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Abstract 

The rise of social media has enabled brands to communicate with their customers in new 

ways. A growing phenomenon within brand communication is the opportunity for 

consumers to co-create meaning for the brand. The basis for this study was the simplified 

view of co-creation in the field of research. This study aims to gain knowledge of how a 

brand with fans can, through communication on social media, include their fans in brand 

co-creation. A semiotic analysis was conducted on the football club AS Roma’s Twitter 

account. Moreover, theories in brand co-creation, producerly- and spreadable texts were 

applied in the analysis. The results showed that AS Roma’s communication on Twitter 

offers a variety of ways that AS Roma invites their fans to contribute to co-creating the 

brand. This is mainly achieved through the use of references, humor, ambiguity, 

contradictions and ambiguity. The results also showed the importance of brands 

understanding the target audience on social media in order to create relevant 

communication for them. Furthermore, the analysis showed that brands can include their 

consumers in co-creating the brand by relinquishing a certain level of control in the 

sensemaking process. This study aims to contribute to the research field of strategic 

communication and digital media with focus on brand communication. 
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Sammanfattning 

Framväxten av sociala medier har möjliggjort för nya sätt som varumärken kommunicerar 

med sina konsumenter. Ett framväxande fenomen inom varumärkeskommunikation är 

möjligheten för konsumenter att samskapa mening av varumärken. En förenklad syn på 

kommunikationens roll inom litteraturen på samskapande har identifierats och legat till 

grund för studien. Syftet med studien har således varit att skapa kunskap om hur 

varumärken med fans genom kommunikation kan inkludera fansen i den samskapande 

processen. Genom en semiotisk analys på fotbollsklubben AS Romas Twitter har kunskap 

vunnits om hur kommunikationen kan inkludera konsumenter, eller fans, till den 

samskapande processen. Teorier som berör samskapande, producerbara texter, spridbart 

innehåll och varumärkesgemenskaper har använts för att bättre förstå det empiriska 

materialet. Analysen visar att referenser, humor, krockar, relevans och mångtydighet är 

centrala delar i hur Roma bjuder in fans till samskapande. Dessutom visar analysen att 

varumärken kan inkludera konsumenter i samskapande genom att släppa på en del av 

kontrollen över meningsskapandet. Studien ämnar bidra med kunskaper inom 

forskningsfältet strategisk kommunikation och digitala medier, med särskilt fokus på 

varumärkeskommunikation. 

 

 

Keywords: Samskapande av varumärkesmening, varumärkesgemenskap, 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen positionerar sig inom forskningsfältet strategisk 

kommunikation, med ett särskilt fokus på varumärkeskommunikation i sociala 

medier. Inledningskapitlet ämnar ge en förståelse för studiens övergripande kontext 

och forskningsområde. Den bakgrundsbeskrivelsen leder fram till en 

problemformulering som sedan mynnar ut i syftet med studien, som är att skapa en 

utökad förståelse för kommunikationens roll i samskapandet av varumärken. För 

att leva upp till syftet formuleras de frågeställningar som studien ska besvara. 

Inledningskapitlet avslutas med att förklara vilka avgränsningar som gjorts och en 

beskrivning av det studerade fallet. 

1.1 Bakgrund 
Varumärken är idag en självklar del av människors liv, och inte minst som en del 

av den egna identiteten (Arvidsson, 2005). Där varumärken tidigare enbart sågs som 

funktionella enheter, ses de idag som symboliska och kommunicerande enheter 

(Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2011). Varumärkeskommunikation är således 

en starkt framväxande gren inom både forskning och praktik, och en viktig del av 

det praktiska och akademiska fältet strategisk kommunikation (Gulbrandsen & Just, 

2016). Ett fenomen inom varumärkeskommunikation som har vuxit fram i takt med 

digitala mediers starka framväxt, är samskapande av varumärken (Christodoulides, 

2009). 

Samskapande (co-creation) av varumärken innebär att varumärket och 

varumärkets värde inte enbart skapas av organisationen eller företaget själva, utan 

i en inkluderande process där konsumenter också medverkar (France, Merrilees & 

Miller, 2014). Gulbrandsen och Just (2016) förklarar hur framväxten av ny, 

kommunikativ teknologi har möjliggjort för publiken att kunna producera och 

forma kommunikation. De förklarar att mottagaren av kommunikation tidigare 

enbart har kunnat observera kommunikation, men genom ny teknologi, den 

växande kulturen att “göra saker på egen hand” samt den ekonomiska trenden som 

föredrar flödet av bilder, narrativ och idéer på flera olika medier kan mottagaren nu 
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delta och påverka kommunikation och vara en del av produktionen av 

kommunikationen (Gulbrandsen & Just, 2016). Enligt Gulbrandsen och Just (2016) 

förväntar sig intressenter att organisationen ska involvera dem i sitt kommunikativa 

arbete och skapa engagemang genom det. Om detta inte sker finns det en risk att 

intressenterna vänder sig till andra organisationer för att uppfylla deras behov av 

engagemang och involvering (Gulbrandsen & Just, 2016). Det har alltså skett ett 

skifte inom varumärkeskommunikation där det tidigare låg ett stort fokus på att 

kontrollera meningsskapandet av varumärket, till att försöka involvera 

konsumenterna i meningsskapandet (Jenkins, Ford & Green, 2013). Jenkins m.fl. 

(2013) lanserar begreppet spridbarhet som ett sätt att förstå varför en viss typ av 

kommunikation skapar engagemang och leder till samskapande medan annan 

kommunikation inte gör det. Teorierna kring spridbarhet är en fortsättning på John 

Fiskes (1989) teori om producerbara texter, vilket är kommunikation som enligt 

honom skapar mer engagemang genom att ge läsaren (läs mottagaren eller 

betraktaren) möjlighet att fylla i luckor i kommunikationens meningsskapande på 

egen hand. 

En typ av varumärken som präglas av engagemang, lojalitet och starka 

gemenskaper är varumärken inom sport. Smith, Westberg och Stavros (2017) ger 

en överblick av hur varumärken inom sport utövar samskapande och skapar värde 

för sina kunder genom att använda tekniker för att engagera och skapa långvariga 

relationer med dem, vilket då ger organisationen goda förutsättningar för att skapa 

en lojal kundbas. En lojal kundbas som därmed kan ses som supportrar, eller fans, 

av varumärket. De förklarar hur varumärken inom sport kan interagera med sina 

kunder och inkludera dem i processen med samskapandet av varumärket, vilket på 

så sätt kan möjliggöra för kunder att känna sig kopplade till varumärket och skapa 

lojala kunder (Smith m.fl., 2017). 

Världens mest populära sport är fotboll (Boudway, 2018). Fotboll är i dagens 

samhälle mycket mer än bara ett spel. Under säsongen 2016/2017 uppskattades den 

europeiska fotbollsmarknaden vara värd totalt 25,5 miljarder euro (Deloitte, 2018). 

I den här alltmer globaliserade och kommersialiserade branschen blir det därför 

viktigare och viktigare för fotbollsklubbarna att knyta till sig nya fans. Precis som 

att ett företag alltid kan producera bättre produkter eller tjänster för att locka fler 

kunder, kan en fotbollsklubb vinna fler matcher och spela en bättre fotboll för att 

locka fler åskådare (Dima, 2015). Men det är inte bara på planen som 

fotbollsklubbarna kämpar om att attrahera fler supportrar. Även på sociala medier 
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pågår en kamp mellan olika klubbar om att knyta till sig nya supportrar (Jones, 

2018). Smith m.fl. (2017) menar att alla varumärken kan ta lärdom från hur 

varumärken inom sportvärlden arbetar för att skapa engagemang och lojalitet för 

sina varumärken och i sina varumärkesgemenskaper. 

Hur fotbollsklubbar kommunicerar har förändrats genom tiderna vilket inte 

minst manifesteras genom hur klubbarna väljer att kommunicera ut att de har värvat 

nya spelare. I en intervju med CNN (Lewis, 2018) förklarar Simon Chadwick, 

professor i sportföretagande vid Salford University, att tidigare spelarpresentationer 

först och främst vänt sig till journalister, men att sociala mediers intåg har lett till 

nya möjligheter att vända sig direkt till supportrarna. En klubb som utnyttjar de här 

möjligheterna är den italienska klubben AS Roma, som i flera sammanhang har 

hyllats för sin engagerande kommunikation på främst Twitter (Lewis, 2018; Jones, 

2018). 

Det övergripande skiftet inom varumärkeskommunikation från kontroll till 

samskapande av mening kan alltså ses även inom fotbollen, när fotbollsklubbar med 

AS Roma i spetsen presenterar värvningar på nya samskapande sätt genom sociala 

medier, istället för en presskonferens för endast media (Lewis, 2018). 

1.2 Problemformulering 
AS Romas hyllade kommunikation på Twitter väcker en hel del frågor om vad det 

är som gör den så framgångsrik och hyllad. I och med att AS Roma är en 

fotbollsklubb och därför har speciella förutsättningar med lojala och engagerade 

fans, skapas en utmärkt utgångspunkt för att studera hur kommunikationen bjuder 

in individer inom en varumärkesgemenskap till att samskapa varumärket. 

Fenomenet som ligger i fokus för den här studien är således kommunikationens roll 

i att inkludera konsumenter i processen av samskapande. 

Tidigare forskning på samskapande och varumärkesgemenskaper på sociala 

medier har främst fokuserat på faktorer bakom samskapande, samt effekterna av 

det (Ind, Iglesias & Schultz, 2013; Hajli, Shanmugam, Papagiannidis, Zahay & 

Richard, 2016). Hur varumärkets kommunikation kan bidra till och bjuda in 

individer och gemenskaper till att samskapa är inget som forskningen adresserar. 

Det finns en övertro inom forskningen på att varumärkets kommunikation leder till 

samskapande om alla övriga faktorer – såsom engagemang, självidentitet och 

involvering (France, Merrilees & Miller, 2014) – finns hos konsumenten. Här 
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kommer teorierna om producerbarhet och spridbarhet väl till pass då de bidrar till 

att förstå varför viss kommunikation tilltalar och bjuder in mer än annan 

kommunikation. Angående spridbarhet skriver Jenkins m.fl. (2013) att: “En sak är 

säker: Människor för inte vidare material för att reklammakare eller 

medieproducenter ber om det” (s. 233). Att som konsument vilja föra vidare 

material, och att samskapa ett varumärke ligger nära varandra, och att förstå hur 

kommunikation kan få människor att sprida kommunikation kan bidra med att 

förstå hur kommunikation kan få människor att samskapa mening. 

Lärdomar från hur AS Roma som fotbollsklubb skapar kommunikation i sociala 

medier som engagerar fans i samskapandet kan ge bättre möjligheter för att förstå 

hur andra varumärken också kan göra det i andra branscher. I en kommunikativ 

verklighet som alltmer handlar om att förvandla konsumenter till fans som kan 

identifiera sig med ett varumärke inom en gemenskap, blir det viktigare för alla 

typer av organisationer att förstå mekanismerna och meningsskapandet som ligger 

till grund för de här sociala processerna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Genom en kvalitativ semiotisk analys av en fotbollsklubbs kommunikation på 

sociala medier syftar den här studien att undersöka hur ett varumärke med fans, 

genom kommunikation i sociala medier, kan inkludera sina fans i samskapandet av 

varumärket. På så vis hoppas vi kunna bidra med en ökad kunskap för hur 

varumärken med stark lojalitet kan utforma kommunikation som leder till 

samskapande av varumärket. 

 

• Hur kommunicerar en fotbollsklubb i sociala medier för att inkludera sina fans 
i samskapandet av varumärket? 
 
o Vilka meningsskapande egenskaper har AS Romas kommunikation i sociala 

medier? 
o Hur vänder sig AS Romas kommunikation till olika typer av 

varumärkesgemenskaper? 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen har vi valt att göra avgränsningar kring vad det är som vi kan påvisa. 

Vi har valt att undersöka inlägg på Twitter som skapas av AS Romas konto. Det 

innebär att vi ser på hur Roma kommunicerar och detta får implikationen att vi inte 
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kan se hur mottagaren faktiskt uppfattar och reagerar på kommunikationen. Vi kan 

alltså inte påvisa vad effekterna blir av kommunikationen, då studiens syfte är att 

undersöka de egenskaper som Romas kommunikation har. Genom att enbart 

analysera AS Romas inlägg på Twitter kommer vi dock indirekt ha ett 

sändarperspektiv. Med detta menar vi att vi ser på hur AS Roma kommunicerar 

med sin publik, men vi vet inte med säkerhet vilka specifika strategier eller mål de 

har när de genomför sin kommunikation. Det gör att vi inte kommer kunna förstå 

vad det är de försöker uppnå genom att kommunicera som de gör på Twitter. Istället 

sätts den faktiska kommunikation och de identifierbara teman och strategierna 

utifrån kommunikationen i fokus. Detta sändarperspektiv har även begränsningar 

med avseende till de inlägg som vi har valt att inkludera som vårt empiriska 

material. Den här uppsatsen är en kvalitativ studie som fokuserar på en specifik typ 

av Romas kommunikation som vi tycker är särskilt intressant. Vi har valt att 

avgränsa oss till hur varumärket kommunicerar spelarförvärv på sitt Twitterkonto. 

Genom att enbart se hur Roma presenterar nya spelare på Twitter kommer vi 

tydligare kunna identifiera upprepade egenskaper och se sambanden mellan dessa 

och även kopplingar till teori. 

1.5 Fallbeskrivning 
Fotbollsklubben Associazione Sportiva Roma bildades 1927 som en 

sammanslagning mellan tre andra Romklubbar (“History”, n.d.). Den gulröda 

klubben har sedan dess vunnit den italienska ligan tre gånger (“History”, n.d.), och 

de årliga matcherna mot huvudstadsrivalen Lazio anses vara en av världens mest 

laddade fotbollsmatcher, inte minst på grund av att Romas supportrar traditionellt 

sett lutar åt vänster politiskt och Lazios åt höger (Duke, 2008). Romas största 

spelare genom tiderna är Francesco Totti som säsongen 2017 tog ett känslomässigt 

avsked inför 70 000 åskådare på Olympiastadion i Rom (AS Roma, 2017). 2011 

hamnade Roma för första gången någonsin i utländsk ägo när amerikanen James 

Pallotta köpte in sig som majoritetsägare i klubben (“History”, n.d.). AS Roma har 

en bred och internationell närvaro på sociala medier med Twitterkonton på 

italienska, engelska, arabiska, indonesiska, spanska, portugisiska, bosniska, 

turkiska, holländska, franska och persiska (“Official Social Accounts”, n.d.). Med 

de nya ägarna vid rodret har Roma tagit ett nytt strategiskt grepp på 

kommunikationen i sociala medier, och resultatet av det har blivit en 
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kommunikation som hyllats av både fotbollssupportrar och kommunikationsvetare 

för förmågan att skapa och hantera engagemang och utnyttja sociala mediers 

egenskaper på bästa sätt (Lewis, 2018; Jones 2018). Det som framförallt har skapat 

uppmärksamhet, är Romas mycket okonventionella sätt att presentera nya spelare 

på sitt engelskspråkiga Twitterkonto (Lewis, 2018). Spelarpresentationerna består 

av både rörliga och statiska bilder, och bildspråket känns varken proffsigt eller 

konsekvent, med amatörmässiga bildredigeringar och en stil som förändras från en 

presentation till den andra. Trots bristen på konventionell kvalitet lyckas AS Roma 

med sin kommunikation alltså engagera sina fans i samskapande, vilket gör det till 

ett högst intressant fall att analysera i syfte att fördjupa kunskapen för hur 

kommunikation kan bidra till att konsumenter engagerar sig i samskapande av ett 

varumärke. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras en litteraturöversikt som sammanfattar några centrala studier 

inom varumärkeskommunikation, samskapande av varumärken, 

varumärkesgemenskaper och varumärkesgemenskaper på sociala medier. 

 

I sin översikt över varumärkeskommunikation intar Rosenbaum-Elliott, Percy och 

Pervan (2011) huvudsakligen ett postmodernt perspektiv på varumärken.  I det 

postmoderna perspektivet ses varumärken inte endast som funktionella enheter, 

utan även som kommunicerande enheter (Rosenbaum-Elliott m.fl., 2011). 

Varumärken kan således verka symboliskt för konsumenter i konstruktionen av den 

egna identitet där kommunikationen har en viktig roll för att göra det (Rosenbaum-

Elliott m.fl., 2011). Inom det symboliska perspektivet på varumärken påtalas vikten 

av konsumentens medvetenhet, lojalitet, identitetsskapande och attityd gentemot 

varumärket (Rosenbaum-Elliott m.fl., 2011). Allt för att varumärket ska få ett så 

högt brand equity som möjligt, vilket är det adderade värde som varumärket kan 

erbjuda konsumenten (Rosenbaum-Elliott m.fl., 2011). Rosenbaum-Elliott m.fl. 

(2011) ger en belysande överblick av olika perspektiv och inriktningar inom 

varumärkeskommunikation och hur utvecklingen har sett ut. Arvidsson (2005) 

bidrar med ett kritiskt perspektiv på varumärken. Utifrån det kritiska perspektivet 

på varumärken är varumärkesgemenskaper och samskapande ett sätt för företag att 

genom obetalt immateriellt arbete exploatera och kapitalisera på människors sociala 

behov, såsom gemenskap och den egna identiteten (Arvidsson, 2005). Den här 

studiens syfte ligger inte i linje med det här kritiska perspektivet på varumärken 

men att vara medveten om att varumärken inte i alla lägen är oproblematiska ur ett 

större maktperspektiv är värt att poängtera, och ett viktigt kritiskt bidrag till den 

ständigt pågående forskningen kring varumärken.  

Ett starkt framväxande mönster inom forskningen på 

varumärkeskommunikation är att belysa varumärken som samskapade av såväl 

organisation som intressenter. Inom forskningen på samskapande av varumärken 

ligger det ofta ett fokus på konsekvenserna av och faktorerna bakom samskapandet 

av varumärket.  
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Hur varumärken har kunnat kommunicera och marknadsföra sig till sina 

konsumenter har förändrats med framväxten av internet. Christodoulides (2009) 

redogör för hur varumärken tidigare har försökt applicera sin 

massmediekommunikation på digitala plattformar, vilket då har resulterat i att de 

misslyckas med att ta tillvara på den interaktiva aspekten av vad den då nya 

plattformen erbjöd. Företag insåg att de inte längre kunde kommunicera med sina 

konsumenter genom envägskommunikation, som man kunde tidigare med 

etermedier, och att de istället behöver applicera en tvåvägskommunikation mellan 

varumärket och konsumenterna (Christodoulides, 2009). Det innebär att 

konsumenter uppmanas att både interagera med varumärken, men även att 

kommunicera med andra konsumenter (Christodoulides, 2009).  

Starka varumärken kan skapas och utvecklas genom interaktion mellan 

individer, varumärkesgemenskaper och varumärket i sig (Black & Veloutsou, 

2017). Med en etnografisk studie finner Black och Veloutsou (2017) att 

samskapande av identitet kan ske genom en rigorös interaktion mellan tre entiteter 

av Skottlands folkomröstning för självständighet; individerna i landet, varumärket 

som representerade självständighet, Yes Scotland, och dess 

varumärkegemenskaper. Fokus i studien ligger således på samspelet mellan 

varumärke, varumärkesgemenskapen och individen, men Black och Veloutsou 

(2017) lägger ingen större vikt vid hur varumärket kommunicerar för att inkludera 

individer och gemenskapen i samskapandet.  

En effektiv strategi för varumärken att skapa lojalitet och engagemang är att 

understödja och utveckla varumärkesgemenskapen (Hajli, Shanmugam, 

Papagiannidis, Zahay & Richard, 2016). Genom en kvalitativ studie i Iran 

undersöker Hajli m.fl. (2016) hur varumärkesgemenskaper i sociala medier kan 

facilitera samskapande av värde. Däremot nämner de inte något angående 

kommunikationens strategiska roll i att få varumärkesgemenskapen att facilitera 

samskapandeprocessen.  

När det gäller samskapandet av ett varumärkes identitet identifierar Essamri, 

McKechnie och Winklhofer (2018) tre huvudsakliga samskapande processer som 

varumärket kan interagera med intressenterna i: uppmuntrande av 

varumärkesbeundran, brobyggande och samarbete. För att ett varumärke ska kunna 

använda sig av de här tre processerna på ett effektivt sätt menar Essamri m.fl. (2018) 

att ett ömsesidigt och samskapande synsätt på varumärkets identitet bör anammas. 
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Vidare menar de att varumärket aktivt bör bjuda in till samskapande, men strategier 

för att lyckas med det nämns inte på en djupare nivå.  

Från ett kundperspektiv beror sannolikheten att delta i samskapandet av ett 

varumärke på engagemang, självidentitet och involvering (France, Merrilees & 

Miller, 2014). France m.fl. (2014) pekar även på varumärkesgemenskapens viktiga 

roll i samskapandeprocessen och att samskapandet leder till ett ökat värde för 

varumärket. Deras forskning bidrar med att identifiera varför konsumenter vill delta 

i samskapande, och vad det leder till för varumärket. Interaktivitet mellan 

varumärke och konsument nämns som en nyckelfaktor för ett lyckat samskapande 

(France m.fl., 2014), men hur interaktivitet skapas och främjas med hjälp av 

kommunikation analyseras inte vidare.  

Pongsakornrungsilp och Schroeder (2011) förklarar vidare att individuella 

konsumenter kan bidra till ett samskapande av värde för varumärken genom sociala 

interaktioner med varandra. De undersöker hur individer interagerar med varandra 

genom sociala nätverk med en av fotbollsklubben Liverpool FC:s hemsidor för 

supportrar som fallstudie, och finner att denna interaktion sker i syfte att uppnå 

såväl individuella mål, såsom åtkomst till information och utveckling av relationer, 

som kollektiva mål som en utveckling av en gruppidentitet för att samskapa värde 

inom varumärket (Ponsakornrungsilp & Schroeder, 2011). Återigen saknas det ett 

större fokus på hur varumärkets kommunikation kan bidra till att aktivera individer 

i samskapandet.  

Enligt Ind, Iglesias och Schultz (2013) är det centralt att inkorporera delaktighet 

i varumärkets strategi för att kunna lyckas med samskapande fullt ut. För att förstå 

processen av samskapande på ett bättre sätt skapar de i sin studie en 

varumärkesgemenskap och identifierar därefter vikten av att hantera och stärka 

engagemanget hos medlemmarna i gemenskaperna för att kunna samskapa ett högre 

värde (Ind m.fl., 2013). Kommunikationsmässigt lyfter de upp dialog som 

avgörande för att främja samskapande, men exakt hur dialog främjas och skapas 

med en varumärkesgemenskap ligger utanför deras forskning.  

Den tidigare forskningen på samskapande av varumärken visar vikten av att 

inkorporera konsumenter och intressenter i varumärkesstrategin, då samskapande 

leder till att stärka relationer med dem, vilket i sin tur bidrar till ett högre brand 

equity. Forskningen präglas till stor del av den tekniska utvecklingen med digitala 

och sociala medier. Den tydligaste bristen inom forskningen på samskapande av 

varumärken är att de kommunikativa aspekterna hamnar i bakgrunden. Genom att 
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ta ett tydligt strategiskt kommunikationsperspektiv på samskapande av varumärken 

kan den här studien bidra med viktiga pusselbitar för hur varumärken kan inkludera 

gemenskaper och individer i samskapandeprocessen. 



 

 11 

3. Teoretiskt ramverk 

Det här avsnittet redogör för de teorier som används i genomförandet av analysen. 

Dessa teorier behandlar samskapande av varumärken, producerbara texter, teorier 

inom spridbarhet samt varumärkesgemenskaper. 

3.1 Samskapande av varumärken 
Vallaster och von Wallpach (2013) definierar varumärkens meningssamskapande 

(brand meaning co-creation) som “...a discursive social process in which salient 

stakeholders may directly or indirectly, purposefully or coincidentally interact via 

written text to shape certain aspects of a brand's social reality” (s.1506).  

Samskapande av värde (co-creation of value) är ett liknande men inte synonymt 

begrepp där tyngdpunkten ligger på just värdeskapande (Zwass, 2010). I många fall 

leder meningssamskapande av varumärket till samskapande av värde, men behöver 

alltså inte per definition göra det. Varumärkeskommunikation i sociala medier bör 

sträva mot symmetri före asymmetri, för att på sätt engagera konsumenterna i 

samskapandet av mening (Rosenthal & Pereira Zamith Brito, 2017). Singh och 

Sonnenburg (2012) illustrerar hur sociala medier har förändrat brand management 

genom att jämföra det tidigare mer varumärkescentrerade perspektivet med en 

traditionell teaterföreställning, och det nya mer samskapande perspektivet med en 

improvisatorisk teaterföreställning. I det nya medielandskapet bör inte varumärket 

regissera hela föreställningen, utan istället sätta ramarna för meningsskapandet och 

tillsammans med konsumenterna improvisera fram mening och berättelserna som 

utgör varumärket (Singh & Sonnenburg, 2012). 

3.2 Producerbara texter 
För att på ett nytt sätt förstå de meningsskapande egenskaperna hos samskapande 

kommunikation kan teorin om producerbara texter erbjuda ett användbart 

alternativ. Fiske (1989) tar inspiration från Roland Barthes (1975, refererad i Fiske, 

1989, s. 99) när han resonerar kring vad som gör visst innehåll till populärkultur 
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och annat innehåll till masskultur. Han menar att anledningen ligger i hur innehållet 

- eller texterna som är begreppet han använder - läses av publiken (Fiske, 1989). 

Texter som når populärkulturell status präglas av producerbart (producerly) 

läsande, vilket innebär att texten bjuder in till luckor som läsaren kan fylla med 

mening (Fiske, 1989). Fiske (1989) menar att den producerbara texten skiljer sig 

från Barthes koncept med skrivbara (writerly) och läsbara (readerly) texter, där den 

läsbara texten är stängd och strikt i sina tolkningsmöjligheter medan den skrivbara 

innehåller ett stort antal tolkningsmöjligheter för läsaren (Barthes, 1975, refererad 

i Fiske, 1989, s. 99). Skillnaden mellan den producerbara texten och den skrivbara 

texten är att den förstnämnda inte behöver vara svårtolkad och den saknar i större 

utsträckning tolkningsregler som författaren av texten har bestämt (Fiske, 1989). 

Fiske (1989) avfärdar estetik som en förklaring till varför vissa texter blir populära 

och andra inte och lyfter istället fram relevans som en avgörande faktor:  

 

“A popular text, to be popular, must have points of relevance to a variety of readers 

in a variety of social contexts, and so must be polysemic in itself, and any one 

reading of it must be conditional, for it must be determined by the social conditions 

of its reading. Relevance requires polysemy and relativity — it denies closure, 

absolutes, and universals.” (Fiske, 1989. s.133–134). 

 

En till vanlig egenskap hos populärkulturella och producerbara texter är deras 

breda utbud av alternativa tolkningar, där läsaren ges frihet att välja den tolkning 

som bäst passar henne (Fiske, 1989). På samma sätt menar Fiske (1989) att mediet 

där en text konsumeras också måste kunna erbjuda läsaren olika sätt att konsumera 

texten. 

Producerbarhetens förklaring till varför viss kultur blir populärkultur kan med 

fördel appliceras även på varumärkeskommunikation för att förstå varför viss 

kommunikation leder till samskapande och annan kommunikation inte gör det. Om 

en betraktare av en text tillåts producera en del av meningen i texten är det även 

troligare att betraktaren kommer delta i samskapande processer. 

3.3 Spridbarhet 
Jenkins, Ford och Green (2013) tar Fiskes resonemang kring producerbara texter 

vidare och ger det relevans för dagens nätverkade medielandskap. De använder sig 
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av begreppet spridbarhet som de definierar som den tekniska och kulturella 

potentialen en publik har att dela kommunikation, och de menar att varumärken 

som skapar spridbar kommunikation ökar engagemanget för varumärket (Jenkins 

m.fl., 2013). Utifrån Fiskes (1989) teorier pekar Jenkins m.fl. (2013) på 

karaktärsdrag hos texter som ökar chansen för texten att bli en producerbar och 

därmed även spridbar text: delade fantasier, humor, parodi och referenser, 

ofullständigt innehåll, mystik, lägliga kontroverser och rykten. Spridbarhet är ett 

relevant begrepp för att förstå hur kommunikation leder till samskapande, i och med 

att Jenkins m.fl. (2013) breda syn på spridning av kommunikation även kan ses som 

en typ av samskapande. En konsument som sprider kommunikation, är således även 

med och samskapar varumärkets mening, utifrån såväl Vallaster och von Wallpachs 

(2013), som Zwass (2010) definitioner av samskapande (samskapande av 

varumärkets mening respektive samskapande av värde). 

3.3.1 Humor 

Jenkins m.fl. (2013) diskuterar hur humor kan stärka känslan av gemenskap och ger 

några exempel på användning av humor, men dissekerar inte konsten att skapa 

humor mycket djupare än så. En som däremot gör det är Paul Surgi Speck (1991) 

som har bidragit med ett utförligt ramverk för att förstå humor. Speck (1991) 

identifierar och förklarar med utgångspunkt i tidigare forskning tre huvudsakliga 

processer som leder till humor: upphetsning-lättnad, humoristisk nedvärdering samt 

inkongruens. Den förstnämnda processen innebär att en upphetsning först byggs 

upp, med till exempel förvirring, spänning eller oro, för att sedan leda till en 

emotionell lättnad (Speck, 1991). Humoristisk nedvärdering är istället en process 

som utgår från ett socialt perspektiv där humor uppstår som följd av att en part 

nedvärderar en annan part på något sätt (Speck, 1991). Inkongruens förklarar han 

som en process som innebär att en motsättning uppstår, till exempel på grund av 

brist på logik, för att på något vis sedan lösas. Med avstamp i de här tre processerna 

kategoriserar Speck (1991) fem huvudtyper av humor där de tre processerna 

antingen kombineras eller verkar på egen hand. Den rikaste av de fem typerna av 

humor är full komedi som kombinerar alla tre processer, och kan alltså därför driva 

nedvärderande med någon part men ändå framkalla sympatiska positiva känslor, 

vilket ingen av de andra fem typerna lyckas med (Speck, 1991). 
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3.3.2 Parodi och referenser 

Parodi definieras som en imitation av en stil, genre eller annan media (Berger, 1976, 

refererad i Buijzen & Valkenburg, 2004, s. 154). Jenkins m.fl. (2013) menar att 

parodins styrka är att den bygger på gemensamma referensramar och erfarenheter. 

På så vis kan de som förstår referenserna och parodin knyta sina band tätare och 

känna ännu mer gemenskap när man delar förståelsen inom gemenskapen. Om man 

ska applicera Specks humorkategorisering (1991) på parodier kan man förstå att 

parodi är en form av humor som om den lyckas kan hamna i den effektiva full 

humor-kategorin, eftersom att den kan driva med en part men samtidigt kan utlösa 

en lättnad hos publiken och även innehålla inkongruens. 

3.3.3 Ofullständigt innehåll 

Jenkins m.fl. (2013) resonemang kring ofullständigt innehåll ligger i linje med ovan 

nämnda teori om producerbara texter, där läsaren ges stor frihet att kunna skapa sin 

egen mening utifrån texten. De skriver att: 

 

“Innehåll som är ofullständigt eller inte omedelbart begripligt ger näring åt 

publikernas individuella och kollektiva intelligens. Sådana texter eller händelser 

triggar ofta människor att själva bidra med något eller att titta en extra gång 

eftersom de inte litar på sitt första intryck; de måste verifiera äktheten eller lista ut 

hur det är gjort.” (Jenkins m.fl., 2013, s. 244). 

3.3.4 Mystik 

Mystik kan även ses som en typ av ofullständigt innehåll eftersom läsaren där måste 

lista ut en bakomliggande innebörd av texten (Jenkins m.fl., 2013). För att skapa 

mystisk kommunikation gäller det att lura mottagarna på något sätt, men samtidigt 

får inte mottagarna känna sig felaktigt bedragna av kommunikationen, vilket är en 

fin balans (Jenkins m.fl., 2013). Effektiviteten i mystiken handlar om människors 

stora behov av att komma fram till sanningen bakom saker som de inte helt kan 

förklara (Jenkins m.fl., 2013). 
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3.3.5 Rykten 

Jenkins m.fl. (2013) använder Turners (1994) definition av rykten som mer 

informella och tillfälliga spekulationsmönster. Samtidigt som rykten har hög 

potential för spridbarhet och engagemang, kan de även orsaka stor skada och vara 

svåra att kontrollera, speciellt eftersom det handlar om spekulationer som kan sakna 

grund i fakta (Jenkins m.fl., 2013). Precis som i mystik, hämtar rykten mycket av 

sin kraft i grundläggande mänskliga sociala behov. Relationsbyggande, 

självförhärligande och effektivitet pekas ut som de grundläggande sociala behoven 

bakom rykten (Bordia & DiFonzo, 2007). Rykten sprids också särskilt effektivt när 

informationsluckor uppstår på grund av brist på formell kommunikation, som då 

behöver fyllas med informell information i form av rykten (Bordia & DiFonzo, 

2007). 

3.3.6 Lägliga kontroverser 

Lägliga kontroverser handlar om kommunikation som skapar oenighet och 

diskussion vid en speciell tidpunkt (Jenkins m.fl., 2013). Det kan till exempel 

handla om aktuella nyheter eller trender i omvärlden som många inom en 

gemenskap kan känna extra starkt inför (Jenkins m.fl., 2013). Risker med lägliga 

kontroverser är om kommunikationen är för kontroversiell eller om lägligheten är 

fel för kommunikationen, parametrar som kan vara svårkontrollerade och komplexa 

att förutse (Jenkins m.fl., 2013). 

3.3.7 Delade fantasier 

Jenkins m.fl. (2013) pekar på att dagens nätverkskultur med sociala medier i stor 

utsträckning präglas av en gåvokultur snarare än den tidigare dominerande 

varukulturen. Fortsatt menar de att medan fantasier i en varukultur främst kretsar 

kring frihetsvärderingar, handlar en gåvokultur mer om gemenskap, ömsesidiga 

förpliktelser och därmed delade fantasier istället för individuella fantasier (Jenkins 

m.fl., 2013). Delade fantasier handlar således om att förstå 

varumärkesgemenskapen.  
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3.4 Varumärkesgemenskaper 

Kontexten som ett varumärkes samskapande och engagerande kommunikation sker 

inom är varumärkesgemenskapen. En varumärkesgemenskap innefattar 

medlemmar som delar kognitiva, materiella eller emotionella band gentemot ett 

varumärke (Munjal m.fl., 2019). I och med internets framväxt har möjligheterna för 

konsumenter att engagera sig inom varumärkesgemenskaper ökat (Munjal m.fl., 

2019). 

Att förstå vilken typ av varumärkesgemenskap som kommunikationen agerar 

inom och hur den agerar inom den specifika typen ger en bättre uppfattning om 

kontexten som den studerade kommunikationen verkar inom. Det finns tre typer av 

varumärkesgemenskaper där medlemmar interagerar på olika sätt: pooler (pools), 

nät (webs) samt nav (hubs) (Fournier & Lee, 2009). Pooler är den simplaste formen 

och innebär att medlemmarna är kopplade tillsammans tack vare gemensamma 

värderingar och mål (Fournier & Lee, 2009). Nät innebär att medlemmarna är tätare 

sammankopplade med varandra där relationer knyts mellan medlemmarna och inte 

bara från medlemmarna till varumärket (Fournier & Lee, 2009). Nav innebär att 

medlemmarnas gemenskap kopplas samman på grund av intresse för en central 

person (Fournier & Lee, 2009). Pooler, nät och nav skapar olika förutsättningar för 

varumärket att kommunicera i syfte inkludera konsumenter i samskapandet. Därför 

är det intressant att identifiera vilken typ av gemenskap som kommunikationen 

tilltalar, och verkar inom. 

Det kan finnas en fara i att som varumärke försöka kontrollera en 

varumärkesgemenskap för mycket (Fournier & Lee, 2009). Som varumärke är det 

mer effektivt att inta en samskapande roll där man skapar förutsättningar för 

medlemmar i gemenskapen att kunna bidra med sitt engagemang (Fournier & Lee, 

2009). 
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4. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur studien har genomförts och vilka vetenskapliga 

metoder som har använts. Den huvudsakliga metoden som har valts är en semiotisk 

analys. Inledningsvis presenteras och motiveras de olika val som har gjorts 

angående forskningsmetoden. Därefter presenteras och utvecklas de huvudsakliga 

dragen i den semiotiska analysen, hur urvalet har gjorts och hur analysen har 

genomförts. Slutligen diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden utifrån 

vetenskapsteoretiska begrepp. 

4.1 Val av metod 
Den här studien anammar ett socialkonstruktionistiskt vetenskapsteoretiskt synsätt, 

som innebär att sociala fenomen och meningsskapandet av verkligheten sker socialt 

när människor interagerar och kommunicerar med varandra (Perri & Bellamy, 

2012). Vår syn på varumärken och engagemang för varumärken ligger också i linje 

med det socialkonstruktionistiska perspektivet, där varumärkens symboliska och 

kulturella mening skapas när människor socialiserar och kommunicerar med 

varandra (Rosenbaum-Elliott m.fl., 2011). 

Vidare har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att 

undersöka vårt empiriska material. Flick (2018) förklarar att kvalitativ forskning 

som metod avser att undersöka, förklara och förstå sociala fenomen och hur 

människor skapar världen omkring dem, i relation till vad som är meningsfullt och 

ger insikt för dem. Vår studie ämnar förstå hur ett varumärke kommunicerar för att 

engagera sina följare, och detta kan förstås med hjälp av kvalitativ forskning då det 

avser att skapa mening för det man undersöker (Flick 2018). Genom att använda 

kvalitativ forskning som metod kan vi även utveckla teorier för att förklara olika 

typer av sociala frågor (Flick, 2018). 

Vi har valt att genomföra en semiotisk analys, som är en typ av innehållsanalys 

som är bra för att förstå olika teckens roll i meningsskapande (Bryman, 2008). Med 

tanke på sociala mediers multimodala natur, har den semiotiska analysen lämpat sig 

väl för vår studie (Poulsen & Kvåle, 2018). De multimodala analysmöjligheterna, 
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tillsammans med den semiotiska analysens förmåga att ge en förståelse för hur 

mening skapas (van Leeuwen, 2005), har varit avgörande i valet av analysmetod. 

Nedan förklaras den semiotiska analysen och dess beståndsdelar mer ingående. 

4.2 Semiotisk analys 
Semiotik handlar om att förstå teckens - även benämnda semiotiska resurser - roll i 

produktionen av mening (van Leeuwen, 2005). Bryman (2008) framhåller denotativ 

och konnotativ mening som två av de bärande beståndsdelarna i en semiotisk 

analys. Denotativ mening är den uppenbara och mer direkta meningen som ett 

tecken innehar, medan konnotation är den mer underliggande meningen som 

tecknet framkallar (Bryman, 2008). Denotationer är mer objektiva medan 

konnotationer är mer subjektiva, då konnotationer formas av tolkarens känslor och 

kultur och därmed påverkas tolkarens konnotationer av sig själv men även av 

tecknet (Fiske & Jenkins, 2011). Att analysera semiotiskt kommer ge vår studie 

verktyg för att tolka de tecken som finns i empirin och bidra till att förstå hur mening 

skapas för de som läser ord och bild (Bauer & Gaskell, 2000). Bauer och Gaskell 

(2000) menar att en semiotisk analys är en konstruktiv process där mening skapas 

genom att läsaren interagerar med materialet, där läsarens erfarenheter och 

kunskaper påverkar hur denne tolkar det. Genom att vi väljer att använda en 

semiotisk analys kan vi alltså försöka förstå hur läsaren av Romas inlägg kan skapa 

mening genom tolkningar av materialet.  

Andra begrepp inom semiotik har exkluderats i denna studie, såsom myter. Det 

är på grund av att det huvudsakliga fokuset i myter befinner sig mer på en 

makronivå och avser att belysa ideologiska värderingar i samhället (Rose, 2016). 

Myter är kopplade till vad som historiskt sett har ansetts som naturligt, och som 

skapats av sociala klasser för att förklara strukturer i samhället (Fiske & Jenkins, 

2011). Vår uppsats avser inte att undersöka hur kulturella eller sociala värderingar 

i samhället påverkar uppfattningen av Romas inlägg på Twitter. Vi vill undersöka 

vad det är som framställs och vilka subjektiva meningar som kan identifieras, alltså 

hur de framställs. 

4.3 Urvalsprocessen 
Inom kvalitativ forskning är det vanligt och fullt godtagbart att genomföra så 

kallade målstyrda urval där syftet med forskningen står i fokus över hur urvalet 
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sedan väljs ut (Bryman, 2008). Eftersom syftet med den här studien inte är att testa 

teorier eller skapa generaliserbarhet, har urvalet baserats på ett målstyrt insamlande 

i flera nivåer. 

Först och främst har vi valt ut ett varumärke som är bra på att engagera sina 

lojala konsumenter i samskapande processer i sociala medier, vilket AS Roma 

uppfyller (Lewis, 2018; Shah, 2018). Specifikt har vi valt att analysera AS Romas 

engelskspråkiga Twitterkonto på grund av den nytänkande karaktären på just det 

engelskspråkiga kontot (Lewis, 2018; Jones, 2018) samt våra egna språkkunskaper. 

Vi har valt att begränsa oss till att analysera inlägg på Twitter, dels för att mycket 

av den tidigare forskningen på samskapande och engagemang i sociala medier 

främst har fokuserat på Facebook (Munjal m.fl., 2019), men även för att Twitter 

kan vara en plattform som passar för varumärken som vill kommunicera med sina 

intressenter och få konsumenter att kommunicera med varandra om varumärket 

(Rui & Winston, 2010). Det är även så att visst material är bättre lämpat för en 

semiotisk analys (Bauer & Gaskell, 2000). Bauer och Gaskell (2000) betonar att ett 

slumpmässigt urval av material ska göras om man vill genomföra en semiotisk 

analys som är representativ för den större populationen. Eftersom att det inte är vårt 

syfte, har vi däremot valt att göra ett urval av materialet baserat på 

kommunikationens egenskaper, men även hur väl de passar in i en semiotisk analys.  

Inom fotbolls- och sportvärlden är spelartransfers något som engagerar fans till 

samskapande, och inte minst i sociala medier (Lewis, 2018). Vi har därför valt att 

fokusera på inlägg där Romas nya spelare presenteras. Dessutom går det att härleda 

spelarförvärv till specifika datum, vilket har underlättat insamlingen av data. För 

att avgränsa materialet till ett tidsmässigt hanterbart antal inlägg har vi valt 

spelarförvärv från säsongen 2017/18 och 2018/19. För att hitta Romas 

spelarvärvningar under de två säsongerna har vi använt oss av sammanställningar 

av spelarförvärv från Wikipedia som vi har bedömt som trovärdiga (“2018–19 A.S. 

Roma season”, 2019; “2017–18 A.S. Roma season”, 2018), där det under de båda 

aktuella säsongerna har köpts och lånats in totalt 35 spelare. Utifrån den listan har 

vi valt bort 13 spelare som endast kommit tillbaka från lånesejourer i andra klubbar, 

då de inte kan betraktas som nya spelare i klubben och därför sällan ger något 

särskilt nyhetsvärde. Vi har därefter använt oss av Twitters avancerade sökfunktion 

där vi efter datum har kunnat söka på alla inlägg som publicerats av Romas 

engelskspråkiga konto kring de aktuella datumen för de 22 återstående 

spelarförvärven. Utifrån sökträffarna har vi därefter valt ut de inlägg med högst 
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engagemang (flest likes, kommentarer, retweets) som rör det aktuella 

spelarförvärvet. För ett av de återstående spelarförvärven (Rezan Corlu) har vi inte 

kunnat hitta något inlägg på Twitter vilket har givit 21 spelare totalt. Av de 21 

spelarna har sedan 25 Twitterinlägg valts ut, i och med att vissa spelarförvärv har 

presenterats med flera inlägg med högt engagemang som vi har bedömt som 

relevanta och värda att ha med i analysen. Av de 25 inlägg som har valts ut för 

analysen består tio av rörlig bild, och resterande 15 av stillbilder. Vid analys av 

rörliga bilder kan man använda sig av stillbilder av de valda rörliga bilder för att 

presentera det material som man har valt för läsaren (Van Leeuwen & Jewitt, 2001). 

Under analysarbetet har vi däremot haft dessa videos i dess helhet för att bättre 

förstå vilka meningsskapande egenskaper filmerna har. 

4.4 Analysprocessen 
En viktig ambition för analysen har varit att låta empirin stå i fokus, på grund av 

vår ontologiska och epistemologiska utgångspunkt. Ontologi handlar om synen på 

verkligheten (Eksell & Thelander, 2014), och för den här studien har som tidigare 

nämnts ett socialkonstruktivistiskt synsätt på verkligheten antagits. Epistemologi 

handlar om hur kunskap nås och vilken roll forskaren intar (Eksell & Thelander, 

2014), och vårt epistemologiska förhållningssätt har inneburit en så neutral roll som 

möjligt där ambitionen har varit att låta empirin stå i fokus, i och med att vi har 

funnit ett intressant empiriskt fall som vi har velat skapa en större förståelse för. 

Eksell och Thelander (2014) kategoriserar fyra olika framställningsstrategier 

beroende på ontologisk och epistemologisk utgångspunkt, där vår studie går under 

kategorin “den sammanhållna fallbeskrivningen” i och med att empirin har fått stå 

i fokus och har setts som en social avspegling av verkligheten snarare än 

verkligheten i sig. 

Analysen har utgått från den analytiska abstraktionsstegen som är en process 

som förklarar det kvalitativa analysarbetet (Eksell & Thelander, 2014).  

Inledningsvis började vi med att summera och förpacka empirin, där vår empiri 

består av ett urval som vi har genomfört. Vid kodningen av materialet utgick vi 

delvis från vissa förutbestämda kategorier såsom samskapande och humor, men 

under analysarbetet var vi även medvetna om att nya kategoriseringar skulle 

uppenbara sig när vi väl började att kategorisera det empiriska materialet. Utifrån 

detta har vårt förhållningssätt varit av det abduktiva slaget, då vi har kombinerat 
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kodningen utifrån förutbestämda teorier och iakttagelser av det empiriska materialet 

(Eksell & Thelander, 2014).  

Analysen av det empiriska materialet har delats in i tre huvudsakliga faser. I den 

första fasen har en semiotisk analys genomförts på alla 25 inlägg. Den semiotiska 

analysen inleddes med att identifiera den denotativa meningen i varje inlägg. 

Utifrån denotationerna har vi undersökt vilka konnotationer den denotativa 

meningen ger upphov till. För att säkra kvaliteten på metoden har vi valt att först 

göra den konnotativa delen av den semiotiska analysen varje forskare för sig själv, 

för att sedan jämföra och diskutera oss fram till en gemensam förståelse för 

konnotationerna. Den andra fasen har skett kollektivt, där vi har identifierat teman 

i empirin utifrån de meningsproducerande beståndsdelarna som hittats i den första 

fasen. Den här fasen har innefattat det som Eksell och Thelander (2014) förklarar 

som ‘återförpackning och aggregering av empirin’. De tre övergripande teman som 

har hittats i empirin är krockar, referenser och mångtydighet. Den andra fasen har 

även inneburit ett skifte från varje enskilt inlägg, där fokuset istället har vänts till 

de återkommande teman som hittats i empirin. Dessa teman har identifierats med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. I den tredje och sista fasen av 

analysarbetet har vi fokuserat på relationerna mellan teman och kopplat dessa teman 

till relevant teori. Den tredje fasen innefattar även identifieringen av sambanden 

mellan dessa teman och hur de relaterar till varandra. Utifrån abstraktionsstegen 

som Eksell och Thelander (2014) beskriver har den tredje fasen verkat inom det 

som benämns ‘utveckla ett förklarande ramverk’, där fenomen, teorier och begrepp 

har satts i förhållande till varandra. I analyskapitlet redovisas de teman och samband 

som identifierats. Med utgångspunkt från analyskapitlet har en diskussion som 

innefattar slutsats och även förslag på vidare forskning formulerats.   

4.5 Metoddiskussion 
Bryman (2008) redogör för olika sätt att bedöma kvaliteten av en kvalitativ studie. 

Dels kan kvaliteten bedömas utifrån samma kriterier som en kvantitativ studie 

bedöms, det vill säga reliabilitet och validitet (Bryman, 2008). Dels kan kvaliteten 

bedömas utifrån helt andra kriterier än vad en kvantitativ studie bedöms utifrån, 

nämligen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008). Vi kommer nedan diskutera 

kvaliteten utifrån intern och extern validitet och reliabilitet, men använda begreppen 

mer anpassade för relevansen för den kvalitativa metodens syften och egenskaper.  
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När det gäller intern validitet och reliabilitet - vilket i vår studie främst berör 

hur replikerbara, verklighets- och begreppsnära resultaten mellan oss som författare 

är (Bryman, 2008) - har vi stärkt dem genom att först genomföra den konnotativa 

och mer subjektiva analysen var för sig. Extern reliabilitet har vi förstärkt genom 

att presentera vårt tillvägagångssätt på ett så transparent och genomgående sätt som 

möjligt. Dessutom har empiri som är statiskt använts. På så vis skulle andra forskare 

i efterhand kunna genomföra samma metod, på samma empiriska material. Det som 

kan ge en skillnad i resultat i ett sådant scenario är de subjektiva tolkningar som 

ingår och godtas i en semiotisk analys. Genom en förstärkt transparens kan 

åtminstone de subjektiva tolkningarna kritiseras och ifrågasättas av utomstående. 

Den externa validiteten försvåras av den unika och otypiska naturen på AS Romas 

varumärke och Twitterkonto. Det blir därför svårare att kunna generalisera och 

överföra de resultat som nås, till andra varumärken i andra branscher. Samtidigt är 

generaliserbarhet inte det huvudsakliga syftet med den här studien, eller kvalitativa 

studier i allmänhet för den delen (Bryman, 2008). Vi vill snarare uppnå en djupare 

förståelse för det aktuella empiriska materialet som i sin tur kan ge en djupare 

förståelse för det övergripande studerade forskningsområdet. Genom att förankra 

studien väl i tidigare litteratur och tydligt presentera vilka definitioner som har 

använts för olika begrepp har vi försökt att stärka den externa validiteten. 

En etisk reflektion har skett i samband med denna studie, där vi har valt ett 

Twitterkonto som är öppet för allmänheten. AS Romas konto är ett offentligt konto, 

där vi kan observera deras inlägg utan att behöva ha ett konto på plattformen. De 

inlägg som vi har inkluderat i vårt empiriska material har hittats genom en 

sökfunktion på Twitter, där alla inlägg som publicerats av @ASRomaEn går att 

finna. Om vi hade valt att göra vårt urval på privatpersoners konton så hade de 

etiska förutsättningarna sett annorlunda ut, men i och med att detta konto är 

tillgängligt för alla att ta del av anser vi att det inte är nödvändigt att be om samtycke 

från AS Roma och de som är ansvariga för deras konton på sociala medier. 
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5. Analys 

Se bilagor för empiriskt material. 

 

I analysen presenteras resultaten som den semiotiska analysen av AS Romas 

kommunikation i sociala medier har visat. Analysen tar sats i studiens syfte (se 

avsnitt 1.3.) och ämnar besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur kommunicerar en fotbollsklubb i sociala medier för att inkludera sina fans 
i samskapandet av varumärket? 
 
o Vilka meningsskapande egenskaper har AS Romas kommunikation i sociala 

medier? 
o Hur vänder sig AS Romas kommunikation till olika typer av 

varumärkesgemenskaper? 
 

Dispositionen av analysen utgår från frågeställningarna där de tre första delarna 

med referenser, mångtydighet och krockar främst berör de meningsskapande 

egenskaperna hos AS Romas kommunikation i sociala medier. Den fjärde delen 

behandlar sedan den andra delfrågeställningen som handlar om hur AS Romas 

kommunikation vänder sig till olika typer av varumärkesgemenskaper. Viktigt att 

poängtera är dock att det inte helt går att skilja mellan frågeställningarna där den 

ena frågeställningen enbart besvaras av en del av analysen. De två underliggande 

och operationella frågeställningarna är givetvis överlappande i många aspekter. I 

analysens femte del ämnas de två delfrågeställningarna kopplas till den 

övergripande frågeställningen genom att analysera AS Romas kommunikation 

utifrån hur den bjuder in fans till samskapande. 

5.1 Referenser 
I den undersökta empirin finns det en stor mängd referenser, och att analysera de 

referenserna handlar om att förstå hur de samspelar för att skapa mening, vilket i 

sin tur ger en bättre förståelse för hur Roma kommunicerar för att bjuda in till 

samskapande. För att förstå en referens krävs någon form av förförståelse som 
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ligger utanför den aktuella texten. Referenserna är således starkt kopplade till det 

konnotativa meningsskapandet som skapas bortom den uppenbara – eller 

denotativa – meningen. Två huvudsakliga mönster som kan utrönas i Romas 

kommunikation är interna och externa referenser. 

5.1.1 Interna referenser 

Det första mönstret bland referenser som används är att de i många fall refererar till 

Roma själva och inte minst till tidigare kommunikation och tidigare inlägg. En 

typisk sådan intern referens är att en (gammal eller nuvarande) spelare från Roma 

visas eller nämns. Genom att referera till andra spelare skapas konnotationer av att 

Roma är ett lag som är viktigare än enskilda individer, och framförallt genom att 

referera till gamla spelare såsom Francesco Totti, skapas en känsla av att laget 

Roma har funnits länge och kommer att finnas kvar. De som uppfattar de här 

referenserna får också en belöning i form av en större förståelse för det aktuella 

inlägget, och genom att använda gamla spelare som referenser belönas de som har 

varit trogna och kan sin historia särskilt väl.  

Andra interna referenser som används är symboler, uttryck och specifika 

händelser. En av de mest använda interna symboler är vargen, som är en del av AS 

Romas identitet och finns med i klubbemblemet. Förutom att vargen finns med i 

klubbemblemet som är närvarande i alla inlägg, finns den med som en emoji i 

flertalet inlägg och som det mest framträdande temat i inlägget som presenterar 

Patrick Kluivert (bilaga 15). Romas officiella klubbhymn Roma, Roma, Roma kan 

också ses som en intern symbolisk referens, och sången används i ett inlägg (bilaga 

8). Interna uttryck som används är Daje och Forza Roma, där det förstnämnda är 

ett Rom-slang för kom igen och det sistnämnda betyder ungefär kom igen Roma på 

italienska. Det refereras även till specifika händelser som berör AS Roma. Exempel 

på sådana är när Francesco Totti tackas av (bilaga 10), en sedan tidigare viral bild 

som återanvänts (bilaga 13) och en händelse där en av Romas spelarvärvningar 

misslyckades i sista stund (bilaga 25). Precis som användandet av spelarreferenser 

knyter alla de här referenserna an till Romas historia och identitet, där de som har 

mer förkunskap om Romas historia och identitet belönas med en utökad förståelse 

för kommunikationen.  
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Francesco Totti (bilaga 8 & 10). 

 

Utöver referenser till spelare, symboler, uttryck och händelser som har med AS 

Roma att göra, används en rad – i många fall subtila – referenser till tidigare inlägg. 

En sådan subtil intern referens är presentationen av Iván Marcano (bilaga 11) som 

består av en helt svart film och siffror i inläggets text som är totalt 

osammanhängande. Konnotationerna som skapas är att det är någon form av gåta 

som ska lösas, men i och med att det inte är en gåta utan bara en svart film med 

osammanhängande siffror, skapas en subtil referens till Romas tidigare 

spelarpresentationer som innehåller mycket gåtor och detaljer som behöver 

dechiffreras av läsaren. Samma typ av interna referens sker med bilden på Bryan 

Cristante (bilaga 12) som sedan byggs på med fler spelare i samma bild i senare 

inlägg (bilaga 16, 19, 22). En följetång skapas där meningsskapandet sker när de 

olika inläggen samspelar med varandra och bygger vidare på tidigare inlägg. 
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Exempel på intern referens till den egna kommunikation (bilaga 11). 

5.1.2 Externa referenser 

Det finns även externa referenserna i AS Romas kommunikation, som bygger på 

meningsskapande som sker både utanför tecknen i själva kommunikationen och 

utanför konnotationer som direkt är relaterade till AS Roma.  

En kategori av externa referenser som kan utläsas från konnotationerna av 

Romas kommunikation är aktuella händelser i omvärlden. Det handlar om 

händelser som är särskilt aktuella vid kommunikationstillfället och innefattar främst 

fotbollsrelaterade referenser. En fotbollsrelaterad aktuell händelse refereras till i 

inlägget som presenterar Steven Nzonzi, där VM-finalen i fotboll används som 

referens (bilaga 24). En mer genomgående kategori av tecken i Romas 

kommunikation är getter (bilaga 6, 7, 8, 10, 17). En konnotativ mening, utanför 

texterna med getter, är den pågående debatten inom fotbollsvärlden angående 

vilken spelare som är bäst genom alla tider, eller Greatest Of All Times (GOAT). 

En trend inom fotbollsvärlden på sociala medier är att använda akronymen GOAT 

– ofta tillsammans med bilder på getter eller get-emojis – när någon spelare har 

gjort något bra. Om man har den här förkunskapen skapar denotationerna med 
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getter en konnotativ referens till den här aktuella pågående debatten. Det är dock 

inte uteslutande fotbollsrelaterade aktuella händelser som det refereras till i AS 

Romas kommunikation. I ett inlägg (bilaga 10) används dels klipp på en vid tillfället 

mycket uppmärksammad räddningsaktion, där en man klättrar upp flera våningar 

på en husfasad och räddar ett barn som håller på att falla ner, samt det historiska 

mötet mellan Nord- och Sydkoreas ledare.  

 

 
  
  
 Exempel på referenser till aktuella händelser, (bilaga 17 & 10). 
 

 

Fenomen i omvärlden som inte berör en speciell händelse är en annan kategori 

av referenser som används i Romas kommunikation. Ett sådant fotbollsrelaterat 

fenomen är hur andra klubbar arbetar med att presentera spelare. Det här är något 

som refereras till både explicit (bilaga 7) och implicit (bilaga 6, 12, 14, 16, 19, 22, 

24). En liknande referens är den som används i presentationen av Cengiz Ünder 

(bilaga 5), som implicit åsyftar fenomenet med amatörmässigt producerade filmer 

som ofta görs av fotbollssupportrar på YouTube för att välkomna en spelare till ett 

nytt lag. Referenser till fenomen utanför fotbollen används också flitigt i Romas 

kommunikation. Referenser till klimatkrisen används i två inlägg, med ett filmklipp 

på ett till synes smältande isberg (bilaga 6), samt i manuset till presentationen av 

Aleksandar Kolarov (bilaga 7). Klimatkrisen är en referens som de flesta på något 
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sätt kan relatera till och förstå till skillnad från många av de fotbollsrelaterade 

referenserna eller de interna Roma-referenserna. Ett annat allmängiltigt fenomen 

som Roma refererar till är fidget spinnern, som kort skymtas i ett klipp (bilaga 6) 

vilket är en leksak som fick ett enormt genomslag under en kort tidsperiod. Likt 

klimatkrisen är fidget spinnern ett exempel på ett fenomen som vid 

kommunikationstillfället var högaktuellt och en referens som alla kan relatera till 

på ett eller annat vis. Det är däremot inte bara allmängiltiga aktuella fenomen eller 

händelser som Roma refererar till i sin kommunikation. Presentationsfilmen för 

Ante Ćorić (bilaga 10) är upplagd som ett montage av klipp från hela 

världshistorien, och är således fullt med historiska referenser, som till exempel 

Martin Luther King, månlandningen, andra världskriget, lanseringen av Iphone och 

dinosaurier. Förutom Ante Ćorić presentationsfilm används dock inte historiska 

referenser i några andra inlägg. Ytterligare en typ av fenomen som Romas 

kommunikation refererar till är kända personer, och då inte bara kända 

fotbollsspelare. I en presentationsfilm (bilaga 8) syns sångerskan Katy Perry. I en 

annan film (bilaga 10) syns bland andra Barack Obama, Steve Jobs, Kim Jong Un, 

Paul McCartney, Tupac Shakur, Michael Jackson och Martin Luther King. I 

ytterligare ett inlägg spelar artisten A$AP Rocky huvudrollen tillsammans med 

Roma-spelaren Javier Pastore (bilaga 18) och i ett annat omnämns Formel 1-föraren 

Lewis Hamilton (bilaga 7).  

 

 
 

Presentationsinlägg för Cengiz Ünder (bilaga 5). 
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Ännu en kategori av externa fenomen som AS Roma refererar till i sin 

kommunikation är kända varumärken. Först och främst rör det sig om sponsorerna 

som AS Roma har på sin matchtröja, vilka är Nike och Qatar Airways. I alla bilder 

och filmer där någon form av Roma-tröja syns kommer även något av de här två 

varumärkena med som en extern referens. De andra varumärkena som refereras i 

bilder och filmer dyker bara upp tillfälligt och är Apple (bilaga 10), Supreme (bilaga 

14) och Ikea (bilaga 23), där det i Supremes och Apples fall används uttalat med 

loggor, medan det i Ikeas fall handlar om en mer implicit referens som inte 

denotativt refererar till Ikea utan använder tecken som tillsammans skapar 

konnotationer som tveklöst handlar om Ikea. Genom att använda referenser till 

kända varumärken kopplas den meningsskapande processen ihop med betraktarens 

egna konnotationer av varumärkena. Apple, Nike och Supreme är alla varumärken 

som kan ge konnotationer av ungdomlighet och att stå för starka ideal. Qatar 

Airways, som är ett flygbolag från Qatar, ger antagligen upphov till andra 

konnotationer hos betraktaren som mer handlar om rikedom, olja och lyx, starkt 

kopplat till varumärket för staten Qatar. Ikea å sin sida kan skapa konnotationer till 

Sverige och enkelhet. Gemensamt för varumärkena som AS Roma refererar till i 

sin kommunikation är att de är oerhört starka och således oundvikligen skapar 

mycket konnotationer hos betraktaren. Detsamma kan sägas om många av de 

externa fenomen och aktuella händelser som Roma refererar till i sin 

kommunikation.  
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Presentation av Robin Olsen (bilaga 23). 

5.1.3 Referenser och spridbarhet 

Det är uppenbart att AS Roma använder olika typer av referenser som en 

genomgående kommunikativ strategi i sociala medier. De meningsskapande 

konsekvenserna som användandet av referenser leder till är att den 

meningsskapande processen till en stor grad flyttas utanför texten själv. Det leder i 

sig till att alla som deltar i den meningsskapande processen i AS Romas 

kommunikation kommer skapa sina egna unika konnotationer som är starkt 

beroende av förkunskap. 

Referenserna i Romas kommunikation bidrar till stor del till att öka 

kommunikationens spridbarhet. Många av referenserna anspelar på lägliga 

kontroverser som enligt Jenkins m.fl. (2013) kan bidra till att öka spridbarheten och 

göra en text mer producerbar. Ett sätt att se på lägliga kontroverser utifrån ett 

semiotiskt perspektiv är att de är konnotationer som många delar under en särskilt 

aktuell tidpunkt. Det är också konnotationer som många känner något inför. 

Klimatkrisen är ett exempel på en konnotation som många skulle dela och känna 

starkt inför om de såg ett isberg dras isär (bilaga 6). Inom Romas 

varumärkesgemenskap finns det andra mer specifika konnotationer som många 

skulle dela och känna mycket inför. Ett sådant exempel är hur Roma misslyckades 

med en värvning på ett snöpligt sätt, vilket de sedan refererar till i ett inlägg (bilaga 

25). Rykten, är inte lika enkla att hitta i Romas kommunikation som lägliga 

kontroverser. Snarare skulle rykten mycket väl kunna vara en effekt av 

ofullständigheten i mycket av Romas kommunikation, i och med att rykten uppstår 

vid informationsluckor från formell kommunikation (Bordia & DiFonzo, 2007). 

Det är dock svårt att hävda att Romas kommunikation lämnar luckor i 

informationen om att en ny spelare har värvats. I princip alla Romas inlägg är 

tydliga med att en spelare har värvats och vem den nya spelaren är. Däremot skulle 

sådana rykten kunna handla om varför kommunikationen ser ut som den gör, 

eftersom att den ofta är ofullständig och lämnar mycket tolkningsutrymme åt 

betraktaren.  

Referenserna kan också bidra till att skapa en mer humoristisk kommunikation 

för att på så vis öka spridbarheten (Jenkins, m.fl., 2013). För att förstå hur 

referenserna i Romas kommunikation bidrar till en humoristisk kommunikation kan 
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Specks (1991) humorprocesser appliceras på empirin. Den process som referenser 

främst verkar inom är humoristiskt nedvärderande, som enligt Speck (1991) innebär 

att humor sker på bekostnad av någon part, och innefattar således parodi.   

Parodin är en form av humor och referenser kan ge upphov till humor även om 

det inte är nödvändigt per definition. Romas kommunikation innehåller både parodi 

och referenser, vilket har framgått tidigare i analysen. Lyckad parodi leder enligt 

Jenkins m.fl. (2013) till en ökad känsla av gemenskap. Som nämnts tidigare (se 

teoretiskt ramverk 3.3.2) är en parodi en imitation av en stil, genre eller annan media 

(Berger, 1976, refererad i Buijzen & Valkenburg, 2004, s. 154). De parodiska 

inslagen i Romas kommunikation kräver en förförståelse om vad det är som 

imiteras. Presentationsfilmen för Cengiz Ünder kräver till exempel att betraktaren 

har en kunskap om en viss genre av amatörmässiga fotbollsfilmer från YouTube, 

för att det ska uppfattas som parodi. I många av presentationsfilmerna (t.ex. bilaga 

6, 7, 8, 10) drivs det med hur fotbollsklubbar i allmänhet producerar överdrivet 

genomarbetade presentationsfilmer. Om betraktaren däremot inte har någon 

förkunskap av fenomenet med överdrivet genomarbetade presentationsfilmer 

kommer det bli svårare att förstå parodin och referenserna.  
 

 
 

Parodi på överdrivet genomarbetade presentationsfilmer (bilaga 6). 

 

För att parodin ska fungera krävs det också en förståelse för att det faktiskt 

handlar om en parodi och inte bara en allvarligt menad imitation av en annan genre 

eller stil. Det krävs därför att betraktaren förstår ironin i parodin, alltså att det som 

kommuniceras inte egentligen är det som menas. Till exempel krävs det att man 

som betraktare förstår att AS Roma egentligen inte vill försöka producera ett snyggt 

montage med Cengiz Ünders snyggaste mål (bilaga 5), utan egentligen parodierar 

genren av fotbollsrelaterade amatörmässigt producerade YouTube-filmer. Ett 

tillvägagångssätt som Roma använder för att förstärka ironin och parodin är 

överdrifter. Genom att skapa överdrivna och oförenliga konnotationer hjälper Roma 

mottagaren att förstå att det aktuella fallet är en parodi.  
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Den humorskapande processen med upphetsning-lättnad som Speck (1991) 

nämner, tar sig uttryck i den meningsskapande processen för Romas 

kommunikation. Många av Romas inlägg ger upphov till någon form av förvirring 

för betraktaren som kan överföras till resonemanget kring upphetsning. Till 

exempel när Roma kommunicerar att de har värvat en ny spelare och publicerar en 

helt svart film med en rad svårbegripliga siffror ovanför. För att lättnaden ska uppstå 

krävs det att en lösning uppenbarar sig för betraktaren, vilket i det nämnda exemplet 

är en komplex och internt refererande lösning. Lättnaden från upphetsningen 

kommer inte från filmen i sig utan från hur Roma har kommunicerat tidigare. 

Samma mönster går att hitta i mycket av Romas kommunikation och den 

humorskapande processen med upphetsning-lättnad ligger nära resonemanget kring 

referenser.  

Vidare kan referenserna i Romas kommunikation kopplas till Jenkins m.fl. 

(2013) resonemang kring ofullständighet och även mystik och rykten i viss mån. 

Många av Romas inlägg skapar förvirrande konnotationer som kräver mycket 

förkunskap för att kunna förstå den tilltänkta meningen bakom. Romas 

kommunikation kräver en hög grad av intern eller extern inventering av kunskap i 

den meningsskapande processen. Med andra ord kräver den ofta uppstådda 

förvirringen efterforskning, både internt bland subjektiva tidigare erfarenheter och 

kunskaper, och externt i varumärkegemenskapen eller från andra externa källor. 

Jenkins m.fl. (2013) skriver att ofullständigt innehåll “...ger näring åt publikernas 

individuella och kollektiva intelligens” (s. 244), vilket Romas kommunikation 

stämmer in bra på. Mystik och ofullständigt innehåll är tätt sammankopplade men 

mystik handlar enligt Jenkins m.fl. (2013) sätt att se på det mer om att skapa 

illusioner och lura betraktaren, som sedan ska komma fram till sanningen. Här kan 

återigen Iván Marcanos helsvarta presentationsfilm (bilaga 11) appliceras som ett 

talande exempel, där betraktaren luras att tro att det finns en gåta att lösa, medan 

det i själva verket inte är någon gåta överhuvudtaget, utan endast en illusion av en 

gåta. Lösningen på illusionen förstås utifrån Romas tidigare kommunikation.  

De delade fantasierna som enligt Jenkins m.fl. (2013) präglar den nätverkade 

gåvokulturen, ligger i mångt och mycket i linje med resonemanget om interna 

referenser. De interna referenserna bekräftar medlemmars kunskap och drar på så 

vis upp skiljelinjerna mellan gemenskapen och den yttre världen. Många av de 

interna referenserna handlar om Romas kultur och historia som delas av de som har 

kunskap och är en del av gemenskapen. Förutom de interna Roma-relaterade 
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referenserna så kan de referenser som skapas av Romas humoristiska ton i 

kommunikationen också ses som en delad fantasi. De som anser sig förstå många 

av referenserna och humorn i Romas kommunikation kan således dela den 

förståelsen inom en gemenskap som sträcker sig bortom intresset för AS Roma och 

fotboll. 

 

5.2 Mångtydighet 
Ett tydligt tema bland konnotationerna från Romas kommunikation är att de kan 

tolkas på många olika sätt; det finns en påtaglig mångtydighet i kommunikationen. 

De interna och externa referenserna som används i det undersökta materialet bidrar 

till att utöka tolkningsmöjligheterna av kommunikationen, tolkningsmöjligheter 

som främst är kopplat till betraktarens subjektiva erfarenhet och förkunskap inom 

olika ämnen. De interna referenserna kräver mer förkunskap om Roma och fotboll, 

medan de externa referenserna ofta är mer allmängiltiga och enklare för någon utan 

insyn i fotboll eller AS Roma att uppfatta. Alla olika referenser skulle kunna 

placeras på en skala med breda referenser som många skulle förstå i ena änden och 

smala referenser som få skulle uppfatta i den andra änden. Tyngdpunkten på en 

sådan skala skulle i Romas fall ligga på den smala delen, där de flesta referenser 

befinner sig inom en fotbolls- eller Roma-kontext. I vissa fall kan ett inlägg vara 

fyllt med så pass många referenser att det kan vara väldigt svårt att förstå 

innebörden om man inte har förkunskap om dessa referenser, och därmed även 

riskera att förlora relevansen för en del av publiken. I andra fall kan enstaka 

referenser finnas, vilket öppnar upp för en annan, bredare tolkning som läsarna kan 

göra vilket i sig kan skapa en bredare uppfattning kring vad AS Roma faktiskt vill 

förmedla med deras innehåll. Det finns alltså både risker och möjligheter med hur 

Roma öppnar upp för många olika tolkningsmöjligheter i sin kommunikation. 

Samtidigt som det flitiga användandet av referenser smalnar av den ‘rätta’ 

tolkningen, breddas tolkningen i och med att referenser som inte uppfattas fullt ut 

fortfarande ger upphov till konnotationer och tolkningar. Genom att använda smala 

och svåra referenser blir också processen av meningsskapande mindre kontrollerat 

av Roma själva i och med att de som inte uppfattar referenser blir helt fria att tolka 

referensen utifrån sin egen förkunskap och världsbild. Om man som betraktare till 

exempel inte har sett Romas tidigare väldigt komplicerade spelarpresentationer 
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innan Iván Marcanos presentation (bilaga 11), kommer tolkningen helt fritt 

cirkulera kring någon slags gåta eller färgen svart. Vid sidan av de smala 

referenserna existerar även de breda och allmängiltiga referenserna som de flesta 

människor, oavsett fotbollsintresse kan uppfatta. Roma rör sig snabbt och fritt på 

skalan mellan smala och breda referenser vilket i sig öppnar upp för en mångfald 

av tolkningsmöjligheter.  

Ett annat typexempel på mångtydigheten i Romas kommunikation är 

användningen av getter, som är ett tema som återkommer i Twitter-inläggen. Det 

förekommer aldrig någon förklaring och eller något förtydligande i 

kommunikationen till varför getterna används utan tolkningen lämnas helt öppen 

för mottagaren. För mottagaren skulle getterna kunna kopplas till GOAT-debatten 

inom fotbollen som nämnts ovan (vilken fotbollsspelare som är Greatest Of All 

Times), men det skulle också kunna tolkas som något annat symboliskt, helt 

beroende på mottagarens konnotationer till getter. Det intressanta i 

kommunikationens mångtydighet är att den skapas av att förklaringar till hur 

kommunikationen ska tolkas på ‘rätt’ sätt utelämnas. Det ges i de flesta fall, få eller 

inga ledtrådar alls, till hur Roma själva har tänkt med kommunikationen.  
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Getter i Romas kommunikation (bilaga 6, 8 & 17). 

 

Romas kommunikation blir mer spridbar och producerbar tack vare 

mångtydigheten. Att kommunikationen kan tolkas på många sätt och att Roma inte 

ger någon direkt förklaring till hur de tänkt gör kommunikationen mer ofullständig 

och mystisk, vilket av Jenkins m.fl. (2013) framhålls som vanliga egenskaper hos 

spridbar och producerbar kommunikation.  

Mångtydigheten i Romas kommunikation kan även förstås utifrån Fiskes (1989) 

diskussion om relevansens centrala del i att skapa producerbara texter. Han 

framhåller att populär kommunikation präglas av mångtydighet i och med att det 

då kan bli relevant för fler människor i fler sociala kontexter, och att relevansen har 

en mycket viktigare roll än estetik för att skapa populär kommunikation (Fiske, 

1989). I Romas fall finns det en nästintill övertydlig tonvikt på relevans framför 

estetisk kvalitet. Som tidigare har nämnts, används amatörmässiga tekniker för att 
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förtydliga ironin i kommunikationen, vilket då visar på hur estetiken medvetet 

utelämnas för att istället ge plats åt relevans. Det är en relevans som skapas med 

hjälp av humor som i sin tur skapas av den ironiska tonen. I mångtydigheten ligger 

också en avgörande anledning till att Romas kommunikation kan ses som 

producerbar och inte skrivbar. Fiske (1989) menar att skrivbarhet präglas av en 

öppen men strikt förutbestämd tolkning från sändaren, medan producerbarhet 

präglas av att mottagaren ges utrymme att bestämma tolkningen på egen hand. 

Återigen kan getterna i Romas kommunikation exemplifiera hur Roma inte ger bort 

tolkningen för att istället erbjuda betraktaren många alternativa tolkningar. Om det 

finns en enligt Roma korrekt tolkning till getterna så ger de inga ledtrådar eller 

indikationer på vad den tolkningen skulle kunna vara. 

5.3 Krockar 
Ett mycket framträdande drag i den undersökta empirin är krockar och 

motsättningar som uppstår i den meningsskapande processen. Genom att analysera 

vilka typer av krockar som uppstår och hur krockarna uppstår kan ge en bättre 

förståelse för hur Roma bjuder in betraktaren till att engagera sig med varumärket. 

Begreppet krock används här som synonymt med motsättning. 

5.3.1 Krockar mellan världar 

En typ av krock som går att se i Romas kommunikation är mellan vitt skilda typer 

av konnotationer som tillhör olika typer av ‘världar’. Med världar åsyftas här 

konnotationer som kan sorteras in i samma övergripande kategori. För Roma blir 

fotbollsvärlden en frekvent förekommande värld, som innefattar konnotationer med 

till exempel spelare eller varumärket AS Roma. I många fall krockar de här 

fotbollskonnotationerna – eller fotbollsvärlden – med andra till synes inkompatibla 

världar och konnotationer. I några fall låter Roma fotbollsvärlden krocka med 

actionfilms-konnotationer (bilaga 6, 7), i andra med djurvärlden (bilaga 6, 7, 8, 15, 

17), och i några ytterligare fall med populärkulturella och allmängiltiga fenomen 

såsom kända artister och politiker (bilaga 8, 10, 18), aktuella fenomen och händelser 

(6, 7, 10) eller kända varumärken (bilaga 10, 14, 23). I andra fall sker krockarna på 

en mer detaljerad nivå genom att till exempel låta djur anta mänskliga drag (bilaga 

8). Motsättningarna i Romas kommunikation sker i många fall i ett högt tempo med 

många konnotationer som möter betraktaren under kort tid. Ett talande exempel på 
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hur Roma använder krockar i högt tempo är presentationsfilmen för Patrik Schick 

där en get som spelar schack varvas med Francesco Totti, Katy Perry och ett lejon 

med en mänsklig falsettröst. Krockarna sker i filmen inte bara mellan de olika 

världarna som de olika bilderna tillhör, utan även i de individuella klippen med till 

exempel mänskliga drag hos djur. 

 

  
 
Exempel på krockar mellan världar (bilaga 8). 
 

5.3.2 Förväntningar skapar krockar  

Krockarna i Romas kommunikation hör i stor utsträckning ihop med 

förväntningarna hos betraktaren. När förväntningen inte motsvaras skapas en krock 

och en motsättning. Exempelvis kan förväntningar från en seriös ton i texten för ett 

inlägg krocka när bilden nedanför inte alls har samma seriösa ton (t.ex. bilaga 12). 

Förväntningar skapas såväl kommunikativt av Roma själva som av betraktarens 

tidigare upplevelser och verklighetsuppfattning. Roma själva skapar förväntningar 

som i exemplet ovan med Bryan Cristantes presentation (bilaga 12) där texten 

bygger upp förväntningar om ett formellt och officiellt uttalande som sedan krockar 

med bildens mer amatörmässiga och informella konnotationer. En mer komplex 

kommunikativ strategi som Roma använder för att skapa förväntningar hos 

mottagaren är att använda en genomgående ton i flera inlägg efter varandra. 

Krocken kan då skapas genom att bryta den tonen och de uppbyggda 

förväntningarna. Ett exempel på en sådan krock är inlägget som presenterar Iván 

Marcano (bilaga 11), som består av en helt svart film som står i stark motsättning 

mot de tidigare filmerna med många klipp och mycket konnotativ och denotativ 

mening.  
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Krock mellan förväntningar i text och utfall i bild (bilaga 12). 

 

I vissa fall byggs förväntningarna inte upp av Roma själva utan finns redan hos 

betraktaren. Roma måste därför vara medvetna om betraktarens tidigare 

förväntningar för att kunna skapa en krock. Ett exempel är hur Roma leker med 

förväntningarna att en fotbollsklubb bör presentera sina spelare på ett seriöst och 

formellt sätt. Genom att skapa amatörmässiga och informella konnotationer skapar 

Roma en krock mellan de förväntningarna och kommunikationen. Krockar från 

förväntningar utifrån tidigare erfarenheter går även att applicera på resonemanget 

kring världar som krockar. Det finns en förväntning kring vilka tecken som hör till 

vilken värld, och när den förväntningen inte efterlevs skapas en krock. En get och 

en fotbollsspelare förväntas till exempel inte befinna sig i samma kontext (bilaga 

17), ett stridsflygplan förväntas inte eskortera en fotbollsspelare som precis ska 

landa (bilaga 25).  

I många fall ger krockarna i AS Romas kommunikation upphov till ironiska 

konnotationer, vilket innebär en motsättning mellan denotativ och konnotativ 

mening, alltså att en sak kommuniceras, medan en annan mening skapas. När en 

seriös ton används i texten av inlägget för att sedan följas av en mindre seriös ton i 
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bilden skapas ironi (bilaga 12). Ett annat exempel på ironi är när känslan och 

förväntningarna är att AS Roma ska göra sitt bästa och vara allvarliga men 

resultaten istället känns amatörmässigt och slarvigt gjorda. Det här går att se i flera 

inlägg där bildredigeringen känns mycket amatörmässig (t.ex. bilaga 5, 12). De 

använder sig även av samma typ av ironi i flera av deras inlägg. Ett exempel på det 

är hur de har en seriös text och bild, men där de har applicerat en Roma-tröja eller 

ett annat ansikte framför personen eller personerna i bilden (bilaga 12, 13, 14, 16, 

19, 22, 24). Det här skapar en krock då man som betraktare ser helheten som 

professionell och seriös, och det inklippta bryter mot den seriösa tonen. Ironi kan 

alltså ske både utifrån krocken som uppstår mellan uppbyggda förväntningar från 

Romas sida men även av förväntningar som finns hos betraktaren sedan innan. Till 

exempel en förväntning på att ett seriöst varumärke som AS Roma ska använda 

bildredigering på ett professionellt sätt som försöker efterlikna verkligheten.  

 
 

Exempel på krockar som skapar ironi (bilaga 16, 19 & 22). 

 

5.3.3 Krockar leder till humor  

Krockar är – som har framgått i analysen ovan – ett genomgående element i Romas 

kommunikation. Krockar kan med fördel föras över till inkongruensteorin som 

Speck (1991) identifierar som en av tre huvudsakliga processer som leder till 

humor, och som enligt honom uppstår när en motsättning uppstår som sedan får en 

lösning. I Romas fall är det inte alltid helt uppenbart vilken lösningen till den 
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uppstådda krocken är. Lösningen på den uppstådda inkongruensen går i vissa fall 

inte att hitta i texten i sig, utan kräver en förförståelse för referenser till 

utomtextuella element, som till exempel tidigare inlägg eller fenomen i 

fotbollsvärlden. En annan typ av inkongruens som Roma använder sig mycket av i 

sin kommunikation och som inte alltid kräver speciellt stor förförståelse är ironi, 

som skapas genom att något kommuniceras medan något annat menas. Roma 

hjälper i många fall betraktaren att förstå något som ironi eller parodi. Ett sätt som 

de erbjuder mottagaren en lösning är genom att överdriva. Genom att överdriva 

vissa inslag förstår betraktaren att det som kommuniceras egentligen inte är det som 

menas. Den denotativa uppenbara meningen skiljer sig alltså starkt från den 

konnotativa meningen med hjälp av överdrifter.  

Vilka av Specks (1991) typer av humor som kan uppfattas i många av Romas 

inlägg ligger till stor del hos betraktarens förkunskap och tolkningar. Tydligt är 

dock att inkongruens i de allra flesta fall är oberoende av någon större förkunskap. 

Att en get har människoarmar och spelar schack skapar en krock för alla som 

någonsin har sett en get. Krockar är alltså inte lika beroende av subjektiva 

tolkningar hos betraktaren för att bidra till humor, som till exempel referenser är. 

Motsättningarna i Romas kommunikation bidrar således till att tillgängliggöra den 

meningsskapande processen till fler. För att mottagaren ska kunna uppfatta humorn 

som många av krockarna skapar behövs alltså oftast ingen förkunskap.  

Speck (1991) identifierar fem olika humortyper utifrån de tre processerna med 

inkongruens, upphetsning-lättnad och humoristisk nedvärdering. I Romas fall 

förekommer typen full humor där alla tre processer samverkar ett antal gånger. 

Presentationsfilmen av Cengiz Ünder (bilaga 5) är ett exempel på full humor. 

Inkongruens skapas i krocken mellan förväntningarna som finns om hur en 

fotbollsklubb bör presentera sina nya spelare och det okonventionella sättet de gör 

det på. En förvirring, eller upphetsning, sker när man som betraktare blir förvirrad 

av den amatörmässiga produktionen, men förbyts till lättnad när den överdrivna 

tonen gör det uppenbart att det handlar om ironi. Humoristisk nedvärdering sker i 

och med att det finns en part som humorn sker på bekostnad av, vilket i det här 

fallet är de som producerar en viss typ av amatörmässiga fotbollsfilmer på 

YouTube.  
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Exempel på full komedi (bilaga 5). 

 

5.4 Varumärkesgemenskaper 
Till vem och vilka Romas kommunikation vänder sig hänger i mångt och mycket 

ihop med tidigare resonemang kring referenser och tolkningsmöjligheter i 

kommunikationen. De bredare referenserna som kräver mindre förkunskap 

angående fotboll och Roma vänder sig mer till de som inte redan är en del av 

gemenskapen eller en lös del av den, medan de smalare referenserna mer vänder sig 

till medlemmarna inom gemenskapen. 

Fournier och Lee (2009) kategoriserar varumärkegemenskaper i olika typer där 

varje typ innefattar olika former på hur medlemmarna i en gemenskap interagerar. 

Den mer simpla formen pooler, kan identifieras genom de som engagerar sig med 

varumärket, och med varumärkets övergripande värderingar i fokus. AS Roma 

använder sig av färgteman i form av röda, orangea och gula bilder och texter, vilket 

gör det väldigt lätt för deras följare att identifiera varumärket och dess 

kommunikation. Konnotationer som skapas då är anknytningen till 

fotbollsklubbens klubbfärger och man förstår genast vilken klubb det är. Även om 

vissa färger och symboler som är starkt kopplade till Romas identitet används i 

kommunikationen, finns det inte någon speciellt genomgående visuell ton. Stilen 

på kommunikationen blandas relativt fritt, vilket gör att medlemmarna i 

poolgemenskapen utifrån kommunikationen inte lika enkelt kan känna igen 

värderingarna som förenar dem. 

I och med att AS Romas kommunikation på sociala medier har utvecklats och 

använts under ett antal år har medlemmarna inom deras gemenskap (däribland deras 

supportrar, men även följare av deras konto) kunnat bygga upp en uppfattning för 

hur deras Twitterkonto kommunicerar. Det här exemplifieras genom 

återanvändningen av vissa teman, däribland amatörmässigt redigerade bilder, djur 

och överproducerade filmklipp. Den tydligaste typen av gemenskap som 
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kommunikationen vänder sig till i det här fallet är nät, där både medlemmarna av 

gemenskapen och utomstående betraktare tillsammans kan tolka kommunikationen 

och tillsammans skapa en uppfattning om innebörden av kommunikationen. Det här 

är även den starkaste formen av gemenskap, då medlemmarna har flera och mer 

varierande relationer i gemenskapen jämfört med de andra och skapar därför 

starkare band med varandra (Fournier & Lee, 2009). De som är aktiva följare av AS 

Roma på Twitter känner genast igen stilen på kommunikationen, då fotbollsklubben 

har använt den tidigare, men med nya betraktare kan nya tolkningar formas och 

diskuteras och stärka förståelsen av varumärkets kommunikation och därmed även 

stärka varumärkesgemenskapen. Hur AS Roma använder sig av ofullständigt 

innehåll kan ge upphov till att förståelse för kommunikation behöver skapas 

kollektivt mellan medlemmarna av gemenskapen. Om kommunikationen är 

svårtolkad och mångtydig, kan medlemmarna tillsammans behöva dechiffrera 

betydelsen av kommunikationen. Romas kommunikation skapar således goda 

förutsättningar för att meningsskapande ska ske inom gemenskapen och bidrar 

därför till en nätgemenskap.  

Den tredje typen av gemenskap, nav, är svårare att identifiera, men en central 

figur med stark koppling till AS Roma är den forne spelaren Francesco Totti. Hans 

avtackning används i ett inlägg (bilaga 10) och han är en central figur i klubbens 

historia. När medlemmar i nav skapar gemenskap över deras beundran för en 

specifik figur kan det bli svårt att återskapa gemenskapen när figuren inte längre är 

en aktiv del av varumärket. AS Roma använder dock populärkulturella figurer för 

att försöka återskapa denna gemenskap, genom att bland annat använda sig av 

filmklipp av kända musikartister. Även om dessa artister inte har en direkt koppling 

till fotbollsklubben kan medlemmarna i denna varumärkesgemenskap känna igen 

dessa personer och stärka relationerna med varandra och varumärket genom dem.   

Utifrån teorierna kring de olika typerna av varumärkesgemenskaper, går det att 

förstå att Romas spridbara och producerbara kommunikation ger goda 

förutsättningar för att förstärka varumärkesgemenskapen. Det går också att se att 

kommunikationen från AS Roma erbjuder många olika alternativ beroende på hur 

en medlem vill engagera sig inom en gemenskap. Den meningsskapande processen 

behöver därmed inte vara en statisk sådan. Roma kommunicerar i stora drag till de 

människor som är medlemmar i deras varumärkesgemenskap, men de tillåter även 

de utanför denna gemenskap att engagera sig med varumärket och skapa egna 

tolkningar av kommunikationen. Genom att erbjuda flera möjligheter för 
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medlemmarna i varumärkesgemenskapen att relatera till AS Roma, kan 

fotbollsklubbens kommunikation agera som ett verktyg för att skapa mening för ett 

stort omfång för de utanför och i gemenskapen. Romas kommunikation kan tilltala 

medlemmar i pool-gemenskaper genom att skapa en egen stil som präglas av 

humor, ofullständighet, referenser inom kommunikationen samt att framhålla 

Romas visuella och historiska identitet med bland annat gamla spelare och ett flitigt 

användande av visuella identitetssymboler. Till navgemenskaper vänder sig Romas 

kommunikation genom att ofta kretsa kring en spelare som medlemmarna i 

navgemenskapen kan idolisera. Till nätgemenskapen vänder sig Romas 

kommunikation främst genom den ofullständiga karaktären på kommunikationen 

som bjuder in till kollektiv tolkning och diskussion. Att Romas kommunikation 

vänder sig till många olika typer av gemenskaper ökar möjligheter för fler att skapa 

en djupare relation med varumärket. Munjal m.fl. (2019) definition av 

varumärkesgemenskaper betonar materiella, kognitiva och emotionella band som 

konstituerande för en varumärkesgemenskap. Tack vare Romas kommunikations 

förmåga att vända sig till de olika typerna av gemenskaper kan, framförallt de 

kognitiva och emotionella banden mellan varumärke, individ och gemenskap 

stärkas. 

5.5 Samskapande 
Ett sätt att få konsumenter att samskapa är genom att skapa spridbar kommunikation 

och ett sätt att göra det är att skapa producerbara texter (Jenkins, m.fl., 2013). Att 

sprida kommunikation från ett varumärke kan ses som en form av samskapande, 

både enligt Vallaster och von Wallpachs (2013) definition av samskapande av ett 

varumärkes mening och Zwass (2010) definition av samskapande av värde. 

Kommunikation som är spridbar kan därför även ses som mer trolig att leda till 

samskapande. Genom att analysera AS Romas kommunikation med utgångspunkt 

i producerbarhet och spridbarhet kan därmed en djupare förståelse skapas för hur 

en fotbollsklubb kommunicerar i sociala medier för att inkludera sina fans i 

samskapandet. Begreppen spridbarhet och producerbara texter är tätt 

sammankopplade, där Jenkins m.fl. (2013) teorier om spridbarhet är en 

vidareutveckling på Fiskes (1989) teori om producerbara texter.  

Utifrån den genomförda analysen av Romas kommunikation går det att se att 

kommunikationens meningsskapande process öppnar upp för samskapande av 
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varumärket, mycket beroende på att kommunikationen är producerbar. 

Kommunikationens producerbara egenskaper bidrar således till samskapandet av 

varumärket. Kommunikationens meningsskapande egenskaper ger Romas 

kommunikation en hög relevans för mottagarna, genom att på ett skickligt sätt 

öppna upp för en mångfald av tolkningsmöjligheter men samtidigt belöna de som 

besitter en högre förkunskap med en smalare utstakad tolkningsväg. De centrala 

meningsskapande egenskaperna hos Romas kommunikation är humor genom 

krockar och överdrifter, interna och externa referenser och ofullständigt innehåll. 

Egenskaper som är tätt sammankopplade med Jenkins m.fl. (2013) teorier om hur 

spridbart innehåll skapas, vilket i sin tur är kopplat till Fiskes teori (1989) om 

producerbara texter.  

Kontexten som Romas fans rör sig inom är varumärkesgemenskapen, som i AS 

Romas fall består av många redan starkt engagerade och lojala medlemmar, även 

kallade fans. Av analysen framgår det att Romas kommunikation kan vara relevant 

i flera olika typer av varumärkesgemenskaper och att det finns tolkningsmöjligheter 

för både den sedan tidigare mest engagerade och den som sitter på en låg förkunskap 

om AS Roma och fotboll. Den producerbara karaktären på Romas kommunikation 

bjuder in fans att engagera sig genom att skapa en tillräckligt stor lucka som 

mottagaren kan fylla med sitt eget meningsskapande. Den här samskapande 

meningssprocessen är central i hur Roma bjuder in sina fans till att samskapa.   

5.5.1 Spridbarhet och producerbarhet  

Analysen av spridbarheten hos AS Romas kommunikation handlar i grund och 

botten om huruvida kommunikationen är producerbar och därmed mer trolig att 

inkludera mottagaren i samskapandet. Det är tydligt att AS Romas kommunikation 

innehåller många av de egenskaper som Jenkins m.fl. (2013) listar för att något ska 

bli spridbart och således även producerbart. Inläggen öppnar upp för demokratiskt 

meningsskapande, där graden av förståelse för referenser kan påverka innehållets 

relevans för läsarna och även den betydelse som AS Roma försöker förmedla. 

Inläggen behöver därför inte ha en sluten mening för läsarna, då Roma i viss mån 

ger upphov till olika sätt för den meningsskapande processen att ske. 

I de sju egenskaperna som Jenkins m.fl. (2013) identifierar som starkt 

bidragande till kommunikationens spridbarhet är humor, ofullständigt innehåll samt 

parodi och referenser de egenskaper som är mest påtagliga i Romas 



 

 45 

kommunikation. De övriga fyra egenskaperna går att identifiera men är inte lika 

framträdande. Tydligt är också att de olika egenskaperna inte alltid är tydligt 

separerade utan existerar snarare i ett komplext samspel med varandra.  

Referenserna som används i Romas kommunikation bidrar till att bjuda in fans 

till samskapande, främst genom att skapa parodiska referenser som gör 

kommunikationen mer humoristisk. Humor i allmänhet och parodi i synnerhet är 

enligt Jenkins m.fl. (2013) starkt bidragande till att skapa en känsla av gemenskap. 

Referenserna i Romas kommunikation ger även upphov till en mångtydighet med 

ett stort omfång av tolkningsmöjligheter. Mångtydigheten skapar i sig en mer 

ofullständig och mystisk kommunikation som kan kräva kollektiva ansträngningar 

för att tolka. Kollektiva ansträngningar som kan leda till möjligheter för 

samskapande när fans interagerar inom nätverkade varumärkesgemenskaper. En 

annan framträdande del av Romas kommunikation är krockar mellan konnotationer 

som tillhör olika kategorier, eller ‘världar’. Krockarna kan ses bidra till spridbarhet 

och producerbarhet dels genom att skapa humor, men även genom att göra 

kommunikationen mer ofullständig och svår att tolka. 

5.5.2 Kontroll  

Som det har framgått av analysen av spridbarheten och producerbarheten ovan 

innehar Romas kommunikation en hög producerbarhet. Det vill säga, att 

kommunikationen öppnar upp en lucka där mottagaren kan producera mycket av 

meningsskapandet på egen hand. Roma ger bort en betydande del av 

meningsskapandet till läsaren och det är därmed läsaren som tillsammans med 

varumärket Roma skapar meningen utifrån kommunikationen. Speciellt utifrån en 

socialkonstruktivistisk syn på verkligheten och varumärken, där varumärket skapas 

i interaktionen mellan människors subjektiva verkligheter. 

På en meningsskapande nivå är Romas kommunikation mer symmetrisk än 

asymmetrisk, vilket påtalas som en nyckelfaktor för att lyckas med samskapande 

på sociala medier (Rosenthal & Pereira Zamith Brito, 2017). Romas 

kommunikation ger inte bort förklaringen till mottagaren utan ger en mångfald av 

tolkningsmöjligheter som bland annat beror på förkunskap. I många fall ger de en 

väg till den ‘rätta’ tolkningen, men det är inte alltid som hela meningsskapandet är 

avhängt på den ‘rätta’ vägen. Mening kan skapas utan en sådan korrekt och strikt 

tolkning, tack vare andra alternativa vägar till meningsskapande. Att det går att 
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tolka Romas kommunikation på många olika sätt stärker symmetrin där både Roma 

och läsaren får delta i meningsskapandet. Kommunikationens i många fall 

ofullständiga natur stärker även symmetrin i meningssamskapandet. Fördelarna 

med Romas producerbara och samskapande kommunikation kan förstås utifrån 

Singh och Sonnenburgs (2012) analogi med varumärkeskommunikation som en 

improvisationsföreställning snarare än en klassisk teaterföreställning. 

Ofullständigheten och de många tolkningsmöjligheterna i Romas kommunikation 

lämnar över en stor del av meningsskapandet till mottagaren. Roma regisserar 

därför inte meningsskapandet, utan erbjuder snarare ett grundläggande ramverk 

som meningsskapandet kan ske inom. Genom att använda både breda och smala 

referenser kan olika vägar till meningsskapande ske. Referenserna kan ses som 

rekvisita som Roma förser publiken med, och publiken improviserar sedan fram 

föreställningen med hjälp av den rekvisitan. 

5.6 Sammanfattning 
Analysens inledande del visar att Romas kommunikation innehåller många 

referenser och dessa referenser kategoriseras i externa och interna referenser. De 

interna och externa referenserna bidrar med olika meningsskapande egenskaper 

som i sin tur får konsekvenser för spridbarheten och producerbarheten hos 

kommunikationen. Den andra delen av analysen redogör för mångtydigheten som 

Romas kommunikation har. En mångtydighet som i mångt och mycket hänger ihop 

med referenserna, och som leder till en mer spridbar och producerbar 

kommunikation. I den tredje delen av analysen identifieras vilka motsättningar, 

eller krockar, som Romas kommunikation innehåller, hur de krockarna uppstår, 

samt deras konsekvenser för spridbarhet och producerbarhet. Därefter analyseras 

till vilka typer av varumärkesgemenskaper som Romas kommunikation vänder sig 

till, vilket till största del visar sig vara nätgemenskaper, tack vare vissa av 

kommunikationens meningsskapande egenskaper. Slutligen analyseras hur 

kommunikationen bjuder in fans för till den samskapande processen utifrån de 

tidigare presenterade delarna.  

Centrala resultat av analysen är: att relevans har en viktigare roll än kvalitet för 

att skapa kommunikation som bjuder in till samskapande; att humor kan vara en 

vital del i att skapa kommunikation som bjuder in till samskapande och att krockar, 

överdrifter och ironi kan bidra till att skapa humoristisk kommunikation; att det kan 
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vara vägvinnande att låta publiken delta i meningsskapandet och på så vis släppa 

på kontrollen över meningsskapandet. Resultaten ger en utökad förståelse för hur 

samskapande kan uppmuntras och hanteras, och nedan kommer de viktigaste 

slutsatserna att diskuteras. 
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6. Diskussion och slutsatser 

De viktigaste resultaten från analysen såsom relevans, kontroll av 

meningsskapandet och synen på kommunikationens roll i samskapandet diskuteras 

här och sätts i relation till tidigare forskning. Det föreslås även forskning som kan 

genomföras i framtiden för att få en djupare förståelse för hur varumärkens 

kommunikation kan bidra till samskapande. 

 

Resultaten från analysen visar på vikten av att vara relevant för att skapa 

kommunikation som bjuder in fansen till samskapande av varumärket. Att en viss 

typ av kommunikation är relevant för en typ av varumärke betyder däremot inte att 

andra varumärkens kommunikation kan använda samma strategier för att nå 

relevans hos sina, följare, fans eller intressenter. I AS Romas fall lyckas varumärket 

skapa relevans genom att använda en humoristisk ton och många referenser som 

delas inom varumärkesgemenskapen. Det betyder inte att alla varumärken, eller ens 

något annat varumärke skulle kunna skapa relevant kommunikation med samma 

medel. En av de viktigaste slutsatserna av analysen och studien är således att 

varumärket måste förstå sin egen varumärkesgemenskap och kommunikationens 

målgrupp för att kunna skapa relevant kommunikation. Inom forskningen på 

samskapande framhålls också vikten av att varumärken inkluderar samskapande i 

den övergripande strategin (Ind, Iglesias & Schultz, 2013).   

Ytterligare ett viktigt resultat som analysen kommer fram till handlar om hur 

mycket ett varumärke kan kontrollera den meningsskapande processen. AS Roma 

ger mottagaren stora möjligheter att delta i meningsskapandet och överlåter därmed 

en del av kontrollen över varumärket till sin publik. Det kan ses som att 

varumärkesengagemang sker på bekostnad av varumärkeskontroll. Balansen 

mellan att kontrollera hur publiken, fansen eller intressenterna ska uppfatta 

varumärket och att skapa kommunikation som engagerar dem blir – utifrån vad den 

här studien visar – ingen enkel process och kräver ett stort fokus på att strategiskt 

lära känna kommunikationens mottagare. Sättet som AS Roma kommunicerar på 

ger alltså upphov till både risker och möjligheter. Risker som innebär en minskad 

kontroll över hur varumärket ska uppfattas av deras fans, men möjligheter som 
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innebär en kommunikation som skapar och hanterar engagemang hos fansen på ett 

bra sätt.  

Faktumet att AS Roma i stor grad öppnar upp för publiken att forma sina egna 

uppfattningar och tolkningar av varumärket, visar att AS Roma är medvetna om att 

de inte förväntar sig att mottagaren av deras information förstår och uppfattar det 

på det sätt som AS Roma förväntar sig att de gör. Den traditionella 

transmissionssynen på kommunikationen där sändaren av information förväntar sig 

att mottagaren förstår budskapet bryts och ersätts med en mer öppen men strategisk 

kommunikation som tillåter publiken att delta och engagera sig med varumärket. 

Inläggen de publicerar på Twitter tycks kunna ha olika betydelser beroende på vem 

det är som tolkar dem. Under den tidsperiod som empirin har hämtats från visar 

analysen att det har skett en utveckling från en objektiv form av kommunikation till 

en mer subjektiv sådan. Det har skett ett skifte från kommunikation som bara kan 

uppfattas på ett särskilt sätt till en kommunikation som öppnar upp för flera olika 

typer av tolkningar, där tolkningar av kommunikation kan variera beroende på hur 

mycket förkunskap man har om både varumärket och externa referenser. Analysen 

visar att AS Romas kommunikation sällan har en specifik innebörd och genom 

denna mångtydighet kan publikens tolkningar bidra till samskapandet av 

varumärket.  

Inom tidigare forskning på samskapande finns det en generell övertro på att om 

ett varumärke med kommunikation inkluderar sina konsumenter, så kommer 

konsumenterna att lyssna och delta i samskapandet. Den här övertron på 

kommunikation hänger samman med transmissionssynen på kommunikation där 

det som kommuniceras förväntas skapa exakt samma mening för sändare och 

mottagare. Genom att problematisera processen med att kommunikativt inkludera 

konsumenter anammar vi ett mer meningsskapande synsätt på kommunikation där 

mening skapas i en komplex social process där konsumenterna, fansen eller följarna 

ges större ansvar i meningsskapandet. 

Sammanfattningsvis har den här studien bidragit med att visa hur en 

fotbollsklubb med lojala och engagerade fans som publik, kan kommunicera för att 

engagera den publiken i samskapandeprocessen. Resultaten visar att genom att 

använda referenser, humor, ironi och ofullständig kommunikation, kan 

fotbollsklubben AS Roma skapa kommunikation som på ett bra sätt inbjuder 

mottagarna att engagera sig med. Resultaten ger också en utökad förståelse för hur 
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varumärken mister en del av kontrollen över kommunikationens meningsskapande 

för att vinna engagemang. 

6.1 Vidare forskning 
Forskningsområdet som den här studien verkar inom, är ett område där tekniska 

faktorer skapar nya förutsättningar för hur varumärken kan kommunicera. En 

kvalitativ semiotisk analys har genomförts på ett specifikt fall med en italiensk 

fotbollsklubbs Twitterkonto. Att utöka förståelsen med hjälp av kvantitativa studier 

för att se hur varumärken med fans, kan skapa engagerande kommunikation skulle 

kunna ge stöd för de kvalitativa resultat som vunnits. Studien har dessutom intagit 

ett sändarperspektiv där fokus legat på hur kommunikationen faktiskt ser ut. Att 

istället inta ett mottagarperspektiv och undersöka effekterna av kommunikationen 

hade kunnat ge ny förståelse vad mottagare upplever och hur de uppfattar 

varumärket utifrån den här typen av samskapande kommunikation.  

Ännu en framtida tänkbar studie hade varit att fokusera på strategiska 

avvägningar och den strategiska processen som det innebär att skapa den här typen 

av kommunikation. Det skulle kunna innebära kvalitativa intervjuer med 

varumärken som arbetar strategiskt för att skapa engagerande och samskapande 

kommunikation. 
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