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Abstract 
 
Purpose – The purpose of this study is to examine the differences in marketing of skincare 
products on Instagram against a female or male target audience. By studying the companies 
concepts on Instagram we examine which gender stereotypes is being used to inspire women 
and men.  
 
Method – To fulfill the purpose, the authors have studied six different Instagram accounts 
within skincare marketed against women and men. A small-N-studie was done through a 
semiotic picture analysis. By studying the denotation and connotation of the pictures we did an 
analysis where we used theories from the Theoretical Background. Thenceforth we did group 
interviews to strengthen our connotations with the support from other peoples opinions with 
different experiences and backgrounds. To regulate the analysis we used headlines as overview, 
product-pictures, inspiration/lifestyle pictures and quotes both in the own analysis and in the 
group interview. 
 
Findings – The result of the group interviews was that many of the groups mentioned common 
descriptions and associations to the pictures on the Instagram accounts. Their perceptions was 
generally in the line of what we discovered through our own denotations and connotations even 
though ours was more detailed. From the theories and the discovered findings from the semiotic 
picture analysis and the group interviews we could identify gender stereotypes in the different 
Instagram accounts. This was shown through the colour-palettes, the life style that was 
promoted, the hobbies and the props in the product pictures. These findings clearly showed the 
signs of old gender stereotypes regarding what it means to be a man or a woman. 
 
Implications – The implications of the study is that the gender stereotypes will continue to 
exist and develop even on New Media. This leads to more limitations for women and men and 
continued inequality. The fact that this phenomenon is also on New Media means that the 
gender stereotypes has an even bigger impact on people, as it reaches to a larger group of people. 
 
Limitations – What influenced the size of the study was, among other things, the time 
limitations of the study. This limited the amount of participants in the group interview, the 
number of methods and even the extent of the theoretical background. If the study had been 
done during a longer period of time the study could have been more extensive which would have 
strengthened the findings of the study.  
 
Keywords – Gender stereotypes, Instagram, gender, marketing, skin care products, social 
media, New Media 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med studien var att studera skillnader i marknadsföring av hudvårdsprodukter 
riktat till kvinnor respektive män på Instagram. Genom att titta på helhetskonceptet av 
företagens instagramkonton utreds vilka könsstereotyper som används för att inspirera kvinnor 
och män till att följa dem på Instagram. 
 
Metod – För att uppfylla syftet har sex olika instagramkonton inom hudvård riktade till 
kvinnor respektive män studerats. Först gjordes en små-N-studie i form av en semiotisk 
bildanalys. Genom att studera denotation och konnotation av bilderna genomfördes en analys 
där vi även använde teorier från Teoretisk Bakgrund. Därefter genomfördes gruppintervjuer 
för att stärka konnotationen med hjälp av andra personers erfarenheter och åsikter. För att ge 
struktur åt analysen och se till att liknande delar av kontona granskades delades kontona upp i 
kategorierna Översikt, produktbilder, inspirations-/livsstilsbilder och citat i både den egna 
analysen och gruppintervjun.  
 
Resultat – Resultatet av gruppintervjuerna var att många grupper nämnde gemensamma 
beskrivningar och känslor av de olika kontona. Deras uppfattningar gick generellt i linje med 
vad vi kommit fram till i den egna denotationen och konnotationen, även om den var mer 
utförlig. Utifrån insamlade teorier och insamlad empiri från semiotisk bildanalys och 
gruppintervjuer identifierades könsstereotyper på de olika instagramkontona, vilket syntes 
genom färgval, uttryck av livsstil, fritidsintressen och rekvisita i produktbilder. Detta visade 
tydligt på kvarlevandet av gamla könsstereotyper om vad det innebär att vara man och kvinna. 
 
Implikationer – Implikationen för studien, alltså vad undersökningen pekar mot och verkar 
leda till, att könsstereotyper fortsätter att finnas och frodas, även på New Media. Detta leder till 
fler könsroller, fler begränsningar för kvinnor och män och fortsatt ojämställdhet. Att 
fenomenet även finns på New Media innebär att könsstereotyperna har större påverkan på 
människor, och att de också når ut till ännu fler människor. 
 
Begränsningar – Det som påverkar arbetets omfång och resultat är bland annat den 
begränsade tiden på vilken studien genomfördes, vilket begränsade antalet deltagande vid 
gruppintervjun, antal metoder och även djupet i den teoretiska bakgrunden. Hade studien 
utförts vid en längre tidsperiod hade studien kunnat vara mer omfattande vilket skulle ha stärkt 
studiens resultat. 
 
Nyckelord – Könsstereotyper, Instagram, genus, marknadsföring, hudvårdsprodukter, 
sociala medier, New Media 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  
 
Examensarbetet behandlar könsstereotyp marknadsföring på Instagram. Studien fokuserar på 
sex företag som erbjuder produkter inom hudvård, där tre av företagen vänder sig till kvinnor 
och tre av dem vänder sig till män. Studien fokuserar på att ta reda på hur företag utnyttjar 
könsstereotyper för att rikta reklamen mot kvinnor och män. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Varje dag scrollar 75 miljoner aktiva instagramanvändare genom sina flöden och bemöts av 
bilder från nära och kära, idoler och olika inspirationskanaler som de valt att följa. Instagram 
har idag 400 miljoner aktiva användare och har snabbt växt från att endast vara en trendig IOS-
app till att bli ett populärt socialt nätverk som även finns för Android och webben (Smith, 2016). 
Instagram startades 2010 och har sedan dess vuxit med stadig takt (Olsson, 2015). Numera 
marknadsför sig även företag på mediet genom skräddarsydda flöden som tydligt förhåller sig 
till företagens marknadsstrategier.  
 
Marknadsföring i sociala medier är ett relativt nytt fenomen som väldigt många företag idag 
använder sig av som en del av deras marknadsföringsplan. Marknadsföring i sociala medier till 
skillnad från traditionell media möjliggör en tvåvägskommunikation mellan säljare och köpare. 
Det ger möjlighet att lyssna, iaktta och delta i konversationer mellan företag och kunder som 
kan leda till känslan av tillit till företaget. Sociala medier bidrar till en effektiv återkoppling från 
kunder eftersom de kan kommentera, gilla eller dela inlägg och på så sätt uttrycka sina åsikter 
om ett företag och/eller dess produkter. Eftersom man får snabb respons på publikationer får 
företaget reda på vad kunder eller potentiella kunder vill ha eller behöver, vilket gör att 
marknadsföringsstrategin kan baseras på användarens verkliga behov, varpå man kan rikta 
resurserna där de behövs. (Kerpen, 2011) 
 
Beroende på vilka konton varje användare beslutar sig för att följa skräddarsys användarens 
flöde efter individen, vilket gör att vi endast bemöts av de bilder vi själva valt. Instagram kan 
användas som en inspirationskälla som avspeglar ens egen livsstil. Media har idag mer makt än 
någonsin att utforma och påverka människors självbilder, och därför är det viktigt och 
intressant att studera sättet de utnyttjar detta på. Genom att anta ett genusperspektiv syftar 
rapporten till att uppmärksamma skillnaderna i marknadsföring riktat mot kvinnor respektive 
män. Vi vill också undersöka om det finns skillnader i hur marknadsföring i just sociala medier 
påverkar människor jämfört med marknadsföring i mer traditionell media. Vi har valt att 
granska varumärken inom hudvårdsprodukter för att utgå ifrån jämförbara produkter till 
kvinnor och män.  
 
Genusforskaren Hirdman, professor i historia vid Stockholms Universitet, lanserade begreppet 
genus i Sverige redan år 2001 (Sand, 2013). Hon beskriver genussystemet som en ordning där 
könet konstrueras socialt efter en isärhållande och en hierarkisk princip. Den isärhållande 
principen syftar på att manligt och kvinnligt ses som två skilda saker som står i motsats till 
varandra, och den hierarkiska principen betonar att kvinnor är underordnade män  (Hirdman, 
2001). Tesen för arbetet är att media idag ständigt befäster och bekräftar utformandet av 
stereotypiska könsroller för kvinnor och män.  
 
Idag anses det självklart att kvinnor och män ska följa stereotyper för vad som är manligt och 
kvinnligt, och allt eftersom människor blir matade med detta så blir det också en sanning. 
(Nelsson & Nilsson, 2013). Problemet med det ständiga bekräftandet av könsroller är att det 
gör män och kvinnor ojämställda, eftersom manligt ständigt ses som överordnat kvinnligt 
(Hirdman, 2001). Hirdman menar att den ständiga könsindelningen hänger samman med en 
större struktur som genomsyrar hela samhället, och som resulterar i kvinnors strukturella 
underordning vad gäller deras ekonomi, deras sociala liv och deras sexualitet (2001).  
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Genom att upptäcka och belysa strukturer som dessa kan vi förändra dem. Därför är det 
intressant och viktigt att analysera skillnaderna i marknadsföring riktat mot kvinnor och män, 
för att branscher inom marknadsföring och reklam ska kunna motverka detta i framtiden. Vi 
anser att företag i skapandet av varumärken ska vara kritiska till hur de utformar sin 
marknadsföring eftersom det berör och påverkar många människor varje dag.  
 

1.1.1 Instagram och informatik 
 
Enligt University of Michigan (2013) kan  informatik  definieras:  The study of 
information and the ways information is used by and affects human beings and social 
systems. 
 
För människor är kommunikation en väldigt stor del när det kommer till att integrera och 
utveckla samhället, och idag finns det helt nya sätt att kommunicera på som kallas för sociala 
medier. Denna typ av kommunikation som baseras på internet är revolutionerande på det sätt 
det ger människor möjlighet att skapa information genom bara några enkla knapptryckningar 
på datorn eller mobilen (Det sociala fenomenet, u.å.).  
 
Informatik handlar även om informationsteknologi, tekniken man använder för att 
kommunicera och dela information. Instagram är en app och ett socialt media för mobilen där 
privatpersoner och företag kan publicera bilder och videos från sitt eget bildbibliotek i mobilen. 
Studier visar att 90 procent av amerikanska mobilanvändare använder appar, vilket tydligt 
visar på att appar är en viktig del i konsumenters sätt att interagera med innehåll. Det visar 
även på att det är där marknaden för mobilt internet tycks vara på väg, och att användning av 
datorer verkar ha ersatts av mobiler (Loewy, 2015). 
 

1.1.2 Instagramkonton som granskas 
 
Nedan följer de instagramkonton som rapporten granskar.   
 
The Body Shop 
The Body Shop är ett varumärke som sedan 2006 ägs av företaget L’Oréal. The Body Shop 
startades 1976 av Anita Roddick i Brighton och har sedan dess vuxit till att finnas i 65 länder 
och har 3000 butiker. Varumärket är känt för att inte vara testat på djur, det säljs i 
återvinningsbara paket och företagens inköp stödjer fattiga producenter i tredje världen. 
Varumärket erbjuder produkter inom ansiktsvård, kroppsvård, och make-up, hår, doft, och 
innehar även produkter speciellt inriktade till män. The Body Shops instgramkonto heter 
thebodyshopse (The Body Shop, u.å.). 
 
Nivea  
Nivea är världens största varumärke inom hud- och skönhetsvård och har funnits i 130 år. 
Märket ägs av företaget Beiersdorf. Märket säljer produkter inom dusch och tvål, bodylotion 
och handkräm, deodorant, ansiktsvård, läppvård och solskyddsprodukter. Nivea har även ett 
hudvårdsmärke för män, men som saknar ett eget instagramkonto och detta kommer därför 
inte behandlas i undersökningen. Niveas Instagramkonto heter NiveaSverige (Nivea, u.å.). 
 
Clinique 
Clinique är ett smink- och hudvårdsmärke till kvinnor som grundades 1968. Clinique skriver 
att de vill att deras klienter ska känna igen dem som ett smart val, att de är innovativa och 
levererar högkvalitativa, säkra, allergitestade, parfymfria produkter som är designade för att 
framhäva naturlig skönhet. Märket har produkter inom både hudvård och smink. Produkterna 
rörande hudvård är bland annat BB-cream, CC-cream, rengöring och make-up-borttagning, 
exfoliering och masker, serum, fuktighetskräm, ögon- och läppvård samt hand- och 
kroppsvård. Även Clinique har en egen serie för män, men dessa produkter saknar ett eget 
instagramkonto. Cliniques instagramkonto heter Clinique (Clinique, u.å.). 
 
L’Oréal Men Expert 
L’Oréal Men Expert är en produktserie inom varumärket L’Oréal Paris, som ursprungligen är 
riktat mot kvinnor. Redan 1909 startades det som senare blev L’Oréal av Eugène Schueller. 



 

10 
 

Serien L’Oréal Men Expert innehåller ett 30-tal produkter riktade till olika hudtyper såsom 
känslig, torr eller fet hud, då man kan välja mellan mattande, uppfriskande eller återfuktande 
produkter. Varumärket innehåller olika typer av ansiktscreme, ansiktsrengöring, anti-age-
creme, ansiktsskrubb, ögoncreme, after-shave och deodorant. L’Oréals instagramkonto för män 
heter Lorealmen (L’Oréal, u.å.). 
 
Jack Black 
Jack Black är ett varumärke som startades år 2000 av Curran Dandurand, Jeff Dandurand och 
Emily Dalton. Företaget startades eftersom det under den tiden endast fanns ett fåtal 
hudvårdprodukter med hög kvalitet för män. Förpackningen designades för att tilltala en 
maskulin estetik. Jack Black beskriver att män helst inte vill spendera mycket tid framför 
spegeln och har därför utformat lättanvända produkter med noga utvalda ingredienser. Jack 
Blacks instagramkonto heter Getjackblack (Jackblack, u.å.). 
Recipe for Men 
Recipe for Men startades 2004 av Jesper Rönnbäck, Jesper Matsch och Mikael Snabb. 
Varumärket beskriver sig självt som “logisk hudvård utan konstigheter”, specialanpassat för 
scandinaviskt klimat och den manliga hudens behov. Idag finns Recipe for Men i 25 länder och 
säljs i många av världens finaste varuhus. Varumärket innehåller ansiktscreme, färgad 
ansiktscreme, täckstift till acne, concealer, ansiktsrengöring, anti-age-creme, ansiktsskrubb, 
ögoncreme, ögonmask, mjällschampoo, after-shave, bodylotion, skäggolja och deodorant. 
Recipe for mens intagramkonto heter Recipeformen (Recipe for men, u.å.). 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I bakgrund och problembeskrivningen framgår att stereotyper för vad som är manligt och 
kvinnligt är något som idag normaliseras och inte ifrågasätts av samhället. Det framgår även att 
dessa stereotyper bidrar till att göra män och kvinnor ojämställda. Därmed är syftet med denna 
studie: 
 

Att studera skillnader i marknadsföring av hudvårdsprodukter riktat till 
kvinnor respektive män på Instagram. Genom att titta på helhetskonceptet 
av företagens instagramkonton utreds vilka könsstereotyper som används 
för att inspirera kvinnor och män till att följa dem på Instagram.  
 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Som syftet tydliggör vill 
studien ge en bild av hur konceptet för manlig och kvinnlig marknadsföring av 
hudvårdsprodukter tar sig i uttryck på Instagram. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

[1] Använder företag könsstereotyper för att marknadsföra hudvårdsprodukter på 
Instagram? 

Efter att fastställt om företag använder sig av könsstereotyper vill vi ta reda på hur skillnaderna 
tar sig i uttryck. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vad är det för skillnad på marknadsföring av hudvårdsprodukter på Instagram riktat 
till kvinnor respektive män? 
 

1.3 Omfång och avgränsningar 

Rapporten studerar sex företags Instagramprofiler och analyserar vilka tänkbara 
könsstereotypiska antaganden som utnyttjas för att rikta varumärket till män respektive 
kvinnor. För att välja jämförbara konton har vi valt att studera varumärken inom hudvård. Sex 
varumärken har valts varav hälften vänder sig till män och hälften till kvinnor. Varumärkena 
riktade till kvinnor är The Body Shop, Nivea och Clinique. Varumärkena som vänder sig till män 
är Bulldog, L’Oréal Men Expert och Recipe For Men. Vi har valt att avgränsa oss till sex 
varumärken eftersom vi gör omfattande analyser av varje varumärkes instagramkonto som 
består av många bilder. Vi anser att sex Instagramkonton är lagom eftersom analysen är 
djupgående, men att det även ska gå att se mönster som återkommer hos samtliga konton.  
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En viktig avgränsning för rapporten är att Instagramkontona kommer att analyseras ur ett 
heteronormativt perspektiv. Den kommer därför inte att behandla hur Instagramkontona kan 
analyseras ur ett queer-perspektiv. Queer är ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om 
normalitet om kön och sexualitet. Att vara queer kan innebära att man inte vill definiera sitt 
kön eller sin sexualitet. En del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet. 
Heteronormativiteten bygger på tanken att det endast finns två kön, man och kvinna, och att 
dessa kön är olika, utesluter varandra och kompletterar varandra. Den uppfattning som är 
normativ är även att det kön som individen tilldelas vid födseln är det kön som hen ska känna 
sig hemma med. Personer som följer detta mönster kallas för cis-personer. Heteronormen 
innebär att människor förutsätts vara heterosexuella och att man vill leva och ha sex med 
personer av ett annat kön än sitt eget. Till heteronormen hör även en stark föreställning om att 
tvåsamhet är det enda och bästa sättet att ha relationer på (RFSL, 2015). 

Rapporten behandlar inte varumärkesstrategier i allmänhet eftersom det skulle göra rapporten 
alltför omfattande, utan fokuserar på genusperspektivet och skillnader mellan manligt och 
kvinnligt. Vi kommer inte att analysera varumärkena efter budget, mellan eller lyx utan 
fokuserar endast på studera skillnader i manligt respektive kvinnligt uttryck.  

Eftersom färger och uttryck har olika betydelser inom olika kulturer så är en avgränsning att 
endast studera utifrån den västerländska kulturen. 

 

1.4 Disposition 
 
Rapporten inleds med Bakgrund och problembeskrivning för att presentera en bakgrund till 
studien. Därefter presenteras studiens Syfte och de Frågeställningar som utgör 
examensarbetet. Därefter kommer Metod och genomförande som ger en överblick av 
arbetsprocessen som innefattar bildanalys med denotation och konnotation och 
gruppintervuer. Därnäst kommer Teoretiskt ramverk där vi presenterar de teorier som 
används för att förstå och tolka de fenomen som upptäcks i bildanalysen. Kapitel fyra består av 
Empiri, där en denotation av instagramkontona görs, samt en presentation av empirin från 
gruppintervjun. Under nästa kapitel, Analys, ges svar på frågeställningar genom att jämföra 
insamlad data med den egna bildanalysen och teorierna från Teoretiskt ramverk. Slutligen 
kommer Diskussion och slutsatser som sammanfattar studiens resultat, implikationer och 
begränsningar, för att sedan avslutas med Referenser.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 
 
Studien utgår från en teoretisk grund i genusteorierna som jämförs med den insamlade datan 
från metoderna.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  
 
 

 
 
 

Figur 1.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
 
För att besvara studiens första frågeställning används det teoretiska ramverket för att skapa en 
grund av teorier som finns i ämnet. Efter detta görs en små-N-studie i form av en granskning 
av sex olika instagramkonton från varumärken som säljer produkter inom hudvård för kvinnor 
och män. Instagramkontona studeras genom en semiotisk bildanalys som är uppdelad i 
denotation och konnotation. Denotationen sker genom att konstatera det som syns i bilden och 
därefter görs konnotationen genom att analysera vilka associationer vi kopplar till innehållet. 
Konnotationen görs med hjälp av teoretiskt ramverk. Slutligen görs gruppintervjuer för att 
stärka vår egen analys av konnotationen genom att ta in flera personers värderingar och 
erfarenheter. De intervjuade får titta på samma instagramkonton som vi gjort tidigare och 
diskuterar vilka känslor, associationer och värderingar de får av att granska instagramkontona. 
Empirin från gruppintervjun jämförs sedan med empirin från konnotationen i den semiotiska 
bildanalysen för att besvara frågeställningen.  
 
För att besvara studiens andra frågeställning används det teoretiska ramverket och små-N-
studien på samma sätt som för den första frågeställningen. Denotationen och konnotationen i 
den semiotiska bildanalysen används här för att hitta skillnader i det vi ser i bilderna och i de 
associationer vi kopplar till bilderna riktade till kvinnor och män. Här används gruppintervjun 
till att få fram empiri om vad användarna anser om skillnaden på instagramkontona riktade till 
kvinnor och män, för att på samma sätt som vid den första frågeställningen kunna jämföra 
empirin med konnotationen i den semiotiska bildanalysen. 
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2.2 Ansats 
 
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats vilket betyder att arbetet går från teori till empiri, det vill 
säga att undersökaren har en teori som hen testar med hjälp av undersökningar (Jacobssen, 
2011). Tesen i undersökningen är att företag använder sig av könsstereotyper för att rikta sina 
instagramkonton till män och kvinnor, och med hjälp av teorier och undersökningar ska tesen 
testas.  
 
Studiens utformning är intensiv vilket innebär att den kommer fokusera på djup och detaljer 
snarare än att kunna generalisera. En kvalitativ ansats används vilken har fördelarna att den 
har en hög intern validitet, ger nyanser och är flexibel. Nackdelar med en kvalitativ ansats är 
att den är resurskrävande, ger problem att generalisera samt att den nyanserade information   
man får fram kan vara svår att tolka (Jacobsen, 2011).  
 

2.3 Små-N-studie 
 
En små-N-studie används när det är ett speciellt fenomen som ska undersökas, då man 
undersöker få antal enheter på djupet. Denna typ av studie är lämplig om man vill få fram en 
rik och detaljerad beskrivning av fenomenet (Jacobsen, 2011).  
 
Små-N-studien fokuserar på instagramkontona till de sex utvalda varumärkena och analyserar 
enskilda bilder och bildflödets helhet. Fokus ligger på att hitta designelement såsom färger, 
uttryck, bildspråk och poser.  Instagramkontona kommer att granskas utifrån teoretiskt 
ramverk för att kunna fastställa vilka könsstereotypiska attribut de olika varumärkena 
använder sig av. Instagramkontona som granskas har valts eftersom de representerar liknande 
produkter till kvinnor och män, nämligen hudvård.  
 
Syftet med studien är att jämföra den insamlade datan med den teoretiska grunden för att 
fastställa hur manliga och kvinnliga könsstereotypiska attribut används för att marknadsföra 
varumärket eller produkterna åt en manlig/kvinnlig målgrupp. 

2.4 Semiotisk bildanalys 
Semiotik kan ses som ett samlingsnamn för teorier om tecken och dess egenskaper och 
funktioner. Som vetenskap studerar semiotiken hur mening bildas i kommunikativa situationer 
genom exempelvis text, tal och bild (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006).  
 
Vid genomförandet av analysen används denotation och konnotation, som är två centrala 
begrepp inom semiotisk bildanalys. Båda analysverktygen är viktiga för att förstå bildens 
beståndsdelar, budskap och hur den uppfattas. Båda analyserna sker genom att fokusera på att 
studera instagramkontonas översikt, produktbilder, inspirations/livsstilsbilder och citat. 
Rubrikerna används för att se till så att samma saker studeras på alla konton och att undvika 
att missa viktiga delar.  
 

2.4.1 Denotation  
 
En denotation är en analys av bildbeskrivningen och innebär att man studerar det man ser i 
bilden, såsom människor, föremål, miljö och placering. Här görs även en studie av hur man ser, 
vilket innebär att man bland annat tittar på bildvinkel, ljussättning och blickriktning. Vid 
denotationen är det viktigt att man inte analyserar uppfattningar, känslor eller associationer 
utan endast beskriver vad det är man ser i bilden (Bergström, 2003). En denotation av 
instagramkontona görs i rapportens empiri-kapitel. 
 
Översikt 
Vid översikten görs en överskådlig bild av vilka element som kontot till störst del består av.  
Exempelvis vilka färger som dominerar kontot och vilka föremål och människor som bilderna 
till störst del består av.  
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Produktbilder 
Vid produktbilder beskrivs hur produkterna är fotograferade, vilka färger som används samt 
vad för rekvisita som finns med på bilderna.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Vid inspirations- och livsstilsbilder beskrivs de bilder som finns på kontot som inte innehåller 
produkter, men ändå är en del av varumärkets marknadsföring. Här studeras den miljö, de 
färger, de föremål och personer som finns med i bilden. Om inspirations/livsstilsbilderna består 
av människor beskrivs även de poser, kroppsspråk, blickriktning och bildvinkel som används.  
 
Citat 
Här analyseras eventuella citat som finns på Instagramkontot. 
 

2.4.2 Konnotation  
 
En konnotation handlar om tolkningen av uttryck där man studerar associationer, värderingar 
eller vilka känslor som uppstår när man tittar på bilden. Tolkningen av bilden präglas här av 
betraktarens erfarenheter, kunskap och bakgrund (Bergström, 2003). En konnotation av 
instagramkontonas bilder görs i rapportens analys-kapitel där analysen även jämförs med 
teorin från litteraturstudien. Detta för att se om företagen använder sig av könsstereotyp 
marknadsföring på sina instagramkonton och även för att hitta skillnader mellan de manliga 
och kvinnliga kontona.  
 
Översikt 
Vid översikten görs en analys av vilka känslor, värderingar och associationer som uppstår när 
man tittar på instagramkontots översiktliga flöde.  
 
Produktbilder 
Vid produktbilderna görs en analys av vilka associationer man kan koppla till de föremål, 
miljöer och färger  som används ihop med produkten.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Vid analysen av inspirations/livsstilsbilderna görs en studie av vilka associationer man kan 
koppla till de bilder som inte innehåller produkter. En analys görs av vilka slags bilder som visas 
och vad de förmedlar för känslor, miljöer som personer befinner sig i, de aktiviteter som 
personen utför och vilka poser och kroppsspråk personerna har.  
 
Citat 
Här görs en analys av instagramkontots citat för att ta reda på vilka budskap som förmedlas. 
 

2.5 Öppna gruppintervjuer 
 
En studie innehållandes öppna gruppintervjuer hålls för att lyfta fram många personers tankar  
och uppfattningar om de olika företagens marknadsstrategier på Instagram. Med hjälp av 
öppna frågor tar vi reda på associationer och känslor kring designen hos de olika företagen. 
Undersökningen innefattar tolv personer och sker vid två tillfällen där sex personer medverkar 
per tillfälle. Under intervjun delas personerna in i två grupper (tre personer per grupp) som 
sedan analyserar konnotationen av instagramkontonas. Eftersom Instagram är ett socialt 
media som används i mobilen så fick gruppmedlemmarna analysera bilderna från sina egna 
mobiltelefoner. För att få giltig data från gruppintervjuerna spelas de in och anteckningar görs 
under hela intervjun.  
 
En öppen gruppintervju är ett samtal eller diskussion mellan undersökaren och ett antal 
personer. Denna typ av studie används ofta för att studera marknadsföring eller i samband med 
produkttester för att få fram för- och nackdelar. I en öppen gruppintervju fungerar 
undersökaren som en debattledare och gruppmedlemmarna svarar inte bara på frågor utan kan 
själva ställa frågor till resten av gruppen. Gruppintervju är lämpligt när vi vill ta reda på ny 
kunskap kring ett fenomen eller när vi vill veta något om enighet eller oenighet kring ett 
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speciellt ämne (Jacobsen, 2011). Grupperna fokuserar på att diskutera sina uppfattningar och 
associationer kring de olika marknadsföringsbudskapen som instagramkontona använder sig 
av. Jacobssen menar att ju mer oeniga individerna är desto mer kommer detta att märkas i 
diskussionen. Det är viktigt att tänka på att resultatet av en gruppintervju är känsligt för 
dominans- och maktförhållanden, det vill säga att någon eller några i gruppen dominerar och 
att andra gruppmedlemmars åsikter kanske inte kommer fram (Jacobsen, 2011).  
 
Gruppens storlek spelar stor roll för hur diskussionen kommer fungera. Vid för stora grupper 
kan diskussionen dela upp sig och individer får möjlighet att gömma sig och inte prata alls 
(Jacobsen, 2011). I varje gruppintervju använder vi oss därför av bikupemetoden. Det är en 
välbeprövad metod som fungerar bra när nya idéer ska tas fram men också för att få personer 
som vanligtvis är tysta under diskussioner att prata (Wihlgaard, 2014). Bikupemetoden innebär 
att en större grupp delas in i mindre grupper mellan två till fem personer. Till intervjun låter vi 
därför grupperna dela in sig i tre och tre medan de diskuterar frågorna, för att sedan öppna sig 
i diskussion i den stora gruppen där de redovisar vad de kommit fram till.  
 
För att kunna jämföra så att informationen är tillförlitlig är det en fördel att använda sig av 
minst två liknande grupper vilka består av deltagare med liknande erfarenheter och bakgrund. 
Personerna som intervjuas har samma utbildning inom grafisk design och webbutveckling, och 
har därför liknande erfarenheter inom marknadsföring på sociala medier. Samtliga personer är 
i åldrarna 22-25. Grupper med liknande erfarenheter och bakgrund är bra för att kontrollera 
att resultaten man får fram inte är påverkade av grupprocesser, om det som blir sagt är relativt 
lika i båda grupperna är det stor chans att man har fått fram tillförlitlig data (Jacobsen, 2011). 
Till intervjun valdes blandade grupper med både män och kvinnor eftersom studien inte 
fokuserar på skillnader i åsikter mellan könen. Totalt deltar sex kvinnor och sex män i 
gruppintervjun. 
 

2.6 Trovärdighet 
 
Den kritik som kan riktas mot semiotisk bildanalys är att den är subjektiv, eftersom det anses 
att mottagaren är skaparen av betydelsen i bilden, och resultatet kan då variera beroende på 
vilken person som genomför analysen (Petterson, 2010). För att få en så objektiv analys som 
möjligt kommer gruppintervjuer genomföras samt en jämförelse av teorin för att hitta liknelser 
och skillnader i analyserna. Studien får också större trovärdighet eftersom vi använder oss av 
gruppintervjuer för att ta del av olika människors åsikter, då dessa beror på deras erfarenheter 
och bakgrund. Den semiotiska bildanalysen och gruppintervjun är därför två metoder som 
kontrollerar varandra vilket syftar till att stärka våra resultat.  
 
Eftersom vi har tittat på instagramkontona vid en specifik tidpunkt, så kan en framtida studie 
ge ett annat resultat på grund av den ständiga publiceringen av nya bilder. Instagram är ett 
socialt media som ständigt uppdateras och därför har kontona möjlighet att snabbt ändra 
koncept och uttryck. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 
 
 

 
 
 

Figur 2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Använder företag könsstereotyper 
för att marknadsföra sig på Instagram?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
Genussystem, Könsstereotyper och The male gaze. För att ge en teoretisk grund till den andra 
frågeställningen ”Vad är det för skillnad på marknadsföring riktat till kvinnor och till män?” 
beskrivs: Så tilltalas kvinnor och män i media och Könsstereotyper - Manliga och kvinnliga 
färger. Teorierna behandlas för att ge stöd åt bildanalysen. Hela undersökningen grundas på 
teorin om New Media. 
 

3.2 Genussystemet 
 
Genussystemet (kallas även könsmaktsystem eller könsmaktsordning) är en beteckning på ett 
nätverk, en dynamisk struktur av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar 
(Hirdman, 2001). Genussystemets ordning är en förutsättning för andra ordningar. Exempelvis 
sociala, ekonomiska och politiska ordningar är ordningar som baserar sig på genusordningen. 
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Genussystemet fungerar efter två grundläggande principer: 

• Isärhållande (Kvinnligt och manligt bör inte blandas.) 

• Hierarki (Mannen som norm. Det är män som är människor, därmed utgör de normen 

för det normala och allmängiltiga.) 

Generella drag man kan se från genusordningen är att den ständigt verkar hänvisa till den 
biologiska skillnaden mellan könen, det vill säga att män inte kan föda barn. Ytterligare ett 
generellt drag är att den bygger på motsatstänkande: mannen som det positiva och kvinnan 
som det negativa (Hirdman, 2001). 
       
Hirdman (2001), såväl som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) betonar att varken män eller 
kvinnor föds, båda skapas. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) argumenterar i sin bok Att göra 
kön för att vi skapar och håller isär könen. 
 

Kön handlar om kvinnlighet och manlighet. Dessa två identitetsskapande 
begrepp är något som många förknippar med något inneboende, något 
som finns i ens innersta identitet. Som verkligen finns, och som man inte 
kan leva utan. Könsidentiteten betraktas som något människor föds med 
och som var och en sedan utvecklat till en del av sin person. - Elwin-Nowak 
& Thomsson (2003). 
 

Nowak och Thomsson menar att denna uppfattning inte stämmer. Kön är något som 
konstrueras utifrån vår kultur, olika parametrar som omedvetet styr vår uppfattning om vad 
kvinnligt och manligt innebär. Dessa uppfattningar “gör” vårt kön. Könsordningen börjar så 
fort man fått reda på könet på sitt barn. Flickor får ha klänningar, leka med dockor och hjälpa 
mamma i köket. Pojkar leker betydligt “hårdare lekar” i sandlådan med bilar och traktorer. Allt 
ifrån intressen, yrken, utseende, utbildning, sporter och kläder ses som antingen manliga eller 
kvinnliga. “Normsystemet kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med 
tiden kommit att tas för givna och sanna” (Elwin-Nowak & Thomsson, 2003) 
       
En vanlig kritik mot genussystemet är att de skillnader som finns skulle vara biologiskt funtade, 
att kvinnor är biologiskt bättre på att exempelvis ta hand om barn, och män biologiskt mer 
intresserade av bilar. Forskning visar att dessa skillnader är nästan obefintliga, om de ens går 
att finna (Elwin-Nowak & Thomasson, 2003).  
 

3.3 Så tilltalas kvinnor och män i media 
 
I boken Var så god - makt, kön och media skriven av Karin Ekman (1998) lyfts frågor fram 
gällande bland annat medias makt att forma och sätta regler för hur kvinnan bör se ut och agera. 
Ekman menar att budskapet om hur du ska investera i din lediga tid skiljer sig beroende på 
vilket kön du tillhör. Genom att följa tidningar, tv och reklam så menar Ekman att enligt media 
så har kvinnan överhuvudtaget inte någon fritid. De timmar som finns över förväntas att istället 
läggas på kroppen. Kvinnor bör helst inte ha något annat intresse än sitt  utseende och så som 
media beskriver så handlar kvinnlig tillfredställelse om skönhet – eller snarare att skönhet 
kompenserar andra behov och brister.   
 
Det går tydligt att tyda ett mönster av hur månadsmagasin och veckopress vänder sig till män 
respektive kvinnor. Oftast har tidningarna ett ämne som enda gemensamma nämnare och kan 
handla om motorsport, jakt och fiske eller bystiga kvinnor som belyses ur olika perspektiv. För 
de magasin som vänder sig till kvinnor så dyker det oundvikligen upp gemensamma ämnen där 
bland annat hår, hud och kroppsvård är stående inslag i tidningarna. De manliga tidningarna 
signalerar ett tydligt budskap där läsaren erbjuds att fördjupa sitt fritidsintresse och koppla av 
på ett aktivt sätt. Den kvinnliga läsarkretsen serveras ett helt annat fritidskoncept - att ta hand 
om kroppen, vilket beskrivs som avkopplande. Ekman ifrågasätter  detta och menar på att det 
i själva verket handlar om att stressa för att duga, att ständigt jaga skönheten. 
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Svaret på frågan om varför vi jagar skönheten anser Ekman handlar om att kvinnor, till skillnad 
från män, är helt utlämnade till sitt utseende och ser det som ett beroende: 
 

När en kvinna sminkar sig, filar fötterna, balsamerar håret och stryker på 
mascara har hon inte råd att som till exempel Boy George, sångaren 
Robert Smith och David Bowie leka med konventionerna. En man får 
pondus genom att bara vara man, en kvinna måste också vara vacker - 
Ekman (1998) 

3.4 The male gaze 
 
The male gaze presenterades av Laura Mulvey på 1970-talet. Det är från början ett filmkritiskt 
begrepp och användes då som ett analytiskt verktyg för att kritisera representationen av 
kvinnor på film. The male gaze har sedan Mulveys genombrott också till stor del använts inom 
medie- och genusforskning, både inom reklam och annat visuellt innehåll. Mulvey utgår från 
att världen är ett mansdominerat samhälle där kvinnan ses som ett objekt. Begreppet omfattar 
en beskrivning av mannen som aktiv, någon som har rätt att se, njuta och utvärdera,. Kvinnan 
däremot beskrivs som passiv, den som endast är objekt. Härmed uppstår en sexuell obalans. 
Den manliga blicken handlar även om sexualisering och objektifiering av kvinnokroppen 
(Thornham 1999). Mulvey förnekar en potentiell female gaze (Mulvey, 1999). 
 
Praktiska exempel på the male gaze förekommer när kameravinklar används ur ett 
heterosexuellt perspektiv, exempelvis genom att låta kameran sensuellt glida längsmed, eller 
zooma in på sexualiserade delar av kvinnokroppen. The male gaze skapar därmed ett 
heterosexuellt manligt perspektiv där kvinnor erotiseras och objektifieras. Teorin blir ett 
verktyg för manlig dominans och en reflektion utav den patriarkala ordningen som genom åren 
kommit att forma heterosexuell erotik på ett sätt som gynnar mannen (Mulvey, 1990). 
 
Kommunikationsexperten Jhally skriver i Advertising, Gender and Sex: What's wrong with a 
little Objectification? om hur the male gaze fungerar i reklam. Jhally grundar sina teorier på 
Goffmans teorier om hur reklam påverkar genusstrukturer, vilket presenteras i hans bok 
Gender Advertisements. Goffman menar att reklamen i stor utsträckning behandlar kvinnor 
som barn. Inom reklambranschen kan man förstå relationen mellan det maskulina och det 
feminina genom att jämföra med en förälder/barn-relation. Här får mannen föräldrarollen och 
kvinnan gestaltar barnet. Exempel på detta kan man se när man tittar på hur könen arrangeras 
i fotografier, där studier har visat att kvinnor och barn brukar porträtteras på sängar eller golv 
i betydligt större utsträckning än män, vilka är platser som konnoterar sociokulturell 
underlägsenhet. Detta blir tydligt när man jämför med män som generellt porträtteras stående 
eller sittande. Kvinnor porträtteras även ofta i försvarslösa, halvliggande, tillbakalutade, 
utelämnade positioner som konnoterar underkastelse och sexuell tillgänglighet. Andra exempel 
på hur kvinnor och barn porträtteras lika är när kvinnor intar barnsliga poser eller exempelvis 
stoppar ett finger i munnen eller suger på en klubba, vilket är sexualiserade karikatyrer av 
barnsligt uppträdande (Jhally, 1989).   
 
När kvinnliga stereotyper används i reklam så anses det naturligt att låta produkten utstråla 
känslor som erotik, sensualism och sex. Ekman (1998) tar upp i boken Var så god – makt, kön 
och media att i marknadsföring för kroppsvårdsprodukter riktade till kvinnor så används den 
kvinnliga stereotypen för att få kvinnor att köpa produkten. Ekman ställer sig frågande till detta 
och undrar varför reklammakarna inte använder sig av en man som utstrålar dessa sensuella 
känslor. Hon anser att det borde vara mer logiskt med en man i reklamen eftersom 
kroppsvårdsprodukters huvudsakliga målgrupp är just kvinnor, som Ekman menar i större 
utsträckning tänder på män än kvinnor. Anledningen bakom detta menar Ekman beror på att 
reklamen speglar de maktförhållanden som vårt samhälle är uppbyggt av, där reklamen är 
skapad för en manlig blick (Ekman, 1998). 
 
I reklam för kroppsvårdsprodukter så är det enligt Ekman återigen the male gaze som ska 
tillfredsställas och de kvinnliga reklamköparen förväntas att ”tända på att någon blir tänd på 
dem”. Kvinnor tvingas därför att acceptera den manliga sexualiteten som en norm. Det enda 
budskap som reklamer sänder ut till kvinnor blir då att målet är han och själva produktens 
funktion blir ointressant. Ekman nämner också att man måste komma ihåg att det i en manlig 
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heterosexuell sexualitet alltid är kvinnan som är objektet, vilket gör att de objektifierade 
kvinnliga stereotyperna syns i olika typer av reklam (Ekman, 1998). 
 

3.5 Könsstereotyper 
 
En stereotyp kan baseras på många olika saker såsom kön, etnicitet, sysselsättning eller religion 
och är en föreställning om vilka egenskaper som personer inom grupptillhörigheten har. 
Föreställningen är främst baserad på hur någon inom stereotypgruppen bör vara, och som vi 
människor sedan accepterar utan att fundera mer på om det stämmer eller inte (Nelsson & 
Nilsson, 2013). 
 
Stereotypisering begränsar valmöjligheter för personerna som är stereotypiserade. När det 
gäller könsstereotyper kan det exempelvis vara att kvinnor gillar att sminka sig, eller att män 
gillar sport. Stereotyper handlar om normer och vad som anses vara normalt, och var och en 
formar sitt liv efter det normsystem man känner till. Den som tror att det är onormalt för 
kvinnor att köra lastbil kommer inte se alla kvinnliga lastbilsschaufförer. Den personen 
kommer inte heller tänka på lastbilsschaufför som ett möjligt yrkesval för kvinnor, och när den 
personen väl stöter på en kvinnlig lastbilsschaufför kommer den leta efter svagheter eller sidor 
hos kvinnan som är manliga, som kan förklara varför hon, som kvinna, kör lastbil (Elvin-
Nowak & Thomson, 2003).  
 
De personer som blir stereotypiserade står inför ett dilemma där de behöver reflektera över om 
de ska distansera sig från den matchande stereotypen för att bli tagen som en individ, eller 
tillåta sig själv att sticka ut bland gruppen och undvika de negativa personliga associationerna. 
I vilket fall som helst måste personen hantera en situation där definitionen av vem man är som 
individ begränsas (Bate, 1988). 
 

3.5.1 Manliga och kvinnliga färger 
 
Färger har en tydlig roll när det kommer till att könssortera och vi kan idag definiera vilka färger 
som anses vara kvinnliga och manliga. Fanny Ambjörnsson skriver 2011 i boken Rosa - den 
farliga färgen om att mörka och dova färger anses vara manliga och ljusa pastellfärger anses 
vara kvinnliga. Några av de främsta metoderna för att definiera kön är färgerna på kläder och 
leksaker för barn. Rosa är en färg som idag ses som en feminin och flickig färg. Det syns bland 
annat när vi tittar på tidningshyllorna för vecko- och månadsmagasin; den del av tidningshyllan 
som skimrar rosa riktar sig till kvinnor och flickor. Den rosa färgen förfaller sig att vara en 
särskild laddad färg som man antingen älskar eller hatar. Man kan till och med uppleva färgen 
som störande och stötande. Rosa har dock inte alltid varit kopplad till det kvinnliga utan blev 
det först efter 1950 i västvärlden. Innan dess var färgen manligt kodad och symboliserade 
styrka, blod och krigiskhet. Blått var då en kvinnligt kodad färg eftersom den associerades med 
Jungfru Maria (Ambjörnsson, 2011). 
 

3.6 New Media  
 
Begreppet New Media används för att beteckna allt som relaterar till internet och samspelet 
mellan teknologi, bilder och ljud. New Media förändras ständigt och det är svårt att förutse vad 
det kommer att innebära i framtiden. Man kan säga att New Media är ett sätt att organisera ett 
moln av teknologi, förmågor och processer som förändras så snabbt att det är omöjligt att säga 
exakt vad verktygen och processerna verkligen innebär. De flesta teknologier som är beskrivna 
som New Media är digitala, exempelvis internet, webbsidor, multimedia, tidningar, böcker eller 
pappersbaserade publikationer. Alla New Media objekt består av digital kod och kan därför bli 
beskrivna matematiskt. Det betyder också att data går att manipulera och programmera, 
exempelvis genom att lägga till kontrast och ändra proportioner (Socha & Eber-Schmid, 2014). 
 
I boken The language of new media av Manovich (2001) kan man läsa om vad som är New 
Media och vilka skillnader det finns mellan New och Old Media. Manovich menar att den 
vanligaste uppfattningen om vad New Media innebär är att det handlar om användandet av 
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datorer för spridning och exponering snarare än produktion. En text som sprids på datorn 
(exempelvis e-böcker eller webbsidor) eller fotografier som kräver en dator för att kunna visas 
anses tillhöra New Media, medan texter skrivna på papper  eller fotografier trycka i en bok inte 
gör det. Manovich ifrågasätter detta synsätt och anser att om vi vill förstå helheten av de 
kulturella effekterna av datorisering så är definitionen för begränsad. Manovich tycker inte att 
man endast bör se datorn som en maskin för att sprida och exponera media, framför att istället 
se datorn som ett verktyg för medieproduktion. Han menar att båda synsätten har potential till 
att förändra det kulturella språket.  
 
Manovich (2001) anser dock att det sista scenariot är osannolikt och menar på att det är mer 
troligt att, precis som med tryckpressen på 1400-talet och fotografier på 1900-talet hade en 
revolutionär inverkan på utvecklingen av det moderna samhället och kulturen. Han menar att 
vi idag är i mitten av en ny mediarevolution - skiftningen från att all kultur vid produktion, 
distribution och kommunikation blir datoriserad. Han anser att den nya revolutionen är mer 
djupgående än den tidigare och att vi bara är i början av att se effekterna av den. För att jämföra 
revolutionen med tryckpressen och fotografi så hade dessa endast påverkan på en etapp av den 
kulturella kommunikationen, tryckpressen påverkade endast fördelningen av media, medan 
fotografi endast berörde stillbilder. Tittar vi på dagens revolution av media så har den påverkan 
på alla stadier av kommunikation, inklusive manipulation, lagring och distribution; det 
påverkar också alla typer av media såsom stillbilder, text, ljud och rörliga bilder.  
 
Manovich (2001) tar upp en lista på några av de vanligaste uppfattningarna av skillnaderna 

mellan Old och New Media:  

• New Media är analoga medier som omvandlats till att representeras digitalt.  Motsatsen 

till analoga medier, som är kontinuerlig/sammanhängande, så är digitalt kodad media 

diskret/separat. 

 

• Alla digitala medier (text, stillbilder, visuella, ljuddata, former, 3D) delar samma 

digitala kod. Detta gör det möjligt för olika typer av medier att synas på samma enhet - 

exempelvis en dator, som då fungerar som ett multimedia-enhet. 

 

• New Media ger möjligheten till direktåtkomst av olika typer av datalagringsenheter, till 

skillnad från film eller videoband, som lagrar data sekventiellt (ordningsföljd).  

 

• Digitalisering innebär en oundviklig förlust av information. I motsats till en analog 

representation, så innehåller en digitalt kodad representation ett fast bestämt antal 

information. 

  

• Till skillnad från analog media där varje efterföljande kopia förlorar sin kvalitet, kan 

digitalt kodade media kopieras oändligt utan att brytas ner.  

 

• New Media är interaktivt. Till skillnad från Old Media där ordningsföljden är bestämd, 

kan användaren nu interagera med ett medieobjekt. I processen av interaktionen kan 

användaren välja vilka element som ska visas eller vilka vägar som ska följas, vilket 

genererar i en unik handling. Detta gör även att användaren blir medförfattare av 

arbetet.  

 
David Meerman menar i sin bok The new rules of marketing and PR att webben har öppnat helt 
nya möjligheter för företag att nå sina kunder. Stora företag som marknadsför sig brett till breda 
målgrupper kan ha stor nytta av traditionell media, exempelvis kan Budweiser vinna mycket på 
att sända TV-reklam under NHL-matcherna, men för mindre och mer nischade företag kan det 
vara fullständigt slöseri med pengar och resurser att annonsera så brett. Tuten & Solomon 
(2015) skriver även i sin bok Social Media Marketing att den traditionella median fokuserar på 
envägskommunikation som levereras till målgruppen genom att använda sig av massutskick. 
Här finns det minimala möjligheter för konsumenten att interagera eller att ge feedback till 
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organisationen. Webben har öppnat en fantastisk möjlighet att nå nischade köpare direkt till 
en minimal kostnad jämfört med vad traditionell media kostar. Människor idag använder 
webben för att själva söka information om produkter och tjänster som de är intresserade av att 
köpa, och därför finns det mycket att vinna på att lägga en stor del av sin marknadsföring just 
där (Meerman, 2010). Det är inte längre är frågan om ifall sociala medier ska finnas med som 
en del i marknadsföringskonceptet, utan så gott som alla använder det. Vissa organisationer 
ifrågasätter till och med om de längre behöver de traditonella marknadsföringsmetoderna, 
eftersom de kan nå miljoner konsumenter genom Internet. Sociala medier erbjuder även 
konsumenterna möjligheten att bli involverade i produkterna och servicen som företaget 
erbjuder. Det klassiska, traditonella sättet att marknadsföra innehåller de så kallade fyra P:na, 
det vill säga Product, Price, Promotion och Place. Men allt eftersom sociala medier fortsätter 
att utvecklas har det tillkommit ett femte P: Participation (deltagande). (Tuten & Solomon, 
2015)  
 
Meerman (2010) menar även att marknadsföring i traditionell media idag till stor del uppfattas 
som ett störningsmoment. TV-reklam, annonser jämte en tidningsartikel eller radioreklam 
bygger på att målgruppen ska avbryta det de håller på med och lyssna på budskapet. Jämfört 
med marknadsföring på webben som bygger på interaktion, information, utbildning och val, så 
uppfattas traditionell media som störande. Vi litar helt enkelt inte på traditionell 
marknadsföring längre, och vi väljer att inte ge det någon uppmärksamhet (Meerman, 2010). 
 

The web is different. Instead of one-way interruption, Web marketing is 
about delivering useful content at just the precise moment that a buyer 
needs it. - Meerman (2010) 

 

3.7 Sociala medier 
 
Social media har möjliggjort nya typer av kopplingar mellan användare. Det bidrar till att 
människor kan kommunicera, mobilisera och organisera sig i grupper. Sociala medier erbjuder 
daglig bekräftelse till varje användare tack vare att man kan klicka gilla, dela och kommentera. 
 
Sociala medier har också många nackdelar. De möjliggör gränslös trollning och stalkning, 
ofrivillig porr och slut-shaming där unga kvinnor inte bara själva delar, utan blir delade utan 
att ha kontroll. Sociala medier gör detta möjligt eftersom det för samman personlig 
kommunikation med publik media.  
 
Före internet innebar media publik kommunikation, såsom nyhetstidningar och magasin, TV 
och radio, inspelad musik, bio, videospel och till och med böcker. Publik kommunikation var 
då någonting som som gjordes för en publik, inte av den. Personlig kommunikation var däremot 
något vi gjorde för oss själva, och med människor som vi mer eller mindre kände. Personlig 
kommunikation var inte menat att vara publikt, det var telefonsamtal, e-post, sms och online-
chat. Vi tänkte inte på detta som om det vore media.  
 
Sociala medier är plattformar som kombinerar publik och personlig kommunikation. Publika 
meddelanden, nyheter, musikvideos, annonser, stand-up, politiska tal och filmtrailar delas, 
ändras och konstrueras om av hundratals miljoner användare på Facebook, Twitter, Google, 
YouTube, Instagram och Pinterest varje dag (Meikle, 2016). 
 

3.7.1 Instagram 
Instagram är en mobilapplikation som ger dig tillgång till att publicera bilder eller videos från 
din mobils bildbibliotek och kamera till ett konto på Instagram. Innan bilden publiceras finns 
möjligheten till att tillämpa kameraeffekter såsom olika filter för att exempelvis göra bilden 
svartvit eller för att beskära bilden. När bilden är färdig går det även att lägga till en beskrivning 
till bilden och/eller en hashtag. En hashtag (#) används genom att du placerar den före ett ord 
och på så sätt kategoriseras bilden efter det ordet du skriver. Detta gör att vem som helst kan 
hitta bilden genom att söka på din hashtag. 
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Den här typen av mobilapplikation har gjort det möjligt för företag att använda i sin 
marknadsföringsstrategi för att stärka sina varumärken. Det är då viktigt att tänka på att 
marknadsförare och vanliga användare av Instagram använder applikationen på olika sätt 
eftersom det finns stora skillnader mellan en marknadsförares mål och kundens mål med 
användandet av Instagram (Miles, 2014). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Denotation 
 
I detta avsnitt görs en semotisk bildanalys med fokus på denotationen, vilken står beskriven i 
metod-avsnittet. 
 

4.1.1 The Body Shop 
 
 
 

 
 
 

Figur 3.1 Översikt av The Body Shops instagramkonto 
 
Översikt 
Vid en översikt av The Body Shops Instagramkonto så består bilderna av jordnära färger i 
oranget, brunt, rött och grönt. Bilderna består av produkter, människor, växter, frukter, natur 
och djur. Det finns även bilder innehållande närbilder på sminkade ögon och målade naglar. 
Kontot innehåller även mycket videos. Innehållet verkar variera eftersom startbilden på 
videorna varierar. Vissa av startbilderna innehåller kvinnor som sminkas och håller upp 
sminkprodukter. Andra startbilder innehåller blommor, natur och djur.  
 
Produktbilder 
Produktbilderna varierar i hur de är fotograferade. Vissa bilder är fotograferade i flatlays1 
medan andra är fotade rakt framifrån. De färger som produktbilderna innehåller är jordnära 
färger i orange, rött, brunt och grönt. Den rekvisita som är placerad tillsammans med 
produkterna är blandad och innehåller saker beroende på vilken doft som produkten har såsom 
rosor, grönt te, jordgubbar eller honung. Produkterna kan även placeras i miljöer som i ett 

                                                           
1 Stilleben tagen uppifrån. 
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sovrum, på en brygga tillsammans med solglasögon och drink eller på ett golv bredvid en filt 
och ett ljus. 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Kontot innehåller många videos och bilder innehållande djur, natur och växter. Kontot har 
återkommande bilder på människor med texter som bland annat ”Meet Fatima” eller ”Meet 
Paul”. I övrigt innehåller inspirations-/livsstilsbilderna sminkad ögon, målade naglar, kvinna 
som utför yoga, kvinna med ansiktsmask.  
 
Människorna i bilderna domineras av kvinnor. Kvinnornas blickriktning är oftast att de tittar 
in i kameran, men det finns även kvinnor som kollar åt ett annat håll. De flesta kvinnor ler på 
bilderna. Bilderna är fotade i närbild2, halvbild3 och helbild4. Det finns inte lika mycket bilder 
på män. De män som är med i bilderna har en blickriktning in i kameran. Männen är fotade i 
halvbild och närbild.  
 
Citat 
”Whatever you do, be different… If you’re different you will stand out”  
”A mouth without lipstick is like a cake without icing” 
”Beauty isn’t about having a pretty face, it’s about having a pretty mind a pretty heart and a 
pretty soul” 
”Life begins at the end of your comfort zone” 
 

4.1.2 Nivea 
 
 

 
 
 

Figur 3.2 Översikt av Niveas instagramkonto 
 
 
 
 
                                                           
2 Kallas det bildutsnitt där ansiktet, (eller en annan kroppsdel) upptar hela bilden. 
3 Kallas det bildutsnitt där en person visas från höften och uppåt. 
4 Kallas det bildutsnitt där en person ryms i sin helhet (ibland lite ovanför och utanför, ibland är fötterna utelämnade) 
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Översikt 
Vid översikten av kontot noteras att bilder på produkter varvas med många bilder på mat.  Den 
dominarande färgen är Niveas mörkblå signaturfärg vilken varvas med mycket vitt och ljusa 
pasteller. Kontot innehåller nästan inga personbilder, utan endast bilder på produkter eller 
livsstilsbilder.  
 
Produktbilder 
Niveas produktbilder är ofta tagna på färgglada bakgrunder eller med tillhörande rekvisita som 
exempelvis choklad, blommor eller att de har placerat produkten exempelvis mitt bland en 
massa höstlöv, i sanden eller på en brygga. Produkterna som visas är deodorant och fuktkrämer, 
bodylotion och sminkborttagning. När man scrollar ner långt i flödet finns det många bilder på 
solkräm vilka lades upp vid sommaren 2015, alltså säsongsbetonade bilder. Många av 
produktbilderna består av så kallade flatlays vilka är tagna uppifrån tillsammans med rekvisita 
som exempelvis kaffe, ljus, tofflor, vantar och mössor, som en del av packningen till en skidresa 
eller jämte penna och block. Det finns även solskyddsprodukter tillsammans med brunbrända 
ben och solskyddsprodukter som står på bryggor.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
NiveaSverige består av inspirations- och livsstilsbilder som dels är mat: frukost och sötsaker i 
form av yoghurt, rostat bröd, croissanter, knäckebröd, fruktsallad, glass, cupcakes, lussebullar 
och pepparkakor. Kontot innehåller också träningsbilder på ett par ben i träningsbyxor och 
löparskor, bilder på anteckningsböcker och listor, vinterlandskap, bild från en skidbacke, bild 
på jordgubbar och blåbär, bild från en skärgård samt bild på en midsommarstång.   
 
Citat 
“Be strong, you never know who you are inspiring” 
“Make your dreams happen” 
“A girl and her bed on sundays are an endless love affair” 
“Sunshine is the best medicine” 
 

4.1.3 Clinique 
 

 
 
 

Figur 3.3 Översikt av Cliniques instagramkonto 
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Översikt 
Cliniques instragramkonto består mestadels av bilder på produkter, ofta i form av smink som 
är fotade på färgglada bakgrunder. De färger man möts av är ljusa pastellfärger som rosa, 
ljusblått, ljusgrönt och ljusgult. Kontot innehåller många bilder på tjejer som sminkar sig och 
många produktbilder. Längre ner i flödet ändrar Clinique färgpalett till lila, blått och grönt men 
håller sig fortfarande till ljusa pastellfärger. I flödet finns det också ett par bilder på Cliniques 
produkter till män, vilka illustreras av gråsvarta bilder på grå bakgrund. Dessa skiljer sig starkt 
från resten av flödets bilder eftersom de helt saknar färg.  
 
Produktbilder 
Cliniques konto innehåller till störst del bilder på produkter i form av smink. Produkterna 
avbildas mestadels på färgglada och pastellfärgade bakgrunder, exempelvis i rosa, ljusblått, 
persika och ljusgrönt. Produkterna som visas är till störst del foundation, concealer, läppstift, 
nagellack och mascara samt en del ansiktsvårdsprodukter. Produkterna finns även exempelvis 
fotade ihop med jordgubbar och blåbär, tillsammans med böcker, uppställda på sminkbord, 
tillsammans med en croissant och kaffe, dessert, blommor, liggandes på tallrikar, ståendes vid 
sidan av ett handfat, jämte guldiga skor och en discokula, och jämte en skål med fil och müsli. 
Flödet har också många flatlays där Cliniques produkter finns upplagda och fotade uppifrån 
ensamma eller tillsammans med exempelvis hörlurar, block, pennor eller nycklar.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Förutom produktbilder består Cliniques flöde nästan enbart av bilder på tjejer som sminkar sig, 
eller också bara står i smickrande poser. Clinique använder sig också av många korta stop 
motion5 filmer innehållande modeller som sminkar sig. Kontot innehåller även ett fåtal bilder 
på mat: yoghurt med nötter och blåbär, croissant med kaffe, grönsakswraps, brunch, frukt.  
 
Citat 
"Color is such a marvelous way of expressing emotion" 
“I love fragnances … all the scents I like mix fresh, crisp notes with ones that are smoky and 
earthy” 
“Great skin can be created" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 En filmteknik där objekt fotograferas i en serie olika positioner så att det ser ut som att objektet rör på sig.  
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4.1.4 L’Oréal Men Expert 
 
 

 
 
 

Figur 3.4 Översikt av L’Oréal Men Experts instagramkonto 
 
Översikt 
Vid en överblick av L’Oréal Men Experts instagramkonto så kan man se bilder på produkter, 
tips och fritidsintressen. Kontot domineras av bilderna med fritidsintressen, sport och träning 
medan det finns färre bilder på produkterna. De mest återkommande färgerna på bilderna är 
svart, vit, orange och blått. De flesta bilderna har även en låg mättnad6 och är i gråskala.  
 
De flesta bilderna innehåller människor som vistas i utomhusmiljö där de oftast utför någon 
form av sport eller friluftsaktivitet, dessa aktiviteter utförs endast av män. Kontot innehåller 
även mycket bilder på kvinnor. Det är ungefär lika många kvinnor som män med på bilderna, 
men dessa bilder innehåller inte L’Oréals Men Experts egna produkter. Kontot innehåller även 
videos där startbilden innehåller bland annat ett par skidor som åker ner för ett snöigt berg, en 
man som spelar trummor och en man som sitter vid en motorcykel. 
 
Produktbilder 
L’Oréal Men Experts produkter fotograferas tillsammans med rekvisita som exempelvis 
trumset, träningsvikter, snowboard, bok, skateboard och en kamera. Färgerna i 
produktbilderna går i kalla toner och innehåller mycket svart, blå, grå och orange.   
 
Inspirations/livsstilsbilder 
L’Oréal Men Experts instragramkonto innehåller till stor del bilder på män som utför någon 
form av sport eller friluftsaktivitet. Kontot innehåller även modeinspirerande bilder där de 
tipsar om hur män ska klä sig samt bilder på hur de ska vårda sitt skägg. Kontot innehåller även 
mycket bilder på kvinnor. Kvinnorna i bilderna visar inte upp några produkter.  
 

                                                           
6 Anger intensiteten hos en färg 
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Kontot har piktogram7 innehållande personer som tränar. Dessa kombineras tillsammans med 
ord som “hydrate”, “warm-up och, “push-ups” samt piktogram av mustascher och skägg med 
texterna “team #stache”, “team #shave” och “team #beard”. 
 
Det är en stor variation när det kommer till kroppsspråk och poser bland bilderna på män. 
Männen fotas i helkroppsbild, halvbild och närbild. Vissa tittar in i kameran medan andra kollar 
åt ett annat håll. Ansiktsuttryck varierar, vissa ler in i kameran och andra har ett mer seriöst 
ansiktsuttryck. 
 
Kvinnorna i bilderna varierar även i kroppsspråk och poser. Kvinnorna fotas i helkroppsbild, 
halvbild och närbild. Ansiktsuttrycken är även här varierande då vissa ler in i kameran och 
andra  har ett mer seriöst ansiktsuttryck.  
 
Citat 
”Frechness like there’s no tomorrow” 
”Work hard in silence, let your success make the noise” 
”99 problem but spots ain’t one” 
”Beauty is in the eyes of the beer holder” 
”With great beard comes great responsibility” 
”Real men do not play mind games with women. Only weak, insecure and immature boys do” 
 

4.1.5 Jack Black  
 

 
 

 
Figur 3.5 Översikt av Jack Blacks instagramkonto 

 
Översikt 
Vid en översikt av Jack Blacks instagramkonto går färgerna i blått, brunt, grönt, grått och svart 
där färgerna har en viss mättnad. Den blåa färgen dominerar eftersom produkterna är blåa. 
Kontot innehåller till en stor del bilder på företagets produkter som fotograferas i olika miljöer. 
Det finns inte mycket människor med i bilderna.  

                                                           
7 Symbol eller skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp som en förenklad illustration, exempelvis bilden 
för dam- och herrtoalett. Kan också kallas för ikon. 
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Produktbilder 
Jack Blacks produktbilder placeras i olika miljöer, oftast utomhus, och kan synas framför 
exempelvis en baseball-plan, palmträd, tempel, tegelvägg, hav och en pool. Det syns inga 
människor i bilderna mer än en hand som håller upp produkten. Produkterna fotograferas även 
i flatlays* tillsammans med kläder och accessoarer. Produkterna kan även placeras nedpackad 
i resväskor.  
 

Inspirations/livsstilsbilder  
Alla bilder innehåller produkter. 
 
Citat 
Kontot innehåller inga citat, endast en lapp där det stod: 
”You’re wonderful, handsome, smart, dashing, funny, cute” 
 

4.1.6 Recipe For Men  
 
 

 
 
 

Figur 3.6 Översikt av Recipe For Mens instagramkonto 
 
Översikt 
Recipe For Mens instagramkonto innehåller mycket bilder på landskap, friluftsliv och sport.   
Bilder på märkets produkter varvas med många bilder på män i skägg, sport- och naturbilder. 
Den färg som är mest dominerande är vitt, rött (företagets produkter är röda), blått och 
naturligare färger som beige, brunt, grått och svart. På kontots nyare bilder är produktbilderna 
inte så många utan kontot domineras av livsstilsbilder.  
 
Produktbilder 
Produkterna är ofta fotade i naturen, på asfalt jämte en snöhög, liggande ovanpå frostiga stenar 
och löv, ovanpå mossa eller på en frusen sjö med frostiga träd som bakgrund. På kontots äldre 
del finns produkterna fotade i badrumsmiljö, ovanpå ett handfat eller på badrumsgolvet. 
Produktbilder finns även i form av flatlays. Dessa bilder är exempelvis lagda på en mörk träbänk 
tillsammans med andra produkter, på ljus bakgrund tillsammans med glasögon och 
anteckningsbok, eller på en handduk tillsammans med skäggborste, kam, sax och pincett.  
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Inspirations/livsstilsbilder 
Livsstilsbilderna är som tidigare nämnt dominerande på kontot. De består till störst del av 
sportiga bilder på män som springer, åker skidor, vandrar, står uppe på en bergstopp, cyklar, 
springer, simmar och åker skridskor. Bilderna är ofta tagna mitt i en rörelse. Det finns också 
många landskaps- eller naturbilder som inte innehåller människor, exempelvis bilder på 
skidbackar, frostiga träd eller norrsken bakom en snötäckt skog. Det finns även bilder på pjäxor 
och skidstavar i snön, en ren, en sjö i vinterlandskap, en båt och på vass vid kanten av en sjö.  
 
Det finns många närbilder på män, ofta i svartvitt. Samtliga män har stort skägg och/eller 
mustach. Männen tittar rakt in i kameran med seriös min, ler lite, eller pekar med fingret in i 
kameran.  
 
Citat 
“There should be a holiday dedicated to all the brave people who show up to work on mondays”. 
 

4.2 Öppna gruppintervjuer 
 
Under metod finns en mer detaljerad beskrivning av upplägget för gruppintervjuerna. Vid 
intervjun skedde ett bortfall, och därför deltog endast fem personer vid ett av tillfällena.  
 

4.2.1 The Body Shop 
 
Översikt 
 
Grupp 1  
Den känsla som uppstod när gruppen analyserade översikten av The Body Shops 
instagramkonto var  worldwide (världsomspännande/globalt) eftersom kontot innehåller 
mycket människor från olika delar av världen. De fick även känslan av ekologiskt eftersom 
bilderna innehåller djur och natur, som de även tyckte bidrog till en jordnära känsla.  
 
Grupp 2 
Det första gruppen kommenterade var att kontot innehåller mycket videoklipp. De tyckte att de 
fick känslan av att The Body Shop är ekologiska/organiska eftersom kontot innehåller mycket 
grönt och de nämnde ordet ”mother nature”. De tyckte att kontot var osammanhängande och 
spretigt, och att de använder många färger. De kommenterade också att kontot har människor 
från hela världen och därför förmedlar mångfald.  
 
Grupp 3 
Gruppen fick direkt en känsla av värme och exotiskt. En gruppmedlem beskrev känslan som att 
"det här är något utöver det vanliga" och att det kändes spännande. Gruppen fick känslan som 
jordnära, naturligt och att företaget vill rädda miljön. Vid en översikt kände gruppen att de inte 
drogs så mycket till produkterna utan mer till människorna i bilderna. De tyckte även att 
bilderna gav en rörig känsla.  
 
Grupp 4 
Det första gruppen sa vid första anblick av kontot var ordet exotiskt och liv. De tyckte också att 
det kändes varmt. De kommenterade att människorna på bilderna är mer verkliga eftersom de 
visar många olika sorters människor och inte bara människor med vit hy. De tyckte att kontot 
hade ”blandat mycket” och inte var så strukturerat. En gruppmedlem kommenterade att hen 
tyckte att företaget passade att finnas på Instagram eftersom bilderna kändes inspirerande. 
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Produktbilder 
 
Grupp 1 
Produktbilderna fick gruppen att associera till natur och att The Body Shop erbjuder jordnära 
produkter. Gruppen fick även känslan att företaget vill associera sina produkter med innehållet, 
eftersom frukt, bär och blommor placerades tillsammans med produkten. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att associationerna till produktbilderna var att alla är glada, att det är naturligt 
och ”bra för kroppen”. Gruppen kommenterade att produkterna visas upp i videos. De tyckte 
även att kontot saknar tema. 
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att produktbilderna upplevdes röriga, men att det bidrog till en mer levande 
känsla. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontots produktbilder var mer slumpmässiga än exempelvis Niveas och 
därmed kändes mer naturliga. De beskrev att bilderna var livliga och intressanta och att man 
blev mer nyfiken. De tyckte även att produktbilderna skiljde sig ganska mycket från varandra. 
 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Den första associationen som gruppen tänkte på vid analysen av inspirationsbilderna var ordet 
”världen”. Detta eftersom bilderna innehåller mycket människor som gruppen tolkade som att 
The Body Shop vill få oss att lära känna.  
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att ordet mångfald stämde in på kontots inspiration- och livsstilsbilder. De la 
märke till att kontot innehöll mycket bilder på djur. De tyckte att kontot vill förmedla att man 
ska skydda jorden. Gruppen diskuterade att människorna på bilderna är fotade i närbilder och 
att tjejerna på bilderna ler och är glada.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att inspirations-/livsstilsbilderna gav en känsla av att komma nära naturen. 
Bilderna kändes personliga då människor i bilderna kändes som vanliga människor och inte 
som modeller. Gruppen fick känslan av att lära känna människorna i bilderna och att The Body 
Shop vill visa upp att de har kontakt med dem som jobbar med deras produkter. De 
kommenterade också att människorna i bilderna är fotograferade i naturliga poser.  
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontots bilder vill visa upp ”verkliga” människor och visa på variation och 
olikheter. Gruppen tyckte att företaget fokuserar på individen, känslor och personlighet hos 
människor. 
 
 
Citat 
 
Grupp 1 
Gruppen fick känslan av att de citat som kontot innehåller är The Body Shops egna värderingar, 
att de vill visa vad de står för, vilket gör att företaget känns mer trovärdigt. 
 
Grupp 2 
Gruppen kommenterade ett citat som de tyckte förmedlar jämställdhet, eftersom det står ”love 
your body” på en regnbågsfärgad bakgrund. 
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att citaten bidrar till en känsla om att man värnar om naturen. 
 



 

32 
 

 
 
Grupp 4 
Gruppen diskuterade citatet ”well behaved women seldom make history” och tyckte att det var 
ett bra citat. De tyckte att citatet går emot en norm i samhället, och att citatet säger att 
samhällets normer och regler inte alltid är det rätta. 
 

4.2.2 Nivea 
 
Översikt 
 
Grupp 1 
Gruppen tyckte att Niveas konto innehåller matta och lugna färger i blått och pastell som bidrar 
till en somrig känsla. När gruppen analyserade översikten tyckte de att översiktens färger byts 
ut efter årstider. Gruppen tyckte att bilderna skapar en känslan av en blogg. Gruppen tyckte 
också att kontot fokuserar mycket på fitness och hälsa, även fast det innehåller bilder på 
bakelser.  
 
Grupp 2 
Det första gruppen sa om det första intrycket av Niveas instagramkonto var ordet ”blått” och 
”hudvård”, och de tyckte även att flödet bestod av mycket produkter. De sa att kontot verkar 
årstidsbaserat. De diskuterade orden färgglatt, blått, vitt, härligt, glädje, lättsamt och sommar 
som de associationer de fick vid en första anblick. De tyckte även att kontot kändes bloggigt, 
genomtänkt, och ”effortless”. Gruppen tyckte att det kontot försöker förmedla är att det är 
”världens bästa grej att få smörja in sig”.  
 
Grupp 3 
Det första gruppen kommenterade är att kontot kändes väldigt fräscht, dels på grund av den 
blåa färgen, dels på grund av bildens på bergstoppar, vinterskog som även bidrog till en känsla 
av frisk luft. Gruppen fick känslan av hotell eftersom kontot innehåller mycket bilder på 
nybäddade sängar med rena lakan. Bilderna gav en somrig känsla och gruppen associerade till 
blommor och uteservering. Färgerna i kontot tyckte gruppen såg ut att variera beroende på 
vilken årstid bilden publicerats.  
 
Grupp 4 
Det första gruppen sa om Niveas översikt var att det känns fräscht och har använt mycket blått, 
vitt och lila. De nämnde också ordet hälsosamt. Gruppen fick känslan av vatten och lugn, och 
diskuterade att kontot känns uppstyrt och stelt, att det inte känns särskilt naturligt. 
 
 
Produktbilder 
 
Grupp 1 
Gruppen tyckte att produktbilderna gav känslan av sommar och fräscht eftersom vissa 
produkter placeras tillsammans med frukter. Gruppen tänkte även på resa eftersom de fick 
känslan av att Nivea med sina produktbilder visar att de är på väg någonstans. Gruppen fick 
även känslan av vardag och vardagssituationer. Produkterna gav känslan av att de inte är dåliga 
utan att de är hälsosamma. Gruppen tyckte att bilderna gav känslan av att de är professionellt 
fotograferade och att vissa är fotade med mobilkamera.   
 
Grupp 2 
Gruppen tänkte på att produktbilderna var säsongsbetonade, att företaget använder exempelvis 
vinterbilder som symboliserar att man är hemma och myser, eller exempelvis ”blir dina läppar 
torra av kylan?” De tyckte att produktbilderna var väldigt komponerade och genomtänkta. De 
sa också att produktbilderna var kreativt gjorda.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att bilderna gav en känsla av rent, fräscht och att man ska leva bra och nyttigt: 
”Det här kan du ha i vardagen för att göra den bättre”. Bilderna gav dem en känsla av lugn. 
Gruppen tyckte att produktbilderna även kändes roliga och unika.  



 

33 
 

 
 
Grupp 4 
På produktbilderna tyckte en gruppmedlem att bilderna kändes enkla och kommenterade att 
man använt naturen när man fotat dem. De kommenterade att vissa produkter är fotade på 
bord. En gruppmedlem sa att bilderna får hen att tänka på sin mormor, och att man är ute i en 
stuga och myser. De la märke till att växter är återkommande rekvisita i bilderna. Gruppen 
diskuterade att bilderna är fotade i vardagssammanhang, att kontot försöker spegla någons 
vardag för att man som målgrupp ska känna igen sig i bilderna. De tyckte också att bilderna 
symboliserade att man gör någonting, exempelvis är ute i naturen. Gruppen kom fram till att 
kontot kändes harmoniskt och mys i vardagen.  
 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Inspirationsbilderna kopplade gruppen till fitness, hälsa och resa. Bilderna gav även en känsla 
av blogginlägg. Gruppen tyckte även att inspirationsbilderna kändes ytliga, att Nivea är mer ute 
efter att få många likes för sina snygga bilder.  
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att inspirationsbilderna kändes bloggiga och lite orealistiska, exempelvis 
kommenterades en bild på någon som sitter på ett berg och dricker kaffe som en typiskt bloggig 
bild. De tyckte att livsstilsbilderna förmedlade hälsa och träning. De la även märke till att kontot 
har bilder på mat, och diskuterade att många bilder på frukt fanns, men även semlor. De tyckte 
att bilderna försöker förmedla en livsstil, exempelvis att man ska vara ute i naturen och vara 
hälsosam. De diskuterade även de poser som människorna i bilderna står i, och sa att de känns 
feel good och avslappnade. De tyckte att bilderna kändes som att de vill vara ”effortless” fast att 
de egentligen inte är det.  
 
Grupp 3 
Inspirations-/livsstilsbilderna gav gruppen en känsla av spa , lugn och fräscht.  
 
Grupp 4 
Gruppen fick känslan av att kontots inspirations- och livsstilsbilder var "on the go", och 
kommenterade en bild på ett par ben i löparskor. De kommenterade att många bilder innehåller 
mat och dryck. De diskuterade också kontots naturbilder och funderade över vad företaget 
försöker förmedla. De kom fram till orden djupt, poetiskt, friskhet och sundhet. 
 
 
Citat 
 
Grupp 1 
De citat som finns på kontot gjorde att gruppen fick känslan av att man ska följa sina drömmar. 
Gruppen tyckte även att citaten kändes glada och peppande, men att de kändes lånade och 
klyschiga.  
 
Grupp 2 
Gruppen diskuterade citatet ”be strong” som finns på kontot, och att det betyder att man ska 
vara stark och en ”independent woman” .  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att citaten kändes väldigt klyschiga och inte så originella. En gruppmedlem 
beskrev det som att Nivea har snott citaten från någon annan. En annan gruppmedlem fick 
känslan av att de klyschiga citaten kan passa in på målgruppen.  
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att företaget vill sälja en image och inspirera sina följare med hjälp av sina citat. 
De tyckte inte att citaten kändes djupa, utan att de kändes mainstream.  
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4.2.3 Clinique 
 
Översikt 
 
Grupp 1 
Det första gruppen tänkte på vid en analys av översikten var tjejer, kvinna och feminint. Den 
rosa färgen upplevde gruppen som kvinnlig och de två bilderna på herrprodukter som är grå 
kopplade gruppen direkt till att vara produkter för män. Översikten kändes kvinna, enkelt och 
stilrent.  
 
Grupp 2 
Det första gruppen sa om Cliniques översikt var att det kändes somrigt, lättsamt, färgglatt, 
luftigt, mjukt och att kontot använder sig av pastellfärger. De kommenterade att företaget 
använde sig av bilder på Zara Larsson på kontot.  
 
Grupp 3 
Gruppen fick en känsla av ungt, stadsliv, innerstad och fest. De tyckte att kontot bidrar till en 
mer formell känsla men att det kändes riktat till en yngre målgrupp, tonåringar. Gruppen 
diskuterade att detta inte passar Cliniques målgrupp eftersom de ansåg att den är äldre. 
Gruppen tyckte inte att bilderna kändes naturliga utan snarare plastiga och photoshopade.  
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontot kändes mainstream och en gruppmedlem kommenterade att kontot 
är fyllt med vita glada tjejer som sminkar sig. De tyckte att kontot var väldigt uppstyrt och 
opersonligt och kände att kontot ville syfta till att sälja produkter och en image. De kom fram 
till att kontot kändes overkligt. De kommenterade också att hela kontot kändes färgglatt, 
mycket rosa och kallt. Gruppen diskuterade även att det kändes onödigt att företaget 
överhuvudtaget finns på Instagram eftersom kontots alla inlägg liknar annonser, och att detta 
inte stämmer överens med Instagrams koncept. 
 
 
Produktbilder 
 
Grupp 1 
Sättet som produkterna fotograferas på tyckte gruppen var rörigt och gav en stökig känsla. De 
kommenterade att det är mycket fokus på kvinnorna som sminkar sig, och gruppen fick en 
känsla av att de är ”in action”. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att produktbilderna kändes väldigt genomtänkta och välkomponerade. De 
pratade också om att kontot använder sig av teman på bilderna, exempelvis rosa tema med rosa 
produkter och att färgerna speglar bakgrunden. De tyckte även att produkterna kändes fina, 
lyxiga och att temat kändes ungdomligt.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att produktbilderna kändes plastiga och tråkiga och att det inte kändes lyxigt 
utan mer något som tonåringar köper för att det är trendigt.  
 
Grupp 4 
Gruppen la märke till att produktbilderna var fotade mot färgade bakgrunder och ytor, vilket 
de inte ansåg förmedlade någon personlig känsla. 
 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Glädje var den första känslan som gruppen tänkte på när de tittade på inspirationsbilderna, 
eftersom alla kvinnor ler när de använder Cliniques produkter. Gruppen tyckte även att 
bilderna gav en gullig känsla. Eftersom kändisar är med på bilderna fick det gruppen att tänka 
”du blir som kändisen om du använder produkten”.  
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Grupp 2 
Gruppen tyckte att livsstilsbilderna fokuserade på att visa upp smink och kommenterade att 
kontot innehåller mycket närbilder på kvinnor. De la också märke till att kontot innehåller 
kändisbilder på Zara Larsson. Gruppen tyckte att kontots livsstilsbilder kändes mer ”kvinnliga” 
än på exempelvis Niveas konto. Gruppen ansåg att modellerna på kontot stod i tydliga poser, 
och la även märke till att modellerna såg väldigt glada ut när de sminkar sig.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att inspirationsbilderna till stor del gav känslan av att ”såhär ska du göra när 
du sminkar dig”. De tyckte att det kändes tråkigt, formellt och inte alls kreativt. En av 
gruppmedlemmar fick känslan av att det är mer fokus på att det ska se snyggt ut än att företaget 
vill förmedla en känsla. 
 
Grupp 4 
Gruppen kommenterade att många av tjejerna sminkar sig, men att det inte sker i naturliga 
sammanhang utan att det är uppstyrt, exempelvis eftersom de är fotade i studiomiljö. De tyckte 
att det var svårt att känna igen sig. 
 
Citat 
 
Grupp 1 
Gruppen ansåg att citaten kändes gulliga och klyschiga. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att Cliniques citat förmedlar färg och känslor.  
 
Grupp 3 
Gruppen hittade inga citat som gav dem någon specifik känsla. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontots citat försöker inspirera människor till att våga sticka ut. 
 

4.2.4 Gemensamma drag mellan Nivea, The Body Shop och Clinique 
 
Tillfälle 1  
Det som gruppen tyckte var gemensamt för alla kontona var hudvård och smink. Men 
grupperna tyckte att Nivea stack ut eftersom de inte marknadsför smink, utan endast lotions 
och hudvårdsprodukter. Gruppen tyckte att Nivea och Clinique var väldigt trendiga, och här 
skiljde sig The Body Shop som de ansåg var för stökiga, och fokuserade mer på framstå som ett 
bra, naturligt företag som bryr sig om jorden och vad de stoppar i sina produkter. De 
kommenterade att människorna på samtliga konton var väldigt glada.  
 
Tillfälle 2  
En gruppmedlem kommenterade att det som var gemensamt för alla kontona var att de verkade 
riktade till tjejer. En annan gruppmedlem tyckte att det var främst Nivea och Clinique som var 
riktat till tjejer. De kommenterade att Clinique har mycket kvinnligt kodade färger, och även 
har fokus på smink medan Nivea trycker på hudvård. En gruppmedlem kommenterade att man 
kanske hade kunnat rikta kontona mer till män, men att man nu endast använder sig av kvinnor 
på bilderna, även kvinnohänder och kvinnoben, och att detta gör kontona riktade till kvinnor. 
 

4.2.5 L’Oréal Men Expert 
 
Översikt 
 
Grupp 1 
Vid en översikt fick gruppen en känsla av hipster-stil eftersom kontot innehåller mycket bilder 
på män i skägg. Vissa män har blommor i skägget vilket de ansåg skapar denna hipster-känsla. 
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De associationer som gruppen fick när de såg bilderna var en känsla av livsstil, sport, sensuellt, 
hälsa och resa.  
 
Grupp 2 
Det första gruppen kommenterade var ”varför har kontot bilder på tjejer när det är till för män?” 
En av gruppmedlemmarna berättade att hen varit inne på kontot förut och vet att kontot lägger 
upp #WomenCrushWednesday, alltså att de lägger upp en bild på en snygg tjej varje onsdag 
som är från företagets modellargentur. Gruppen kommenterade även att kontot innehåller 
mycket bilder på skägg, och nämnde även att killarna har blommor i skägget. De nämnde ordet 
aktiv och tyckte att kontot förmedlar en aktiv livsstil. De kommenterade att många bilder är 
orangea. Gruppen kommenterade att kontot försöker vara manligt eftersom  alla bilder 
innehåller någonting som är typiskt manligt. De tyckte att bilderna hade en hård stil med 
mycket kontraster, som de jämförde med det förra kontot Clinique som de ansåg var ”lätt och 
luftigt”. Gruppen nämnde också att kontot försöker vara mörkt och coolt.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att kontot gav känslan av ett rikt ungkarlsliv, där man ska ha ett bra skägg. De 
ansåg att kontot vill förmedla en viss livsstil där det händer mycket i vardagen och där det är 
mycket aktiviteter. Gruppen tyckte inte att kontot gav en känsla av att de vill visa upp en 
produkt, utan mer en livsstil och personlighet.  
 
Grupp 4 
Gruppen sa genast att kontona kändes aktivitet med kommentaren ”män gör saker, kvinnor 
sitter still”. De tyckte att kontot kändes sport och kommenterade att de ser surfkillar. De tyckte 
också att kontot kändes ungt och visade "en ung killes liv". De tyckte inte att kontot visade upp 
särskilt mycket produkter utan visar en väldigt normativ bild av ”en kille och hans exotiska, 
spännande, sexistiska liv”. De kommenterade att kontot består av färgerna orange, svart och 
lite blått. De tyckte att kontot kändes kallt och hårt, och kommenterade att detta känns väldigt 
typiskt. De reagerade också över bilderna som finns på kvinnor på kontot och kommenterade 
att det är jättekonstigt. 
 
 
Produktbilder 
 
Grupp 1 
Produkterna placeras i olika miljöer tillsammans med rekvisita som exempelvis pjäxor, 
långbord och gitarr, vilket gjorde att gruppen fick en känsla av sportigt, aktivitet och coolt. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att produktbilderna framställs på ett hårt sätt. De sa också att de tänkte på ordet 
fresh när de såg produktbilderna. De nämnde att alla företagets produkter är orangea och blåa. 
En gruppmedlem ansåg att företaget verkar anstränga sig överdrivet mycket med sina bilder 
för att verka hipster, och att det inte blir trovärdigt. De diskuterade även att företaget vill sända 
budskapet ”glöm inte att packa ner detta i träningsväskan”.  
 
Grupp 3 
Gruppen fick känslan av att fokus inte ligger på produkten, utan att produktbilderna mer visar 
vilken typ av livsstil du ska ha, exempelvis sportig eller musiker, eftersom produkterna syns 
med den typen av rekvisita. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontot innehöll få produktbilder. De produktbilder som fanns ansåg 
gruppen kändes stela och råa med kalla färger. De kommenterade att bilderna består av 
bakgrund och ganska få grejer. Gruppen kommenterade att en produkt är fotad jämte en bil och 
en bensindunk, vilket de tyckte kändes typiskt för ett manligt konto. 
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Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Fitness, träning, mat, resa och mode var de associationer som gruppen fick när de analyserande 
inspiration-/livsstilsbilderna. De fick en känsla av att det ser ut som ett konto som är till för 
tjejer att följa, mer än ett konto där män ska vilja köpa L’Oréal Men Experts produkter. Denna 
känsla uppstod eftersom kontot innehåller mycket bilder på vältränade män i bara överkroppar 
och även mycket bilder på kvinnor. 
 
Grupp 2 
På inspirations- och livsstilsbilderna tyckte gruppen att bilderna innehöll mycket skägg och 
träning, men även förmedlade orden hårt och allvarligt. De nämnde också aktiv livsstil och 
aktiviteter. En gruppmedlem gjorde jämförelsen att människorna i bilderna inte är lika glada 
som på de tidigare tre kontona, utan att de se väldigt allvarliga ut. De tyckte att bilderna kändes 
uppstyrda med bestämda poser.  
 
Grupp 3 
Gruppen tyckte att dessa bilder tydligt visar att L’Oréal Men Expert är ute efter en viss typ av 
livsstil som handlar om att ungkarlar är ute och festar och reser iväg med unga vackra tjejer. En 
av gruppmedlemmar tyckte att det var konstigt att kontot innehåller så mycket tjejer och 
kommenterade att hen får känslan att kvinnorna endast är där för att männen ska ha något 
snyggt att titta på. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att inspirationsbilderna var sportiga och aktiva. De sa även business och 
extremsport. De tyckte att livsstilen som förmedlas är att man ska vara aktiv. Gruppen 
diskuterade om bilderna på tjejerna räknas som inspirationsbilder och om de är en del av 
livsstilen som de vill förmedla.  
 
 
Citat 
 
Grupp 1 
Vid en analys av citaten tyckte gruppen att de gav en macho-känsla, det kändes hårt och att 
citaten förklarar hur ”real men” ska vara. 
 
Grupp 2 
Gruppen kommenterade citatet ”freshness like there’s no tomorrow #staycool”, vilket de tyckte 
förmedlar ”freshness” och att man ska vara cool.  
 
Grupp 3 
Gruppen hade inga kommentarer om citaten. 
 
Grupp 4 
Gruppen hittade citatet ”freschness like there’s no tomorrow #staycool”. De diskuterade 
budskapet med #staycool och sa att det betyder "stay grabbig", "stay man". De tyckte att de fick 
känslan av att man ska vara stabil, hård, lugn, cool och man. 
 

4.2.6 Jack Black 
 
Översikt 
 
Grupp 1 
Gruppen fick känslan av sportigt, mode och att produkterna kändes plastiga och inte jordnära 
eller ekologiska. De kommenterade att inga människor fanns med på kontot vilket de ansåg 
gjorde att kontot känns opersonligt och dött.  
 
Grupp 2 
Gruppen kommenterade kontot som hipster, stay hard och skägg. En gruppmedlem frågade om 
kontot bara säljer skäggprodukter och kommenterade att kontot inte visar några bilder på 



 

38 
 

skägg. De sa också att kontot har väldigt många produktbilder. De tyckte att kontot kändes 
rörigt, billigt, tråkigt, opersonligt och inte så lyxigt.  
 
Grupp 3 
Vid en översikt fick gruppen känslan av att produkterna är riktade till äldre män. De tyckte även 
att överblicken gav en rörig känsla. 
 
Grupp 4 
Det första gruppen sa var att kontot kändes gubbigt. Gruppen kommenterade att kontot hade 
väldigt många produktbilder. De tyckte också att bilderna kändes oprofessionella, och "ploj". 
Gruppen kommenterade att kontot visar upp väldigt många platser och därför kändes ”resa”, 
samt att kontot vill förmedla att man ska ut och röra på sig eller vara på väg någonstans. De 
tyckte även att kontot kändes opersonligt.  
 
 
Produktbilder 
 
Grupp 1 
När gruppen analyserade produktbilderna kände de att tanken med produkten är att den ska  
följa med dig vart du än befinner dig i världen. De fick känslan på grund av att produkterna är 
med på alla bilder i kontot och hålls upp mot olika bakgrunder, exempelvis Paris, en vingård 
eller en basebollmatch. En gruppmedlem kommenterade att hen tyckte att bilderna kändes 
slarviga och inte enhetliga.  
 
Grupp 2 
En gruppmedlem tyckte att produktförpackningarna var tråkiga. De tyckte att produkterna var 
placerade slumpmässigt i många olika sammanhang, fast att de ibland inte ens syns särskilt 
bra. De kommenterade att det är konstigt att kontot inte har fler bilder på människor som 
använder produkterna.  
 
Grupp 3 
När gruppen studerade produktbilderna fick de känslan av att produkterna ska vara med  
överallt i världen och även vara en del av vardagen, eftersom de syns i olika sammanhang. De 
fick inte så mycket känsla av livsstil, utan mer att produkten ska kopplas ihop med allt du gör. 
De fick även känslan av att det ska vara lätt att använda produkten.   
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att produktbilderna var röriga, stela och att de misslyckas med att förmedla 
känslor. Bilderna är tagna i olika landskap och på olika platser, och gruppen kommenterade en 
bild som visar upp ett lypsyl i ökenmiljö och diskuterade att företaget vill förmedla att man kan 
ha med sig produkten överallt.  
 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Inspirations-/livsstilsbilderna associerade gruppen till kläder, stil, väder och resa. De tyckte att 
det fick känslan av en dyr livsstil men en plastig och billig produkt. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att inspirationsbilderna försökte förmedla att man ska ta med sig företagets 
produkter vart man än är, och att det förmedlade ”resa” och ”on the go”.  
 
Grupp 3 
Produktbilderna placeras i olika sammanhang och miljöer vilket fick gruppen att associera 
produkterna med ett spännande liv. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att företaget vill förmedla att man ska resa eller åka på utflykt eller äventyr, 
men även att det kändes opersonligt.  
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Citat 
Grupp 1 
En gruppmedlem kommenterade citaten som ” patriotiska värderingar”. 
 
Grupp 2 
Gruppen tyckte att citaten kändes lite ”tjejiga” för att vara ett konto som riktar sig till killar. En 
gruppmedlem kommenterade att citatet lyder ”you’re cute”, och att det kändes mesigt och 
feminint. De tyckte även att citaten var osammanhängande. De kommenterade även ett citat 
som lyder ”we honor all who serve our country” och sa att detta kändes patriotiskt.  
 
Grupp 3 
Gruppen har inga kommentarer om citaten.  
 
Grupp 4 
Gruppen har inga kommentarer om citaten. 
 

4.2.7 Recipe For Men 
 
Översikt 
 
Grupp 1 
Gruppen fick en känsla av skägg, extremsport, vinter, kyla och Skandinavien. En gruppmedlem 
kommenterar att hen fick känslan att ”man måste ta hand om kroppen på grund av extrema 
förhållanden”. De tyckte även att kontot delvis gav en röd tråd men att den växlade mellan en 
professionell- och amatörkänsla. 
 
Grupp 2 
Det första gruppen sa var att kontot innehåller extremsporter och att det är vintriga bilder. De 
tänkte på skidåkning, natur och skägg. De tyckte även att människorna var lite gladare på detta 
kontot än på L’Oréal Men Expert.  
 
Grupp 3 
Gruppen kommenterade att det var väldigt mycket fokus på män och en gruppmedlem sa att 
”män gillar skägg”. De sa att bilderna kändes äventyrliga, vilda, kyliga och de kopplade bilderna 
till vildmarken, vikingar och norden vilket bidrog till känslan att man ska ut och utforska 
naturen. Färgerna ansåg gruppen hade ett dovt filter vilket gav en rå och manlig känsla. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att kontot ville förmedla nordisk natur. De kommenterade att kontot innehåller 
snygga, seriösa bilder som är professionella. De tyckte också att kontot kändes kallt, rött, hårt 
och skägg. Gruppen tycket även att företaget på ett bra sätt förmedlade att de är skandinavisk 
hudvård. 
 
 
Produktbilder 
 
Grupp 1 
Produktbilderna gav känslan av att produkten ska tas med vart du än är. De fick en känsla av 
att produkterna kändes kalla, men att den röda färgen gav en varm och skön känsla bland den 
kalla miljön. Gruppen fick även en känsla av ursprung.  
 
Grupp 2 
Gruppen beskrev produktbilderna som starka och att de kändes stilrena och genomtänka. 
Gruppen tyckte också att bilderna var snygga. En gruppmedlem kommenterade att etiketterna 
på produkterna såg ut att likna etiketterna på en medicinburk från ett apotek.  
 
Grupp 3 
Den känsla som gruppen fick när de tittar på produktbilderna var natur. 
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Grupp 4 
Gruppen ansåg att kontot har få saker med i sina produktbilder, och istället lägger fokus på 
produkten i sig. De tyckte även att produktbilderna kändes kalla och råa, men även stilrena. 
 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
 
Grupp 1 
Gruppen beskrev inspirations-/livsstilsbilderna som manliga. De tänkte mycket på 
skandinaviskt, ursprung, norden och tuffa väderförhållanden. Det fick en känsla av glädje när 
de såg människor i bilderna. När en av medlemmarna såg bilderna på de skäggiga männen 
målades en bild upp av en person som bor i en stuga i skogen som bär flanellskjorta.  
 
Grupp 2 
På inspiration- och livsstilsbilderna tyckte gruppen att bilderna förmedlade skidor och en aktiv 
livsstil. De kommenterade att bilderna på människor är närbilder med ansiktet i fokus, och 
tyckte att bilderna förmedlade orden ”scandinavian”, ”nordisk”, ”vikingar”, "kallt" och "coolt".  
 
Grupp 3 
Inspiration-/livsstilsbilderna tyckte gruppen kändes manliga, speciellt en bild på en man som 
rakar sig med en yxa. Gruppen diskuterade att bilderna uppmanar följare till att utforska 
naturen. 
 
Grupp 4 
Gruppen tyckte att bilderna kändes mer personliga eftersom de står i olika poser, exempelvis 
kommenterade de en bild på en person som tittar in i kameran. De tyckte även att bilderna visar 
på olika slags människor.  
 
Citat 
 
Grupp 1 
Gruppen hittade inga citat.  
 
Grupp 2 
Gruppen hittade inga citat.  
 
Grupp 3 
Gruppen hittade inga citat. 
 
Grupp 4 
Gruppen kommenterar citatet ”there should be a holiday dedicated to all the brave people who 
show up to work on mondays” med att de inte tyckte att citatet passar kontot. 
 

4.2.8 Gemensamma drag mellan L’Oréal Men Expert, Jack Black och Recipe For Men 
 
Tillfälle 1  
De gemensamma drag som de två grupperna kunde se mellan instagramkontona var att alla 
konton innehöll skägg. De tyckte att L’Oréal Men Expert och Recipe for Men var lika varandra, 
men att Jack Black stod ut.  
 
Tillfälle 2  
Grupperna tyckte att de tre sista kontona visade mer på att det ska vara hårt, manligt, skägg 
och natur, och guppen tyckte att de försöker få fram detta i sina bilder. De tyckte att de manliga 
kontona kändes som att det var mer fokus på aktivitet, att det ska hända saker, och mycket 
fokus på livsstilen. 
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4.2.9 Skillnader och likheter mellan de tre kvinnliga och de tre manliga 
instagramkontona  
 
Tillfälle 1  
Gruppen började med att diskutera skillnaderna mellan de tre första och de sista tre kontona 
och kom fram till att det rör sig om konton riktade till kvinnor och till män. En gruppmedlem 
sa genast att livsstilen kändes annorlunda mellan de tre kvinnliga och de tre manliga kontona. 
De tyckte också att kontona hade olika känslor; de tre kvinnliga kändes mjuka och hade ljusa 
färger, och de tre manliga kändes hårda och hade mörka färger. 
  
Gruppen diskuterade även att de manliga kontona hade liknande färgpaletter: blått, oranget 
och rött. De kvinnliga kontona var mer färgglada och använde sig av flera färger som oftast var 
ljusa. De tyckte att omgivningarna i de manliga kontona var hårda och att produkterna stack ut 
och var ljusa. Gruppen höll också med om att de manliga kontona hade använt sig av filter med 
mer kontraster medan de kvinnliga kontona hade filter med mer "mjukt" ljus. De diskuterade 
även att de kvinnliga kontona förutom hudvård satsade väldigt mycket på smink, och att de 
manliga kontona förutom hudvård satsade mycket på skägg. Gruppen ville beskriva de manliga 
kontona som "yxa, skägg, flanellskjorta, hårigt bröst, brasa, björnpäls på golvet".  
 
Vad gäller likheterna mellan de manliga och kvinnliga kontona ansåg gruppen att alla sex 
kontona hade temat resor och fitness, sport eller träning och att man ska röra på sig, och även 
nyttig mat. Gruppen diskuterade att kontona vill förmedla att vi människor ska bete oss och 
vara på ett visst sätt, och att därför vill vi också vara det. Gruppen pratade om att samtliga 
konton använder sig av en transformativ* reklamstrategi.  
 
Gruppen var inte förvånad över att se resultatet att de kvinnliga och manliga kontona var så 
olika. En gruppmedlem tyckte att det var konstigt att det såg ut som det gjorde eftersom 
jämställdheten ligger i tiden, och frågade vad det finns som säger att killar måste vara hårda 
och tuffa? En annan gruppmedlem tyckte inte att det var konstigt att man skiljer på 
marknadsföringen till kvinnor och män. 
 
 
Tillfälle 2 
När grupperna jämförde de kvinnliga kontona med de manliga så tyckte de att det var tydligt 
vad som var riktat till män och vad som var riktat till kvinnor. De tre första kvinnliga kontona 
kände grupperna direkt var anpassade efter kvinnor eftersom det kändes ljust, härligt och 
innehåller klyschiga citat. De tre sista kontona tyckte de visade mer på att det ska vara hårt, 
manligt, skägg, natur som de lyfter fram i sina bilder. Gruppen tyckte även att det fanns 
skillnader i färger då kontona för män inte hade så mycket variation i färgerna utan gick i mörka 
färger med ett diffust filter. De kvinnliga kontona var istället mer färgglada, ljusa och innehåller 
mycket pastellfärger.  
 
Gruppen tyckte att de kunde hitta likheter i hur produktbilderna såg ut för de manliga och 
kvinnliga kontona, men tyckte att skillnaden låg i vilken känsla som de vill förmedla. Gruppen 
tyckte även att det var väldigt tydligt vilken livsstil som riktades till män och kvinnor. De tog 
upp Nivea som ett exempel där livsstilsbilderna gav en mer vardaglig känsla medan L’Oréal 
Men Expert lyfter fram ett sportigt, äventyrligt ungkarlsliv.  
 
Gruppen var inte överraskad över resultatet på undersökningen. 
 

4.2.10 Övrig diskussion  
 
Gruppen vid tillfälle två tyckte att man skulle kunna göra ett konto som riktar sig till båda 
könen. Gruppen höll med om att NiveaSverige skulle kunna byta ut kvinnohänder och 
kvinnoben mot manshänder och mansben, och resonerade om att det då hade blivit neutralt. 
De tyckte även att Recipe For Men hade kunnat bli könsneutralt om de bytt namn och fokuserat 
över lag på en aktiv livsstil och lagt upp mer bilder på sportande tjejer. De tyckte även att The 
Body Shop hade kunnat bli mer neutrala, men att de inte verkade ha några produkter riktade 
till män.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Konnotation 

5.1.1 The Body Shop 
 
Översikt 
The Body Shops instagramkonto innehåller jordnära färger i oranget, brunt, rött och grönt. 
Känslorna som uppstår är värme, jord, natur och skog. Man får en känsla av välmående, hälsa 
och att värna om djur och natur. Det känns som att produkterna är bra för både dig och för 
miljön. Bilderna innehåller kvinnor vilket får oss att känna att kontot även är riktat till just 
kvinnor. Vissa av kvinnorna syns tillsammans med smink och skönhetsprodukter vilket man 
kan associera till skönhet och att det handlar om att man ska göra sig fin. Instagramkontot 
innehåller även mycket bilder på djur, exempelvis papegoja och leopard, vilket kan kopplas till 
djungel och exotiskt. Bilderna ger även en känsla av kultur och mångfald då kontot innehåller 

bilder med människor från olika delar av världen.    
 
Produktbilder 
Produktbilderna varierar i hur de är fotograferade och även när det kommer till vilken rekvisita 
som placeras tillsammans med produkten. Vissa produktbilder innehåller rosor vilket kan 
kopplas till skönhet, kärlek och ömhet. Rosorna är rosa vilket ger en känsla av kvinnlighet. 
Annan rekvisita som placeras tillsammans med produkten är frukter, bär och  gröna växter som 
då bidrar till känslan av att rekvisitan är den doft som produkten har. Man kan även se 
produkter som placerats på en vit fårfäll. Den vita färgen ger en fräsch och ren känsla medan 
fårfällen bidrar till en mjuk, inbjudande och skön känsla. De gröna växterna som placeras 
tillsammans med produkterna ger en känsla av att produkten är nära naturen, ekologisk och 
miljövänlig.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
The Body Shops instagramkonto innehåller mycket bilder på människor med texter som "Meet 
Carmen" eller "Meet Pablo". Dessa bilder bidrar till en känsla av personligt, gemenskap och 
vänskap och det känns som att företagen vill att vi ska lära känna deras medarbetare. Kontot 
innehåller även mycket bilder på kvinnor som använder produkterna. Sättet som kvinnorna 
porträtteras känns naturligt, spontant och ger känslan av glädje eftersom alla ler på bilderna. 
Kontot innehåller även närbilder på målade naglar och sminkade ögon vilket får oss att tänka 
på stil, fest och kvinnligt. Kontot innehåller även bilder på en kvinna som utför yoga vilket kan 
ge en känsla av välmående, lugnt och att finna sig själv. 
 
Citat 
”Whatever you do, be different… If you're different you will stand out” - Citatet ger känslan av 
att personer bör kämpa för att synas och vara annorlunda, att man inte ska vara en i mängden.  
 
”A mouth without lipstick is like a cake without icing” - citatet uppfattas som att läppstift är 
viktigt eftersom att dina läppar annars inte fulländade. 
 
”Beauty isn´t about having a pretty face, it´s about having a pretty mind a pretty heart and a 
pretty soul” - citatet kan uppfattas som att det inte är viktigt att ha ett vackert ansikte eftersom 
det handlar mer om att ha en fin personlighet.    
 
 "Life begins at the end of your comfort zone" -  Citatet ger känslan av att du ska bryta dig fri 
och våga göra det som känns läskigt, för att kunna växa och utvecklas. 
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5.1.2 Nivea 
 
Översikt 
Det första intrycket av NiveaSverige är att kontot är blått och vitt och känns därför fräscht och 
ljust. Kontots nyaste del består till stor del av blommor vilket känns vårigt. Associationerna man 
får av flödet är hälsa, njutning, att må bra och leva gott. Längre ner i flödet är bilderna 
anpassade efter årstiderna och är därför mer vintriga. Där blir associationerna vinter, mys och 
god mat. Det finns bilder i flödet som symboliserar träning och hälsa. Vid första anblick tänker 
man på att kontot är genomtänkt och att alla bilder matchar varandra i ett välplanerat flöde.  
 
Produktbilder 
Kontots produktbilder är välkomponerade och stilrena. Produkterna är avbildade tillsammans 
med rekvisita som ger ett genomtänkt intryck. Exempelvis används blommor i produktbilderna 
vilket ger ett somrigt, fräscht och även feminint intryck. Produkterna finns även fotade i flatlays 
i olika komponeringar som ger känslan av att man ska använda produkterna när man är hemma 
och myser, eftersom de är fotade ihop med stickade tröjor/sockar och med en kopp kaffe/te. 
Man får även känslan av spa eftersom produkterna är fotade jämte handduk och ljus. På en bild 
där produkten är fotad jämte choklad (eftersom själva produkten verkar innehålla kakao) får 
man känslan av att produkten kommer att lukta choklad. En produkt som verkar innehålla 
hallon är även fotad jämte nyplockade hallon vilket ger ett  fräscht intryck och ger associationer 
om att produkten kommer att lukta hallon.  
 
Inspirations/livsstilsbilder  
Många bilder på Niveas konto är på olika typer av mat: både mat som är hälsosam och  onyttig 
mat som milkshake, glass eller semlor. Dessa bilder ger associationen att man ska njuta av mat, 
må bra och äta nyttigt men inte vara rädd för att unna sig. Övriga livsstilsbilder känns väldigt 
säsongsbetonade eftersom det på vintern innehåller bland annat lussebullar, pepparkakor, 
snölandskap och en person som åker släde. Detta gör att man får känsla av jul och mys. På de 
nyare bilderna får man en känsla av vår eftersom bilderna innehåller blommor och har ljusa, 
våriga färger.  
 
Citat  
"Be strong, you never know who you are inspiring" - Detta citat känns lite djupare än övriga och 
kan tolkas som att man kan inspirera andra människor utan att veta om det.  
 
"Make your dreams happen" - Citat om att man ska uppfylla sina drömmar.  
 
"A girl and her bed on sundays are an endless love affair" - Detta citat känns passande för Niveas 
konto eftersom kontot känns väldigt mysigt och är fullt av budskap som säger att man ska unna 
sig själv.  
 
"Sunshine is the best medicine" - Detta citat symboliserar att man blir gladare av solsken. 
 

5.1.3 Clinique 
 
Översikt 
Helhetsintrycket som Clinique ger är rosa, tjejigt och bubbligt. Kontot är färgglatt och känns 
glatt, ljust, somrigt och glamouröst. Man får även en känsla av att modellerna på bilderna känns 
overkliga och plastiga. Samtliga bilder känns väldigt photoshopade och många är fotade i 
onaturliga miljöer, exempelvis i studio, vilket bidrar till att kontot känns något opersonligt.  
Tankarna förs till smink eftersom flödet innehåller bilder på tjejer som sminkar sig samt många 
sminkprodukter. Det känns som att Cliniques konto inte har fokus på en speciell livsstil så som 
att resa/äta bra/träna/unna sig, utan fokus för kontot är produkterna och vad produkterna 
faktiskt åstadkommer. Hela kontot känns väldigt fokuserat på utseende.  
 
Produktbilder 
Cliniques produktbilder känns stilrena och är minimalistiskt komponerade på färgade 
bakgrunder. Clinique har lekt med produkternas snygga förpackningar och komponerat foton 
på färgade bakgrunder utan att använda mycket annan rekvisita. Man har skapat små konstverk 
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av produkterna genom att lägga dem i snygga formationer. Fokus är hela tiden på produkterna 
och deras förpackningar vilket också får en att tycka att förpackningarna känns lyxiga.  
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Bilderna och stop motion videorna på kvinnor som sminkar sig kan uppfattas som att de 
demonstrerar hur man använder Cliniques sminkprodukter. Dem ger även en Barbie-aktig 
känsla eftersom kvinnorna är väldigt photshopade och fotade i studiomiljö. I övrigt finns det 
mycket få inspirationsbilder som syftar till något annat än att sminka sig. Därför känns 
budskapet tydligt att kontot fokuserar endast på kvinnors utseende. Längre ner i kontot finns 
ett fåtal bilder som innehåller mat, men dessa är inte återkommande. Den mat som finns är 
"hälsosam".  
 
Citat 
"Color is such a marvelous way of expressing emotion" - Citatet syftar till att inspirera kvinnor 
att sminka sig, och särskilt att våga använda sig av olika färger i sminkningarna, att våga sticka 
ut med hjälp av smink.  
 
"I love fragnances ... all the scents I like mix fresh, crisp notes with ones that are smokey and 
earthy" - Detta citat kan tolkas som ett försök att inspirera till att köpa parfym. Det syftar även 
till att få parfym att kännas glamouröst.   

 "Great skin can be created" - Man kan tolka citatet som att det förmedlar att bra hud kan 
skapas, och därmed vill säga att genom Cliniques hudprodukter kan man få vacker hud. 
 

5.1.4 L’Oréal Men Expert 
 
Översikt 
L’Oréal Men Experts instagramkonto ger en känsla av fritid, sport, träning och manligt. Detta  
är på grund av att kontot inte innehåller så mycket produkter utan mer bilder på män som utför 
någon typ av sport, träning och även mycket män med skägg. Detta kan uppfattas som att fokus 
för mannen inte är själva produkten, utan vilken livsstil man ska ha. Kontot innehåller även 
mycket bilder på kvinnor vilket man kan uppfatta som att kontot försöker vända sig till 
kvinnliga användare. En annan uppfattning är att bilderna är till för den manliga 
tillfredsställelsen. 
 
Det mest återkommande färgerna på kontot är svart, vit, orange och blått. Kombinationen av 
färgerna ger en känsla av friskt, sportigt och manligt. Bilderna har även en låg mättnad vilket 
ger ett hårdare och kallare intryck på kontot. 
 
Produktbilder 
Produkterna fotograferas tillsammans med rekvisita som trumpinnar, snowboard, gitarr eller 
en skateboard. De här typen av rekvisita kan uppfattas som manliga intressen. Rekvisitan kan 
även uppfattas som att det är mer fokus på vilket intresse en man bör ha, än vilken produkt som 
män ska använda.  
 
Inspiration/livsstilsbilder 
Inspirationsbilderna ger känslan av att du ska ha ett aktivt liv, sportintresse, vältränad kropp, 
och bra klädstil. Eftersom kontot innehåller mycket bilder på kvinnor kan det uppfattas som att 
kvinnorna ska vara en del av användarens vardag.  
 
Kvinnorna i bilderna kollar in i kameran, antingen leende eller med en förförisk blick vilket kan 
uppfattas som att de söker kontakt med den som beskådar bilden. Kvinnorna i bilderna placeras 
sittandes på en bil, säng, soffa vilket kan uppfattas som passivt eftersom de inte utför någon typ 
av aktivitet. Vissa ansiktsuttryck kan tolkas som lekfulla då kvinnorna formar läpparna till en 
pussmun. Kontot innehåller även en bild med en kvinna sittandes på något som liknar en säng 
med lakan av siden. Kvinnan har en baddräkt på sig, sitter på knä och böjer huvudet bakåt. 
Denna bild upplevs som sensuell och förförande där fokus endast är på kvinnans kropp och inte 
på individen som är på bilden.  
 
Männen på bilderna kollar antingen in i kameran eller har blicken fokuserad på något utanför 
bilden, vilket upplevs som att mannen inte är lika närvarande eller att han inte är medveten om 
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att han blir fotograferad. Männens ansiktsuttryck varierar då vissa ler medan andra ser seriösa 
och obrydda ut. Männen är även aktiva på bilderna då de exempelvis går bärandes på en 
surfbräda, ståendes eller åkandes på en snowboard, tränar eller fotograferas i rörelse, vilket får 
dem att se ut som att de är påväg någonstans. Kontot innehåller även en bild på en man som 
tvålar in sig i duschen. Mannen kollar inte in i kameran och kroppen är inte vänd mot kameran. 
Bilden kan uppfattas som att mannen är fokuserad på vad han gör och att han är ovetandes eller 
obrydd om att han blir iakttagen. Det finns även en bild på en man sittandes utomhus på en 
löpbana, klädd i träningskläder och stretchar, mannen är fotograferad i grodperspektiv8 och 
kollar in i kameran med en allvarlig och seriös blick. Perspektivet ger intrycket av att mannen 
är stor, viktig och att han tittar ner på betraktaren.  
 
Citat 
Samtliga citat innehåller många ord som man kan förknippa med manligt, exempelvis 
freschness, work hard, success, beard, beer, real men.  
”99 problem but spots ain't one” - Detta citat kommer från en låt som heter "99 problems but a 
bitch aint one", därför förs tankarna till låten och citatet uppfattas som att det jämför finnar 
(spots) med bitches. Detta kan uppfattas som att bitches, så väl som finnar, är något som man 
inte vill ha i sitt liv, vilket gör att citatet känns väldigt nedvärderande för kvinnor.  
   
”Beauty is in the eyes of the beer holder” - Citatet kommer från "Beauty is in the eyes of the 
beholder" - "skönhet ligger i betraktarens ögon men är nu omgjord. Citatet står på en bild med 
en öl och bilden har lagts ut i samband med St. Patricks day. 
 

5.1.5 Jack Black 
 
Översikt 
Vid en översikt av Jack Blacks instagramkonto så domineras det av företagets produkter som 
finns med i alla bilder. Produkten är blå och placeras i olika sport- och resmålmiljöer som ger 
känslan av en dyrare livsstil. Det finns inga människor med på kontot vilket gör att kontot känns 
opersonligt.  
 

Produktbilder  
De flesta av Jack blacks produktbilder är fotograferade när någon håller produkten framför 
kameran vilket ger intrycket av att bilderna är fotograferade med en mobilkamera. Produkten 
fotograferas även i olika miljöer och kan synas framför en baseball-plan, ett buddhisttempel 
eller framför palmer. Det här kan uppfattas som att produkten ska vara med överallt, oavsett 
om du befinner dig på ett sport-event, på stranden eller på resande fot. 
 
Inspiration/livsstilsbilder 
Jack Blacks instagramkonto innehåller endast bilder där produkten är med i bild. Dock kan 
dessa bilder ge en känsla av livsstil eftersom de fotograferas i så olika miljöer och kan uppfattas 
som den livsstil Jack Black anser att män ska ha.  
 
Citat 
Kontot innehåller inga citat, endast en lapp där det står: ”You’re wonderful, handsome, smart, 
dashing, funny, cute”, vilket kan uppfattas som en komplimang från någon annan. 
 

5.1.6 Recipe For Men  
 
Översikt 
Recipe For Mens instagramkonto känns vinter, natur, friskt, friluftsliv, äventyr och skägg. 
Kontot består av mycket rött, vitt, blått och naturligare färger som brunt, grått beige och svart 
vilket ger ett naturligt och neutralt intryck. Svartvita bilder används också som avbrott från det 
i övrigt ganska sparsamt färgade kontot. Kontot består av många livsstilsbilder i form av 
naturbilder, bilder på män som utför olika sporter och närbilder på män (där samtliga har 
skägg), vilket gör att kontot känns maskulint. Det finns också många produktbilder på kontot, 
vilka sticker ut eftersom företagets produkter är röda.  

                                                           
8 Bilder fotograferade ur en sådan vinkel att de är riktade uppåt 
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Produktbilder 
Kontots produktbilder är fotade i naturmiljö, exempelvis i en lövhög, på stenar, på is eller jämte 
en snöhög vilket ger ett intryck av att produkterna ska användas i hårda klimat och klara alla 
årstider. Det säger också någonting om livsstilen som symboliseras: det handlar om att vara 
aktiv, sporta och åka på äventyr, och produkterna ska ta hand om din hud medan du fokuserar 
på dina intressen. Produkterna finns även fotade på vardagliga platser såsom i badrumsmiljö 
på exempelvis handfatet, vilket inte riktigt signalerar något budskap alls. 
 
Inspirations/livsstilsbilder 
Kontot består till stor del av livsstilsbilder där de flesta är olika typer av naturbilder. Många av 
bilderna är dessutom i vintermiljö vilket symboliserar Skandinaviens hårda klimat. Bilderna 
symboliserar en aktiv livsstil där sport och äventyr står i centrum. Inspirationsbilderna gör att 
man blir sugen på att åka på en skidresa, och man blir inspirerad att gå ut i naturen. I övrigt 
finns det närbilder på män med stora skägg eller prydliga mustascher vilket gör att kontot känns 
ännu mer maskulint.  
 
Citat  
"There should be a holiday dedicated to all the brave people who show up to work on mondays" 
- Detta citat kan uppfattas som att människor som går till jobbet behöver mer beröm. Det ger 
inte några fler direkta associationer och känns i övrigt väldigt orelevant, som att det egentligen 
inte har någonting att göra med kontot. 
 

5.2 Använder företag könsstereotyper för att marknadsföra 
hudvårdsprodukter på Instagram, och hur skiljer sig kontona riktade till 
män respektive kvinnor? 
 
Precis som Ekman skrev 1998 i Var så god - makt, kön och media verkar det idag fortfarande 
aktuellt att signalera olika budskap när det kommer till marknadsföring riktat till kvinnor 
respektive män. Genom en studie av olika instagramkonton för hudvårdsprodukter kan man 
tydligt urskilja att företag använder sig av könsstereotyper i marknadsföringen för att forma 
sina varumärken. Dessa stereotyper visas även vara  gemensamma för alla kontona.  
 
Könstereotypisering innebär att vi skapar föreställningar om hur en person bör vara beroende 
på vilket kön personen tillhör (Nelsson & Nilsson, 2013). Vid en analys av bilderna för de 
manliga och kvinnliga kontona syns de könsstereotypiska attributen extra tydligt då innehållet 
av bildernas färger, intressen, rekvisita och uttryck varierar beroende på om kontot är riktat 
mot en kvinnlig eller manlig målgrupp. Attributen syns även när det kommer till hur kvinnor 
och män porträtteras i bilderna.  
 

5.2.1 Konton riktade till kvinnor 
 
Vid en översikt av de kvinnliga kontona så kan man se att innehållet skiljer sig från konto till 
konto. Vi kan dock se att de kvinnliga kontona följer ett annat mönster än de manliga, eftersom 
den varierande rekvisitan i bilderna ger liknande associationer. The Body Shop gav en känsla 
av värme, jordnära, hälsa miljövänligt, skönhet och välmående. Nivea gav en känsla av 
fräschhet, hälsa, njutning, välmående, mys och träning. Clinique gav en känsla av tjejigt, 
tonårigt, färgglatt och somrigt. Cliniques bilder uppfattades även som plastiga och att fokus 
endast ligger på att kvinnor ska sminka sig eftersom kontot inte innehåller några livsstilsbilder. 
Denna typ av syn på kvinnan stämmer överens med Ekmans (1998) resonemang om att enligt 
media så har inte kvinnor någon fritid, utan att intresset istället ska ligga på att kvinnan ska ta 
hand om kroppen och helst inte ha något annat intresse än sitt eget utseende. Alla kvinnliga 
konton kopplas även ihop med associationer som hälsa, välmående, mys och njutning vilket 
stämmer överens med Ekmans teorier och förklaring till den kvinnliga fritiden, att ta hand om 
kroppen, som även beskrivs som en avkopplande sysselsättning. Ekman ifrågasätter detta och 
menar att det i själva verket handlar om att hela tiden stressa för att duga, att jaga skönhet, 
vilket inte alls är speciellt avkopplande.   
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När det kommer till produktbilderna för de kvinnliga kontona så beskrivs de med begrepp som 
skönhet, kvinnlighet, feminint, fräscht, mjukt, stilrent och mysigt. Niveas bilder gav även en 
känsla av hem och vardag vilket även här kan kopplas till Ekmans (1998) teori om att kvinnan 
inte ska ha något fritidsintresse. Cliniques produktbilder uppfattades som stilrena och 
färgglada, men att studiomiljön som bilderna fotograferades i kändes onaturligt och 
opersonligt.  
 
Uppfattningen av kontonas inspirations-/livsstilsbilder varierar. The Body Shop gav känslan av 
gemenskap, vänskap och glädje. Bilderna gav även en känsla av stil, fest och kvinnligt eftersom 
det fanns bilder på sminkade ögon och målade naglar. Kontot bidrog även till en känsla av 
välmående, lugn och man ska finna sig själv. Niveas livsstilsbilder bidrog till en känsla av 
hälsosamt men bilder på fikabröd uppfattades som att kvinnor inte ska vara rädda för att unna 
sig själva. Clinique däremot gav en barbie-känsla och uppfattades som plastigt, onaturligt och 
att fokus endast ligger på att kvinnor ska sminka sig.  
 
Bilderna på instagramkontona innehåller även citat, vilka samtliga hade gemensamt att de gav 
en känsla av att kvinnor ska uppfylla sina drömmar, unna sig saker, våga sticka ut och utvecklas. 
Citaten inspirerade även kvinnorna till att få vacker hy och att sminka sig. Denna analys av 
citaten bekräftas av grupperna eftersom de var överens om att citaten handlar om att inspirera 
kvinnor och att de ska våga sticka ut. Grupperna beskrev även citaten som glada, peppande, 
drömmande och gulliga. Grupperna diskuterade att citaten kändes klyschiga och inte så 
trovärdiga men att det passade den kvinnliga målgruppen.  
 
Ekman (1998) förklarar i sin teori att kvinnor till skillnad från män är helt utelämnade till sitt 
utseende och ser det som ett beroende. Detta syns tydligt även idag då de kvinnliga 
instagramkontona fokuserar just på att publicera bilder på kvinnor som sminkar sig. Detta 
stärker även Ekmans beskrivning av att en man får pondus bara genom att vara en man, men 
en kvinna måste också vara vacker. 
 

5.2.2 Konton riktade till män 
 
Vid en bildanalys för översikten av de manliga kontona så kan man tydligt se att de olika 
kontona använder sig av ett liknande innehåll i sina bilder. Alla manliga konton ger känslan av 
fritid, sport, friluftsliv och träning. Dessa begrepp hör samman med fritidsintressen vilket 
Ekman (1998) beskriver är tydliga budskap som media signalerar till läsaren där männen 
erbjuds att fördjupa sitt fritidsintresse och koppla av på ett aktivt sätt. Samma sak bekräftar 
grupperna då de vid översikten beskriver att de manliga kontona ger en känsla av att mannen 
ska ha ett aktivt och äventyrligt liv. Man kan även se att alla manliga konton innehåller mörkare, 
dovare klassiskt manligt kodade färger så som svart, brunt, blått och grönt vilket  Ambjörnsson, 
2011 menar är klassiskt kodade färger. 
 
Produktbilderna på de manliga kontona varierar. På L’Oréal Men Experts konto så placeras 
produkterna tillsammans med rekvisita som trumpinnar, snowboard, gitarr eller skateboard 
vilket ger uppfattningen om att det handlar om manliga intressen. Grupperna kommenterade 
att produktbilderna framhävs på ett hårt sätt och att denna typ av rekvisita bidrar till en sportig, 
aktiv och cool känsla. På Jack Blacks konto kan man se att produkterna placeras framför olika 
bakgrunder såsom framför en baseball-plan, ett buddhisttempel eller framför palmer, vilket 
även kan uppfattas som manliga äventyrliga intressen. Grupperna fick känslan av att tanken är 
att produkterna ska med oavsett vart man befinner dig i världen. Recipe For Men fotograferar 
sina produkter i naturmiljöer som exempelvis i en lövhög, på stenar, is eller vid en snöhög vilket 
ger känslan av en aktiv och äventyrlig livsstil. Även här fick grupperna känslan av att 
produkterna ska tas med oavsett var du är påväg. 
 
Att grupperna associerar rekvisita som snowboard, trumpinnar, skateboard eller att en yxa som 
en man rakar sig med som manliga, kan Nowak och Thomsson (2003) bekräfta i sin teori om 
genussystemet. Nowak och Thomsson menar då att kön är något som konstrueras utifrån vår 
kultur där olika parametrar  omedvetet styr vår uppfattning om vad kvinnligt och manligt 
innebär, och att dessa uppfattningar "gör" vårt kön. Att pojkar redan i sandlådan leker 
"hårdare" lekar med bilar och traktorer bidrar då även till att grupperna kan dra dessa slutsatser 
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till rekvisitan i bilderna, eftersom de redan som barn lärt sig om vad som "är" kvinnligt och 
manligt.  
 
Inspirations-/livsstilsbilder för de manliga kontona förmedlar känslan av ett manligt, aktivt 
frilufts-/och sportintresserat liv. L’Oréal Men Experts konto förmedlar även ett ideal om att 
män ska vara vältränade, välklädda och ha mycket skägg. Skägg var även ett gemensamt drag 
som grupperna kunde hitta som återkommande i bilder hos alla de manliga instagramkontona, 
förutom Jack Black som inte innehåller några bilder på människor.  
 
De manliga kontona Jack Black och Recipe For Men innehöll inte många citat och kan därför 
inte analyseras. Det bidrar även till att grupperna inte hade många kommentarer om det. En 
gruppmedlem kommenterade citatet "you’re cute" som inte så passande för ett manligt konto 
eftersom det kändes mesigt och feminint. L’Oréal Men Expert däremot innehöll bland annat 
citatet "99 problems but spots aint one". Denna text kommer från en låttext där L’Oréal Men 
Expert har bytt ut ordet bitch mot spots, och är man medveten om textens rätta citat så kan 
detta uppfattas som nedvärderande för kvinnor. Samtliga citat innehöll även ord som: 
freschness, work hard, success, beard, beer, real men som stereotypiskt kan förknippas som 
manliga begrepp. Detta kan bekräftas av gruppernas analys då alla grupper var överens om att 
L’Oréal For Mens citat gav en känsla av macho och "real men". De beskrev även att citaten gav 
en känsla av grabbigt, hårt, stabilt, lugnt, coolt och fräscht. 
 

5.2.3 Instagramkontona genom The male gaze 
 
Genom att studera teorin om The male gaze kan vi testa om den är applicerbar där människor 
är med i bilderna. Teorin menar att bilder där kvinnor är porträtterade alltid har en så kallad 
manlig blick närvarande vilket tar sig i uttryck genom kvinnors och mäns poser och uttryck i 
bilderna (Mulvey, 1999). Jhally (1989) skriver om Geffmans teori att kvinnor porträtteras på 
samma sätt som barn i reklamsammanhang, ofta sittandes på en säng, på ett golv, bakåtlutande 
eller halvliggande, försvarslösa positioner som tyder på sociokulturell underlägsenhet. Detta 
kan vi se på bilderna som porträtterar kvinnor på L’Oréal Men Experts instagramkonto, där 
kvinnorna är passiva eftersom de fotograferas sittande på en säng, i en soffa, samt på en bädd 
av lakan som symboliserar en säng. Många av kvinnorna har även en förförisk blickriktning in 
i kameran vilket symboliserar sexuell tillgänglighet, som också tillhör the male gaze. Män 
däremot portätteras generellt stående eller sittande, vilket gör att de får ett maktövertag i 
förhållande till kvinnan (Jholly, 1989). Männen i L’Oréal Men Experts instagramkonto, liksom 
på Recipe for men och Jack Blacks konton är aktiva eftersom de  fotograferas när de utför olika 
sporter, tränar eller när de är på väg nånstans. Det finns även bilder där männen inte har någon 
blickriktning in i kameran, detta får oss att istället tänka på vad som är utanför bilden än vad vi 
ser på bilden.  
 
Ekman (1998) menar att i reklam för kroppsvårdsprodukter används ofta the male gaze och 
kvinnorna som reklamen riktar sig till förväntas tända på att någon blir tänd på dem, och 
därmed tvingas kvinnor acceptera den manliga sexualiteten som en norm. Här används ofta 
förföriska blickar vilket vi såg på L’Oréal Men Experts instagramkonto.  
 

5.3 Marknadsföring i New Media 
 
David Meerman (2010) menar att webben har öppnat en fantastiskt möjlighet för företag att nå 
nischade köpare. Vid studien av olika Instagramkonton för hudvårdsprodukter kan man se att 
företagen använder sig av denna möjlighet då analysen tydligt stärker att användningen av 
könsstereotypisk marknadsföring var en gemensam faktor hos alla konton.  
 
Precis som Tuten & Solomon (2015) skriver så är participation (deltagande) en viktig del av 
marknadsföringen i sociala medier. Rent generellt kan vi också se att interaktionen bidrar till 
att förstärka de könsstereotypa budskapen, eftersom de budskap som företagen sänder ut 
ständigt bekräftas av människor i ens närhet så blir det till större sanningar. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
 
Syftet med examensarbetet var "att studera skillnader i marknadsföring av 
hudvårdsprodukter riktat till kvinnor respektive män på Instagram. Genom att titta på 
helhetskonceptet av företagens instagramkonton utreds vilka könsstereotyper som används 
för att inspirera kvinnor och män till att följa dem på Instagram." För att uppnå detta syfte 
genomfördes bildanalyser med denotation och konnotation samt gruppintervjuer för att ta del 
av andra människors konnotationer av instagramkontona.  
 
Studien har besvarat arbetets frågeställning väl. Vi har fastställt att gamla stereotypa könsroller 
lever kvar och visar sig exempelvis på sättet företag väljer att framstå på Instagram.  Tidigare 
forskning visar att medias budskap för vad män och kvinnor ska syssla med skiljer sig åt i många 
avseenden. Vi har genom vår studie upptäckt att så är fallet även idag. Skillnaderna mellan 
könen blir tydligt synliga genom både färger, produktbilder, livsstilsbilder och citat. Medan 
männens instagramkonton säger åt dem att gå ut på friluftsliv, surfa, åka skidor, cykla och 
utföra extremsporter, säger kvinnornas konton åt dem att de ska ta hand om sin kropp, mysa, 
äta hälsosamt, vara vackra, träna och ibland "unna sig" något extra gott. 
 
Det var intressant att upptäcka att Cliniques konto var så uppenbart motsatt till samtliga mäns 
instagramkonton. Kontot visade starkt på det som Ekman (1998) beskriver att skönhet för 
kvinnor är målet, och därför saknade kontot livsstilsbilder eller bilder på något som inte 
involverade företagets produkter, smink eller skönhet. Jämfört med mäns konton kan man se 
att de bygger på en helt annat strategi, att hudvård är något som ska ta hand om din hud medan 
du utför andra saker.  
 
Något som många i grupperna reagerade på var att L’Oréal Men Expert hade kvinnor med i sina 
konton trots att kontot riktar sig till män, en strategi som inget annat konto hade använt sig av. 
Detta, tillsammans med kontots starka betoning på att vara hårt och manligt, tyckte vi kändes 
som ett krampaktigt sätt för kontot att hävda sig mot att vara för feminint, mesigt eller gay. Det 
faktum att kontot valde att publicera bilder på kvinnor i form av #WomenCrushWednesday 
som en del av livvstilen tyder på ett starkt heteronormativt ställningstagande som desperat 
försöker hålla fast vid det manliga (alltså att attraheras av kvinnor).  
 
Vid tillfälle två av de öppna gruppintervjuerna kom diskussionen upp om hur man skulle kunna 
göra ett konto som riktar sig både till män och kvinnor. Grupperna diskuterade då att det 
kvinnliga kontot NiveaSverige innehöll bilder med kvinnohänder. Genom att byta ut dessa till 
manshänder så skulle kontot även bli riktat till män. Grupperna diskuterade även att om Recipe 
For Men bytte ut sitt namn och även publicerade bilder på sportande tjejer, så hade kontot lika 
gärna kunnat passa även kvinnor. Gruppernas resonemang om hur kontona skulle kunna passa 
båda könen är intressant eftersom det visar på att de ansåg att det krävs väldigt lite för att bryta 
könsstereotyp marknadsföring på Instagram. Det tyder även på att grupperna var överens om  
att könsstereotyper som att "män gillar sport" och "kvinnor gillar att ta hand om kroppen" inte 
alls stämmer med hur verkligheten ser ut, eftersom gruppen ansåg att exempelvis kvinnor lika 
gärna kan vara med på manskontonas frilufts- och sportbilder.  
 

6.1.1 Könsstereotyper i New Media 
 
Teorierna i Teoretisk Bakgrund är i huvudsak kopplade till gamla medier som exempelvis 
tidningar. Vår analys bekräftar däremot att könsstereotyper finns även på nya medier, 
exempelvis Instagram. New Media är ett relativt nytt fenomen som används för att beteckna 
allt som relaterar till Internet och samspelet mellan teknologi, bilder och ljud (Socha & Eber-
schmid, 2014). Manovic skriver i The language of new media att vi befinner oss i mitten av en 
ny revolution vilken innebär att allt inom produktion, distribution och kommunikation blir 
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datoriserat (2001). Han menar att vi ännu inte kan se vilka effekter revolutionen kommer att 
ha, men att den till skillnad från tidigare revolutioner inom exempelvis tryckpress kommer att 
påverka alla stadier av kommunikationen mellan människor. Vi tror därför att könsstereotyper 
som tar sig i uttryck på bilder på sociala medier som exempelvis Instagram potentiellt kommer 
att påverka individer ännu mer än om de befann sig på ett gammalt media, exempelvis en 
tidning. Detta beror på, som Manovic beskriver, att användare av sociala medier blir 
medförfattare av allt innehåll som cirkulerar på sociala medier. Personer i ens bekantskapskrets 
som man har kontakt med via sociala medier är med och bekräftar de artiklar, bilder och 
annonser genom att gilla/dela eller kommentera. Vi tror att människor blir mer påverkade av 
budskap som har blivit uppmärksammade av någon i en bekantskapskrets, än om budskapen 
hade kommit direkt från ett företag, eftersom budskapen är mer trovärdiga då. Innehållet på 
sociala medier bekräftas av vänner och bekanta, vilket vi tror gör att vi påverkas mer än av 
traditionell marknadsföring. Därför tror vi att detta marknadsföringssätt är mycket mer 
effektivt eftersom det, precis som Kerpen, 2011 menar, baseras på en tvåvägskommunikation 
mellan företag och köpare, och det involverar köparna på ett helt nytt sätt som skapar en 
relation. Eftersom sociala medier fungerar interaktivt är kunderna med och bestämmer 
innehållet på företagens kanaler, och de är även fria att ge ärliga kommentarer om vad de tänker 
och tycker om företaget. Detta, tror vi, skapar en känsla av trovärdighet.  
 
Meerman (2010) menar att det finns mycket pengar att spara genom att använda New Media 
istället för traditionell marknadsföring, eftersom marknadsföringen går att rikta till en mer 
nischad målgrupp och eftersom kunden själv kan välja att söka upp företaget online. På så sätt 
blir marknadsföringen inte ett störningsmoment, så som det ofta kan bli inom traditionell 
media, där alla exponeras av budskapet och inte bara den målgruppen som faktiskt berörs. Här 
använder sig företagen av könsstereotyper för att målgruppen ska kunna identifiera sig, för att 
exempelvis män ska söka sig till Jack Black och kvinnor till Clinique. På så sätt är det inte endast 
företagen som bekräftar och befäster könsstereotyperna hos människor, utan även tvärt om, att 
människor väljer ett varumärke just eftersom de känner igen sig i sin egen könsstereotyp. 
 

6.1.2 Könsstereotypernas konsekvenser 
 
Vi tror att många kan se och hålla med om att det finns skillnader i hur produkter marknadsförs 
till kvinnor och män. Det dock inte alla håller med om är huruvida detta leder till negativa 
effekter i samhället. Av egna erfarenheter märker vi att många människor idag ser 
könsstereotyperna men anser inte att det är ett problem, eller till och med tycker att det är något 
som gynnar samhället. Det finns många människor som inte tycker att det är något konstigt 
med att reklam riktas mot kvinnor och män.  
 
Stereotyper leder till roller, och vi anser inte att könsstereotyper är naturliga utan att rollerna 
är baserade på stereotyper, det vill säga: påhittade. Men de lever kvar och utvecklas tack vare 
att vi bekräftar och befäster dem på nytt varje dag. Vi anser att det inte är vi människor som 
format könsroller, utan könsrollerna som format oss. För att sätta studien i ett större 
sammanhang vill vi i vår diskussion ta upp ett par aspekter som förklarar konsekvenserna av 
att formas in i manliga och kvinnliga roller.  
 
Som vi nämnt tidigare, är all form av stereotypisering begränsande för alla individer som utsätts 
(Nelsson & Nilsson, 2013). Detta innebär att kvinnor och män inte kan leva ut i sin fulla 
potential som människor, eftersom de ständigt blir placerade i roller och fack där normer 
(oskrivna sociala regler) bestämmer hur man är kvinna och man på "rätt" sätt. Det lämnar 
väldigt lite utrymme till att utvecklas som människa. Med stereotypiseringen följer också vilka 
personlighetsdrag och egenskaper man har, intressen, val av yrke osv. Stereotypa 
personlighetsdrag kan exempelvis vara: kvinnor är ordentliga och moderliga, män är tuffa och 
hårda. Intressen: män gillar fotboll och bilar, kvinnor gillar att blogga och sminka sig. Val av 
yrke: män är busschaufförer, kvinnor är förskolelärare.  
 
Stereotypiseringen påverkar alla aspekter av livet och får konsekvenser i form av att kvinnor 
exempelvis tar ut större delen av föräldraledigheten och därmed blir mindre attraktiva på 
arbetsmarknaden än män i vissa yrkesområden. Stereotypiseringen leder även till kvinnors 
kroppshets och att allt fler tonårstjejer lider av anorexia, det leder till våldtäkter och våld mot 
kvinnor. Det leder också till att kvinnor får i genomsnitt 17 procent lägre lön än männen, vilket 
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blir 3,6 miljoner på en livstid (Wreder, 2011). Detta får också konsekvenser för de personer som 
inte vill identifiera sig som något av könen, och gör att dessa faller mellan stolarna och blir 
sedda som annorlunda.  
 
När man tittar på könstereotypa bilder på Instagram kan man tycka att det är svårt att se hur 
detta kan vara med och bidra till så stora konsekvenser som olika löner eller våldtäkt. Vi anser 
att svaret helt enkelt ligger i att allt hänger ihop. Könsindelningen och varje aspekt av den ingår 
i ett och samma mönster, en struktur som innefattar allt ifrån könsstereotypa färger till 
könsstereotypa löner. Vi menar alltså inte att Instagram är anledningen till kvinnoförtrycket 
eller att kvinnoförtrycket blivit värre på grund av Instagram. Vi vill endast peka på att 
Instagram är med och upprätthåller könsstereotyperna eftersom det är en av många 
plattformar där människor kommunicerar och delar information med varandra idag.   
 
Ett upphävande av könsroller skulle betyda ett upphävande av allt som det innebär att vara   
kvinna och man. Vi har med hjälp av denna studie än en gång bekräftat att ordet kvinna betyder 
"gillar att sminka sig, gillar att ta hand om sin kropp, gillar att vara hemma och mysa, tycker att 
utseende är viktigt". Men könsrollen kvinna betyder idag också "har lägre lön, blir i större grad 
våldtagen, utsätts i högre grad för sexuella trakasserier, syns mindre i TV, pratar mindre än 
män". Om ordet kvinna någon gång i framtiden bara fick betyda "människa" skulle inte kvinnor 
behöva utstå allt som det idag för med sig. Därför behövs ett upphävande av könsroller, något 
som vi anser att reklambranschen bär ett ansvar att förändra. 

6.2 Implikationer 
 
Implikationen för studien, alltså vad undersökningen pekar mot och verkar leda till, är att 
könsstereotyper fortsätter att finnas och frodas, även på New Media. Detta leder till mer  
könsroller, fler begränsningar för kvinnor och män och fortsatt ojämställdhet. Att fenomenet 
även finns på New Media innebär att könsstereotyperna har större påverkan på människor, och 
att de också når ut till ännu fler människor.  
 

6.3 Begränsningar 
 
Studiens begränsningar, alltså det som påverkat arbetets omfattning och resultat 
innefattar bland annat att det var svårt att få grupperna att uttrycka sig i de termer som vi hade 
tänkt oss. Vi ville fokusera på konnotation, alltså vad kontona ingav för känslor, tankar och 
uppfattningar, men många av grupperna diskuterade istället denotation eller uppehöll sig vid 
oväsentligheter. Vi anser ändå att studien gav tillräcklig empiri för att vi skulle kunna svara på 
våra frågeställningar.  
 
En annan bidragande faktor som påverkade omfånget på studien var den korta tidsperioden på 
cirka tio veckor som studien sträckte sig över. En längre tidsperiod hade tillåtit mer djupgående 
teoretisk bakgrund, fler och större gruppintervjuer, eller exempelvis tid att kontakta och 
intervjua en person som har ansvar över marknadsföring på Instagram för ett konto som 
marknadsför hudvårdsprodukter.  
 
Trots detta är vi nöjda med studiens resultat och rapporten i sin helhet. 
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
Resultatet av studien fastställer att könsstereotyper är synliga som en del av den 
marknadsföringsstrategi som företagen använder sig av för att marknadsföra 
hudvårdsprodukter till kvinnor respektive män på Instagram. Studien visar att företag 
använder sig av olika färger, livsstil, fritidsintressen och komponering av produktbilder 
beroende på könet för tilltänkta målgruppen. 
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6.5 Vidare forskning 
 
För att ytterligare studera könsstereotypisering inom marknadsföring så kan vidare forskning 
även behandla just vad som anses vara könsneutralt och hur den typen av marknadsföring kan 
ta sig i uttryck.  
 
Denna studie lyfter även fram diskussionen om hur New Media i större utsträckning än Old 
Media sprider könsstereotyper. För vidare forskning kan fler undersökningar göras för att där 
mer noggrannt se hur New Media bidrar till att fler människor påverkas av könsstereotyper. 
 
För att gå djupare in på Tuten & Solomons (2015) teori om det femte P:et Participation hade 
även en studie av instagramkontonas likes och interkationer kunnat genomföras för att där se 
om det könsstereotypa budskapet påverkas eller förstärks på grund av antalet likes och 
interaktioner. 
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