlig resa. De gula blommorna 

konnoterar en varm sommardag. I helhet inger bilden besökaren att valet av att resa med tåg är 

ett miljövänligt val. Den vita logotypen på tåget kopplas till SJ och övertygar besökaren om att 

det är SJs tåg som syns i bilden. Årtalen och texten visar hur SJ har utvecklats ur en teknisk 

synvinkel, som att själva resan blev mer komfortabel år 1894 då en restaurangvagn togs i bruk. 

Starten för X 2000 var ett viktigt årtal för SJ eftersom det både går att köra fler turer samt att 

resenärerna kommer fram snabbare.  
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Figur 3.  Ansvar hela vägen 

(Hämtad från fliken Hållbarhet) 

 

 

Denotation 

Till höger i bilden syns en grön figur med form av löv i mitten. Till vänster finns en text med 

rubriken ”Ansvar hela vägen”. Texten framhäver att SJ bidrar till en hållbar utveckling och att 

så många så många som möjligt börjar resa med dem. Längre ner på sidan finns en centrerad 

text överst med rubriken ”SJs sociala ansvar” som tydliggör att SJ har en viktig uppgift, något 

som de själva nämner är “att underlätta för människor”. Därefter delas sidan av två paragrafer 

på varsin sida bestående av rubrikerna ”Internt socialt ansvar” och Externt socialt ansvar”. 

 

Konnotation 

Den gröna färgen i figuren och de lövformade delarna ska få läsaren att inse att det är viktigt att 

värna om miljön samt är en del av det sociala ansvaret. Den yttre delen av symbolen är formad 

som ett träd och som ett huvud, vilket påverkar läsaren att tänka på miljön. Det går tydligt att 

urskilja att SJ vill understryka att deras uppgift som statligt bolag är att ta sitt sociala ansvar 

gentemot den svenska befolkningen. Med socialt ansvar menas att se till att folk kommer till 

jobbet, skola eller träning i tid och på ett smidigt sätt. 
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Retorik 

Under rubriken ”Ansvar hela vägen” påpekar SJ hur bra det är för miljön att fler och fler 

människor väljer att resa med dem. Det framgår även att SJ köper 100 % förnybar el och hur de 

försöker bidra till ett hållbart samhälle. I texten ser man tydligt hur logos används för att 

övertyga läsaren genom flera logiska argument. Ethos används när SJ sedan förklarar att de har 

ett starkt varumärke vad gäller hållbarhet och intalar läsaren att de flesta vet att tåget är ett 

miljömässigt bra val.” Under rubriken ”SJs sociala ansvar” används logos men framförallt 

pathos. Texten tydliggör att ett väl fungerande samhälle består av att människor tryggt och 

pålitligt ska kunna ta sig till jobbet eller skolan, vilket kan ses som ethos då människor ofta vill 

ha ett tryggt samhälle. Ethos inkluderas också i texten genom att bygga en karaktär kring 

hållbarhet och ansvar för att läsaren ska förstå vad för sorts företag SJ är och står för. 
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Figur 4. Punktlighet 

(Hämtad från fliken Punktlighet) 

 

 

Denotation 

I bildens vänstra hörn syns en klocka med guldiga detaljer och siffror i romerska tecken 

tillsammans med siffran 22. Till höger om klockan står en text skriven med rubriken 

“punktlighet”. Texten beskriver att SJs kunder värdesätter punktlighet väldigt högt. Nedanför 

det, till höger finns en bild på vad som tycks vara en dörr på ett tåg. En vit logotyp i form av en 

svala med texten Bra Miljöval syns tydligt. Jämte logotypen Bra Miljöval finns deras logotyp 

med bokstäverna SJ ovanför. Bakgrunden är svart och blank och himmelns reflektion syns. Till 

vänster om bilden finns en text med “Miljömässigt ansvar” som rubrik som beskriver SJs 

ansvar de tar kring miljön. 
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Konnotation 

Den stora guldklockan associerar läsaren till tid och den enkla men tydliga rubriken 

”Punktlighet” kopplas till att SJ arbetar med att ha så punktliga avgångar och ankomster som 

möjligt. Den nedre bilden med svart och vit färg innehåller två vita figurer.  Den vita symbolen 

till vänster konnoterar till den duva som är Naturskyddsföreningens logotyp. Till höger finns en 

logotyp i vitt som kopplas till SJ. Att dessa två figurer visas i samma bild gör att läsaren tolkar 

det som att SJ och Naturskyddsföreningen samarbetar genom att skapa en bild av att tåg är det 

minst skadliga transportsättet ur ett miljömässigt perspektiv. 

 

Retorik 

Under rubriken ”Miljömässigt ansvar” argumenterar SJ för att de är ett miljövänligt bolag. Med 

hjälp av ethos och logos förstärker de den känslan hos läsaren då de påpekar att deras resor varit 

Miljö- och KRAV märkta sedan 1994. De påpekar även hur mycket svårare det blir att klara 

kraven för att få vara certifierad och påpekar att de utvecklas hela tiden. Användningen av logos 

syns tydligt när texten beskriver det ekologiska sortimentet i bistrovagnarna    för    att    

förtydliga    hur    SJ    arbetar    med    de    miljömässiga    kraven. 
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Figur 5. Våra samarbetspartners är viktiga för oss 

(Hämtad från fliken Våra samarbeten) 

 

 

Denotation 

I övre delen i figuren syns SJs logotyp. Större delen av sidan tas upp av en bild med grön-gula 

färger med en stor samling av människor. I mitten av bilden syns en scen där sidan är täckt med 

en banner där det står ”Välkommen upp” med SJs logotyp under. I en grå ruta skriver SJ om 

hur viktiga deras samarbetspartners är för dem och att 85 000 personer dagligen reser med 

bolaget. I en liten bild ner till höger i objektet ses en pojke med papper i handen ståendes framför 

ett svart tåg med en vit logotyp. 

 

Konnotation 

Ordet “samarbetspartners” tillsammans med scenen som syns i bilden kan kopplas till något 

sorts evenemang. SJs logotyp på sidan av scenen gör att de antas anordna evenemanget 

tillsammans med andra arrangörer. Den gul-gröna färgen på bannern och vita texten 

”Välkommen upp” som hänger från scenen får hemsidans besökare att tänka att evenemanget 

vill framhäva de som åker med SJ och samtidigt skonar miljön. I texten under pojken i gul väst 

står det att han är intresserad och det ska tillsammans med hans leende konnoterar att SJ 

uppfyller hans önskan. 

 

Retorik 

I stora delar av texten används pathos för att övertyga läsaren om att SJ gör ett bra jobb när de 

väljer att samarbeta med olika organisationer som främjar SJ verksamhet. Pathos används 

också genom bilden på 5-årige Harry som med sitt leende visar hur glad han blir över sin Stora 



 
31 

Dag med SJ. I texten används logos när de förklarar hur dessa organisationer väljs ut, genom de 

fyra viktiga punkterna som räknas upp. 

 

 

Figur 6. Buskul för barn på SJs tåg! 

(Hämtad från fliken Familj) 

 

Denotation 

Överst i bild syns tre människor, en vuxen och två barn, gåendes vid vatten med växter i 

bakgrunden. Till höger i objektet finns två illustrationer i gröna färger, en med fyra människor 

varav två små och två stora, där en av dem håller upp en form av drake. Den andra illustrationen 

visar ett grönt tåg med sol och moln i bakgrunden. Längst ner i studieobjektet finns en grön ruta 

med texten ”Köp din tågresa här”. Rubriken i texten säger “Barn, från 5 kr”. 

 

 



 
32 

Konnotation 

De två illustrationerna får besökaren att tänka på barn då det ser ut som något ett barn kan ha 

ritat. Bilden i övre delen av sidan konnoterar en pappa som går längs med havet med två barn. 

Sättet som familjen rör sig tyder på att de är på väg till ett bestämt mål eller är på utflykt. I texten 

till vänster förklaras hur mycket det kostar för barn att åka med de olika tågen. SJ vill att hela 

familjen ska kunna åka tåg och förtydligar att det inte kostar mycket för barnen att åka med deras 

föräldrar. 

 

 

Retorik 

Genom att använda ett språk som är mer anpassat för barn och att tipsa föräldrar om saker 

som är bra att veta innan resan, används ethos för att skapa en karaktär som visa att SJ förstår 

sig på barnfamiljers situationer. För att förklara för läsaren vad det olika biljetterna kostar och 

vilka tåg som gäller för vilka priser används logos, genom att påvisa siffror och statistik. 
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Figur 7.  Få en inblick i en arbetsdag hos SJ 

(Hämtad från fliken Jobba hos SJ) 

 

 

 

Denotation 

Överst i bilden finns en grön banner med rubriken “Få en inblick i en arbetsdag hos SJ”. Figur 7 

innehåller 6 cirkelformade bilder med olika medarbetare, vars arbetstitel står under varje bild. 

Under varje titel finns även ett citat från vardera person och under är en kort detaljerad text om 

hur det är att jobba med respektive yrke. Under varje text finns en länk till varje yrke där man 

kan läsa mer om respektive yrke. Bilderna visar medarbetare som är glada eller ler och de 

befinner sig i deras arbetsmiljö. Personerna är klädda i arbetsuniformer där nästan samtliga 

medarbetare bär SJs logotyp synligt.  
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Konnotation 

Figur 7 förmedlar mycket känslor genom text och bild. Bilderna på SJs medarbetare visar glada 

personer med olika yrkesroller, alla med olika bakgrund. De utvalda citaten ger intrycket av att 

det är personer som bryr sig om deras jobb och trivs bra på sin arbetsplats. I helhet ger figur 7 

ett positivt intryck av hur det är att vara anställd hos SJ och att det är en arbetsplats där all är 

välkomna oavsett kön eller bakgrund. 

 

 

Retorik 

Genom att presentera medarbetarna med en text som beskriver deras personligheter och där de 

beskriver deras arbetsuppgifter, kan pathos och ethos urskiljas. SJ vill visa de känslor och tankar 

som de människor som dagligen arbetar med att driva SJ verksamhet har. Genom att presentera 

deras medarbetare skapar SJ en slags karaktär för sin verksamhet och dess varumärke. 
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Figur 8. Hej, vad kan vi hjälpa dig med? 

(Hämtad från fliken Kundservice) 

 

 

Denotation 

Figur 8 består av en svart textruta med texten “Hej, vad kan vi hjälpa dig med?”, under texten 

anges de alternativ till hjälp som kunden själv kan välja. Bilden i bakgrunden är tagen utifrån 

vad som skulle kunna tänka sig vara en resebutik eller ombud. SJs logotyp syns tydligt på 

glasrutan och bakom glaset syns två medarbetare på SJ, klädda i uniform, som hjälper en kund 

över disk. Under bilden finns de tre alternativen “Frågor & svar”, “Ersättning vid försening” och 

“Reklamation”. Under dessa finns en beskrivning av vad alternativen står för och hur man får 

hjälp genom dem. 

 

Konnotation 

Figur 8 beskriver tydligt hur SJ vill förse deras kunder med bästa möjliga hjälp vid behov. Bilden 

med medarbetarna i bakgrunden avger ett professionellt intryck samtidigt som man får 

uppfattningen av att man personligen kan få hjälp på plats i deras butiker och ombud. Känslan 

som förmedlas i bilden är att SJ vill ge kunderna bästa möjliga hjälp och att de alltid finns där 

för dem. 
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  Figur 9. Alltid rabatter för studenter och ungdomar 

(Hämtad från fliken Student och ungdom) 

 

 
Denotation 

Figur 9 vänder sig till ungdomar och studenter. Figuren består av SJs klassiska svart, vitt och 

gråa färg tillsammans med en del grönt. I vänster hörn finns en svart textruta med texten “Alltid 

rabatter för studenter och ungdomar”. Bilden består av en ljus bakgrund där man ser en ung 

man med ett leende på läpparna, tittandes ner i en smartphone som han håller i handen. Under 

bilden finns en banner i grönt med rubriken “Fyra tips på hur du hackar priset!”. Under den följer 

fyra steg som förklarar hur man på bästa sätt hittar billiga biljetter hos SJ. Ordvalet “hackar” är 

informellt och känns anpassat efter ett mer ungdomligt språk som används för att tilltala den 

specifika målgruppen.  

 

 

Konnotation 

Konnotationerna i bilden visar att det är både enkelt och roligt att resa med SJ. Mannen i 

bilden har ett leende på läpparna samtidigt som han tittar ner i sin smartphone som han håller i 

handen. Det visar att han som många andra ungdomar är uppkopplad. Det gröna i bilden står 

vanligtvis för miljön i SJs inslag på deras hemsida men i figur 9 handlar det om priset och att 

lyckas hitta ett så billigt pris som möjligt. De fyra stegen till ett billigare pris signalerar även att 

det är både smidigt och enkelt att hitta biljetter till ett bra pris som passar ungdomars 

plånböcker.
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Figur 10. Alltid 10% rabatt för pensionärer 

(Hämtad från fliken Pensionär) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotation 

Figur 10 som är riktad till pensionärer. I vänstra hörnet finns textrutan med rubriken “Alltid 

10% rabatt för pensionärer” och en mindre text under som informerar om andra billiga 

alternativ. Bakgrunden består av en bild över havet där man ser en man talandes i telefon 

samtidigt som han är ute och fiskar. Under bilden finns rubriken “Erbjudanden för pensionärer” 

och under står mer detaljerad information om vilka erbjudanden och villkor det är som gäller. 

Bredvid informationen finns en mindre bild med motivet av två äldre personer och två barn i en 

solnedgång. 

 

 

Konnotation 

Figur 10 består av bilder som är lugna och harmoniska. På den stora bilden ser man en man som 

tala i telefon samtidigt som han väntar på att få napp. Den mindre bilden visar ett pensionärspar 

som umgås med deras barnbarn samtidigt som de tittar på en solnedgång. Känslan i figur 10 

förmedlar ett lugn samtidigt som den lägger betoning på att umgås med deras nära och kära.  
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Retorik 

I texten som riktar sig mot pensionärer används inte mycket retorik men användning av logos 

kan urskiljas. SJ använder sig av procentsatser för att påvisa att pensionärer åker billigare och 

vad som krävs för att erhålla rabatten. 

 

 

  

7.1.1. Resultat av SJs varumärkesidentitet via hemsidan 

För att fastställa SJs varumärkesidentitet med deras hemsida som utgångspunkt så 

genomfördes en beskrivning av tio figurer hämtade från hemsidan. Presentationen 

genomfördes med syfte att besvara en av studiens frågeställningar “Hur ser SJs 

varumärkesidentitet via bild och text på deras hemsida?”. Resultatet presenteras i form av en 

sammanställning av den analys som genomförts av SJs hemsida och kommer att redovisas 

enligt Kapferers Brand Identity Prism. 
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Fysik 

 

“Ett varumärkes fysik består av dess fysiska faktorer som slogans, logotyper och 

färger som definierar varumärkets identitet utifrån de fysiska aspekterna. Dessa 

egenskaperna är kärnan i ett varumärke och är viktiga då de framkallar bilder, 

känslor och idéer hos konsumenterna”. 

(Kapferer, 2008) 

 

 

Av de fysiska faktorerna i figurerna tagna från SJs hemsida används en grön färg tillsammans 

med deras logotyp. SJ använder den gröna färgen som ofta associeras med natur på ett 

sammanhängande sätt över hela deras hemsida. Den gröna färgen förekommer bland annat i 

lister, mindre rutor, “läs mer”- knappar men även som bakgrund till deras logotyp. Ett exempel 

på användningen av den gröna färgen är vid event, i figur 5 syns den duk som används vid ett 

event där SJs vita logotyp är tryckt i mitten och omges av en gul- och grönaktig färg. Förutom 

den gröna färgen syns också svart, vitt och grått som är karakteristisk för SJ, i både text och 

bild. 

 

Ett ofta förekommande objekt är deras tåg, oftast X 2000-modellen, som används som 

bakgrundsmotiv i många av bilderna på hemsidan. I de utvalda bilderna syns även bolagets 

logotyp tydligt på tågen. SJs logotyp förekommer även i bilder av deras medarbetare där de 

syns på deras arbetsuniformer. 

 

 

Personlighet 

 

“Ett varumärkets personlighet syftar till att beskriva varumärkets olika karaktärsdrag 

och synliggörs genom varumärkets företagskultur, kommunikation och reklam“. 

(Kapferer, 2008) 

 

Precis som den gröna färgen tydliggör att SJ värnar om miljön, utvecklar hemsidans text på ett 

tydligare och mer ingående sätt hur de tänker kring sin egen verksamhet och hur de hoppas att 

utvecklingen av deras miljövisioner kommer att se ut framöver. Genom att tala om det sociala 

ansvar som SJ har gentemot samhälle och miljö kan det enkelt urskiljas att SJ skapat en 

omfattande miljöprofil. De har som mål att öka mängden resenärer som reser med tåg för att 

skona miljön från de utsläpp som alternativa resealternativ släpper ut. 
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Andra personliga faktorer som framgår av de analyserade figurerna är SJs ansvarstagande. I 

studiens utvalda objekt framhäver SJ flertalet gånger att alla samhällsmedborgare såväl 

studenter, familjer och pensionärer ska kunna resa på ett smidigt, effektivt och bekvämt sätt. 

SJ har på sin hemsida delat upp olika sidor utefter de olika målgrupperna för att sedan anpassa 

texten till den utvalda målgruppen. De vill att alla skall inkluderas och är vad SJ själva kallar 

“att ta ett socialt ansvar”. 

 

“SJ har ett starkt varumärke när det gäller hållbarhet och de flesta vet att tåget är ett 

miljömässigt bra val. Resor med våra tåg är energieffektiva och ger låga utsläpp.” 

SJ.se 

 

 

Kultur 

 

Den kulturella dimensionen belyser den kultur, värderingar och mål som ett företag 

har och förmedlar utåt. Denna del av prismat är viktig då den till stor del ligger som 

grund för varumärkets moraliska värderingar, visioner och ambitioner”. 

 

(Kapferer, 2008) 

 

 

Precis som nämnt under Personlighet, uttrycker SJ att de uppmanar så många som möjligt att 

resa miljövänligt med en så liten belastning på miljön som möjligt. I figur 3, tagen från fliken 

hållbarhet, skriver SJ om hur de vill bidra till en hållbar utveckling och syftar på utvecklingen 

av deras miljöarbete men också utvecklingen för deras samhällsansvar. Nedan följer ett 

exempel taget från SJs hemsida från fliken Hållbarhet. 

 

“SJ har en viktig uppgift – att göra livet enklare för de hundratusentals människor som 

reser med oss varje dag, året om. SJ erbjuder tågresor i hela Sverige – från norr till 

söder. Att människor tryggt och pålitligt ska kunna ta sig till jobbet, skolan eller sina 

andra åtaganden är en förutsättning för att samhället ska fungera. Och att fler reser 

med tåg ger både samhällsvinster och miljövinster.” 

SJ.se 

 

 

SJ nämner även deras visioner om att utöka sin räckvidd av järnväg då de vill trafikera fler 

geografiska platser i landet för att kunna öka förbindelserna i landet. Det ingår i deras vision 
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att fler ska kunna resa på ett miljövänligt sätt, vilket såklart grundar sig i att SJ som produkt 

utvecklas och finns på fler geografiska platser runt om i Sverige. De nämner även sin bakgrund 

och historia i ett antal av de utvalda figurerna och skriver om den med en viss stolthet då 

bolaget funnits i 160 år och länge varit en del av svensk historia och utveckling. 

 

 

Relation 

 

Relationen är en viktig del av att bygga ett starkt varumärke då det är styrkan av 

förhållandet mellan varumärket och konsumenten som gör att kunderna återkommer. 

Kapferer (2008) 

 

Det är en viss svårighet att mäta hur relationen mellan varumärke och kund ser ut genom   att 

enbart undersöka och analysera hemsidan, men i figur 5 framgår det på ett tydligt sätt hur SJ 

vill stärka relationen. Genom att synas ute i samhället vid event hoppas de kunna skapa en 

starkare relation till deras resenärer. 

 

Syftet med våra samarbeten är dels att agera i positiva sammanhang, t ex en festival 

eller ett maratonlopp, för att fördjupa och förbättra kontakten med våra kunder. 

(SJ.se) 

 

Förutom att delta i fler olika engagemang eller samarbeten för att synas utanför sin egen 

verksamhet erbjuder även SJ erbjudanden som är anpassade mot olika målgrupper, med syfte 

att försöka stärka relationen till de specifika målgrupperna. Genom att erbjuda rabatter som 

student-, pensionär- eller familjeerbjudanden vänder sig SJ till större målgrupper som har ett 

större behov av erbjudanden än andra. 

 

Femårige Harry, som syns i figur nummer 5, är ett bra exempel på hur SJ förstärker relationen 

på individnivå genom att bevilja hans önskan om en dag med tåg till Kolmården. När SJ ger 

Harry en dag på Kolmården skapar det en sympati hos läsaren med tanke på att han har en 

speciell sjukdom och att Harry verkligen gillar att åka tåg. 
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Reflektion 

 

Reflektion är de sociala och synliga aspekterna av ett varumärke och hjälper ett 

varumärke att uttrycka sig på en marknad och mot potentiella kunder.  Varumärkets 

reflektion återspeglar en image som konsumenterna väljer för att i sin tur skapa en 

egen identitet. Reflektionen syftar på att återspegla den stereotypiska konsumenten av 

ett varumärke och inte den målgrupp som varumärket har. 

(Kapferer, 2008) 

 

 

SJs sociala aspekter består av deras genomgående tankesätt, att de bidrar till ett hållbart 

samhälle samtidigt som de värnar om miljön. Denna aspekt hjälper dem att urskilja sig från 

andra konkurrenter inom marknaden då SJ har en tydlig miljöprofil, vilket kan vara avgörande 

för de kunder som väljer att resa med SJ istället för andra bolag. Genom flera samarbeten med 

organisationer som försöker förbättra hållbarheten och hälsan i det svenska samhället, kan fler 

personer känna en samhörighet till SJ på en nivå som inte är baserat på bolagets produkter 

utan istället deras samarbeten med organisationer som vill utveckla samhället. Den typiska SJ-

resenären kan då ses som miljömedveten, som gärna vill vara med och bidra till att det svenska 

får en hållbar utveckling som gynnar kommande generationer av svenskar. 
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7.2. Kärnvärden i kommunikationen via Facebook 

 

Figur 1. Publicerad 1 december. 

 

 

Denotation 

I figur 1 ser man SJs profilbild som består av tre stycken pepparkakor med deras namn och 

logotyp och bredvid bilden ser man att det är SJ som publicerat inlägget. Under det står datum 

och tid för när inlägget är publicerad. Nedanför detta finns en text som informerar om att SJ 

fyller 160 år samt en länk som hänvisar till mer information om jubileet. Videon i inlägget 

handlar om SJ och deras historia, och är i svart och vitt med SJs logotyp och en hashtag, 

#SJ160år, som är skapad till jubileet. Videon består av ett bildspel tillsammans med text och tar 

åskådaren genom SJs historia fram tills idag både via text och bild. 
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Konnotation 

De svartvita bilderna i videon förmedlar en känsla av hur det var förr i tiden när SJ var 

verksamma. Texten och bilderna upplyser om deras historia, samtid och hur deras 

framtidsvisioner ser ut. I helhet skapar SJ bilden av att de är stolta över sin bakgrund då bolaget 

funnits till länge och vill upplysa deras Facebookföljare om deras jubileum. 

 

Retorik 

Hela texten i bilden är karaktärsbyggande, med syfte att tydliggöra SJs historia. Texten 

presenterar SJs 160-åriga historia och i mitten av bilden används logos som verktyg för att visa 

att SJ redan fanns år 1856. Det ska göra att läsaren kan dra den logiska slutsatsen att SJ har 

funnit sedan länge och kommer vara ett hållbart resealternativ under en lång tid framöver. 
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Figur 2. Publicerad 5 december. 

 

 

Denotation 

Figur 2 består av en kortare text och videoklipp. Texten upplyser om hur man bokar en resa via 

SJs hemsida och avslutas med deras hashtags #resmedsj, #sjab och en speciellt framtagen 

hashtag skapad till videon #dagnycarlsson. Texten handlar om kvinnan Dagny som i videon 

informerar hur man bokar en resa. I videon hörs rösten av en man som för en dialog tillsammans 

med Dagny steg för steg i hur man gör för att boka. 

 

Konnotation 

Videon förmedlar att SJ vill informera den delen av sitt klientel som inte är vana vid att boka via 

hemsidan om hur man gör och att det går enkelt och snabbt. Videon i Facebookinlägget består 

av en lättsam melodi som har humoristiska inslag. Känslan av att SJ bryr sig om sina kunder 

framgår samtidigt som de har skapat en informerande video med en tvist. 
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Retorik 

Genom att presentera 104-åriga Dagny, som är bloggare, utnyttjar man hennes sätt att vara för 

att bryta mot normen. Det kan anses att de flesta äldre människor är inte lika tekniskt kunniga 

som Dagny är. Genom att använda Dagny som lärare i hur en besökare bokar en resa med SJ på 

deras hemsida når de också en målgrupp som är äldre och kanske mer villiga att lära sig eftersom 

läraren förmodligen är äldre än de själva. Att presentera Dagnys bedrifter kan ses som logos då 

dessa bedrifter förstärker hennes förtroende som lärare på ett logiskt sätt. På samma sätt 

används dessa kunskaper för att förstärka känslan av att Dagny är en karaktär som vet vad hon 

lär ut och kan ses som ethos. 

 

 

Figur 3. Publicerad 13 december. 

 

 

Denotation 

Figur 3 består av en kortare text och video. Texten förklarar vad som sker i videon, SJ skriver 

om hur de överraskade deras resenärer på Lucia. I videon får man se hur två X 2000 avgångar 

från Stockholm och Göteborg får besök av ett luciatåg. Personerna i luciatåget filmas sjungande 

på vardera tåg och man får även se resenärernas glada reaktioner. 
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Konnotationer 

Tillsammans med text och bil har SJ publicerat ett inlägg som får mottagaren intresserad till att 

titta på videon. Överraskningen som SJ kallar det för får SJ att framstå som att de lägger det där 

lilla extra på deras kunders upplevelse och att de lägger mycket energi på att ge bra service och 

inte minst en bra upplevelse när man reser med bolaget. 

 

 

Figur 4. Publicerad 15 december. 

 

Denotation 

I figur 4 skriver SJ om sitt magasin för barn, Kupé Junior. Under texten finns en video. I videon 

syns en flicka som bläddrar igenom Kupé Junior. Olika inslag ur tidningen syns och när flickan 

stänger igen magasinet så syns baksidan av tidningen där det står “Hela familjen, Hela Sverige”. 

Videon har ett svagt rosa filter och i bakgrunden spelas en neutral melodi. 
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Konnotation 

Videon har ett svagt rosa filter som tillsammans med musiken i bakgrunden och flickan i videon 

ger intrycket av att den riktas mot tjejer. SJ visar att de värna om deras kunder, både vuxna och 

barn, och att de vill att alla som åker med dem ska känna sig väl omhändertagna. 

  

Retorik 

I texten presenteras olika personer, varav enbart en som har direkt koppling till SJs verksamhet, 

lokföraren Daniel. Tidningen Kupé Junior riktar sig till barn och därför anpassas innehållet till 

barn. Marcus & Martinus är till exempel idoler för många yngre. Innehållet i sig blir både ethos 

och pathos. Det väcker känslor hos läsaren, samtidigt som det det också representerar vad SJ 

vill relateras med. 
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Figur 5. Publicerad 15 december. 

 

Denotation 

I figur 5 finns en längre text och en bild. Texten är julrelaterad och handlar om hur man som 

medlem i SJ Prio kan få förtur till biljetter till festivalen Way Out West. De informerar även om 

pris och utbud och hur man som kund går till väga för att ta del av erbjudandet. SJ hänvisar till en 

länk där man kan läsa vidare. Bilden nedan består av olika ljusa färger och geometriska figurer. 

Längst ner i bilden syns Way Out Wests logotyp tillsammans med festivalen datum för 

kommande år. 

Konnotationer 

Facebookinlägget visar att SJ är ett bolag som kan erbjuda alla någonting, oavsett ålder. Det 

visar även att de är samarbetspartner med en stor festival och att de som vanligtvis ganska 

konservativt bolag följer trender. Bilden består av ganska neutrala färger och ger ett 

minimalistiskt intryck samtidigt som de olika formerna kan tolkas som lekfulla. 
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Figur 6. Publicerad 16 december. 

 

 

Denotation 

Figur 6 består av en kortare text och bild. Överst i figuren finns en text där SJ skriver om deras 

samarbete med tv-programmet Svenska Hjältar. Bilden består av Svenska Hjältars logotyp och i 

mitten av bilden syns galans pokal. Bakgrunden är svart, blå och grön. 

 

Konnotationer 

Inlägget visar att SJ är engagerade i mycket annat än sådant som kan förväntas av ett bolag som 

SJ. Text och bild samspelar bra och som mottagare dras man direkt till bilden så den avger en 

seriös känsla. 
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Figur 7. Publicerad 17 december. 

 

Denotation 

Figur 7 består av ett inlägg som innehåller text och bild. Texten i inlägget informerar mottagaren 

bland annat om SJs samarbetspartner och om en man som fått en utmärkelse. Nedanför texten 

finns en bild. Två män syns i bilden, i bakgrunden syns en lokal. Männen på bilden ser glada ut, 

ena håller upp den andra mannens arm i en ställning som liknar en segergest. 

 

Konnotationer 

Facebookinlägget visar att SJ inte bara lägger upp inlägg som har med erbjudanden och 

liknande att göra utan att de även väljer att lägga fokus på andra saker än sådant som berör 

deras verksamhet. Samspelet mellan text och bild går bra ihop och SJ visar en mer personlig 

sida genom att uppmärksamma händelser som dessa. 
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Figur 8. Publicerad 19 december. 

 

Denotation 

Figur 8 består av en text som informerar om att SJ har skänkt pengar till SOS Barnbyar tack 

vare den pant de samlat in ombord på tågen. Under texten finns en bild med motivet av en 

kvinna. Kvinnan bär en svart arbetsuniform med SJs logotyp på och håller armarna utsträckta 

med ett leende på läpparna. Runt omkring henne syns flera genomskinliga säckar med insamlad 

pant. Nedanför bilden står texten “Kupé december 2016” som tyder på att det är en publicerad 

artikel från SJs magasin. 

 

Konnotationer 

SJ förmedlar en positiv bild av dem själva i detta inlägg. Texten och bilden samspelar bra ihop 

och skapar en bild av att SJ tänker på miljön samtidigt som de tar ett ansvarstagande genom att 

skänka pengar till behövande. 
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Retorik 

Texten skriver SJ att de har lyckats samla in 150 000 kronor till SOS Barnbyar tack vare de 

resenärer som har slängt deras burkar och flaskor ombord. Ett tydligt pathosargument för att 

övertyga fler resenärer att fortsätta panta. Att en pantburk från en person tillsammans med alla 

andra resenärer kan uppgå till 150 000 kronor skapar en känsla om att ta ansvar är så simpelt 

som att panta. Genom att använda en summa skapas också en logik att resenärerna ska fortsätta 

panta deras flaskor på SJs tåg, då pengarna från panten går till en väldigt bra sak. 

 

Figur 9. Publicerad 21 december. 

 

 

Denotation 

Överst i figur 9 finns en text som handlar om att SJ söker nya tågvärdar. Nedanför texten finns 

en bild där en man står utanför ett SJ-tåg. Mannen är tågvärd och är klädd i arbetsuniform. Han 

tittar snett åt sidan med ett lätt leende på läpparna. Under bilden står rubriken “SJ söker 

timanställda Tågvärdar till Linköping”. 
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Konnotation 

Figur 9 förmedlar en positiv känsla genom text och bild. Den anställda SJ-medarbetaren har ett 

leende på läpparna som skapar en bild av att det är en rolig arbetsplats och yrkesroll där han ser 

fram emot att bemöta de som reser med SJs tåg.  

 

 

Figur 10. Publicerad 23 december 

 

 

Denotation 

Överst i figur 10 syns en text. Texten informerar om hur man som SJ-medlem kan skänka 

medlemspoäng till välgörenhet. Nedanför texten finns en bild i svart, vitt och gult. Motivet i 

bilden består av stiftelsen Friends logotyp. Under bilden finns texten “Skänk poäng till stiftelsen 

”Min Stora Dag” tillsammans med instruktioner om hur de går tillväga. 

 

Konnotation 

Känslan i figur 10 ger ett positivt intryck. Texten informerar hur SJ uppmanar deras medlemmar 

att använda medlemspoäng till att skänka dem till välgörenhet. SJ förmedlar en positiv bild av 
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dem som bolag då man som mottagare får intrycket av att de tar socialt ansvar och väljer att 

göra en insats. 

 

Retorik 

Texten tydliggör att de medlemmar som har kundpoäng hos SJ och som inte kommer använda 

poängen innan de går ut, kan skänka bort dem till välgörenhet. Pathos används för att få de 

resenärer med poäng hos SJ att känna medlidande och att få dem att bidra på ett enkelt sätt som 

att ge bort poäng till de som behöver stöd. 

 

 

7.2.1. Resultat av SJs varumärkesidentitet via Facebook 

För att ta reda på hur SJs varumärkesidentitet framgår i deras Facebookinlägg genomfördes en 

analys av tio stycken utvalda inlägg som publicerades under december månad. Resultatet av 

analysen på SJs Facebookinlägg presenteras i form av en sammanställning gjord på de tio 

figurerna. Denna del av analysen genomfördes med syfte att besvara studiens andra 

frågeställning ”Vilka kärnvärden framgår i SJs inlägg som publiceras på Facebook?”. 

Analysen genomfördes med hjälp av semiotik och retoriska verktyg, där Kapferers Brand 

Identity Prism används som referensram. 

 

Många av de Facebookinlägg som har analyserats fokuserar på annat än på SJs huvudsakliga 

produkt. Shen och Bissell (2013) presenterar i sin forskning att publiceringar på Facebook med 

underhållande syfte är det tema som förekommer mer ofta ändra teman. Detta stämmer till viss 

del överens med vad  resultat av studiens undersökningen visar. I många av fallen är syftet med 

innehållet i inläggen inte att framhäva SJs produkt, utan istället framhäva innehåll som relaterar 

till SJs värderingar. Trots detta framgår SJ identitet på ett genomgående sätt i materialet, främst 

genom de fysiska egenskaperna. Uppsättningen av varumärkets fysiska egenskaper syns i bild 

där logotyp och tåg framgår, ett exempel av detta är i figur 3 där man får se hur personer i en 

video befinner sig på ett X 2000-tåg. Utöver de fysiska faktorerna så förekommer elementen 

kultur, relation och personlighet i flera inlägg. Kultur påträffas i nästan alla inlägg och är ett 

viktigt element då den till stor del ligger till grund för varumärkets moraliska värderingar, 

visioner och ambitioner (Kapferer, 2008). 
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Socialt ansvar 

Det kärnvärde som framträder mest i SJs Facebookinlägg är det sociala ansvar de anser sig att 

ha för samhället. I många inlägg ligger inte fokus på SJ, utan på till exempel hjälporganisationer 

som SJ samarbetar med. Det presenterar vad bolaget står för och hur de vill att konsumenterna 

ska se på SJ som bolag med förhoppning om att försöka bygga en starkare relation genom SJ 

företagskultur. I sin undersökning har Grundén och Lagrosen (2013) kommit till slutsatsen att 

kommunikationen via företagens sociala medier inte ska sälja en produkt utan ska istället bygga 

en relation mellan företaget och konsumenterna, något som resultatet av vår studie stödjer. 

 

Flera av Facebookinläggen tyder på att SJ vill nå ut till olika målgrupper, då de vill att så många 

som möjligt ska resa med SJ, vilket kan kopplas till deras personlighet. Flera olika målgrupper 

tilltalas och ett exempel är genom inlägget som innehåller information om den nya tidningen 

Kupé Junior som där introduceras för den yngre målgruppen. Den äldre målgruppen närmas på 

ett sätt som också kan kopplas till kärnvärdet service. I en av figurerna finns en hänvisning till 

hur en bokning av resa genomförs via hemsidan. För att bättre närma sig den äldre målgruppen 

låter de 104-åriga Dagny spela in en instruktionsvideo där hon förklarar hur det går till att boka 

via hemsidan. Att publicera en instruktionsvideo om hur en tågresa bokas via internet handlar 

inte om merförsäljning utan handlar om att SJ tar ett socialt ansvar mot den målgrupp som kan 

ha svårt för att boka via internet. Utifrån Kapferers Brand Identity Prism är det elementet som 

framkommer i inlägget reflektion, där SJ med hjälp av Dagny uttrycker sig mot potentiella 

kunder samtidigt som de med sitt inlägg stärker relationen med deras befintliga kunder. 

 

Inom kärnvärdet, det sociala ansvaret, ligger även miljömedvetenhet. SJ framstår som 

miljömedvetna i ett av inläggen, i figur 8. Resenärerna uppmanas att fortsätta slänga panten på 

tåget för att de ska kunna fortsätta donera till de som behöver hjälp, även i framtiden. På så sätt 

försöker SJ stärka relationen med deras resenärer genom att påpeka att det är de som direkt 

bidragit till donationen som gjordes till SOS Barnbyar. Initiativet att samla in pantburkarna på 

tåget hjälper till att hålla den svenska miljön fri från nedskräpning och främjar en hållbar miljö. 

 

Service 

Som tidigare nämnt så väljer SJ att framhäva deras värderingar istället för att lägga fokus på 

deras huvudsakliga verksamhet. Enligt Kapferer (2008) avspeglar produkten kärnan i ett 

företags varumärke. I det analyserade Facebookinläggen uppvisar SJ deras produkt på ett 

indirekt sätt då mycket av det publicerade materialet framhäver omkringliggande aktiviteter.  I 

många av inläggen framgår flera av deras kärnvärden som visar vad SJ står för och vad som gör 

dem unika gentemot deras konkurrenter. Exempel på detta finns att hitta i figur 3 där man i en 

video får se hur SJ valt att överraska deras resenärer genom att låta en gospelkör agera luciatåg 

på ett av deras X 2000 avgångar mellan Stockholm och Göteborg. Aktiviteter i samband med 
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högtider och andra uppmärksammade händelser är ett genomgående tema. Resultatet av de 

analyserade Facebookinläggen visar att service är ett kärnvärde som prioriteras högt i 

kommunikationen med deras målgrupper. Genom att uppmärksamma aktiviteter som dessa 

framhävs SJs personlighet där deras karaktärsdrag synliggörs men även bolagets kultur, 

värderingar och mål framkommer. För ett bolag som SJ, som tillhandahåller en viss tjänst, är 

relationen med konsumenterna en viktig del av att bygga ett starkt varumärke. Det är styrkan av 

förhållandet mellan varumärket och konsumenten som gör att kunden väljer att återkomma 

(Kapferer, 2008). Facebookinlägg som framhäver aktiviteter som dessa lyfter även SJs sociala 

aspekter och hjälper dem att uttrycka sig på en marknad mot nya potentiella kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

8. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens huvudfråga och uppsatsens syfte uppfylls. Här 

sammanfattar vi de övergripande resultat och kommer att diskutera och dra slutsatser 

utifrån de analyser som genomförts. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning 

inom ämnet. 

 

 

8.1. Slutsats 

Vi har undersökt hur SJs varumärkesidentitet ser ut via deras hemsida och vi har undersökt 

vilka kärnvärden som framgår i de inlägg som SJ publicerat på Facebook. Undersökningen av 

hemsidan visar att SJs varumärkesidentitet består av kärnvärden som hållbarhet och socialt 

ansvar. Undersökningen av inläggen som publicerats av SJ på deras Facebooksida visar att 

kärnvärden som socialt ansvar och service prioriteras. Kärnvärdet som benämns som socialt 

ansvar är en stark grundsten i SJs varumärkesidentitet både via hemsidan och Facebook. SJ 

förmedlar att de som statligt bolag känner ett stort ansvar för att göra resandet smidigare för så 

många människor i Sverige som möjligt. Den bakomliggande faktorn till varför SJ vill ta ett 

socialt ansvar kan bero på deras bakgrund som ett statligt styrt bolag. Tillsammans med socialt 

ansvar är hållbarhet ett framträdande kärnvärde och kan även kopplas till deras bakgrund och 

historia. Hållbarhet beskrivs som en av SJs främsta prioriteringar på hemsidan men 

framkommer inte mycket i deras Facebookinlägg. Där prioriterar SJ istället kärnvärdet service.  

 

Studiens syfte har uppfyllts då resultatet har besvarat studiens frågeställningar. Resultatet av 

undersökningen av de kärnvärden som SJs identitet bygger på och hur de kommuniceras samt 

förmedlas presenteras nedan för att förtydliga och ge en överblick över studiens resultat. Nedan 

presenteras resultatet av studiens två delfrågor som tillsammans besvarar studiens huvudfråga. 

Sammanfattningsvis kan en slutsats dras av det framtagna resultatet som analysen gav och 

besvarar senare studiens huvudfråga ”Kommuniceras SJs varumärkesidentitet på ett 

sammanhängande sätt via deras hemsida och Facebook?”. 

 

Hur ser SJs varumärkesidentitet via bild och text på deras hemsida? 

 

Analysen av SJ.se gav ett resultat som kunde definiera SJs varumärkesidentitet. Resultatet 

visade hur identiteten är uppbyggd samt vilka kärnvärden som bolaget väljer att framhäva. I 

fallet SJ bygger bolagets identitet på kärnvärden som hållbarhet  och socialt ansvar. Genom att 

tillämpa Kapferers Brand Identity Prism kunde vi sammanställa hur SJs varumärkesidentitet 

ser ut. För att förstärka känslan av att vara ett bolag med ett starkt fokus på hållbarhet, använder 
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SJ flera fysiska egenskaper. Grön färg används i olika delar på SJs hemsida i syfte att förstärka 

känslan av att SJ tar ett miljömässigt ansvar. 

 

På de sidor där till exempel SJ riktar sig mot barn anpassas både texter och bilder till en yngre 

målgrupp. I den personlighet som SJ har ingår en väldigt stark miljöprofil. Bolagets mål och 

visioner är att så många som möjligt väljer att använda tåget som transportmedel framför 

andra alternativa transportmedel som buss och flygplan. De inriktar sig inte på en specifik 

målgrupp utan vill inkludera så många som möjligt eftersom de anser sig har ett socialt ansvar 

gentemot det svenska samhället. 

 

SJ har byggt sin värdegrund genom en uttalad miljömedvetenhet men också genom det sociala 

ansvar de talar om. Av analysens resultat framgår det att SJ samarbetar med ett flertal olika 

organisationer som arbetar för en hållbar utveckling av samhället och som delar de åsikter 

som SJ gör. Genom att synas vid event och evenemang kommer SJ närmare både nuvarande 

kunder och potentiella kunder. 

 

Slutsatsen av studiens analys visar att SJ vill framhäva vad de står för och vilka värderingar de 

har, genom den text och de bilder som finns på hemsidan. Ett genomgående tema i det 

analyserade materialet visar att SJs varumärkesidentitet framstår som miljömedveten och 

ansvarstagande. Det är de kärnvärden som mest genomsyrar innehållet på deras hemsida. 

Deras vision är att så många som möjligt ska åka tåg för att värna om miljön, inte för att göra 

ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt.  

 

 

Vilka kärnvärden framgår i SJs inlägg som publiceras på deras Facebooksida? 

 

Med hjälp av den första undersökningen kunde SJs varumärkesidentitet fastställas och var 

nödvändig för att kunna besvara uppsatsens andra delfråga. Den andra frågeställningen 

genomfördes med syfte att besvara hur SJs kärnvärden framgår i deras publicerade 

Facebookinlägg. Resultatet av de analyserade Facebookinläggen visade att de kärnvärden som 

framgår är socialt ansvar och service. Det visade även att SJ huvudsakligen väljer att lägga fokus 

på andra omkringliggande faktorer än deras huvudsakliga produkt. Enligt Shen och Bissell (2013) 

publiceras inlägg på Facebook oftast i underhållningssyfte, vilket är ett mönster som SJ till viss 

del valt att följa. Som tidigare nämns förekom det i många av fallen att innehållet framhävdes 

och fokuserade på ett innehåll som relaterar till SJs värderingar istället för deras produkt. Det 

kärnvärdet som genomsyrar de flesta inlägg var det sociala ansvar som SJ anser sig ha för 

samhället. I många av inläggen har SJ valt att flytta uppmärksamheten från sig själva för att 

istället lyfta sina samarbetspartners och hur de aktivt arbetar med hållbarhet. 
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Kommuniceras SJs varumärkesidentitet på ett sammanhängande sätt via deras 

hemsida och Facebook? 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatser dras av de resultat som presenterats från studiens två 

analyser. Resultatet visar att SJs varumärkesidentitet delvis förmedlas på ett sammanhängande 

sätt men att det förekommer skillnader. Både hemsidan och inläggen på Facebook 

kommunicerar ett sammanhängande innehåll som bygger på det sociala ansvar som SJ anser 

sig ta i det svenska samhället. Det skiljer sig däremot när det kommer till förmedlingen av andra 

kärnvärden. På hemsidan förmedlar SJ hållbarhet som ett viktigt och centralt kärnvärde. Av det 

som syns i kommunikationen via Facebook lägger SJ betoning på service som ett av de viktigare 

kärnvärdena. Service genomsyrar nämligen merparten av de analyserade Facebookinläggen. 

 

Det som kan vara orsaken till att en skillnad existerar kan bero på att SJs hemsida fungerar som 

deras huvudsakliga informationskälla och försäljningskanal. Anledningen kan också bero på hur 

användningen av hemsida och Facebook ser ut, då de är två plattformar som fyller olika 

funktioner och fungerar som två separata informationskanaler. Hemsidan har dessutom ett 

besöksantal på cirka 600 000 i veckan (SJ.se, 2016) jämfört med Facebooksidan som har 48 565 

antal i likes (Facebook, 2016). Hemsida har även en större kapacitet vad gäller innehåll än vad 

Facebookflödet har, därför finns möjligheten att presentera en bättre helhetsbild av 

verksamheten. Hemsidan fungerar enbart som en informationskälla där besökare kan ta del av 

det innehåll som SJ skapat och där endast envägskommunikation sker. Facebooksidan fungerar 

däremot både som en plattform där SJ kan uppdatera sina besökare med information och 

interagera med besökare. 

 

Avslutningsvis kommuniceras en delvis sammanhängande bild av SJs varumärkesidentitet via 

hemsidan och Facebook. Skillnaderna är inte märkbart stora vilket gör att slutsatsen är att det 

skapas en sammanhängande bild av deras varumärkesidentitet. I helhet framkommer deras 

kärnvärden och som mottagare kan man skapa en uppfattning av det SJ står  för. 
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8.2. Diskussion 

Den studie som Bravo, Pina och Matute (2012) genomfört visar att de spanska banker de 

undersökt väljer att utforma sina hemsidor efter färgen som finns i företagets logotyp. Den 

bakomliggande faktorn är att bankerna vill att färgen på logotypen ska kännas igen och associeras 

med företag. Där bryter SJ ett mönster. Slutsatsen av delfråga är att SJ väljer att använda en grön 

färg på sin hemsida. Den gröna färgen används för att framhäva bolagets miljöprofil samtidigt 

som färgen får besökarna att associera det gröna med SJs miljövärderingar. De väljer att 

använda den gröna färgen för att representera företagets miljöprofil och sitt arbete med ett 

hållbart samhälle. 

 

Enligt Kapferer (2008) består och definieras ett starkt varumärke av de fysiska faktorerna som 

tydligt kan associeras till organisationen. Varumärkets fysiska egenskaper är viktiga då de ska 

framkalla vissa bilder och känslor hos betraktaren som kopplas till varumärket. Trots SJs val att 

blanda in den gröna färgen lyckas de ändå förmedla en sammanhängande identitet, trots att den 

gröna färgen inte existerar i deras logotyp. De gröna detaljerna utgör ingen fysisk faktor i deras 

identitet men kan trots allt kopplas till deras miljöprofil då den tydligt genomsyrar mycket av 

både hemsidans och SJs Facebooksidas innehåll. 

 

I studien gjord av Lee, Schanski och Touchette (2015) undersöktes hur företag använder sig av 

Facebook som kommunikationsverktyg. Det resultat som undersökningen kom fram till var att 

många företag och organisationer använder Facebook som ett sätt att leda mottagaren till deras 

hemsida. Vad forskarna kunde konstatera är att det är på hemsidan som köp av produkter sker, 

då företags hemsidor huvudsakligen används som en informationskälla. 

 

I vår studie där vi undersökt hur SJ väljer att kommunicera i sina inlägg som publiceras på 

Facebook kunde vi se att även SJ följer detta mönster. I flera av de analyserade inläggen kan 

man se att SJ försöker leda besökaren vidare till deras hemsida. I många av fallen består 

inläggen av sådant som fångar mottagarens uppmärksamhet men som består av ett begränsat 

innehåll. För att ta del av mer av samma innehåll fanns ofta en länk till SJs hemsida dit SJ 

hänvisade för att generera fler besök till hemsidan. Ändamålet med inläggen bestod oftast inte 

i att marknadsföra och sälja sin produkt utan att istället förmedla annan omkringliggande 

information kopplad till SJ. I flera inlägg syns hur SJ väljer att framhäva personer och 

organisationer som arbetar för ett bättre samhälle istället för att försöka sälja sin huvudsakliga 

produkt. 

 

I sin teori om encoding och decoding menar Hall (1973) att individer tolkar innehållet i ett 

meddelande på olika sätt kan bero på att individers bakgrund, intressen och värderingar är 
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olika. Det kan förklara varför SJ har valt att utforma sina inlägg i text och bild på det sätt som 

de har gjort. I de publicerade Facebookinläggen använder sig SJ av ethos, pathos och logos där 

de på ett neutralt men övertygande sätt försöker tilltala en så bred målgrupp som möjligt. På det 

sättet som SJ väljer att utforma inlägg försöker de skapa en relation med konsumenterna 

byggt på vad företagets värderingar, mål och visioner är istället för att lägga fokus på 

huvudprodukten. Genom att göra detta kan det ses som strategiskt att lyfta bolagets värderingar 

och mål eftersom de under en lång tid har fått kritik för tågförseningar, sina höga priser och 

dålig kommunikation mellan företaget och deras resenärer. 

 

Precis som Melin (1997) nämner är det viktigt för företag att ha en stark varumärkesidentitet, 

dels för att stå ut på en marknad men även för att kunna urskiljas i konsumenters uppfattning. 

Behovet av en varumärkesidentitet har enligt Melin (1997) ökat under de senaste åren och har 

fått en framträdande roll i hur uppbyggnaden av varumärken sker. Som tidigare nämns väljer 

SJ att se sig själva som ett företag med ett omfattande miljötänk och visioner om att upprätthålla 

ett hållbart samhälle. En stark identitet är en av de viktigaste faktorerna för ett varumärke, då 

identiteten består av en uppsättning av associationer som ett företag skapar och vill associeras 

med. Detta kan kopplas till SJ då de framförallt har en huvudprodukt som länge varit ifrågasatt. 

De associationer som företagets varumärke står för ger även ett löfte om vad deras konsumenter 

kan förvänta av dem (Doyle, 1994). I SJs fall nämner de på sin hemsida hur de aktivt arbetar 

med ett hållbart samhälle och hur de med deras miljöprofil tar ett socialt ansvar. Deras mål, 

visioner och värderingar framgår tydligt och de redogör tydligt hur de aktivt arbetar för att kunna 

förbättra sin verksamhet. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka kärnvärden som SJs identitet bygger på och hur 

de kommuniceras samt om de förmedlas på ett sammanhängande sätt via deras hemsida och 

Facebooksida. För att kunna undersöka detta behövde vi analysera vilka kärnvärden som var 

mest framträdande i publiceringarna på Facebook. Shen och Bissel (2013) genomförde en studie 

som kan kopplas till vissa delar i vår studie. Deras slutsats är att företag som jobbar med 

skönhetsprodukter använder sig av innehåll som domineras av underhållning, såsom 

frågetävlingar där det finns möjlighet att vinna priser och enkätundersökningar. Så är inte fallet 

i vår studie. SJ använder sig av innehåll som också väcker känslor, men inte i form av 

underhållning. Det kan ses som ett mer informativt innehåll, med mål att belysa viktiga 

händelser som är kopplade till de samarbeten som SJ har med organisationer i det svenska 

samhället. Skillnaden mellan studiernas slutsatser kan bero på att företagens produkter finns 

på olika marknader. Shen och Bissel (2013) säger att skönhetsföretag har en historia av att 

använda sig av modemagasin och tidningar som främsta kanal för sin 

marknadskommunikation, men att nu fler företag använder Facebook som ett sätt skapa en 

relation med sina kunder. Den slutsats både vi och Shen och Bissel (2013) drar är att Facebook 
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används för att engagera följare och besökare som sedan längre fram kan leda till ökad 

försäljning av produkter. 

 

 

8.3. Vidare forskning 

Då vår studie har avgränsats till att undersöka hur en varumärkesidentitet förmedlas på ett 

sammanhängande sätt i text och bild, med utgångspunkt från hemsida och Facebook kan vidare 

forskning inom liknande fält göras. Ett alternativ till vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka hur konsumenter ser på ett varumärke som inte har en sammanhängande förmedling 

av varumärkets identitet. Forskningen skulle då utgå från konsumentens perspektiv och 

undersöka hur ett varumärke skulle påve4rkas av detta. 

I en tid då kommunikation granskas mer noggrant och information sprids snabbare är det 

viktigt att bibehålla ett starkt varumärke. I en tid då det globala medielandskapet är i ständig 

förändring (Leigert, 2013) använder också fler och fler människor smartphones när de ska hämta 

information. Sociala medier används i större utsträckning för att hämta information och 

företagen hemsidor är inte längre den första kommunikationskällan konsumenter vänder sig till. 

Den mobila utvecklingen har inneburit att användandet har ökat människors närvaro på sociala 

medier då de är lättillgängliga och hela tidens finns med oss (Skolverket, 2015). Det hade därför 

varit intressant att genomföra en jämförande analys på flera stora svenska företags 

kommunikationspolicys med syfte att undersöka varumärkesarbetet för att se hur mycket de har 

anpassat sig till den tekmiska utvecklingen. Det skulle förtydliga varför vissa företag har ett 

starkare varumärke än andra och hur de väljer att kommunicera ut sitt varumärke till 

konsumenter. 

Den här studien har genomförts på ett bolag som en väldigt stor aktör på den nationella 

marknaden och som under en längre tid saknat utmanande konkurrenter. Det kan ses som att 

de inte har samma behov av att sälja sin produkt utan kan fokusera mer på hur de vill framstå. 

Det skulle vara intressant att genomföra samma studie på ett företag som kämpar mot större 

konkurrenter på en marknad där ett starkt varumärke är mer viktigt. 
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