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Sammendrag 

 

I denne oppgaven gjør jeg en kvalitativ analyse av brillemerket Oliver Peoples sin 

markedsføring på Instagram. På grunnlag av Oliver Peoples som eksempel, vil jeg undersøke 

hvordan tradisjonelle teorier innen sosiologi kan belyse dagens markedsføring og 

merkevarebygging i sosiale medier. Formålet er å få et innblikk i sosiale mediers muligheter 

vedrørende kommunikasjon både på individ- og samfunnsnivå. 

 Ved hjelp av en semiotisk analyse drøfter jeg mulige tolkninger av et budskap formidlet 

gjennom Instagram. Deretter diskuterer jeg funnene i lys av teori innen sosiologi og 

markedsføring. Sentralt i oppgaven står Pierre Bourdieus teorier vedrørende 

samfunnsstruktur og smak. Denne teorien benytter jeg for å si noe om mulige virkninger av 

Oliver Peoples’ markedsføring. Mine funn avdekker sammenhenger mellom Bourdieus 

teorier om samfunnsstrukturer, merkevare og identitet. Jeg konkluderer avslutningsvis med 

hvordan denne markedsføringen kan være hensiktsmessig for merkevaren. 
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1.0 Innledning 

Å knytte sosiologi til markedsføring og merkevare er langt fra nytt, tvert imot er dette 

fagområdet fundamentalt for markedsføring (Samuelsen, Peretz og Olsen 2010). Likevel er 

sosiale medier fortsatt å regne som et nytt fenomen i stadig utvikling, noe som gjør at jeg 

finner det interessant og relevant å benytte tradisjonelle teorier innen sosiologi til å 

undersøke et ferskt eksempel på dagens markedsføring i sosiale medier. Jeg mener at den 

raske utviklingen innen teknologi i dag medfører en konstant relevans for denne type 

forskning - både for å forstå markedsføring på sosiale medier som fenomen, men også for et 

overordnet perspektiv på kommunikasjon både på individ- og samfunnsnivå. 

 Markedsføring i praksis kan også virke å utvikle seg i takt med en stadig mer globalisert 

verden og rask teknologisk utvikling. Sosiale medier har langt på vei endret måten bedrifter 

kan kommunisere med kunder på, og gitt både muligheter og utfordringer. Reklame og 

budskap fra privatpersoner går om hverandre. Privatlivet deles med hele verden. Vi får 

større rom, og muligens behov, for å uttrykke oss selv (Aalen 2015), og identitet og 

relasjonsbygging er viktige stikkord også i markedsføringsfeltet (Samuelsen, Peretz og Olsen 

2010). 

 

Oliver Peoples er en amerikansk merkevare som tar bruk av relasjonsbygging og 

innholdsmarkedsføring. Dette er en merkevare som har overlevd i lang tid, og fortsatt å 

ekspandere siden 80-tallet (Oliver Peoples 2020a). Dermed er det interessant å analysere 

deres kommunikasjon i sosiale medier, og med det oppnå innsikt i deres markedsføring. 

 Valget av Instagram som grunnlag for analysen, bunner i at dette først og fremst er en 

bildedelingstjeneste, og variasjonen av innhold virker å ha en stor bredde. Innholdet på 

Instagram kan virke å være like mye inspirasjon og innholdsmarkedsføring, som direkte 

reklame. Med det finner jeg det desto mer interessant å utforske budskapet i visuell 

kommunikasjon i sammensatte medietekster. Kanskje er denne måten å markedsføre på 

stadig viktigere i et mediepreget samfunn med et hav av valgmuligheter, både i produkter 

og når det kommer til hvem man ønsker å være.   
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1.2 Oliver Peoples 
 

I 1987 ble brilleforretningen Oliver Peoples etablert gjennom åpningen av sin første butikk 

på Sunset Boulevard i Hollywood. Den lille butikken var fylt med bruktvarer, i form av briller 

og solbriller, som grunnleggerne hadde samlet over flere år. Ifølge opphavsmennene selv 

bar kolleksjonen preg av en sofistikert estetikk. Oliver Peoples’ klassiske og tidløse stil sto 

angivelig i sterk kontrast med 80-tallets futuristiske og fargesterke trender. Helt siden start 

har det eksklusive brillemerket latt seg inspirere av Los Angeles særegne kultur, spesielt 

innen mote, film, kunst og musikk. Denne kulturarven nevnes i dag som et av merkets 

viktigste verdier. Med en lidenskap for kvalitet og håndverk har Oliver Peoples gjort seg 

uavhengig av sin logo, men ifølge dem selv bygget relasjoner med likesinnede forbrukere 

som setter pris på og respekterer deres tilnærming (Oliver Peoples 2020a). Det er nettopp 

denne visjonen som er utgangspunktet for min oppgave: «Through an authentic and 

consistent voice, Oliver Peoples has never relied on a logo but instead on fostering 

relationships with like-minded consumers who appreciate and respect our approach” (Oliver 

Peoples, 2020a). 

 

Oliver Peoples markedsfører seg i stor grad, i likhet med mange andre aktører, gjennom 

sosiale medier. Særlig Instagram blir hyppig brukt, der det publiseres flere innlegg daglig. En 

skulle kanskje tro at størstedelen av innholdet besto av bilder av produktene, eller at det i 

alle fall var en tydelig sammenheng til produktene - men slik er det ikke nødvendigvis. 

Dersom man blar gjennom innleggene, vil man oppdage arkitektur og kunst, historiske 

bilder fra Hollywood-verden, verdenskjente skuespillere og andre kjendiser – både 

nålevende og avdøde. 

 

Merket er et interessant utgangspunkt for analyse av flere grunner. For det første er deres 

visjon om å bygge relasjoner interessant i sammenheng med kommunikasjon gjennom 

sosiale medier, i tillegg til grunnleggende prinsipper om relasjonsbygging i markedsføring. 

Idéen som omhandler relasjonsbygging fremfor bruk av logo, er dermed sentral i denne 

oppgaven. Oliver Peoples er også ifølge dem selv et eksklusivt merke, noe som kan synes å 

gjenspeiles i utsalgsprisene på brillene, som gjerne ligger på mellom 300 og 500 

amerikanske dollar (Oliver Peoples 2020b). Videre er både briller og solbriller en vare som 
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har gått fra å være et rent nytteprodukt med tanke på dets funksjon, til å bli noe som hører 

med i moteverdenen og på catwalken, og ikke minst kan opptre som en identitetsmarkør; 

Kanskje dukker det opp noen brillerelaterte assosiasjoner når jeg nevner 70-tallet, The 

Matrix eller Dame Edna? 

 

1.3 Problemstilling 
 

Hovedformålet med oppgaven er å undersøke sosiologiske aspekter rundt markedsføring på 

sosiale medier. Dette er en bred tematisk problemstilling, og av den grunn har jeg definert 

to mer konkrete forskningsspørsmål jeg ønsker å fokusere på i denne oppgaven: 

 

1. Hvordan kan Oliver Peoples sies å styrke sin merkevare på Instagram gjennom 

relasjonsbygging til likesinnede? 

2. Hvordan kan Instagram være med på å skape symbolsk verdi for merket? 

 

Ved hjelp av sosiologi ønsker jeg altså å belyse hvorvidt Oliver Peoples’ markedsføring på 

Instagram kan sies å bygge en relasjon til sin målgruppe, samt hvordan dette eventuelt kan 

styrke merkevaren. I tillegg er jeg interessert i å ta for meg hvordan markedsføringen på 

Instagram kan bidra til merkevarebygging gjennom å tillegge merket symbolsk verdi.  

 

På grunn av at oppgaven dreier seg spesifikt om markedsføring på sosiale medier, har jeg 

valgt å belyse problemstillingen gjennom sosiologi for å sette markedsføring i et 

samfunnsfaglig perspektiv. Dermed vil jeg ta for meg noen sentrale teorier innenfor 

sosiologi som omhandler kommunikasjon, identitet og samfunn. Jeg tar også kort for meg 

markedsføringsteori med fokus på merkevare og relasjonsbygging, for å kunne sette 

analysen i en markedsføringsfaglig kontekst. Deretter vil jeg gjennom en semiotisk analyse 

forsøke å oppnå et grunnlag for diskusjon rundt forskningsspørsmålene, gjennom et forsøk 

på å se sammenhengen mellom Oliver Peoples’ visjon, mine funn, og de ulike teoretiske 

områdene. Semiotisk analyse er et verktøy for å kunne studere bestanddelene i visuell 

kommunikasjon eller sammensatte tekster (Næss og Pettersen 2017, 41). Denne 

tilnærmingen for analyse danner først og fremst et rammeverk for å forstå hvordan 

representasjoner formidler mening (Pennington og Thomsen 2010). En fasit på 
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meningsdannelse kan ikke oppnås, da dette ligger hos det tolkende individet – formålet er 

heller en diskusjon rundt prosessene for tolkningen. 

 

2.0 Teori 

Problemstillingen kunne vært undersøkt med ulike innfallsvinkler. Det finnes utallige teorier 

innen markedsføring, og ikke minst ulike sosiologiske perspektiver å undersøke ut ifra. Disse 

fagfeltene er brede, og rommer omfattende teori og ulike begreper. I denne oppgaven har 

jeg imidlertid valgt å fokusere på enkelte teorier jeg har ansett som mest relevant for å 

undersøke forskningsspørsmålene. Målet er å kunne gjøre en grundig undersøkelse av de 

utvalgte perspektivene, fremfor å inkludere for mange innfallsvinkler. Tyngden vil ligge på 

sosiologi, fordi jeg som nevnt har valgt å begrense oppgaven til et samfunnsfaglig 

perspektiv, og ikke primært til å være en diskusjon av markedsføringsteori. 

 

Jeg vil hovedsakelig ta utgangspunkt i Pierre Bourdieus teorier om Det sosiale felt. Den 

franske sosiologen har vært en innflytelsesrik person innen sitt fagfelt, og er høyst relevant 

når det kommer til kultur. Hans teorier omhandler personlig smak, og hvordan vi som 

samfunn har ulike preferanser i den kvalitetsmessige bedømmelsen av bra og dårlig – for 

eksempel når det kommer til kunst, musikk eller litteratur. Teorien kan dermed være nyttig i 

det jeg skal diskutere både formidling av identitet og kulturelle aspekter i markedsføringen. 

Den egner seg også til å belyse begge sider av kommunikasjonsprosessen, både avsender og 

mottaker (Gripsrud 2011, 75). Bourdieus verk er omfattende, og jeg har derfor valgt å 

fokusere på de viktigste begrepene for å belyse problemstillingen. I tillegg til den norske 

oversettelsen av hans eget verk Distinksjonen, har jeg også benyttet meg av sekundærkilder 

som inneholder mer kortfattede beskrivelser av Bourdieus begreper, men som også gir et 

videreutviklet perspektiv tilpasset dagens samfunn.  

 

For å kunne sette analysen i en markedsføringskontekst, vil jeg også supplere med noe 

markedsføringsteori. Siden Oliver Peoples er en eksklusiv merkevare innen motesegmentet, 

har jeg valgt teori som særskilt belyser markedsføring av merkevare, og forteller noe om 

symbolsk verdi og relasjonsbygging gjennom innholdsmarkedsføring. Dette fant jeg også 
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mest relevant for forskningsspørsmålene jeg vil diskutere. Denne delen av teorien er ikke 

ment for å drøfte markedsføring som fagfelt, og jeg vil dermed ikke gå grundigere inn på 

ulike vinklinger av markedsføringsteori og -begreper. Jeg presenterer også noen aspekter 

ved identitet og sosiale medier, temaer som jeg fant sentrale for problemstillingen, og som 

er med på å understreke sammenhengen mellom markedsføring og sosiologi. 

 

Utgangspunktet jeg har lagt til grunn for analysen er semiotikk, eller tegnlære.  

I delkapittelet om semiotikk vil jeg ta for meg noen sentrale aspekter ved tegnlære, hvor 

formålet er å inkludere de viktigste elementene som danner rammeverket for analysen. Jeg 

har inkludert to ulike tilnærminger på tegnlære for å kvalitetssikre og tilpasse analysen best 

mulig i henhold til formålet.  

 

2.1 Det sosiale rom 
 

Den franske sosiologen og samfunnsforskeren Pierre Bourdieu tar i Distinksjonen (1979) for 

seg fenomenet smak, makt og sosial tilhørighet i samfunnet (Bourdieu et.al. 1995). 

Originalutgaven er på godt over 600 sider, men i den norske oversettelsen finner en likevel 

hans betraktninger vedrørende smak i sammenheng med samfunnsklasser og kunst- og 

kulturfeltet. Essensen er nyttig for å forklare hva som kan ligge til grunn for ens meninger og 

vurderinger, når det kommer til estetiske preferanser og definisjon av kvalitet, eller generelt 

hva en vurderer som verdifullt og nyttig innen kultur. Oppsummert, argumenterer 

Bourdieus teorier for hvordan smak bunner i samfunnsmessige forhold og forståelsen av 

kulturelle koder (Bourdieu et.al. 1995). 

 

Arbeidet er preget av Bourdieus erfaringer fra klassestrukturen i Frankrike siste halvdel av 

1900-tallet (Weihe 2020). I motsetning til andre klasseteoretikere, hvor man gjerne tenker 

på skikkelser som Karl Marx og Max Weber (Kjølsrød og Skirbekk 2020), la Bourdieu stor 

vekt på betydningen av kultur. For Bourdieu handlet nemlig ikke kapital kun om økonomiske 

aspekter – han delte opp samfunnet i flere kapitalformer og dimensjoner, nærmere bestemt 

kulturell og sosial kapital. Det vil si kunnskaper og ferdigheter tilknyttet kultur, og det sosiale 

nettverket. Mengden kapital, enten det er på den økonomiske siden eller ikke, er i følge 

Bourdieu grunnlag for rangering og makt i samfunnet (Gripsrud 2011, 82). 
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Bourdieu kalte samfunnsstrukturen for Det sosiale rom (Frønes og Kjølsrød 2010, 200). 

Videre forklarte han hvordan man i dette imaginære rommet inntar sosiale posisjoner i 

samfunnet, og danner grupper med felles preferanser (Bourdieu et.al. 1995). Posisjonen 

påvirkes av en rekke forhold i livet, som for eksempel utdanning, yrke og inntekt. Foreldres 

bakgrunn spiller også en rolle med de samme faktorene. 

 

 Et felt defineres dermed av en gruppe individer med omtrent samme posisjon, og som følge 

av dette har fellestrekk i interesser og væremåte (Frønes og Kjølsrød 2010, 198). Begrepet 

kan dreie seg om ulike størrelser, og felt kan være overordnede eller mindre kategorier som 

en del av større felt. Et viktig poeng når det gjelder kulturell kapital, er at man i hvert felt, 

avhengig av feltets posisjon, har en felles oppfatning av hva som er verdifullt og anerkjent 

(Gripsrud 2011, 82).  

 Innenfor disse feltene oppstår det følgelig visse regler og koder som danner grunnlaget for 

hva som er akseptabel og legitim væremåte – et slags sosialt system. Dette sosialt betingede 

systemet av disposisjoner som oppstår mellom individene som deltar innen samme felt, 

kalte han for habitus. Dette fenomenet vil igjen legge føringer for hvordan en tenker, velger 

og handler (Gripsrud 2011, 79). Like fullt som at habitus gjenkjennes av likheter innenfor en 

gruppe, kjennetegnes den også av forskjellene fra andre gruppers habitus (Bourdieu et.al. 

1995, 36). Slik kan det derfor sies at det dannes skiller i samfunnet, derav tittelen 

Distinksjonen. 

 

Selv om feltene på ingen måte er isolert fra andre felt i samfunnet, kan det sies at de danner 

et slags indre selvstyre, eller relativ autonomi. Det er innad i feltet at definisjoner og 

konvensjoner skjer, og som legger grunnlag for videre utvikling av feltet.  

Stridigheter innen et felt kan oppstå selv om feltene stort sett er forutsatt av likheter og 

væremåter som er så innarbeidet at de oppfattes som selvsagte (Gripsrud 2011, 80). Nye 

personer eller større grupper kan ta del i feltet, og utfordre oppfatningene. Ulike faktorer 

avgjør om omveltningen lykkes eller ikke, som for eksempel oppfatningene av disse nye 

medlemmenes disposisjoner og kapital (81). Dette betyr også at en aktør med mye makt 

innenfor et felt, kan være i stand til å definere oppfatningene innad i feltet.
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2.2 Markedsføring 
 

Markedsføring handler om å få noen til å velge ens produkt, gjerne gjentatte ganger. 

Bedriften kan gjøre ulike tiltak for å gjøre produktet attraktivt, samt påvirke og trekke til seg 

potensielle kunder. Produktets merke er noe som kan identifisere, så vel som symbolisere 

det unike ved selgeren (Selnes og Landseng 2014 ,174). 

 Merket kan også representere symbolsk verdi, det vil si at betydningen av merket er noe 

mer enn produktets funksjonalitet.  Symbolverdien kan gjennom assosiasjoner representere 

selvtilfredshet, gruppemedlemskap eller identifisering. Dermed kan merket for kunden 

kommunisere noe om livsstil og identitet (187). 

 Kundene kan på sin side også ha ulik grad av kjennskap til merket, noe som kan påvirke 

både kundens valg og relasjon. Dersom en kunde har sterk merkekjennskap, kan det føre til 

at vedkommende ikke bare foretrekker merket, men også identifiserer seg med det på 

bakgrunn av verdier som hun har til felles med merket. Merket vil med det kunne utgjøre 

symbolsk verdi for kunden, i tillegg til å skape tilhørighet og fellesskap mellom andre kunder 

(174). 

 Kundens relasjon til leverandøren kan være viktig i markedsføringssammenheng. En viktig 

faktor i kunderelasjonen, er kunnskapen leverandøren innehar rundt produktet. Når 

leverandøren kan tilby sin ekspertise overfor kunden, i form av de beste produktene for 

kundens behov eller god informasjon, kan dette skape tillit til kunden, som på sin side kan få 

en enklere kjøpsprosess. Slik kan relasjonen mellom kunde og leverandør ha verdi i seg selv, 

og bidra til at kunden foretrekker denne spesifikke leverandøren (74).  

 

Innholdsmarkedsføring er et aktuelt begrep når man snakker om de nye mulighetene 

digitale medier gir. En bredere definisjon, som beskrives i boken Innholdsmarkedsføring 

(Barland et.al 2016), legger vekt på blant annet brukeropplevelser og informasjon. 

Reklamebudskapet utformes med andre ord som engasjerende medieinnhold. Forbrukere 

kan ende opp med å oppsøke denne form for reklame, grunnet for eksempel nytte- eller 

underholdningsverdi, i stedet for å oppleve den som påtrengende og følgelig skyve den 

unna (Barland et.al. 2016). 
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2.3 Identitet 
 

Det finnes mange definisjoner av identitet, som gjerne varierer etter hvilken sammenheng 

det er snakk om. Noe lengre utgreiing av identitetsbegrepet går jeg ikke inn på her, men 

velger å benytte den utbredte definisjonen på identitet som svaret på hvem man er 

(Berkaak og Frønes 2005, 85). Identitet kan sies å være relatert til personlig smak, i den 

forstand at identitet kan kommuniseres gjennom ytre uttrykk for hvordan man opplever sitt 

eget indre (86). I den sammenheng kan klær være et uttrykk for stil og smak, og valg av 

bestemte design eller merker kan opptre som tegn som peker på tilhørighet til andre 

grupper, eller avstand fra andre grupper (Storm-Mathisen 2010). 

 

På sosiale medier har man også mulighet til å skape en sosial identitet ved å uttrykke 

hvordan man ønsker å fremstå og hva man er opptatt av. Identiteten på sosiale medier er 

også i større grad mer kontrollerbar enn i det virkelige liv – en kan velge hva en viser og 

hvordan man representerer seg selv (Aalen 2015).  På samme måte kan et merke også med 

nøye uttenkte budskap, skape en identitet gjennom sosiale medier, og kommunisere 

bestemte verdier som sier noe om hvem de er.  

 

2.4 Semiotikk 
 

Semiotikk omhandler læren om tegn. Tegn er noe en ser overalt, i ulike former. På samme 

måte som at man leser en tekst, altså setter sammen bokstaver til ord, og ord til setninger, 

kan man identifisere ulike elementer i andre medietekster, for eksempel bilder, til 

meningsfulle helheter – man forbinder de med noe. I hverdagen forholder vi oss til for 

eksempel til alt fra trafikklys og skilt til visuelle uttrykk som reklame – og alt tolkes så raskt 

at vi knapt tenker over det (Gripsrud 2011, 119). 

 

Språkforskeren Ferdinand de Saussure var grunnleggeren av det man i dag omtaler som 

semiologi (Gripsrud 2011, 119). Dette dreier seg om selve studiet av tegn. Saussures 

tradisjon dreier seg om verbal tekst, men tegnmodellen kan også brukes som grunnlag for 

andre typer tegn. For eksempel har andre forskere videreutviklet Saussures teorier, blant 
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annet franske Roland Barthes, som spesifikt har rettet seg mot forholdet mellom bilde og 

tekst (Barthes og Stene-Johansen 1994). 

 Saussure definerte tegn som en helhet med to komponenter – et materielt uttrykk og et 

immaterielt innhold, altså en idémessig forbindelse. Forbindelsen skjer ved hjelp av en kode, 

eller en innlært regel, som bestemmer hvordan man tolker tegnet. Koder er etablerte 

enigheter innenfor et fellesskap, eller konvensjoner (Gripsrud 2011, 117). Koder kan for 

eksempel være bestemt innenfor en kultur eller en sjanger.  For eksempel finnes det visse 

kjennetegn innenfor hver enkelt filmsjanger som gjør det mulig for oss å gjenkjenne en film 

som komedie, thriller eller drama. 

 

I det man leser noe, vil en først observere tegnet, eller uttrykket, med dets direkte 

betydning - for eksempel hva det ligner i form og farge. Deretter kan vi, nesten samtidig, 

oppfatte tegnets betydning i indirekte forstand. Disse to prosessene kalles denotasjon og 

konnotasjon. Konnotasjon dreier seg altså om å forbinde tegnet til noe annet enn den 

denoterte betydningen. For eksempel er det konnotasjonen som sier oss at klærne til en 

person er moteriktige og representerer en attraktiv livsstil. I dette eksempelet ligger det 

også at konnotasjoner varierer mellom ulike individer og kulturer, og kan endre seg over tid 

(Gripsrud 2011, 119). 

 

Semiotikken, slik Charles Sanders Peirce grunnla den, definerer tegn annerledes. Innenfor 

Peirces tilnærming, vil alt som kan sanses være tegn, så sant det tolkes. Peirce deler tegnet 

inn i tre deler; representanten (tegnbæreren), som videre står for objektet (idéen om noe i 

den ytre virkeligheten), og interpretanten (selve tolkningen). Sistnevnte skapes altså mellom 

forbindelser av de to første elementene (Berkaak og Frønes 2005, 28). Interpretanten er 

selv et tegn som kan danne en ny interpretant. Slik kan det fortsette inn i stadig nye 

tolkninger, og dette kaller han for uendelig semiose. Også dette peker på at tegnet ikke har 

en konstant og fastslått betydning (Gripsrud 2011, 127). 

 Peirce skiller også mellom tre ulike typer tegn, med utgangspunkt i forbindelsen mellom 

tegnet og hva det står for – symbol, ikon og indeks. Symboler krever en bestemt kode for å 

forstå betydningen, fordi forbindelsen er arbitrær, altså helt tilfeldig. Igjen er trafikklys et 

eksempel, hvor det er en felles enighet om at rødt betyr stopp og grønt er et klarsignal. 

Ikoner ligner på det de står for, og kan være bilder eller andre realistiske fremstillinger. 
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Indekser kan sies å peke på betydningen, gjennom en kausal relasjon, altså et årsak-

virkning-forhold. Eksempler på indeksikalske tegn kan være hjulspor, eller symptomer på en 

sykdom – de peker altså mot en bakenforliggende betydning (Gripsrud 2011, 126). 

 

Bilder er altså sammensatte av flere ulike tegn, og tolkningsmulighetene kan være mange. I 

sosiale medier kan ofte de ulike plattformene ha muligheter for å skrive en tilhørende tekst 

til bildene. Denne teksten kan ha en funksjon i det en tolker bildets tegn  

(Gripsrud 2011, 134). Den franske semiotikeren Roland Barthes skilte mellom to former for 

funksjoner, som han kalte avløsning og forankring (Barthes og Stene-Johansen 1994, 27). 

Forankring vil si at teksten hjelper oss på veien til å tolke bildet i tenkt retning blant mange 

tolkningsmuligheter. Avløsning betyr at teksten tillegger informasjon, der helheten til 

sammen gir en mening, som ikke kommer frem i teksten eller bildet alene (Barthes og 

Stene-Johansen 1994). 

 

For ordens skyld, kommer jeg til å omtale dette teoretiske rammeverket for semiotikk. Det 

er også først og fremst Peirces tilnærming som er utarbeidet som et analytisk verktøy 

(Svendsen 2020), selv om jeg også har inkludert Saussures semiologi som teoretisk 

rammeverk for ytterligere tolkningsmuligheter. I neste kapittel vil jeg også begrunne og 

drøfte valg av semiotikk som metodisk tilnærming. 

 

3.0 Metode 

 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for valgt forskningsmetode, samt fremgangsmåten i 

datainnsamlingen og analysen. Jeg har i denne oppgaven valgt å belyse problemstillingen 

ved hjelp av kvalitativ metode. En kvalitativ tilnærming vil gi mulighet til å undersøke et 

fenomen i dybden (Grønmo 2016, 151). 

 

Jeg har videre valgt to ulike perspektiver på kvalitativ dokumentanalyse. Selve 

datainnsamlingen vil foregå gjennom en kvalitativ innholdsanalyse (Grønmo 2016), hvor jeg 

systematisk går gjennom og kategoriserer materialet for å få en oversikt over hva 
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markedsføringen består av. Senere i oppgaven foretar jeg en semiotisk analyse ved hjelp av 

en mer spesifikk tilnærming for analyse av medietekster (Næss og Pettersen 2017). 

Formålet med analysen er å få et grunnlag for drøfting av problemstillingen. 

 Jeg anså kvalitativ innholdsanalyse som en passende metode til problemstillingen fordi den 

tar utgangspunkt i dokumentet som kilde, og egner seg både til verbaltekst og bilder. 

Metoden vil kunne gi dyperegående funn i motsetning til kvantitativ metode. Hensikten 

med en slik analyse er å systematisk gjennomgå dokumenter, for deretter å systematisere 

innholdet slik at det kan brukes som datagrunnlag. Kvalitativ innholdsanalyse gir fleksibilitet 

i form av mulighet til å finne relevant informasjon rundt det som skal undersøkes – 

datainnsamlingen og dataanalysen skjer til en viss grad parallelt, og en kan derfor stadig 

endre og tilpasse utvalget etterhvert som en gjør nye funn og forstår hvilke tekster som er 

hensiktsmessig for analysen (Grønmo 2016, 175). 

 Innenfor den mer spesifikke tilnærmingen for medietekster finnes det noen begreper som 

er nyttige å avklare. Ordet tekst viser til noe sammensatt, og ofte viser man til tekst i verbal 

eller lingvistisk sammenheng, nemlig en sammensetning av bokstaver og setninger (Næss og 

Pettersen 2017, 40). I et såkalt utvidet tekstbegrep snakker man også om andre elementer, 

det kan eksempelvis være lyd, bilde og video (Gripsrud 2011, 17). Begrepet medietekst blir 

gjerne brukt som samlebegrep innen fagfelt som for eksempel medievitenskapen (Næss og 

Pettersen 2017, 40).  

 

Å analysere betyr å plukke fra hverandre. En tekstanalyse vil dreie seg om tekstens mening, 

og selve meningsdannelsen. Lesere kan riktignok ha ulike tolkninger av en og samme tekst, 

og man er heller ikke alltid bevisst på hvordan man hele tiden fortolker tekstene en kommer 

over. En merkevares kommunikasjon er kanskje nøye gjennomtenkt, uten at man egentlig 

tenker over hvorfor man på sin side synes at merkevaren fremstår på en viss måte (Næss og 

Pettersen 2017, 39). I en analysesammenheng vet en heller ikke alltid avsenders tanker bak 

teksten, men dette er ikke nødvendigvis relevant for en analyse.  

 Viktigere for tekstanalysen som metodisk tilnærming er dermed at mening skapes, 

nærmere bestemt å kunne se på hvordan tekstens utforming kan påvirke forståelsen til 

leseren i tolkningsprosessen (41). Målet er dermed ikke å finne et objektivt svar eller 

generalisere funnene, og metoden vil ikke nødvendigvis gi mulighet for å gjenskape en 

identisk analyse, slik som kvantitative metoder har til hensikt. Derimot er dette en 
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tilnærming for å kunne belyse problemstillingen med relevant teori for å oppnå ny innsikt og 

kunnskap. Den analytiske fremgangsmåten er likevel med på å sette betingelser for hva som 

skal undersøkes, slik at en unngår personlig synsing, og teorien vil være nært knyttet til det 

jeg ønsker å si noe om (43). 

 

3.1 Semiotisk analyse 
 

Gjennom mediene i dag kan man komme over sammensatte og komplekse uttrykk, for 

eksempel nettsider eller applikasjoner. Det finnes dermed ulike tilnærminger når man skal 

analysere en medietekst, der alternativene for teoritradisjoner er mange – eksempelvis 

retorikk for å kunne si noe om språklige virkemidler (Næss og Pettersen 2017, 40), 

diskursanalyse som kan avdekke tekstens struktur og bakenforliggende tankemønstre 

(Grønmo 2016, 142), eller hermeneutikk som omhandler tolkning fra leserens perspektiv 

(Gripsrud 2011, 141). Tilnærmingen jeg har valgt å benytte er imidlertid semiotikk, slik jeg 

beskrev den i forrige kapittel, fordi det er en tilnærming som også passer til visuell 

kommunikasjon. Denne tilnærmingen egner seg også til bilder fordi den gir rom for å skille 

mellom ulike typer tegn - dermed fungerer den som et grunnlag for å analysere både 

fotografiet i seg selv, men også enkelte motiver det måtte inneholde. En semiotisk analyse 

gir altså ikke et svar på hva som er riktig tolkning, men snarere et grunnlag for forståelse for 

hva som skaper mening (Pennington og Thomsen 2010). 

 

3.2 Kvalitativ analyse - fordeler og ulemper 
 

Alle metoder har sine styrker og svakheter, og bevissthet rundt utfordringene spesielt, er 

avgjørende for analysen. I denne oppgaven har jeg som nevnt valgt to tilnærminger innenfor 

dokumentanalyse. Hensikten med analysen er ikke å finne et fasitsvar på hva vi kan tolke av 

en tekst, for det er som nevnt ikke mulig. På den andre siden er det nyttig å ha en 

kontekstuell forståelse for å kunne si noe om hvordan vi tolker, fordi kontekst kan spille en 

viktig rolle i meningsdanningen ved tolkning av en tekst. 

 

En av fordelene ved en kvalitativ analyse, er at det gir rom for å ta hensyn til nettopp 

kontekst (Grønmo 2016, 178). Konteksten kan bringe med seg konvensjoner som styrer 
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hvordan en tekst eller et enkelt tegn oppfattes. Dette betyr også at tegnenes mening kan 

endres både fra kultur til kultur, eller over tid. Betydningen er ikke nødvendigvis konstant 

(Næss og Pettersen 2017, 44). Derfor kan en eventuell begrenset kontekstuell forståelse av 

teksten igjen være en svakhet, fordi en kan gå glipp av vesentlige elementer som ligger til 

grunn for mulig tolkning (Grønmo 2016, 181). 

 

I lys av dette, har mine forkunnskaper og kjennskap til Oliver Peoples sin markedsføring 

både fordeler og ulemper. Selv om forkunnskapen kan gi et bedre kontekstuelt grunnlag 

gjennom kjennskap til merket og markedsføringen, kan det også være begrensende med 

tanke på at jeg kan komme til å bekrefte mine forutinntatte antakelser om merket. I denne 

oppgavens sammenheng kan det også være fare for at eget perspektiv påvirker selve 

utvelgelsen og kategoriseringen av innholdet (Grønmo 2016, 180).  

 

 For å unngå denne subjektive påvirkningen var det desto viktigere og gå systematisk til 

verks i kategoriseringen. Jeg valgte derfor å gå nøye gjennom materialet for å kunne få en 

oversikt og å skape rom for andre funn enn det jeg har sett fra før. Før tolkningen inkluderer 

jeg også en objektiv beskrivelse av bildets komponenter. Ved hjelp av denne grundige 

gjennomgangen forsøkte jeg så langt det lar seg gjøre å se på alternative 

tolkningsmuligheter utover min egen intuitive tolkning. Det at kategoriseringen skjer 

parallelt med analysen, gjorde også at jeg kunne ta hensyn til ulike oppdagelser underveis. 

Ved å gå gjennom alt materialet innenfor en satt tidsramme før kategoriseringen, var jeg i 

større grad sikret å få med meg kjennetegn ved bilder og tekst, uten å lete etter trekk som 

passet innenfor forutbestemte kategorier (Grønmo 2016, 180).  

 

Samtidig har jeg gjennom markedsføringsteori og Oliver Peoples’ visjon satt rammer for 

analysen. Dermed tar jeg som utgangspunkt at visjonen om relasjonsbygging er en 

underliggende hensikt i deres publiseringer, og den er med på å skape en kontekst i min 

analyse (Grønmo 2016, 178). Problemstillingen og forskningsspørsmålene satte også en 

retning for gjennomgangen av datamaterialet og analysen, på den måten at jeg 

gjennomførte systematiseringen med utgangspunkt i hva jeg ønsket å finne svar på.
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4.0 Analyse 

 

4.1 Avgrensning 
 

Per 18.03.20 har Oliver Peoples publisert 2369 innlegg på Instagram. Av hensyn til 

datamaterialets omfang og oppgavens rammer, var det derfor essensielt å avgrense 

analysematerialet, men samtidig forsøke å ikke unnlate viktige elementer. Hensikten med 

analysen var å få et inntrykk av helheten, og å kategorisere materialet for å gjenkjenne 

typiske trekk ved markedsføringen som gjentar seg over tid. 

 

Derfor valgte jeg først å avgrense materialet ut fra publiseringsdato. Jeg startet med å gå ut 

fra de nyeste innleggene (pr 18.03.20) fordi problemstillingen baserer seg på nåtidens 

markedsføring. Deretter var det nødvendig med en vurdering av hvor langt bakover utvalget 

skulle strekke seg til, for å få et variert og representativt utvalg. Samtidig kunne ikke 

datamaterialet være for stort, av hensyn til oppgavens rammer – det måtte være mulig å 

undersøke i dybden. 

 

På bakgrunn av dette, startet jeg med å få en oversikt over innlegg fra den siste måneden, 

for deretter å forsøke å kategorisere materialet. Dette var en prosess med løpende 

vurderinger (Grønmo 2016, 177), og kategoriene ble til underveis. 

 Senere kontrollerte jeg utvalget, ved å se på innleggene fra ytterligere to måneder tidligere. 

Jeg fant at forekomsten av innlegg innenfor de ulike kategoriene endret seg betydelig 

dersom jeg inkluderte dette, og anså det som riktig å inkludere data fra et større tidsrom for 

å se hvilke kjennetegn som går mest igjen over tid.  

 En av de viktigste grunnene til denne avgjørelsen var at jeg underveis i analysen oppdaget 

at publiseringene på Instagram var preget av ulike kampanjer eller bildeserier. For å unngå 

at utvalget skulle være preget av noen få kampanjer innenfor en kort tidsperiode, valgte jeg 

å utvide tidsrommet i avgrensningen. Avgrensningen strekker seg dermed fra 1. januar – 31. 

mars 2020. Dette førte til et omfattende utvalg og mer tidkrevende arbeid, men jeg ble i 

større grad i stand til å se hvilke elementer som gikk igjen på tvers av kampanjene.  
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For å få bedre oversikt, og samtidig unngå å måtte analysere hvert enkelt bilde, konkluderte 

jeg med at det mest hensiktsmessige var å kategorisere alle innleggene i et skjema. 

Fremgangsmåten medfører at mye av materialet er utelatt fra selve analysen, men på den 

måten ble det også mulig å undersøke i dybden, etter å ha kartlagt hovedtendensene i 

materialet. Bildene innenfor hver enkelt kategori vil naturligvis variere noe. 

Kategoriseringen er derfor delt inn på en slik måte at bildene innenfor hver kategori har 

mange nok likhetstrekk til at det skal være mulig å gjøre lignende funn på andre bilder i 

samme kategori. Utvelgelsen av eksempler til analyse er også gjort på grunnlag av 

likhetstrekk til flere andre bilder innen samme kategori. 

 

Videre måtte jeg ta noen vurderinger i den praktiske gjennomføringen av analysen. 

Innleggene kommer for eksempel i flere former. Ved noen tilfeller er det lagt ut videoer, 

som kan bli vanskeligere å kategorisere. Her har jeg sett på hvilket motiv som tar mest plass, 

og systematisert de deretter. Noen innlegg inneholdt også en serie med flere bilder. Der 

disse bildene besto av samme motiv, kunne jeg sortere de innenfor samme kategori – noen 

bildeserier kunne derimot falle innenfor flere kategorier. Der produktbilder for eksempel 

settes sammen med bilder av arkitektur, har jeg valgt å kategorisere de på grunnlag av 

arkitekturbildet. Dette fordi bildene som viser noe annet enn produktet var viktige for 

analysen og problemstillingen. 

 

4.2 Kategorier 
 

På grunn av at jeg i denne analysen er ute etter å kartlegge merkets symbolske verdi og 

relasjonsbygging med utgangspunkt i deres innholdsmarkedsføring, ville jeg først og fremst 

analysere bildene som ikke pekte direkte på produktet. Dermed var første steg å skille 

mellom bilder der produktet er i fokus, og bilder med andre motiv. Det er de sistnevnte 

bildene, som indirekte peker på produktet, som er mest interessante for analysen og 

problemstillingen. Deretter ville jeg kategorisere disse på en sånn måte at det var mulig å få 

en systematisk oversikt for å si noe om tendensene på Instagram-kanalen. 

 Kategoriene lagde jeg først og fremst basert på bildets motiv. Denne fremgangsmåten fant 

jeg hensiktsmessig først og fremst på grunn av mitt fokus på den visuelle kommunikasjonen 

og symbolikken i bildene, men det var også relevant på grunn av bildenes varierende 
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innhold. Dermed fikk jeg oversikt over hyppigheten av lignende motiver, og ble i stand til å 

gå i dybden på eksempler og på den måten ivareta representativiteten.  

 

For eksempel er det en del fotografier av personer, som jeg videre kategoriserte ved hjelp 

av nærmere undersøkelse av bildenes kontekst – bildeteksten spilte da en viktig rolle da den 

ofte inneholdt en videre beskrivelse av bildet, det være seg årstall, navn eller konteksten til 

ulike reklamefoto. Her skilte jeg dermed mellom historiske foto datert før år 2000, Oliver 

Peoples’ egne reklamebilder og -videoer, og portretter av øvrige nålevende personer. 

Sistnevnte kategori inkluderte skuespillere, modeller og personer i kreative yrker, der felles 

for de alle var at de hadde på seg briller eller solbriller fra Oliver Peoples. De resterende 

bildene fra det avgrensede analysematerialet besto av stillbilder, med noen få unntak av 

videoer – disse inneholdt alle et tydelig hovedmotiv, og er kategorisert på grunnlag av de 

samme premissene. I stillbildene fant jeg fellestrekk ved motivene som muliggjorde videre 

kategorisering, som resulterte i ytterlige tre kategorier: bilder av Oliver Peoples’ egne 

butikker, natur og landskap, og til slutt en kategori som inneholdt arkitektur, kunst og annen 

design. Som nevnt tidligere, var kategoriseringen og senere utvelgelsen av eksempler en 

løpende prosess hvor jeg hele tiden gjorde vurderinger ettersom jeg fikk en gradvis økende 

innsikt i materialet. 

Utgangspunktet for valget av Oliver Peoples’ Instagram-kanal som analysemateriale, var at 

mange av deres bilder ikke så ut til å ha noen direkte tilknytning til produktet. I tillegg 

fokuserer jeg på sosiale medier som et nytt fenomen og verktøy for markedsføring, i tråd 

med markedsføringsteori som dreier seg om å skape symbolsk verdi, altså verdi utover 

produktets funksjon. Dermed er utvalget av eksempler i analysen dels gjort på bakgrunn av 

to premisser; jeg utelukket kategorien Produktbilder, grunnet bildenes direkte tilknytning til 

produktet. Deretter valgte jeg eksempler fra de tre kategoriene med hyppigst forekomst av 

tilfeller. Disse tre eksemplene anser jeg som representative, da de inneholder flere 

likhetstrekk med andre bilder innenfor samme kategori, hva angår motiv.
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Kategori Januar Februar Mars SUM 

Produktbilde 18 24 19 61 

Person iført O.P.-briller 9 7 10 26 

Egne reklamer 6 9 7 22 

Historiske bilder 17 13 3 33 

Arkitektur, kunst, design 29 19 5 53 

Bilder av egne butikker 1 3 3 7 

Natur og landskap 1 1 2 4 

Annet 1 0 3 4 
 

Antall forekomster innen hver kategori i perioden 1.1.20-31.3.20 

 

 

Gjennom analysen i neste delkapittel, vil jeg først beskrive de konkrete elementene i bildet, 

for å forholde meg så objektiv som mulig. Følgelig tar jeg fatt på tolkningen av tegn ved 

hjelp av semiotikk. Jeg har for ordens skyld valgt å tolke eksemplene fortløpende, før jeg til 

slutt drøfter funnene i lys av teorien som er presentert i oppgaven.  
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4.3 Eksempel 1 – Historisk bilde 
 

 

Oliver Peoples. 10. februar 2020. Skjermbilde. https://www.instagram.com/p/B8ZwC-uhvs8/ 

 

Ved første øyekast kan man observere et par, bestående av en mann og en kvinne. Kvinnen 

er iført en kjole og hansker, mens mannen har på seg mørk dress. Begge holder i hver sin 

statuett. Mannen holder rundt midjen til kvinnen og kysser henne på kinnet, mens kvinnen 

smiler.  

 Selve bildet er i svarthvitt. Fargene og den noe kornete kvaliteten kan tyde på at bildet ikke 

er nytt, men kommer fra en tid der bilder i farger var en mindre tilgjengelig teknologi. Selv 

om det også kunne vært et redigert bilde, forankres denne tolkningen av bildeteksten, som 

forteller at årstallet er 1955. Teksten har også informasjon om en rekke andre forhold rundt 

bildet. Blant annet får en lese navnene til de to personene. Med noe forkunnskap skjønner 

man kanskje at dette er to skuespillere, hvis ikke vil en snart se at teksten forklarer at disse 

to har vunnet hver sin Oscar-pris for skuespill. 

 Kroppsspråket kan indikere at disse to menneskene er et par – hånden rundt midjen og 

kysset på kinnet antyder en romantisk relasjon. Kvinnen smiler, som også kan antyde at hun 

ler, eller i alle fall uttrykker et godt humør. Utseendemessig kan man se at begge har håret 

gredd bakover og har glatt hud. De fremstår tilsynelatende slanke, og det er ingen tegn som 

tilsier at de ikke er friske. 
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Kategorien dette bildet falt inn under, Historiske bilder, ble til fordi jeg fant det 

hensiktsmessig, og ikke minst interessant, at Oliver Peoples i stor grad publiserer foto som i 

utgangspunktet ikke har blitt til med tanke på å promotere noe produkt. Dette er fotografier 

tatt i andre sammenhenger og for andre formål, som dokumenterer mer eller mindre 

historiske hendelser. De har heller ikke noe direkte tilknytning til produktet. I denne 

kategorien går følgende fellestrekk igjen: bildene er eldre, gjerne fra midten av 1900-tallet, 

og er ofte relatert til filmbransjen, med portretter av tidligere skuespillere eller bilder fra 

filminnspilling. 

 

Hvordan kan bildet likevel bli et tegn som viser til produktet? For å finne et mulig svar på 

dette, vil jeg gå tilbake til Oliver Peoples’ verdier, som kan sette en kontekst for tolkning. 

Kulturarven i Los Angeles nevnes som en av de viktigste verdiene og inspirasjonene til 

merket (Oliver Peoples 2020a). Det kan dermed være rimelig å anta at disse bildene er ment 

for å bygge opp under denne visjonen. Siden bildet ikke direkte peker på noe produkt, tar 

jeg utgangspunkt i at det likevel kan kommunisere noe om merket Oliver Peoples, med 

grunnlag i at markedsføring handler om å kommunisere et budskap som fører til handling 

fra forbrukeren. 

 Et bilde i seg selv kan sies å være et ikon – tegnet ligner det det står for. I dette tilfellet 

gjengir bildet to personer. Samtidig har også bildet teknisk sett en mer indeksikalsk form, 

som jeg tidligere forklarte som et årsak-virkning-forhold, med tanke på at et bilde blir til ved 

at lyset fanges opp av kameraet (Gripsrud 2011, 126). Fargene og kvaliteten kan videre peke 

på at bildet er gammelt. I den forstand kan fotografiet også være et spor av historie og 

kultur innen filmbransjen i Hollywood. De ulike bestanddelene i bildet, kan derimot kalles 

symboler, i den grad en kan forbinde de med ulike kulturelt betingende idéer. Dersom man 

kjenner til disse skuespillerne, og er opptatt av og kjent med filmbransjen, kunne disse 

personene tenkes å symbolisere suksess. Teksten under bildet forankrer at det er hver sin 

Oscar-statuett de holder i hånden, og innen filmbransjen vil dette kunne symbolisere en 

oppnåelse av det gjeveste man kan få. 

 Det er ikke nødvendigvis bare denne Oscar-prisen som representerer suksess. En videre 

tolkning av de to skuespillerne, kan være basert på utseende, bekledning og kroppsspråket. 

Både utseende og klær vil en kanskje tolke ut ifra egen kultur og dens skjønnhetsideal. Med 
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utgangspunkt i at de ligner på et såkalt vestlig skjønnhetsideal, med slanke kropper, kan en 

tolke at de mestrer et ettertraktet og sunt liv. Klærne kan i så måte vise til deres velstand. 

Dette er nok vanskeligere å tolke av ett enkelt bilde, men kanskje kan dressen og den blanke 

kjolen oppfattes som kostbare festantrekk. Kroppsspråket og ansiktsuttrykket sier også noe 

om stemningen i bildet, med tanke på at de ser glade ut, samt at den kyssende mannen kan 

fortelle oss noe om deres relasjon. Hvorvidt de er et par, kan man ikke vite ut ifra bildet, 

men en nærliggende tolkning er at disse har oppnådd alt i livet – både rikdom, karriere og 

kjærligheten. En slik tolkning vil mulig kunne vekke følelser og et ønske om å etterstrebe det 

samme. 
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4.4 Eksempel 2 – Arkitektur, kunst, design 
 

 

Oliver Peoples. 12 mars 2020. Skjermbilde. https://www.instagram.com/p/B9o3ccuHhYb/ 

 

Underveis i gjennomgangen av materialet, oppdaget jeg en interessant kampanje. Den gikk 

ut på en bildeserie der Oliver Peoples valgte ut fem ulike design-hoteller, såkalte Boutique 

Hotels, og matchet disse med en av sine solbriller. Disse bildene valgte jeg å plassere i 

kategorien Arkitektur, kunst og design, og som jeg vil argumentere for under, kan disse vise 

til en tilknytning mellom produktet og arkitektur som kunstfelt. 

 Det første bildet består av en solbrille, der man i bakgrunnen kan se noen palmelignende 

planter og sollys. Speilbildet i solbrillene viser også palmer og blå himmel. Fargene er lyse. 

Bilde nummer to er et bilde fra selve bygningen. I dette tilfellet er bildet tatt innendørs, og 

viser noe som ser ut som en gardin foran et solfylt vindu, et rom med stoler, sofa, taklampe, 

gulvteppe og et bord. Flere av møblene er av karakteristisk design, for eksempel bordet som 

ikke har en glatt overflate, eller den asymmetriske lampen. Bildeteksten inneholder 

adjektiver som beskriver både arkitekturen og designet av solbrillen. 

 Dette kan tyde på at Oliver Peoples selv trekker kvalitetsmessige paralleller mellom 

arkitektur og deres egen design som går innunder motefeltet. Også arkitekturen kan sies å 

være en del av en kulturarv, der de virker å fokusere på arkitektur i lokalmiljøet og på den 
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måten fremme Los Angeles eget kulturliv. Ved å utføre en markedsføring som dette, kan 

merket oppnå at målgruppen trekker assosiasjoner mellom merket, kulturen og kunsten. I 

beste fall vil målgruppen både anse dette som underholdende eller nyttig 

innholdsmarkedsføring, samt få en positiv oppfattelse av og tillit til Oliver Peoples som 

innehar kunnskapen. Bildeteksten synes her å være viktig for både å avløse og forankre i 

tolkningen – det fremkommer både ny informasjon, samtidig som at beskrivelsen kan 

forsterke sammenhengen mellom de to bildene. 

 Et annet aspekt som kommer frem i disse bildene, og som går igjen på tvers av kategoriene, 

er de naturlige elementene. De palmelignende plantene og sollyset kan gjenspeile hvor 

bildene kommer fra, geografisk sett. Palmer vokser kun i varmere deler av verden, og sola er 

noe en erfaringsmessig kan forbinde med lys og varme. De varme fargene som lyset gir, kan 

også gi et varmt og derav sommerlig inntrykk. Teksten viser på sin side til en mer nøyaktig 

geografisk plassering, nemlig Los Angeles. En kan si at bildene gir et inntrykk av Los Angeles 

og dermed opphavet til Oliver Peoples.  

 Noen mulige assosiasjoner som kan vekkes ut fra disse elementene, kan tenkes å være 

idéer som ferie og strandliv, eller andre positive forestillinger man måtte få av å se palmer 

og sol. Dette er riktignok bare en tolkning, og det vil være uendelig med ulike assosiasjoner 

hos ulike mennesker, men dette eksempelet kan illustrere hvordan en kan få en rekke 

assosiasjoner, eller en uendelig semiose. Med det kan man nokså trygt bekrefte at et bilde 

faktisk sier mer enn tusen ord. 
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4.5 Eksempel 3 – Person iført Oliver Peoples-briller 
 

 

Oliver Peoples. 3. mars 2020. Skjermbilde. https://www.instagram.com/p/B9RwTRcnhQo/ 

 

Oliver Peoples publiserer også en rekke bilder av nåværende kjente profiler, der de har på 

seg merkets briller. Her inngår også en del aktuelle skuespillere kjent fra Hollywood-verden. 

I dette eksempelet ser man Liam Hemsworth iført en solbrille fra Oliver Peoples. Hemsworth 

er en australsk skuespiller som har spilt i en rekke Hollywood-filmer (Internet Movie 

Database 2020). Brillene han bærer er videre beskrevet i bildeteksten, med informasjon om 

modellnavn og farge. Det poengteres i teksten at han er i Los Angeles, etterfulgt av en 

emneknagg som går igjen blant flere av de publiserte portrettbildene; «#ourpeoples».   

 

Kjendiser kan fra tid til annen bli omtalt som både symbol og ikon. Dette vil jeg imidlertid 

anse som dagligtale, men Saussures tegnmodell kan likevel forklare at en kjent person kan 

representere noe ut fra sin rolle. Dersom man tar utgangspunkt i bildet av Liam Hemsworth 

som det materielle uttrykket, kan man forbinde dette med ulike idéer. Følgelig kan 

filmindustrien være en kultur som bestemmer kodene for tolkningen – og for eksempel 

definere Liam Hemsworth som en mer eller mindre suksessfull skuespiller. Hvorvidt en 
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forbinder skuespilleren med noe positivt eller negativt, vil avhenge av ståstedet til den som 

tolker, og hvilken kontekst som er forutsetning for tolkningen. 

 Personer som anses som vellykkede på en eller annen måte, kan fungere som forbilder man 

ønsker å identifisere seg med. Kanskje har de oppnådd mye, har en attraktiv livsstil man 

bare kunne drømt om, eller har et utseende en skulle ønsket seg.  

 

Angående denne kategorien er det verdt å nevne at ansiktene på bildene også hender å 

være andre personer med ulike yrker, som kunstnere, designere eller modeller. Disse går jeg 

ikke nærmere inn på, men min analyse er skrevet med tanke på hele kategorien som 

grunnlag, der hensikten er å analysere hva bilder av personer kan formidle om merket. En 

viktig forskjell vil riktignok være rollene til de ulike personene som er avbildet. Rollen vil gi 

kontekst til tolkningen, og kan videre påvirke hvilket budskap man tolker av bildene. En 

modell vil for eksempel i enda større grad kunne assosieres med mote eller skjønnhet ut fra 

sitt yrke, hvis en tidligere har sett bilder av denne modellen i andre sammenhenger. Et bilde 

av en kunstner, eventuelt en bildetekst som beskriver kunstnerens arbeid, kan vekke andre 

assosiasjoner tilknyttet kunstnerens rolle. Mengden tekst under bildet har videre betydning 

for tolkningen, i form av avløsning eller forankring. I dette tilfellet finnes det lite informasjon 

om personen på bildet, men med en viss forkunnskap kan et portrett forbindes med en 

rekke konnotasjoner. 

 I denne kategorien inngår et bredt spekter av innhold og betydning. De forskjellige 

portretterte personene på Oliver Peoples’ Instagram kunne med fordel vært videre adskilt i 

ulike kategorier, på grunnlag av de mange ulike rollene og kontekstene – men av hensyn til 

oppgavens rammer har jeg valgt dette eksempelet for å senere kunne drøfte identitet i lys 

av markedsføring. 

 

Som jeg nevnte tidligere, gir ikke en semiotisk analyse noen fasit på en teksts betydning. 

Meningen skapes hos den som tolker. I denne analysen har jeg belyst mulige 

tolkningsprosesser med teoretisk utgangspunkt i semiotikk. Hensikten er å kunne si noe om 

denne kommunikasjonens betydning for merket. Selv om bildene er tvetydige og uten en 

direkte sammenheng til produktet Oliver Peoples selger, forklarer analysen noen faktorer 

som spiller inn i tolkningsprosessen. 
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 Basert på denne semiotiske analysen, vil jeg videre drøfte hva disse tolkningsmulighetene 

egentlig betyr for markedsføringen i et sosiologisk perspektiv. Ved hjelp av Bourdieus 

teorier skal jeg i neste kapittel drøfte hvordan disse bildene kan påvirke og definere Oliver 

Peoples som merke, og hva som egentlig kommuniseres, før jeg deretter knytter funnene 

opp mot markedsføringsteori. 

 

5.0 Diskusjon 

 

I denne oppgaven tok jeg utgangspunkt i å undersøke sosiologiske aspekter ved 

markedsføring på sosiale medier. Jeg ville finne ut av hvordan Oliver Peoples kan sies å 

bygge relasjoner gjennom Instagram, og hva slags symbolsk verdi som eventuelt skapes for 

merket. Disse spørsmålene ville jeg utforske i lys av deres visjon som jeg beskrev 

innledningsvis, med spesielt fokus på utsagnet «Creating relations to like-minded 

consumers» (Oliver Peoples 2020a). Dette ville jeg drøfte i en sosiologisk kontekst. Jeg har 

foretatt en analyse av deres markedsføring på sosiale medier, for å kunne si noe ut fra 

mulige tolkninger av budskapet i bildene. 

 De tre eksemplene jeg analyserte ovenfor, viser en stor variasjon i innholdet på Oliver 

Peoples’ Instagram. Tekstene inneholder tidvis en del informasjon, og bildene kan tolkes 

som et ønske om å dele visuell inspirasjon. Historier som stammer fra Oliver Peoples’ 

geografiske opphav, kan også synes å være fremtredende. Dette kan defineres som 

innholdsmarkedsføring, som kan bidra til å skape merverdi mellom merket og målgruppen. I 

tillegg kan også enkelte finne disse tekstene så interessante at de velger å oppsøke denne 

markedsføringen. 

 

 Videre kan dette innholdet representere merkets symbolske verdi, i form av kunnskap og 

relasjoner. De kan øke forbrukernes tillit til dem ved å fremstå som kunnskapsrik ekspertise 

innen sitt fagfelt. Dersom de beviser dette for kunden og oppfyller dens behov, kan det 

styrke relasjonen fra kundens side, og vedkommende er i beste fall mer tilbøyelig til å velge 

dette merket gjentatte ganger. Produktets verdi kan i dette tilfellet anses å være noe mer 

enn dets funksjon og nytteverdi. 
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 Denne prosessen kan også ses på i en sosiologisk kontekst, gjennom Bourdieus teorier. I 

Bourdieus samfunnsmodell kan Oliver Peoples sies å ha høy økonomisk kapital, dersom man 

legger til grunn deres beskrivelse av seg selv som et eksklusivt merke, og prisene som virker 

å gjenspeile dette. I alle fall kan de påstås å henvende seg til noen som er villig til å betale 

for det de definerer som god kvalitet og design. Mye tyder på at Oliver Peoples også har 

mye kunnskap om kunst og arkitektur. Dette kan anses som høy grad av kulturell kapital. 

Dette kan styrke merkevarens betydning i form av godt design og håndverk – de vet hva de 

driver med, og produktet opptrer som noe bra, noe legitimt, definert av noen med høy grad 

av makt innen sitt felt. 

Opphavsmennene har siden første stund angivelig gjort et nøye utvalg av briller ut fra deres 

egne vurderinger av hva som er kvalitet- og stilmessig godkjent. Ikke bare viser de til 

kunnskap rundt håndverk og design, men selve merkets verdigrunnlag sies å være deres 

egen kultur. Tegn som peker mot kulturen ser ut til å være gjennomgående i både bilder og 

tekst på Oliver Peoples’ Instagram-konto. Fremtoningen tyder på et positivt syn på denne 

kulturen, både i form av menneskene og de kulturelle produktene, som kunst eller annen 

design. Gjennom sine røtter i Hollywood, som for resten av verden kan virke som en 

eksklusiv verden bare de mest suksessfulle menneskene får ta del i, inkluderer de 

forbrukeren i en slags moderne «American Dream». Oliver Peoples kulturelle kapital kan 

sies å bli selve trekkplasteret for målgruppen, og kan i så måte være en tillitsskapende 

faktor for forbrukere som anerkjenner dette. 

 Ved å tolke bildene til Oliver Peoples på en positiv måte, forutsetter man riktignok at det 

som bildene symboliserer er noe attraktivt. På grunn av at jeg i min oppgave ville diskutere 

hvordan markedsføringen er hensiktsmessig for merkevarebygging, tar analysen 

utgangspunkt i at det faktisk finnes en målgruppe, eller et felt, som setter pris på Oliver 

Peoples verdier. Andre grupper innen samme kultur kunne hatt nokså like tolkninger av 

bildene, uten at det nødvendigvis appellerer – det kan til en viss grad forklares med at man 

befinner seg i et annet felt og har dermed andre oppfattelser om hva som er viktig eller 

verdifullt. Det må også understrekes at det kan oppstå vidt ulike tolkninger av samme tegn 

eller bilde. Tolkningen påvirkes som nevnt av flere faktorer, som kultur, forkunnskaper og 

kontekst. 
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Oliver Peoples danner med sine tilhengere et slags sosialt felt, hvor medlemmene har like 

verdier og interesser – de må verdsette kunsten og det kvalitetsstemplede håndverket. Det 

kan tenkes at man blant kundene kunne funnet noen likhetstrekk i for eksempel klesstil, 

estetisk smak, eller grad av interesse for mote. Det dannes med andre ord et fellesskap med 

utgangspunkt i stil og smak. I moteverden er det store og mektige aktører innen bransjen 

som bestemmer hvilke moter som er tidsriktige (Arntzen 2013), og man kan si at de som er 

opptatt av å få med seg det siste trendene danner et fellesskap som verdsetter dette. 

Fenomenet som Bourdieu kalte habitus, vil følgelig bestemme hva som er riktig å gjøre i 

form av klesvalg – man lærer seg koder for hva som er riktig valg innen mote.  For andre 

individer med helt andre posisjoner, kan disse derimot virke overfladisk og flåsete – for 

eksempel kunne man vært utelukkende opptatt av funksjonalitet. I 

markedsføringssammenheng kan en si at Oliver Peoples henvender seg til en bestemt 

målgruppe. De som står utenfor denne målgruppen, eller dette sosiale feltet, kan dermed 

komme til å forkaste merket basert på de samme prinsippene. Kanskje har de simpelthen 

helt andre interesser enn det Oliver Peoples formidler. Dette understreker en subjektivitet, 

og poenget om at et felt har sine egne oppfatninger om hva som er verdifullt. Innen sitt eget 

felt kan likevel Oliver Peoples ha en makt til å definere hva som er moteriktig og viktig, 

basert på høy andel av kapital. 

 

Jeg nevnte tidligere at klær kan være en måte å uttrykke identitet på, og på den måten vise 

tilhørighet til andre grupper. Oliver Peoples bruk av blant annet profilerte skuespillere og 

modeller kan peke mot enkeltes ønske om å identifisere seg med disse suksessfulle 

menneskene. Mange vil kanskje se opp til slike profilerte personer, få et ønske om å være lik 

de, og kopiere deres stil, fordi de anser deres smak som legitim. 

 Kjente personer med mye innflytelse kan også anses som såkalte stil-ikoner, som starter 

eller fremmer ulike trender i moteverden. På den måten kan de ha makt til å påvirke et felt 

med en form for kulturell kapital – forutsatt at medlemmene anerkjenner kapitalen. Ved å 

ha tilknytning til kjendiser, kan merket utvide sin sosiale kapital, og igjen styrkes av disse 

menneskenes kulturelle kapital.  

 Utover dette, kan også merket være en identitetsmarkør som gir verdi i form av tilhørighet 

til andre tilhengere av Oliver Peoples. Viktigst er kanskje at den markerer tilhørigheten til et 

fellesskap av en gruppe individer med en viss oppfattelse av god stil. Det kan tenkes at man 
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som deltaker innen et felt, er opptatt av anerkjennelse fra likesinnede – det er de med lik 

smak som får makten til å bedømme og i beste fall bekrefte din stil og dine motemessige 

valg. Kanskje kan dette ses på som en stadig jakt på å bli inkludert i et fellesskap, ut fra et 

grunnleggende sosialt behov for tilhørighet. 

 

Merket kan synes å representere en egen, kuratert kunstverden, som omfavner bransjer 

som mote, kunst og film. Markedsføringen deres på Instagram inneholder både 

produktbilder, informasjon, historiefortelling og inspirasjon. Tekstene antyder at de deler av 

sine egne interesser, kunnskap, inspirasjon og kulturelt opphav. Oliver Peoples kan sies å 

danne et felt basert på sine definisjoner av god smak, på tvers av ulike kunstfelt. Det er 

riktignok ikke gitt at alle tilhengere eller brukere av Oliver Peoples er opptatt av alt de 

formidler – men ut ifra teorien om Det sosiale felt, kan en anta at det finnes fellestrekk i 

interesser, samt en viss enighet i det Oliver Peoples definerer som verdifullt. Målgruppen vil 

formodentlig oppleve dette som interessant innhold, som igjen kan styrke relasjonen til 

Oliver Peoples som selger, og gi merverdi til produktet ut fra hva merket representerer for 

forbrukeren. 

 En forutsetning for at Oliver Peoples’ markedsføring treffer og appellerer til noen, er at det 

finnes mennesker som ønsker å ta del av det de deler. Oliver Peoples’ produkter må i beste 

fall kunne tilfredsstille alle behov hos kunden - ikke bare det funksjonelle, men også 

eventuelle behov rundt selvtilfredshet, tilhørighet og identifisering. 

På lik måte som Bourdieus sosiale felt, kan dette være en gruppe av mennesker som har 

likhetstrekk i verdier og smak og som dermed oppfatter budskapet til Oliver Peoples. Disse 

kan tenkes å være noenlunde enig i oppfattelsen av hva som er bra design og kvalitet, samt 

vurderingen av hva som er verdifullt – både når det gjelder det estetiske i designet, 

kvaliteten på produktet, eller det riktige innen mote.  
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6.0 Konklusjon 

 

Jeg har gjennom analyse og diskusjon forsøkt å belyse sosiologiske aspekter ved 

markedsføring, og å svare på følgende spørsmål: Hvordan kan Oliver Peoples sies å styrke sin 

merkevare på Instagram gjennom relasjonsbygging til likesinnede? og Hvordan kan 

Instagram være med på å skape symbolsk verdi for merket? 

 

 Som det fremkommer i analysen, har Oliver Peoples et mangfoldig innhold av bilder og 

tekst. Dette kan defineres som innholdsmarkedsføring, og kan fungere på en slik måte at 

målgruppen finner markedsføringen interessant og underholdende. Kunnskapen til Oliver 

Peoples kan også være tillitsskapende overfor målgruppen. Virkningen av slik 

markedsføring, kan være en styrket relasjon mellom merket og målgruppe. 

 Oliver Peoples kan anses som et merke med høy grad av kulturell kapital. I tråd med Pierre 

Bourdieus teorier om Det sosiale felt kan markedsføringen sies å henvende seg til individer 

med lik posisjon, og derav like interesser, verdier og smak. Deres egen visjon for merket 

vedrørende kulturarv og relasjonsbygging til likesinnede, kan dermed sammenlignes med 

teorien om felt; De kan sies å definere godt design i tillegg til å fremme suksessfulle 

personer som anerkjennes innen feltet. 

 For Oliver Peoples’ kunder, kan produktet dessuten representere symbolsk verdi. Gjennom 

markedsføringen på Instagram, skapes assosiasjoner til merket blant de som kjenner til 

Oliver Peoples. Brillene kan dermed kommunisere noe om ens identitet og tilhørighet. Dette 

kan eksempelvis dreie seg om uttrykk av legitim smak eller bevissthet rundt mote, design 

eller kvalitet. Dermed kan produktet representere verdi som går utover produktets 

funksjonelle nytteverdi. 

 En betingelse for at Oliver Peoples’ markedsføring skal være hensiktsmessig, er en 

eksisterende gruppe individer med lik samfunnsposisjon, og derav lik smak. Følgelig vil 

markedsføringen også kunne utelukke de med ulike verdier og interesser. Uttrykk av 

identitet handler derimot like fullt om tilhørighet som avstand, også i lys av ulike sosiale felt. 
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Denne innsikten og forståelsen av de samfunnsmessige forholdene rundt markedsføring, 

kan være nyttig i markedsføringsarbeid, så vel som videreutvikling av fagfeltet. Videre 

forskning på sosiale medier kan være formålstjenlig for å oppnå en dagsaktuell forståelse og 

praksis når det gjelder muligheter innen markedsføring. 

 

7.0 Refleksjon rundt eget arbeid 

 

 I metodekapittelet gjorde jeg en vurdering av metodevalg, med både styrker og svakheter 

for valgt metode. Underveis i prosessen har jeg også foretatt meg en del refleksjoner som 

jeg mener er viktig å understreke avslutningsvis. 

 

I startfasen vurderte jeg andre forskningsmetoder. Det kunne for eksempel være 

hensiktsmessig å benytte seg av både kvalitative og kvantitative intervju for å innsikt i 

mottakerens perspektiv. Videre kunne et annet alternativ være å få innsikt i avsenders 

tanker om budskapet. Disse to innfallsvinklene ville gitt et annet perspektiv, og kunne sagt 

noe annet enn det jeg tolker og analyserer. En slik tilnærming kunne i større grad anslå 

hvorvidt forbrukere tillegger merket symbolsk verdi, og om de selv oppfatter en relasjon til 

merket. I dette tilfellet har jeg derimot lagt til grunn at Oliver Peoples synes å være en sterk 

merkevare og at markedsføringen de gjør per i dag fungerer i henhold til formålet. 

 Fra et kommunikasjonsperspektiv, kunne det vært interessant å sammenligne avsenders 

intensjoner med mottakerens tolkninger, i lys av en mer kompleks kommunikasjonsmodell. 

Eventuelt kunne en ved hjelp av en kvantitativ analyse undersøkt hvorvidt markedsføringen 

ar en effekt i den grad den fører til interaksjon på sosiale medier.  

 Jeg vurderte lenge i prosessen å inkludere en kvantitativ analyse som kunne indikere 

effekten av de ulike kategoriene av bilder. Det kunne også gitt mer innsikt i både styrker og 

svakheter i Oliver Peoples markedsføring. Imidlertid kom jeg frem til at jeg ønsket å komme 

i dybden på å forstå hva de ulike bildene kommuniserer, fremfor å vite hvor mye de 

fremmet interaksjoner på Instagram. Jeg ville med andre ord komme frem til en helhetlig 

forståelse av hvordan det kommuniseres, i stedet for virkningene av kommunikasjonen. 
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Dette kunne imidlertid være interessant å undersøke videre, med utgangspunkt i denne 

analysen. 

 Selve analysen er også preget av nødvendige begrensninger i henhold til oppgavens lengde. 

Nødvendigheten av å begrense antall eksempler i analysen, gjorde at mye materiale er 

utelatt. Man kunne dermed gjort andre funn av andre eksempler. Samtidig gjorde 

begrensningen det mulig å gjøre en grundig analyse. 

 

I videre forskning kunne det også vært aktuelt å gå nærmere inn på andre 

markedsføringsteorier. En kunne også undersøkt og sammenlignet flere aktørers 

markedsføring i sosiale medier for å kunne si noe mer generelt om tendenser spesifikt 

innenfor motebransjen. Dette ville riktignok være en mer omfattende oppgave.  

 

Jeg valgte å skrive en oppgave innenfor to omfattende fagfelt. Det betyr dermed at det 

finnes andre relevante teorier en kunne tatt utgangspunkt i for å belyse problemstillingen. 

Jeg valgte derimot ut teori som jeg mente var mest hensiktsmessig for å belyse de spesifikke 

forskningsspørsmålene, og dermed avgrenset fokuset av hensyn til oppgavens rammer. 
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