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Abstract  

Gender stereotypical marketing on social media 

 

Companies today choose to abandon traditional marketing methods in favor of new and 

modern marketing methods. One such method is Influencer Marketing which uses a 

method called word-of-mouth in which information is spread from person to person. This 

study is therefore aimed to investigate whether the use of gender stereotypical in  

advertising still remains despite the more modern marketing methods. A semiotic analysis 

was thoroughly conducted on the company Nelly.com and their Instagram accounts  

@nellycom and @nlymancom. The result of this study showed that companies working 

with Influencer Marketing still use gender stereotypical advertising to influence their  

intended target group, it further showed that men and women are presented in different 

ways on Instagram in which men are portrayed as classy while women are portrayed as 

sex objects. This indicate that the male and female roles in traditional marketing is still  

relevant today. The study also showed that the way companies convey their message on 

Instagram is vastly different depending on their intended target group. The study aims to 

contribute to the research field of strategic communication with focus on market  

communication. 
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Sammanfattning 

Könsstereotypisk marknadsföring på sociala medier 

 

Företag väljer att övergå till en modernare marknadsföringsmetod såsom Influencer  

Marketing. Influencer Marketing fungerar genom word-of-mouth som är en metod där 

information sprids från en person till en annan. Studien avser därför att analysera om  

företag som jobbar med Influencer Marketing fortfarande använder sig av  

könsstereotypisk reklam för att marknadsföra sina produkter. En semiotisk analys  

genomfördes på företaget Nelly.com och deras Instagram-konto, @nellycom och  

@nlymancom. Resultatet uppvisar att företag som jobbar med Influencer Marketing  

fortfarande använder sig av könsstereotypisk reklam för att influera den tänkta  

målgruppen. Vidare resulterade studien i att män och kvinnor framställs på olika sätt på 

Instagram. De traditionellt bundna roller förekommer fortfarande i reklam där  

männen framställs mer värdefulla än kvinnor. Den kvinnliga kroppen används i reklam 

på ett sexualiserat och utmanande sätt för att väcka betraktarens intresse.  Resultatet  

visade även att kommunikationen på Instagram ser olika ut då budskapet anpassas efter 

den tänkta målgruppen. Uppsatsen ämnar bidra med forskning inom Strategisk  

kommunikation inom fältet marknadskommunikation. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det valda forskningsområdet där fokus 

är att undersöka om användningen av könsstereotyper kvarstår i reklam på  

sociala plattformar. Därefter presenteras det kunskapsgap som existerar och vad 

syftet därav blir med denna uppsats. Slutligen presenteras de avgränsningar som 

gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
”Kvinnor porträtteras fortfarande väldigt annorlunda än män i medier och 

 reklam, trots att vi tror oss leva i ett relativt jämställt samhälle”  

(Svenska Yle, 2015). 

Företag använder sig av reklam med könsstereotypa budskap där kvinnor ofta är  

lättklädda och passiva betraktare medan män är aktiva deltagare (Göteborgs-posten, 

2018). Den traditionella, stereotyp reklamen har mött mycket kritik och villkoren 

för marknadsföringen håller på att förändras (Sveriges marknadsförbund, 2017). 

Företag behöver därför hitta nya sätt för att tränga igenom det så kallade  

reklambruset på marknaden, detta genom att hitta nya lösningar för att kunna nå den 

tänkta målgruppen (Gezelius och Wildenstam, 2011). Detta har lett till vidare  

forskning inom modernare marknadsföringsmetoder såsom Influencer Marketing, 

en metod där företag använder sig utav inflytelserika personer för att nå ut med  

företagets produkter. Med hjälp av influencers kan företag sända ut budskap som 

kan påverka mottagaren att vilja köpa deras produkter (Lou och Yuan, 2019).  

Ett företag som kritiserades för att inte ha haft ett genomtänkt och ärligt budskap 

var Nelly.com. Företaget kritiserades för sin kampanj med influencern Clara Henry 

som skulle vara ansiktet utåt för Nelly.com och deras nya initiativ #Girlsunited. 

Clara Henry är känd för att bryta mot normer och vågar säga vad hon tycker  

(Resumé, 2016). Målgruppen för kampanjen var “millennials”, de som ifrågasätter 

samhällets normer och som inte är rädda för att uttrycka sina åsikter  

(Resumé, 2016). Kampanjen blev kritiserad och kallades för “årets oärligaste 
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 kampanj” då det är helt tvärtom från budskapet som Nelly.com sänder på sina  

sociala mediekanaler. Kritiken grundade sig i att det inte gick att hitta en enda tjej 

på hemsidan för Nelly.com eller på deras sociala mediekanaler @nellycom och 

@nlymancom som bryter mot en endaste norm. Alla bilderna är på slanka modeller 

i sexiga poser som visar upp plaggen (Resumé, 2016). Detta har lett till ett ökat 

intresse kring problematiken med könsstereotyper i reklam. Uppsatsen ämnar därför 

att fördjupa sig inom den moderna marknadsföringen, Influencer Marketing. Detta 

genom att studera om män och kvinnor fortfarande könsstereotypiseras i reklam för 

att influera den tänkta målgruppen.  

 

1.2 Problemformulering  

En skillnad på hur män och kvinnor framställs i marknadsföringen har funnits sedan 

början av 1900-talet då könsstereotyper började användas i reklam  

(DN Ekonomi, 2005). Exempel på tidigare studier om könsstereotyper i  

marknadsföring är en studie som undersöker varför stereotyper används i  

reklamsammanhang. Forskare genomförde 42 djupintervjuer av anställda på  

reklambyråer. En av frågorna i intervjun var om det var vanligt med användandet 

av stereotyper inom reklam vilket många svarade ja på. När frågan om varför  

stereotyper används så var det många som svarade att det angås vara allmänt  

accepterade av majoriteten i samhället och att könsstereotyper möjliggör en  

närmare relation med målgruppen (Windels, 2016). Med hjälp av intervjuerna  

identifierades även sju teman kring uppfattning av stereotypiska roller. Dessa teman 

handlar om att stereotyper grundar sig i en sanning, att det är attraktivt för  

betraktaren, det kommunicerar snabbt, ger en enkel bearbetning, förhindrar  

störningar samt tänkande och ses som den uppenbara lösningen. Studien visar på 

att marknadsförare gör medvetna val gällande användningen av  

könsstereotypisering i reklam, utan att ta hänsyn till den kritik som förekommer i 

samhället.  Samhället har blivit mer jämställt under det senaste seklet där de  

stereotypiska könsrollerna för vad som anses manligt respektive kvinnligt har  

minskat. Utvecklingen av stereotypiska könsroller har möjliggjort för kvinnan att 

göra karriär medan mannen är hemma och tar hand om barnen. Trots denna  

utveckling väljer företag fortfarande att använda sig av könsstereotyper i sin  

marknadsföring för att influera den tänkta målgruppen (DN Ekonomi, 2005).  
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Andra forskare som studerar könsstereotypisering är Basnyat och Chang (2014) där 

de undersöker med hjälp av en innehållsanalys vilka förväntningar bilder och texter 

i magasiner skapar. Syftet med studien var att undersöka hur ett meddelande  

kommuniceras till den tänkta målgruppen genom bild och text. Meddelandet som 

kommuniceras skapas genom olika sociala betydelser där samhället konstruerar en 

bild av hur respektive kön förväntas vara. Studien resulterade i att det fortfarande 

förekommer olika förväntningar kring hur människan ska uppträda, speciellt när det 

kommer till det kvinnliga könet (Basnyat och Chang, 2014). En annan forskare som 

fokuserat på könsstereotypisering i traditionell reklam är exempelvis Page (2006) 

som har genomfört en semiotisk analys kring kvinnors framställning i reklam.  

I studien granskades fyra annonser med hjälp av Barthes teorier denotation,  

konnotation och myter. Studien visade resultat på att det fortfarande förekommer 

tecken på en relation mellan det kvinnliga könet och produkten, exempelvis genom 

att marknadsförare använder kvinnokroppen för att överföra ett budskap. 

Det finns ett flertal studier där forskning fokuserar på  

könssteretypiseringar som sker i den traditionella marknadsföringen, dock saknas 

det studier som fokuserar på könsstereotypisering som sker på sociala 

medieplattformar. Vidare saknas även studier där en jämförelse i framställningen 

av män och kvinnor på sociala medieplattformar genomförs. Denna uppsats kan 

således ses som ett komplement till tidigare forskning genom att undersöka om  

företag som jobbar med Influencer Marketing fortfarande använder sig av  

könsstereotypisk reklam för att marknadsföra sina produkter. Uppsatsen kommer 

bidra med kunskap inom Strategisk Kommunikation med fokus på fältet  

marknadskommunikation. Marknadskommunikation handlar om hur ett företag 

kommunicerar med sina kunder för att differentiera sig från konkurrenterna, genom 

att till exempel visa att produkten är mer attraktiv och bättre anpassat till kundens 

behov (Valey, 2002). Fältet saknar studier ur en kvalitativ metod som syftar till att 

förstå hur och varför könsstereotyper fortfarande används i marknadsföring.  

Den här studiens semiotiska analys kommer att fylla det kvalitativa forskningsgapet 

då studien syftar till att identifiera om män och kvinnor fortfarande  

könsstereotypiseras i reklam med syfte att kunna influera den tänkta målgruppen.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera och förstå om företag som jobbar med  

Influencer Marketing fortfarande använder sig av könsstereotypisk reklam för att 

marknadsföra sina produkter.  Detta genom att analysera Instagram-inlägg från 

Nelly.com med hjälp av en semiotisk analys. Därigenom ämnar uppsatsen till att 

fördjupa den befintliga forskningen kring Influencer Marketing samt  

stereotypisk reklam. Studien bidrar därmed till forskning inom  

marknadskommukation då det berör marknadsföring av produkter med hjälp av  

Influencer Marketing. Detta syfte leder till följande frågeställning:  

 

• Hur kommunicerar Nelly.com sin marknadsföring på sociala medier för att  

influera den tänkta målgruppen? 

Detta leder till följande forskningsfrågor: 

• Hur könstereotypiseras män och kvinnor i reklam på Nelly.com  

Instagram-konto? 

• Hur skiljer sig budskapet i marknadsföringen på @nellycom samt  

@nlymancom? 

 

1.4 Avgränsningar  

Det är viktigt att uppmärksamma de avgränsningar som dragits kring vad 

som kan påvisas i studien. Uppsatsen kommer inte att fokusera på mottagarperspek-

tivet då svar kring influencers påverkan på konsumenten inte kan ges. Uppsatsen 

kan istället påvisa vilka val företag gör för att framställa sitt budskap med hjälp av 

influencers som sedan kan påverka konsumentens köpbeetende samt om budskapet 

skiljer sig för män och kvinnor. Därav har denna uppsats ett sändarperspektiv med 

begränsning till de bilder och texter som publiceras av företaget.  

För att besvara studiens frågeställningar valdes företaget Nelly.com som är 

Nordens största nätbutik för mode- och skönhetsmedvetna killar och tjejer mellan 

18 och 35 år. Nelly.com har ett Instagram-konto för kvinnligt sortiment  

(@nellycom) och ett Instagram-konto (@nlymancom) för det manliga sortimentet 

(Nelly.com, 2019). I alla inläggen som valdes ut från respektive konto presenterades 

influencern med namnet. Detta urval har gjorts på grund av marknadsföringslagen 
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som förbjuder all dold marknadsföring. Enligt Konsumentverket (2018) ska  

allt material som är betald marknadsföring vara märkt så det tydligt framgår för  

läsaren att det är marknadsföring. Då studien ska undersöka hur Nelly.com  

kommunicerar sin reklam på sociala medier för att influera den tänkta målgruppen 

behöver vi försäkra oss att personerna i bilderna är influencers. Vidare bekräftar 

detta även att marknadsföringsmetoden Influencer Marketing har använts. 

Valet av företag grundade sig i att Nelly.com har ett klädsortiment för både 

män och kvinnor då vi är intresserade av att få en djupare förståelse kring hur  

influencers framställs beroende på vilket kön den tänkta målgruppen är.  

På detta sätt kommer vi kunna se om Nelly.com fortfarande använder sig av  

könssterotyper i sin marknadsföring för att nå ut med budskap till den tänkta  

målgruppen vilket är syftet med studien. Anledningen till att tio inlägg blivit valda 

från respektive konto är för att mättnad uppstod och denna mängden räckte för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning kring hur män och kvinnor blir 

könssterotypiserade i reklam, samt hur marknadsföringen skiljer sig mellan de olika 

könens konton. Vidare kommer en kort bakgrund att presentera Nelly.com för att 

nå en djupare förståelse kring varför detta företag var mest passande för denna  

studie. 

1.5 Nelly.com 

Studien undersöker NLY Scandinavia AB (Nelly.com) som är ett svenskt  

e-handelsföretag. Nelly.com är en ledande aktör inom mode på nätet där företaget 

inspirerar med nyheter varje dag från några av 700 olika varumärken  

(Nelly.com, 2019). Eftersom företaget är en ledande aktör är deras kommunikation 

särskilt intressant att undersöka för att skapa en förståelse om de fortfarande  

framställer könsstereotypisk reklam. År 2014 byte modevarumärket från  

traditionell marknadsföring till att jobba med digitala medier, eftersom deras  

målgrupp hade ändrat sina medievanor (Resume, 2015). Till det kvinnliga kontot 

@nellycom finns en “Instagram shop” där bilderna på Instagram-kontot länkar  

vidare till deras hemsida där kunden direkt kommer till produkten på bilden 

(Nelly.com, 2019). Kontot för män länkar endast till Nlyman.com som är den  

manliga hemsidan (NLYman, 2019). Influencerna på bilderna kommer från hela 

världen som Nelly.com har olika samarbeten med beroende på vilken kampanj de 

väljer att marknadsföra (Expressen, 2019).  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att ge en beskrivning av forskningen kring könsstereotyper 

i reklam samt Influencer Marketing som är en del av den digitala utvecklingen. 

Avsnittet presenterar och diskuterar ett urval av tidigare forskning för att sedan 

kunna dra slutsatser om vad det redan finns för kunskaper.  

 

2.1 Könssterotyper i reklam 

Grau och Zotos (2016) har gjort en forskningsöversikt som sträcker sig från  

2010–2016 kring reklam i relation till könsstereotyper. Denna forskningsöversikt 

är passande i denna uppsats då det finns begränsat med utrymme för oss att göra en 

forskningsöversikt. Enligt Grau och Zotos (2016) har intresset under de senaste  

50 åren kretsat kring forskning av könsstereotypisering i reklam.  

I forskningsöversikten dras många slutsatser, bland annat att feminismen gjorde att 

det blev mer jämlikt mellan män och kvinnor, där förändringen främst påverkade 

kvinnorna. Denna förändringen påverkade också hur män och kvinnor framställs i 

reklam, förr framställdes kvinnor som sämre än vad de egentligen är men detta  

började gå över i en mer positiv framställning. En annan slutsats som  

Grau och Zotos (2016) drar är att stereotyper i reklam fortfarande existerar runt om 

i världen samt att män inte är immuna för könsstereotypisk reklam och det behövs 

därför mer forskning kring det. Vidare är de som jobbar med att producera reklam 

mer toleranta för reklam som framställer mannen eller kvinnan negativt, jämfört 

med den vanliga konsumenten. I Grau och Zotos (2016) forskningsöversikt kring 

stereotyper i kontext visar deras resultat på att i vissa sammanhang kan  

könsstereotyper ta för stor roll vilket gör att konsekvenserna av det blir större än att 

det ger en ökad försäljning. Grau och Zotos (2016) presenterar att det skett en  

förändring i reklam de senaste åren där män framställs i en mjukare miljö och  

reklam nu börjar syfta till att stärka kvinnor vilket kallas “femvertising”. Grau och 
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Zotos (2016) avslutar sin forskningsöversikt med att konstatera att lite forskning 

finns gällande könsstereotyper i reklam på sociala medier plattformar. 

 Ytterligare en studie som gjorts om genus inom reklam kommer från 

Basnyat och Chang (2014) som genomförde en studie kring vad magasin skapar för 

förväntningar vilket är intressant att ha kunskap om i relation till denna studie, ef-

tersom uppsatsen ämnar studera könsstereotyper på Instagram som är en social me-

dieplattform. Bakgrunden till varför studien genomfördes var för att studera hur 

budskap som framställs i bilder och texter kan föras vidare till den tänkta målgrup-

pen. De menar att dessa meddelanden som kommer fram till samhället ger en bild 

om hur en kvinna förväntas vara. Basnyat och Chang (2014) har genomfört en in-

nehållsanalys där de studerade maskulinitet och femininitet i tidningar.  

Resultatet de kommer fram till är att i magasiner framgår det fortfarande hur  

kvinnor förväntas vara. Vidare resulterar det i att kvinnor även vill leva upp till de 

förväntningar som finns hos “idealkvinnan”. Detta visar på att det finns forskning 

kring hur könen framställs i traditionell media som exempelvis magasiner och dess 

påverkan. Dock gjordes detta med hjälp av en innehållsanalys och inte en semiotisk 

analys. Därför kommer uppsatsen genom en semiotisk analys bidra med kunskap 

kring hur könsstereotyper framställs i reklam på sociala medieplattformar.   

 Page (2006) studie har valts ut då forskaren har gjort en semiotisk analys 

kring kvinnors framställning i reklam vilket ligger nära denna studie. Page (2006) 

gjorde en semiotisk analys där Barthes termer denotation, konnotation och myter 

användes. Som komplement användes psykoanalytiskt perspektiv. I studien valdes 

fyra annonser ut för att granskas. Page (2006) menar att det som syns i reklamen 

utgörs av symboler, myter och metaforer som bidrar med olika tecken på relationen 

mellan kvinnliga modeller och produkten. Page (2006) kommer i sin studie fram till 

att kvinnokroppen används för att överföra budskap till den tänkta målgruppen.  

Ytterligare ett resultat av studien är att kvinnor i stor utsträckning används som 

objekt i reklam. Detta visar på att det finns forskning kring hur kön framställs i 

reklam genom en semiotisk analys. Däremot har de endast fokuserat på kvinnors 

framställning och inte på hur männen framställs, vilket denna studie kommer  

inkludera.  

Den tidigare forskningen som presenterades ovan fokuserar främst på mark-

nadsföring i traditionella medier och inte alls på marknadsföringen som sker på so-

ciala medieplattformar. Därför ämnar denna studie till att undersöka  



 

 8 

könsstereotypisering på Instagram som är en social mediekanal. Enligt Carlsson 

(2009) erbjuder sociala mediekanaler människor att vara sociala.  Det möjliggör 

även att information kan spridas till flera personer på ett snabbare sätt, vilket är en 

anledning till varför dessa kanaler har blivit viktiga marknadsföringsverktyg.  

Personer som sprider information i marknadsföringssyfte på sociala  

medieplattformar är influencers. Därför kommer närmast en presentation kring den 

tidigare forskningen inom Influencer Marketing. 

 

2.2 Influencer Marketing 

Lou och Yuan (2019) definierar Influencer Marketing som en form av  

marknadsföring där företag använder sig av influencers. Influencers ska både skapa 

och öka företagets försäljning, detta görs genom att använda företagets egna följare 

eller genom att länka vidare betraktaren till influencers egna konto. De Veriman, 

Cauberghe och Hudders (2017) forskning syftar till att undersöka influencers på 

Instagram i relation till marknadsföring. Därför är denna studie av intresse då vår 

uppsats också ämnar undersöka influencers på Instagram.  

De Veriman et al. (2017) undersöker hur antalet följare som respektive influencer 

har kan påverka marknadsföringen. Bakgrunden för studien är att fler företag idag 

väljer att arbeta med marknadsföringsmetoden Influencer Marketing. Det är 75% 

av alla företag som använder sig av influencers i sin marknadsföring. För att  

genomföra studien använde de sig av en experimentell metod där de använde in-

fluencers med olika antal följare. Resultatet visar att influencers på Instagram med 

många följare är gynnsammare eftersom de är mer populära. Dock betyder det inte 

att influencers med många följare har ett stort inflytande. Det behöver inte vara 

fördelaktigt för företag att arbeta med influencers med många följare eftersom det 

kan minska varumärkets uppfattning samt varumärkets unikhet. Enligt Backler 

(2018) är det mer ekonomiskt att använda sig av Influencer Marketing istället för 

att lägga mycket pengar på marknadsföring som inte kommer att ge samma resultat. 

Studien visar att det har genomförts forskning kring hur företag bör tänka när de 

väljer influencers då det är en gynnsam marknadsföringsmetod som företag kan  

använda.   

Kadekova och Holiencinova (2018) har valts ut eftersom de forskade med 

utgångspunkten att influencers har en stor inverkan på personer och framförallt på 
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unga genom sociala mediekanaler. Brown och Hayes (2008) pekar på att influencers 

brinner för att influera andra människor. Vidare identifieras influencers vara en  

individ som tredje part påverkar konsumentens köpbeslut. Vi antyder också att  

influencers har stor påverkan och därför är deras studie relevant. Kadekova och 

Holiencinova (2018) syfte med studien var att göra en reflektion över Influencer 

Marketing och komma fram till vilka effekterna influencers har på konsumenten. 

Samt att studera influencers när de marknadsför produkter, hur de kan dra till sig 

möjliga kunder och uppmuntra till köp. De ville se om det fanns någon skillnad 

mellan generationer och delade i sin studie upp personer födda 1981–1991 och  

personer födda 1992–2001 med hjälp av en enkät. Resultatet visar skillnader mellan 

generationerna gällande påverkan på konsumentbeteende, detta leder till olika  

sorters marknadsföringsmöjligheter. Samt att Influencer Marketing är främst riktat 

till unga, “millennials”. Studien har forskat kring vilken målgrupp Influencer  

Marketing riktar sig till.  

Genom att ha studerat den tidigare forskningen går det att konstatera att 

influencers är en del av många företags marknadsföringsverktyg.  

Det som saknar är en koppling mellan marknadsföringsmetoden Influencer  

Marketing och framställningen av män och kvinnor på sociala medieplattformar ur 

ett könsstereotypiskt perspektiv. Detta är relevant att undersöka då det  

identifierades ett problem i samhället gällande könsstereotypisk reklam.  
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3. Teoretisk referensram  

Detta avsnitt avser att redogöra för de teorier som använts i analysens  

genomförande. Den teoretiska referensramen behandlar viktiga begrepp inom  

teorierna för normer, genus samt Influencer Marketing.  

 

3.1 Normerna som påverkar hur samhället ser ut 

Nowak och Thomsson (2003) menar att normer är en form av regler i samhället som 

är självskrivna. Dessa normer behöver inte vara en självklarhet men de antas  

beskriva hur verkligheten förväntas se ut. Normer påverkar därför hur samhället ser 

ut och därmed även könen. Enligt Morris, Hong, Chiu och Liu (2015) uppstår inte 

normer från endast en person, det är något som kommer från gemensamma sociala 

sammanhang. Detta bidrar till att normer framstår som sociala mönster vilket  

påverkar hur människor förväntas bete sig i samhället. Genom att människor följer 

de normer som finns så anses de leva på ett “normalt” sätt. Skulle människor istället 

välja att gå emot normerna så kommer deras handlingar tack vare samhällets  

förväntningar att uppfattas som “onormalt”. Vanlig förekommande norm är att  

bilister endast får köra på höger sida eller att människor har lärt sig att gå på ett visst 

sätt som exempelvis att använda övergångsställen (Morris et al, 2015).  

 De normer som förekommer i samhället är de förväntningar som män och 

kvinnor dagligen möter gällande bland annat hur kroppen för respektive kön  

förväntas se ut (Wedow, Masters, Mollborn, Schnabel och Boardman, 2017).  

Det kan till exempel handla om att kvinnor förväntas ha en smalare kropp än män, 

där normen inte tar hänsyn till de biologiska skillnaderna som finns mellan könen. 

Vad som anses vara en “normal” kroppsvikt enligt normen kan variera beroende på 

den sociala kontexten. Vidare menar Wedow et al. (2017) att den kvinnliga kroppen 

behandlas som ett föremål som ska granskas, sexualiseras och utvärderas.  

Då uppsatsen ämnar studera den skillnad som finns i hur män och kvinnor mark-

nadsförs på Instagram så kommer studien även kunna besvara om den  
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kvinnliga kroppen behandlas annorlunda än den manliga kroppen i reklam.  

Wedow et al. (2017) menar att kvinnor som utsätts för denna form av granskning 

mer troligt kommer jämföra sina kroppar med varandra, något som männen  

vanligtvis inte utsätts för. Kvinnor granskar sig själva för att nå en bekräftelse om 

att de inte är överviktiga då detta är något som inte anses vara positivt.  

Unga kvinnor är därför känsligare för de sociala normerna som finns i samhället än 

vad unga män är.  

 Nowak och Thomsson (2003) tar även upp andra exempel på normer såsom 

att männen förväntas vara tekniskt kunniga, sexuellt intresserade samt att de har 

svårt att göra två saker samtidigt. Normer gällande kvinnor handlar däremot om att 

kvinnan är omhändertagande, hon tycker om naturen och uppfattas som snäll.  

Vidare menar Nowak och Thomsson (2003) att män som tar mycket plats och lever 

ut sin manlighet uppfattas som charmig vilket samhället tycker om.  

Om kvinnan däremot hade gjort likadant så anser samhället att personen är konstig 

och pinsam. Detta är ett exempel på hur normerna skiljer sig för män och kvinnor. 

För att bryta en norm så krävs det att kvinnor och män börjar gå emot det som 

normen säger eller på något sätt försöka motbevisa normen  

(Nowak och Thomsson, 2003). Det kommer därför vara intressant att studera vilka 

normer som kommer vara framträdande i det empiriska materialet på @nlymancom 

och @nellycom. På detta sätt kommer uppsatsen kunna besvara vilka skillnader det 

finns i marknadsföringen på Instagram mellan män och kvinnor. Vidare kommer 

begreppet genus att presenteras för att få en djupare förståelse kring de sociala och 

kulturella förväntningar som påverkar hur män och kvinnor förväntas vara.   

3.2 Sociala och kulturella förväntningar i samhället 

Begreppet genus syftar till att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer 

som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt (Josefson, 2005).  

Enligt Fagerström och Nilson (2017) är genus socialt och kulturellt betingat.  

Rydström och Tjeder (2009) menar att vi lättare kan resonera kring de normsystem 

och värderingar som styr oss i våra förväntningar kring hur könet ska uttryckas och 

regleras. Som kvinna eller man lär vi oss att vara på ett visst sätt, dessa lärdomar 

påverkar vilka möjligheter vi har eftersom det begränsar vilket beteende och  

uppfattningar vi får.  Därför är de sociala och kulturella förväntningarna som finns 

avgörande för de skillnader som finns mellan könen. Detta skapar ett orättvist  
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samhälle där det manliga traditionellt värderas högre än det vi förknippar  

kvinnlighet med (Josefson, 2005). Mediernas definition av samhället blir därför  

alltmer avgörande då en stor del av medieutbudet idag formas utifrån idéer om vad 

män respektive kvinnor vill se. Den sociala rollen mellan män och kvinnor  

förändras samtidigt som annonsörer inte har ändrat hur de framställer kvinnor och 

män i reklam, för att lyfta produkten använder de sig fortfarande av traditionellt 

bundna roller (Hirdman, 2001). För att kunna analysera och besvara uppsatsens  

frågeställning och syfte om företag fortfarande använder sig av könsstereotyper i 

sin reklam behöver vi först skapa en djupare förståelse kring vad könsstereotyper 

är och varför de används i reklam.  

3.2.1 Könsstereotypisering bidrar till föreskrivna roller  

Stereotyper är något som framställs som en kliché och bygger på förutfattade  

meningar kring hur mannen eller kvinnan förväntas vara, det innebär att  

generaliseringar används (Fagerström och Nilson, 2017). Ett exempel på socialt 

skapade och inlärda stereotyper är att kvinnor trivs med att sminka sig medan  

männen trivs med att sporta. Ett annat exempel är att männen stereotypiskt  

förväntas vara starka, aktiva och initiativtagare vilket inte är något som förväntas 

av kvinnor. Kvinnor däremot beskrivs som stereotypiskt svaga, passiva samt att de 

inte är initiativtagare såsom männen. Anledningen till varför stereotyper skapas är 

för att göra det enklare och för att öka förutsägbarheten i en komplex värld  

(Cook och Cusack, 2010). En stereotyp som förekommer enligt  

Cook och Cusack (2010) är att kvinnor är omhändertagande medan mannen är den 

som ska bidra ekonomiskt. Denna stereotyp kan orsaka skador för både kvinnor och 

män eftersom det placerar respektive kön i kategorier där de egentligen inte behöver 

vara. Genom att använda könade stereotyper skapas föreskrivna egenskaper, roller 

och beteende vilket män och kvinnor förväntas spegla. Nowak och Thomsson 

(2003) menar att stereotyper tar bort valmöjligheter. Det stereotypiska uttrycket att 

“kvinnor borde ha på sig mer kläder” är ett exempel på den begränsning som  

stereotyper orsakar, där Nowak och Thomsson (2003) förklarar att uttrycket innebär 

att kvinnor borde tänka på sin klädsel om de inte vill bli sexuellt anfallna.  

En annan könsstereotyp är att kvinnor trivs med att sminka sig, vilket leder till att 

samhället förväntar sig att kvinnan alltid går med smink. För män kan  

könssterotypiseringen handla om att männen gillar att sporta vilket leder till att  
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samhället förväntar sig att männen är fysiskt aktiva. Vidare menar Nowak och 

Thomsson (2003) att om en kvinna skulle göra något som stereotypiskt sätt inte 

anses vara kvinnligt kan omvärlden söka efter svagheter eller associera det hon gör 

till den manliga karaktären. 

Jarlbro (2006) menar att kvinnor är väldigt synliga i reklam. Reklamen är 

könsstereotypisk då kvinnorna ska vara unga samt att de är till för att behaga medan 

männen framställs som oberoende och muskulösa. Reklam syftar till att övertyga 

betraktaren genom att argumentera och lyfta upp sådant som kan fånga betraktaren 

uppmärksamhet. Könsstereotypisering i reklam bidrar till att kvinnor blir mer  

missnöjda med sina kroppar eftersom kroppsidealet som marknadsförs i reklam är 

svår att uppnå. Vidare menar Jarlbro (2006) att den västerländska reklamen har  

blivit bättre gällande könsstereotypisk framställning, men det finns fortfarande 

kvar. Könsstereotyper i reklam framställer männen som händiga, starka och har 

auktoritet (vara respektingivande). Kvinnorna i reklam däremot ska vara unga, inte 

framstå som att de vore oberoende och gör gärna reklam inom kategorin skönhet. 

Då studien ämnar undersöka den könsstereotypiska framställningen i reklam är 

nästa steg att skapa en djupare förståelse för hur kvinnor samt män traditionellt har 

framställts i reklam för att påverka mottagaren. 

3.2.2 Hur kvinnan respektive mannen framställs i reklam 

Fagerström och Nilson (2017) har forskat kring hur kvinnor och män framställs i 

reklam. Reklambilder finns exempelvis på tv och internet, där bilderna har en  

förmåga att vara frekventa vilket bidrar till att betraktaren lägger dessa bilder på 

minnet. Vidare menar Fagerström och Nilson (2017) att företag använder sig av 

lättklädda bilder på kvinnor eller bilder där en viss kroppsdel av kvinnan framhävs 

på ett sexuellt och utmanande sätt. Syftet med att framställa kvinnan på detta sätt är 

för att fånga konsumentens uppmärksamhet gällande reklamen vilket sedan kan få 

konsumenten att skapa associationer kopplade till reklambilden. Uppmärksamhet 

framkallas oftast genom en framställning av åtrå och sexualitet. När konsumentens 

uppmärksamhet har fångats blir nästa steg att presentera produkten samt dess pris. 

Med hjälp av denna metod kan positiva känslor uppnås gällande reklamen som  

sedan kopplas till produkten (Fagerström och Nilson, 2017). Då uppsatsen ämnar 

studera vilken skillnad det finns i framställningen av män och kvinnor i reklam är 

denna teori i centrum för studien. Vidare menar Fagerström och Nilson (2017) att 
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det är främst kvinnor som syns i reklam och att män istället syns i offentliga rum 

eller i tuffare miljöer såsom på arbetsplatsen. Kvinnor framställs till skillnad från 

män som “mjuka” i reklam, detta genom att framställa kvinnan i miljöer som  

förknippas med “privatlivet”. Kvinnan framställs till exempel som mamma, att hon 

utför olika hemmasysslor eller att hon är ute och shoppar. Vidare förstärks detta 

med Cortney och Lockeretz (1971) teori om att kvinnor i reklam sällan syns i  

arbetande roll medan nästan hälften av all reklam som är på män visar mannen i en 

arbetande roll. 

Det är även viktigt att analysera kroppsspråket som framställs i reklam.  

Enligt Fagerström och Nilson (2017) kan poseringar såsom liggandes och stående 

på knän vara en vanlig pose för en kvinna, vilket även symboliserar undergivenhet. 

Det är även vanligare att kvinnor ler mot den som betraktar bilden i de kvinnliga 

bilderna. Männen däremot står vanligtvis i centrum på bilderna där de med sin blick 

möter betraktaren och uppfattas därför som mäktiga och starka. Fagerström och 

Nilson (2017) menar att män i reklam ofta tar tag i saker på ett instrumentellt sätt, 

det vill säga att de “grabbar” tag i föremål på ett oaktsamt sätt. Kvinnor däremot tar 

föremål försiktigt och kan till och med framställas som att de smeker föremålet. 

Dessa framställningar ska granskas i det empiriska materialet.  Jarlbro (2013) har 

studerat vidare gällande blicken och olika vinklars betydelser i reklam. Kvinnor 

poserar kraftigt med en blick som oftast blickar mot kameran samt att kvinnan ofta 

har ett leende i reklam vilket indikerar på att de är sköra. Männen däremot framställs 

som beslutna och ur en vertikal vinkel vilket associeras till maktfullhet och domi-

nans. Här menar Jarlbro (2013) att mannens blick oftast inte är riktad mot kameran 

vilket säger emot den tidigare teorin av Fagerström och Nilson (2017). Detta  

kommer därför att studeras närmare i det empiriska materialet för att identifiera 

vilken av teorierna som stämmer bäst. 

Ytterligare en teori gällande kroppsspråket är den typiskt manliga  

sittpositionen “man-spreading” samt den kvinnliga positionen “woman shrinking”. 

Jane (2017) tar upp begreppet “man-spreading” som är en vardaglig sittposition där 

mannen sitter med breda öppna ben, sittpositionen anses vara ett tecken på  

dominans och att männen tar mycket plats. Kvinnor sitter däremot oftare i snäva 

positioner för att framhäva kurvor och för att se smalare ut. Positioner som är  

snävare och där armarna är stängda visar på undergivenhet. Positionen där kvinnan 

sitter mer stängt kallas för “woman shrinking”. Vidare ska färgernas betydelse  
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presenteras då färgerna i det empiriska materialet kan förekomma genom medvetna 

val vilket är viktigt att förstå i förhållande till hur män och kvinnor framställs. 

3.2.3 Färger kan bidra till könssortering 

Hur vi människor uppfattar de olika färgerna beror på vår psykologiska och  

kulturella bakgrund.  Färgerna har olika symboliska sammansättningar och  

beroende på sammanhanget och kulturen så tilldelas de olika betydelser. Färgerna 

har några universella egenskaper trots att färgsammansättningarna är subjektiva. 

Rött, orange och gult stimulerar sinnena och tenderar att uppfattas som varma färger 

som kan ge känslor av kärlek, god hälsa och känslosamma samt positiva känslor. 

De motsatta färgerna grön och blå ger känslor av lugn, fred, säkerhet och/eller  

depression (Dabner, Stewart och Zempol, 2017). Detta är färgernas universella  

betydelser men färger kan även ha en viktig roll när det kommer till att könssortera 

då vissa färger anses vara kvinnliga medan andra anses vara manliga färger. De 

ljusa färgerna associeras enligt Bergström (2016) med kvinnlighet och mörkare  

färger till manlighet. Även Ambjörnsson (2011) skriver att mörka och dova färger 

anses vara manliga medan ljusa pastellfärger anses vara kvinnliga. Att använda  

färger som förknippas med ett specifikt kön har skapat en tydlig markering för vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt. Rosa är en färg som sedan länge har 

använts som ett viktigt redskap för att sortera genus då färgen rosa anses vara en 

feminin och flickig färg. Det var på 1950-talet som färgen rosa blev kopplad till det 

kvinnliga könet, innan dess var färgen manligt kodad och symboliserade styrka, 

blod och krigiskhet. Blått som idag är en manlig kodad färg var då en kvinnligt 

kodad färg eftersom det associerades med Jungfru Maria (Ambjörnsson, 2011).  

Färgerna idag har blivit allt mindre könade genom att män kan använda färger som 

tidigare ansågs vara kvinnliga och kvinnor kan använda färger som ansågs vara 

manliga. Trots detta så förknippas fortfarande vissa färger som kvinnligt och  

manligt speciellt när det kommer till att välja färg på kläderna (Ambjörnsson, 2011). 

Detta ska studeras närmare i det empiriska materialet för att nå en djupare förståelse 

om färgerna fortfarande är en bidragande faktor till att skapa tydliga markeringar 

gällande kön. 
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3.3 Marknadsföring med word-of-mouth metoden 
Eftersom uppsatsen undersöker huruvida företag använder sig av könsstereotypisk 

reklam för att marknadsföra sina produkter med influencers kommer begreppet 

word-of-mouth till ytan. Influencers brinner för att influera andra människor 

(Brown och Haye, 2008). En enkel förklaring på word-of-mouth är att information 

sprids från en person till en annan (Li och Wu, 2018). Buttle och Groeger (2017) 

menar att positiv word-of-mouth är marknadsförares mest värdesatta källa och kan 

användas i syfte att öka kännedomen kring ett varumärke. Burnham och Leary 

(2018) är inne på liknande spår och menar att word-of-mouth är som gjort för succé. 

I studien kommer det undersökas om det valda företaget för studien använder sig 

av denna metoden då den anses vara framgångsrik. En anledning till att det är  

framgångsrikt kan vara det som Buttle och Groeger (2017) menar att  

word-of-mouth skiljer sig från andra sätt att marknadsföra då denna tekniken tillåter 

kunden att vara mer interaktiv. Konsumenter litar på de rekommendationer som de 

får från influencers vilket får denna marknadsföringsmetoden att uppfattas som 

bättre än de traditionella metoderna (Liu, Jiang, Lin, Ding, Duan och Xu, 2015). 

Enligt Li och Wu (2018) handlar word-of-mouth metoden om att öka  

medvetenheten kring produkten samt att minska den osäkerhet som kan finnas  

angående kvaliteten på produkten. Detta är konkreta påstående som i analysen  

kommer betraktas huruvida influencers använder sig av word-of-mouth och om 

dessa skiljer sig åt mellan kontona men också inom kontona.  
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4. Metod och material 

Denna del inleds med en beskrivning av val som gjorts kring det metodologiska 

handlingssättet, vars synsätt präglar hela studien. Valet av metod presenteras och 

motiveras, urvalet redogörs och därefter förklaras tillvägagångssättet. Eftersom 

vårt arbete är avgränsat till ett företag så kommer en kort beskrivning av detta 

företag att presenteras. Avslutningsvis förs en diskussion om den valda metoden.  

 

4.1 Metodval  
Uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsfältet marknadskommunikation. 

Vidare valdes ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som bygger på epistemologi. 

Enligt Bryman (2016) bygger epistemologi på kunskapen vi har om att världen är 

socialt konstruerad, samt att kunskapen om världen består av subjektiva  

uppfattningar och sociala konstruktioner vilket människan tolkar som sanningar. 

Sociala konstruktioner skapar olika förväntningar hos kön vilket kan spegla sig i 

reklam. Bryman (2016) menar att världen är skapad genom subjektiva uppfattningar 

vilket leder till att de sociala konstruktionerna blir tolkade som sanningar.  

Det socialkonstruktionistiska tillvägagångssättet är lämpligt eftersom samhället 

skapas i samspel av människor, vilket gör att könsroller kan förändras över tiden. 

Uppsatsen kommer därför att utgå ur en kvalitativ forskningsmetod där en 

semiotisk analys kommer genomföras, med syfte att nå en djupare förståelse inom 

fenomenet Influencer Marketing vilket studien ämnar studera.  

Enligt Eksell och Thelander (2014) fokuserar den kvalitativa forskningsmetoden på 

att nå en djupare förståelse, vilket är passande för denna uppsats då den ska bidra 

med djupare förståelse och analys kring hur ett modeföretag kommunicerar sin 

marknadsföring på sociala medier för att influera den tänkta målgruppen. Uppsatsen 

har en frågeställning samt forskningsfrågor som börjar med hur, vilket  

Bryman (2016) menar är ett argument för valet av en kvalitativ metod.  

Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa forskningsmetoden som 
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samlar in information i form av siffror (Eksell och Thelander, 2014), vilket inte är 

syftet med denna studie.  

Då uppsatsen har en kvalitativ ansats är syftet att nå en djupare förståelse, 

så kan detta enligt Bryman (2016) uppnås genom en mindre men informationsrik 

mängd empiri. Studien kommer därför att analysera empiriskt material i form av  

Instagram-inlägg som ger en rik information genom bilder och texter gällande  

fenomenet som uppsatsen ämnar undersöka. Enligt Watkins och Lee (2016) är  

Instagram en plattform som möjliggör för användaren att ladda upp egna foton eller 

videoklipp, samt att kommentera och gilla foton och videoklipp från andra  

användare. Vidare ger visuella sociala mediekanaler som Instagram möjlighet för 

företag att skapa sitt eget bildbaserade innehåll och kan enkelt uppdatera sina  

inlägg för att nå ut med sitt budskap på bästa sätt. Eksell och Thelander (2014) 

menar att syftet med fallstudier inte är att undersöka hela företaget, det räcker att 

undersöka en del av organisationen. När endast en del av organisationen undersöks 

så uppnås ett djup vilket bidrar till att en fullständig bild av fenomenet uppstår  

(Eksell och Thelander, 2014). Då denna studie är begränsad till företaget Nelly.com 

två Instagram-konton så kommer ett djup kring fenomenet som studeras att  

uppnås.   

4.2 Semiotik  

En semiotisk analys kommer att tillämpas för att kunna besvara om företaget  

använder sig av könsstereotyper sin reklam. Den semiotiska analysen ska  

framförallt bidra med kunskap om hur marknadsföringen skiljer sig mellan det  

manliga och kvinnliga kontot. Enligt Bryman (2008) är kärnan inom semiotiken att 

analytikern ska se bortom den vardagliga kontexten genom att dra upp de dolda 

meningarna som finns. Genom den semiotiska analysen kommer därför studien 

kunna ta fram inläggens dolda mening. Berger (2016) beskriver semiotiken som 

vetskapen av tecken. Fiske (1997) definierar semiotik som studier av tecken och 

tecknets sätt att fungera. Tecken är fysiska och uppfattas med människors sinnen. 

Tecken hänvisar till något annat än själva tecknet och är därför beroende av att 

mottagaren uppfattar tecknet. Vidare hjälper läsaren till att skapa textens eller  

bildens betydelse genom egna erfarenheter, känslor och attityder. Ett vanligt  

tillvägagångssätt för att kunna utforska delar av det sociala livet är genom att  

studera ett visuellt material (Rose, 2016), vilket denna studie syftar till.   
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Barthes tolkning av semiotiken är vidare lämplig med hans begrepp: denotation, 

konnotation och myter samt Pierce begrepp ikon då dessa kan bidra till att uppnå 

målet och syftet med studien. Dessa begrepp hjälper till att lyfta fram hur  

framställningen av könsstereotyper ser ut samt hur det skiljer sig mellan det manliga 

och kvinnliga kontot. 

4.2.1 Denotation och konnotation  

Begreppen denotation och konnotation har blivit framtagna av Barthes i sin  

vidareutveckling av Saussures resonemang. Denotationen förklaras som tecknets 

uppenbara och omedelbara betydelse (Fiske, 1997). Denotationen i en bild är det vi 

ser och kan peka ut direkt i bilden (Carlsson och Koppfeldt, 2008). Om en bild till 

exempel fotograferas på samma plats med där klimatet förändras så skulle  

denotationen fortfarande vara densamma (Bryman, 2016). Det innebär att den  

denotativa nivån är densamma för alla som ser bilden, det som skiljer människors 

tolkningar och mening åt är den konnotativa nivån (Fiske & Jenkins, 2011). Enligt 

Bryman (2016) handlar konnotationer om tecknets djupare betydelse som är  

associerad med en särskild social kontext och är ett tillägg i denotationen.  

Det handlar om samspelet när ett tecken möter mottagarens uppfattningar och  

känslor (Gripsrud, 2011). Konnotationen är den delen av processen som människan 

är involverad i då fotografen beslutar om vad som ska vara med på bilden och som 

påverkar hur bilden kommer se ut. Konnotation är hur fotografiet visas medan  

denotationen är vad som visas (Bryman, 2016). Enligt Fiske (1997) tillämpas även 

konnotation på ord och inte bara på bild. När sändaren väljer vilka ord som ska 

användas så väljer de även konnotation med antagandet att andra i kulturen delar 

uppfattningen om ordens betydelse. Till exempel betonar ord, typsnitt och placering 

vad konnotationerna blir. Genom att analysera denotationer och konnotationer i det 

empiriska materialet kommer djupare förståelse skapas kring vad influencers vill 

förmedla för budskap med inläggen.  

4.2.2 Myter  

Fiske (1997) förklarar en myt som en berättelse där kulturen förklarar eller uppfattar 

en aspekt av verkligheten eller naturen. Vidare förklaras att Barthes menar att en 

myt blir kulturens sätt att tänka och konceptualisera någonting (Fiske, 1997).  

Det finns en myt om någonting innan bilden tas och bilden aktiverar sedan  
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föreställningen som myten består av. Exempel på detta är att influencers vill  

framställa en produkt på ett visst sätt. Influencers som använder en viss produkt 

influerar andra om att produkten bidrar till positiva associationer för betraktaren, 

detta behöver i verkligheten inte betyda någonting mer än att influencers använder 

produkten. Genom att framställa något som naturligt så kommer mytens historiska 

bakgrund av förbli dold (Fiske, 1997). En vanlig myt är exempelvis att kvinnor 

“naturligt” är mer omhändertagande än män. En annan myt är att kvinnans plats 

anses vara hemmet. Männen enligt myten har däremot rollen som familjeförsörjaren 

(Fiske, 1997).  

4.2.3 Ikon 

Enligt Fiske (1997) är det Pierce som har utvecklat begreppet ikon. Det som  

kännetecknar ikon är att det efterliknar objektets egenskaper. Ikon är uppenbara 

tecken, ett exempel på tecken är toalett ikoner för män och kvinnor. Ikoner kan 

också framställas på så sätt att man känner igen en person och att det står för något 

vilket även kan vara kopplat till färger. Berger (2016) har gjort en sammanfattning 

gällande ikon där det kännetecknas som att det finns en omedelbar likhet mellan 

tecknet och ikonen i till exempel ett fotografi och där processen är att mottagaren 

helt enkelt ser det. I studien som genomförs kommer analysen att bidra till en för-

ståelse kring ikonernas betydelse i det empiriska materialet. Det kommer även att 

bidra till en förståelse kring framställningen av influencers samt vad bilden egent-

ligen ämnar uttrycka. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Valet att använda begreppen denotation, konnotation, myter och ikoner är en  

lämplig analysmetod för att analysera det empiriska materialet. Vi studerade  

Instagram-kontot @nellycom med 4, 981 inlägg (Instagram, 2019), samt  

@nlymancom som är Instagram-kontot för män med 1005 inlägg  

(Instagram, 2019). Första steget var att studera alla bilder på båda kontona genom 

att bläddra igenom alla bilder på respektive konto. Vi valde sedan på egen hand ut 

10 bilder från respektive konto för att sedan diskutera dessa tillsammans. Vi sökte 

efter mönster där kvinnan framställs på ett mer “kvinnligt” sätt och mannen  

framställs på ett “manligt” sätt för att sedan kunna analysera dessa ännu djupare. 

Målet med de utvalda bilderna är nå en djupare förståelse om Nelly.com som arbetar 
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med Influencer Marketing fortfarande använder könsstereotypisering i sin reklam 

på Instagram. Kravet var även att influencern tydligt ska kunna identifieras i bild 

och text då studien rör sig inom området Influencer Marketing.  

 Vidare påbörjades analysen individuellt för att sedan sitta tillsammans och 

göra den slutgiltiga analysen. Detta för att diskutera återkommande mönster och 

minska risken för felaktiga tolkningar samt att vi inte ville påverka varandras  

tolkningar. Efter att inläggen blivit analyserade var för sig kunde mönster mellan 

inläggen identifieras, vi sökte efter mönster som tydligt påvisar stereotypisk  

framställning och som hjälper oss besvara forskningsfrågorna. All analys har blivit 

dokumenterad och finns som bilagor i slutet av dokumentet.  

De tematiseringar som identifierades med hjälp av den semiotiska analysen 

är att kvinnor fotograferades i hemmamiljöer och mannen i utomhusmiljöer. Andra 

teman som identifierades på @nellycom var det “ytliga” utseendet då fokus främst 

riktades på hur kvinnorna såg ut. I de manliga bilderna låg fokus på att framställa 

en livsstil där mannen uppfattas som “seriös”. Rennstam och Wästerfors (2015) 

menar att forskare inom kvalitativa studier delar in sitt empiriska material utefter 

vad de innehåller i syfte att få ordning på materialet. Vidare menas att teman växer 

fram genom att ett visst mönster är återkommande, vilket har skett i denna studie. 

Bryman (2016) samt Ekseller och Thelander (2014) hävdar att induktivt  

tillvägagångssätt innebär att empirin styr det teoretiska ramverket. Detta innebär att 

denna studie har ett induktivt tillvägagångssätt eftersom teorier inte användes i  

sökandet av teman. Tematiseringar som identifierades med hjälp av den semiotiska 

analysen användes som grund för att bygga den teoretiska referensramen. I analysen 

visas olika exempel från det empiriska materialet där tydliga mönster och samband 

kunde identifieras. I analysen besvaras frågeställningarna från det inledande  

kapitlet. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion och förslag på framtida  

forskning inom området.  

4.4 Metoddiskussion 

Viktiga faktorer i en uppsats är validitet och reliabilitet. Enligt Bryman (2008)  

handlar reliabilitet om att få samma resultat upprepade gånger. Vår förhållning till 

reliabiliteten är att om någon annan studerar exakt samma material som denna  

uppsats har studerat genom den semiotiska analysen, så bör de få fram samma  

resultat som denna studie. Däremot kan det skilja sig åt på den konnotativa nivån 
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då tolkningar görs. Vidare menar Bryman (2008) att validitet undersöker om  

forskarna observerar det forskarna säger att de ska göra. Validiteten säkerställs med 

hjälp av att läsaren kan följa en röd tråd genom hela uppsatsen och att uppsatsen har 

tydlig koppling till syfte och frågeställning.   

Eksell och Thelander (2014) menar att generalisering är vanligt  

förekommande i större kvantitativa undersökningar. Däremot kan en generalisering 

eventuellt göras genom att generalisera uppsatsens resultat till en bredare teori.  

Genom att analysera influencers inlägg på de olika Instagram-konton kommer som 

tidigare nämnt olika mönster och teman träda fram som senare kan användas i  

diskussion och slutsats. Däremot är inte syftet med vår studie att göra någon  

generalisering då syftet är att nå en djupare förståelse. Enligt Rose (2016) syftar inte 

heller semiotiken till att göra generaliseringar. Bryman (2008) hävdar att det är svårt 

med den transparenta delen i en kvalitativ studie då det kan vara svårt att veta vad 

forskaren faktiskt gjort och hur forskaren kom fram till sina slutsatser. Genom att 

tydligt redogöra för läsaren studiens tillvägagångssätt kommer det minska riskerna 

för otydlighet i de slutsatser som studien kommer att dra. 

Studien har tagit hänsyn till de etiska aspekterna gällande att använda bilder 

från Instagram-kontona där influencers framträder tydligt. Instagram-kontona som 

valdes är offentliga vilket betyder att vem som helst kan besöka dessa konton utan 

att ens vara medlem på Instagram. De bilder som visas i uppsatsen är inga bilder 

som kan skada influencerna då de själva har valt att vara med på bilderna.  

Därför finns det inga skäl att göra dessa personerna anonyma i uppsatsen. 
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer materialet analyseras med hjälp av de semiotiska 

begreppen samt utifrån teorierna från den teoretiska referensramen. För att  

besvara studiens forskningsfrågor, och därav frågeställningen är analysen  

disponerad i tre delar: den första delen kommer att förhålla sig till den semiotiska 

metoden för att undersöka de textuella och bildspråkliga verktygen som framställs 

i Instagram-inläggen. Den andra delen kommer att fördjupa sig i de olika teman 

som identifierats, kopplat till Influencer Marketing. Den tredje delen kommer att 

bestå av en summerande del med en de viktigaste grunddragen för att besvara den 

övergripande frågeställningen för denna studie. Allt material som har analyserats 

finns som bilagor i slutat av dokumentet.  

 

5.1 En semiotisk analys av Nelly.com Instagram-inlägg  

Utifrån den semiotiska analysen och tematiseringar som utvunnits ur tidigare  

forskning och teori kring Influencer Marketing kommer följande avsnitt att  

analysera det inhämtade empiriska materialet från @nellycom och @nlymancom. 

Inledningsvis kommer de 10 inläggen från @nellycom att analyseras och sedan 

kommer 10 inlägg från @nlymancom att analyseras. Sekundärt kommer en  

sammanfattande analys där likheter och skillnader mellan dessa två  

Instagram-konton att presenteras.   

5.1.1 @nellycom - det kvinnliga Instagram-kontot  

Inläggen på @nellycom hade återkommande mönster där denotationen i flertal av 

bilderna är densamma. Enligt Bryman (2016) är denotationen det som tydligt  

framgår i en bild, denotationen blir densamma på olika bilder om platsen är  

densamma. Av de 10 Instagram-inläggen som analyserades var det fyra  

sovrumsbilder, tre strandbilder, två bilder tagna vid en soffa och en utomhusbild. 

Den övervägande denotationen bland de kvinnliga Instagram-inläggen är  
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sovrummet. För att skapa en djupare betydelse av denotationen, kopplat till en 

social kontext behöver konnotationen tilläggas (Bryman, 2016). I alla inläggen  

oavsett den denotationen som framgår så finns det en skillnad i den konnotativa 

meningen. Beroende på hur tjejerna framställs i bilderna så kommer den  

konnotativa meningen att uppfattas på olika sätt. Gripsrud (2011) menar att  

konnotationen handlar om samspelet när ett tecken möter mottagarens  

uppfattningar och känslor. Konnotationen som tydligt framgår i alla inläggen  

oberoende på denotationen är att tjejerna är modemedvetna, detta då alla tjejer är 

stylade i håret, kläderna samt bär smink i alla bilder. Detta kan vara ett resultat av 

samhällets krav på kvinnan, då Nowak och Thomsson (2003) menar att en sorts 

könsstereotyp är att kvinnor trivs i att sminka sig vilket leder till att samhället  

förväntar sig att kvinnan ska bära smink. Nedan presenteras exempel på tre bilder 

där denotationen skiljer sig men där konnotationen om “den modemedvetna tjejen” 

är framträdande. 

   
 
Bilderna visar exempel på sovrumsbilder, strandbilder och bilder tagna vid en soffa där  
konnotationen är densamma. 
 

5.1.2 Berättelsen bakom myten 

I detta avsnitt analyseras hur influencers livsstil framställs i förhållande till det  

empiriska materialet. Beroende på vilket marknadsföringsmaterial företaget vill 

konstruera så framställs influencerna på olika sätt. Myter kan ses som en  

kombination av olika koncept som kopplas ihop och bidrar till att de denotativa 

tecknen får en annan mening. I det empiriska materialet går det att utläsa flera myter 

genom att endast titta på hur bilden är konstruerad med fokus på olika delar som 

kan fånga betraktarens uppmärksamhet. Samtliga myter går att hänvisa till  
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Nowak och Thomsson (2003) som menar att myter även kan betraktas som normer 

då det är självskrivna regler, vilket antingen kan tas för givet eller uppfattas som en 

sanning. Vidare kan samtliga myter knytas till att normer inte enbart uppstår från 

en person, det är något som kommer från gemensamma sociala sammanhang  

(Morris et al, 2015). Detta gör att myterna kan kopplas till normer om hur samhället 

ska se ut samt till sociala mönster som påverkar hur människor beter sig. 

5.1.3 Kroppsidealet som finns på sociala medier 

Myten om den ideala kroppen har identifierats utifrån denotativa tecken. Myten 

handlar om att influencers använder sin egen kropp för att fånga betraktarens  

uppmärksamhet när de säljer in de olika produkterna. Detta framställs tydligt då 

fokus är på kroppen i de flesta inläggen. Exempel på denna myt presenteras i  

nedanstående bilder.  

 

      
 
Bilderna visar exempel där kroppen är i fokus. 

 

Kroppsidealet på sociala mediekanalerna visar upp kvinnan med den smala 

kroppen som inte speglar samhället i stort. Kvinnorna i alla de utvalda bilderna från 

@nellycom har smala kroppar vilket är en vanlig norm enligt Wedow et al., (2017) 

som även menar att män och kvinnor möter olika typer av förväntningar och normer 

gällande sina kroppar. Vidare menar Wedow et al., (2017) att den kvinnliga kroppen 

ses som ett föremål som ska granskas, sexualiseras och utvärderas. Bilden ovan med 

tjejen i bikini framför en spegel är ett tydligt exempel på när kvinnokroppen  

används för att marknadsföra en produkt. Syftet med bilden är att marknadsföra 

produkten som tjejen har på sig men när detta görs framför en spegel i ett sovrum 
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istället för en bild vid stranden så hamnar fokus för betraktaren inte i första hand på 

produkten. Här blir kvinnokroppen i fokus då tjejen i bilden även väljer att dölja sitt 

ansikte för kameran. Fagerström och Nilson (2017) har forskat kring de olika  

könens framställning i reklam. De menar att marknadsföringsmetoden som  

företag gärna använder sig av innebär att det förekommer lättklädda bilder på  

kvinnor där en viss kroppsdel som är sexualiserad lyfts fram på ett utmanande sätt. 

Cook och Cusack (2010) tar även upp exempel på ett stereotypiskt uttryck såsom 

att “kvinnor borde ha på̊ sig mer kläder”. De menar att kvinnor själva borde tänka 

på̊ sin klädsel om de inte vill riskera att bli sexuellt anfallna. Detta  

könsstereotypiska uttryck blir svår att komma ifrån då företag fortfarande väljer att 

använda sig av könsstereotypisk reklam där kvinnans kropp ska vara i fokus för 

betraktaren.  

 Vidare identifierades även skönhetsidealet som framställs på sociala  

mediekanalerna då influencers ständigt framställs som perfekta och vackra.  

Detta identifierades genom att influencers i alla inläggen uppvisar denotativa tecken 

som sminkade och stylade i håret oavsett vilken miljö de befann sig i.  

En könsstereotyp enligt Nowak och Thomsson (2003) är att kvinnor till exempel 

trivs med att sminka sig, vilket leder till att vi då förväntar oss att kvinnan ska vara 

sminkad. Detta identifierades i nedanstående bilder då båda tjejerna i bilderna  

befinner sig i avslappnande, semester miljöer och väljer ändå att sminka sig. I bilden 

där kvinnan är ute på en cykeltur syns det att hon har sminkat sig med läppstift, fyllt 

i ögonbrynen samt använt contouring-tekniken för att framhäva kindbenen med 

hjälp av smink. I den andra bilden där kvinnan är vid havet, är kvinnan sminkad 

med en mjukare sminkning. Detta syns i valet av den mjuka färgen på läppstiftet, 

samt den mjuka contouring-tekniken som framhäver hennes ansiktsdrag. Detta blir 

missvisande för betraktaren då bilder som dessa kommer påverka andra kvinnor till 

att känna att smink är ett krav för att känna sig snygg oavsett vilken miljö de  

befinner sig i. Skönhetsidealet blir på detta sätt normaliserat och framställs som 

något självklart.  
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De två första bilderna visar exempel på myten om skönhetsideal. Sista bilden visar exempel på den 
omhändertagande kvinnan. 
 
 

Ytterligare en myt som identifierades är myten om den omhändertagande 

kvinnan. Enligt Nowak och Thomsson (2003) är en vanlig norm i samhället att 

kvinnor är omhändertagande och tycker om naturen. Detta bekräftas även av Cook 

och Cusack (2010) som har en teori om att kvinnan är den omhändertagande och att 

mannen är den som bidrar ekonomiskt. I det empiriska materialet framgår detta i ett 

inlägg där kvinnan sitter i vattnet och matar en flamingo istället för att utföra någon 

fysisk aktivitet. När Basnyat och Chang (2014) genomförde en innehållsanalys där 

de studerade maskulinitet och femininitet i tidningar så kom de fram till att det  

fortfarande framgår hur kvinnan förväntas vara i magasin på bilder, vilket beror på 

de meddelanden som samhället formar om hur idealkvinnan bör vara. Detta är något 

som även framgår på de sociala mediekanalerna, då myterna som identifierades  

genom den semiotiska analysen är normer om hur kvinnan förväntas vara i  

samhället samt vilka sociala mönster som påverkar hur kvinnor beter sig. 

5.1.4 Ikoner - tecken kopplade till kvinnliga färger 

Enligt Fiske (1997) är ikoner uppenbara tecken och kan vara kopplat till färger. 

Färger har en viktig roll när det kommer till att könssortera då vissa färger anses 

vara kvinnliga medan andra anses vara manliga färger. Enligt Bergström (2016) 

associeras de ljusa färgerna med kvinnlighet och mörkare färger med manlighet.  

De ljusa pastellfärgerna anses vara kvinnliga (Ambjörnsson, 2011) vilket  

identifierades i majoriteten av det empiriska materialet som analyserades.  

När färger eller ikoner används så skapas en tydlig markering för betraktaren för 
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vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Ikoner kännetecknas genom en 

omedelbar likhet mellan tecknet och ikonen, där mottagaren enkelt kan se denna 

likhet i en bild (Berger 2016). I inläggen återkommer färgen rosa i flera bilder vilket 

är en färg som sedan länge har använts som ett viktigt redskap för att sortera genus 

då färgen rosa anses vara feminin och flickig färg (Ambjörnsson, 2011). När den 

rosa färgen blir framträdande i bilderna för betraktaren kommer det skapa en känsla 

av att varumärket är för en kvinnlig målgrupp. 

 

  
De två första bilderna visar den rosa färgen som identifierades i inläggen. Den tredje bilden visar 
exempel på mörka färger. 

 
I det empiriska materialet kunde även andra färger identifieras som till  

exempel färgen svart. Färgen svart associeras till en manlig färg då det är en mörk 

och dov färg (Ambjörnsson, 2011). I inläggen där kvinnan bär kläder i mörka färger 

är bilden tagen i en miljö där det denotativa tecknet, exempelvis sovrummet ändå 

ger bilden en mer kvinnlig uppfattning. Kvinnan på bilden är klädd i en  

mörkblå/grön klänning, en svart pälsjacka och höga svarta stövletter. Hon ligger på 

en säng och poserar mot kameran. Färgerna som associeras med manlighet får i 

detta inlägg inte lika stor inverkan på betraktaren då miljön och kvinnans sätt att 

posera får bilden att uppfattas som feminin. Detta beror på att den kvinnliga kroppen 

sätts i fokus och enligt Fagerström och Nilson (2017) är detta en vanlig  

marknadsföringsmetod som företag gärna använder sig av, där kvinnor framställs 

lättklädda och där en viss kroppsdel är sexualiserad och lyfts fram på ett utmanande 

sätt. Tjejen som är klädd i de mörka kläderna poserar på ett sätt som utstrålar  

“sexighet” vilket bidrar till att de mörka färgerna på bilden även utstrålar  

kvinnlighet. 
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5.1.5 @nlymancom - den manliga Instagram-kontot  

Även i inläggen på @nlymancom fanns det återkommande mönster där  

denotationen i flertal av bilderna var densamma. Av de 10 Instagram-inläggen som 

analyserades var det sex semesterbilder, en träningsbild, två bilder tagna i kostym 

och två bilder bilder tagna i en mer avslappnade kläder. Den övervägande  

denotationen bland de manliga Instagram-inläggen är tagna på semestern.  

Vidare kopplas konnotationen till för att få en djupare betydelse av denotationen 

som identifierades i inläggen (Bryman, 2016).  Som tidigare nämndes i avsnitt  

5.1.1 så handlar konnotationen om ett samspel när tecknet möter mottagarens  

uppfattningar och känslor (Gripsrud, 2011). Beroende på hur männen framställs i 

bilderna så kommer den konnotativa meningen att uppfattas på olika sätt även i de 

inläggen där denotationen är densamma. Konnotationen som tydligt framgår i alla 

inläggen oberoende av denotationen är att killarna är modemedvetna. I alla inlägg 

som analyserades framgick det tydligt att killarna var stylade i håret och i kläder 

som passar den miljön där bilden blev tagen. Detta kan bero på att en förändring 

har skett i samhället där män har börjar framställas i en mjukare miljö i reklam  

(Grau och Zotos, 2016). Nedan presenteras exempel på tre bilder där denotationen 

skiljer sig men där konnotationen om “den modemedvetna mannen” är  

framträdande. 

 

   
Bilderna visar exempel på semesterbilder, bilder tagna i en avslappnad miljö och och bilder tagna 
i en kostym med där konnotationen är densamma. 
 

5.1.6 Hur idealmannen ser ut på sociala medier 

Myten om den ideala mannen har också identifierats utifrån denotativa tecken.  

Myten handlar om att de manliga influencerna använder sin manlighet som  

uppfattas som charmig för att sedan sälja in produkter. Nowak och Thomsson 
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(2003) menar att en vanlig manlig norm som förekommer är att det är finns ett  

samtycke om att männen tar mycket plats och lever ut sin  

manlighet och uppfattas då som charmiga vilket samhället accepterar. Detta kom 

tydligt fram då männen i alla inläggen framställdes som charmiga, seriösa och  

målmedvetna. Exempel på denna myt identifieras i nedanstående bilder.  

  
Bilderna visar exempel där männen ser charmiga, seriösa och målmedveten ut. 
 

Enligt Nowak och Thomsson (2003) är normen för männen att de ska vara 

tekniskt kunniga vilket kan tolkas och associeras till att männen är seriösa och  

motiverade i det de gör. Genom att framställa något som “naturligt” så blir mytens 

historiska bakgrund dold (Fiske, 1997). Idealmannen som framställs på sociala  

mediekanalerna visar upp hur mannen förväntas vara i samhället. Rydström och 

Tjeder (2009) menar att det är lättare att resonera kring de normsystem och  

värderingar som styr oss i våra förväntningar kring hur könet ska uttryckas och  

regleras. En man eller en kvinna lär sig att vara på ett visst sätt och dessa lärdomar 

påverkar sedan vilka möjligheter som finns eftersom det kan begränsa vilket  

beteende och uppfattningar vi får. De sociala och kulturella förväntningarna som 

finns har skapat ett orättvist samhälle där det manliga traditionellt värderas högre 

än det kvinnliga (Josefson, 2005). Bilden ovan där mannen är på språng är ett tydligt 

exempel där mannen framställs som seriös, charmig och målmedveten.  

I bakgrunden bakom mannen syns det att en stor händelse har skett ändå väljer  

mannen att lämna platsen i språng. Mannen upplevs vara målmedveten då han inte 

stannar upp utan väljer att ta sig vidare till platsen han ska till. Cook och Cusack 

(2010) har en teori om att mannen är den som bidrar ekonomiskt medan kvinnan är 

omhändertagande vilket bekräftas i denna bilden. I den andra bilden där mannen 

sitter i en kostym utanför ett café är också ett tydligt exempel på att mannen 
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framställs som seriös, charmig och målmedveten. Courtney och Lockeretz (1971) 

menar att nästan hälften av all reklam på män marknadsför männen i en arbetade 

roll. I inlägget ovan är mannen klädd i en kostym som får betraktaren att se mannen 

i en mer arbetande roll, detta trots att mannen befinner sig i en mer avslappnad 

miljö. 

Vidare identifierades även myten om att leva ett hälsosamt liv utifrån de 

denotativa tecknen och de konnotativa meningarna. En könsstereotyp som Nowak 

och Thomsson (2003) skriver om är att männen gillar att sporta och därför förväntar 

sig samhället att männen ska sporta. Influencers som marknadsför träningskläder 

säljer även in en livsstil där hälsan blir avgörande i deras val att handla nya kläder. 

Detta är inget som behöver vara en självklarhet för mottagaren då träningskläder 

inte behöver bidra till en bättre hälsa dock kan nya kläder bidra med motivation för 

att få en bättre hälsa. Exempel på denna myt är framträdande i bilderna nedan. 

   
Bilderna visar den hälsosamma mannen.  

 
I båda inläggen presenteras männen som hälsosamma då de ska utföra en 

fysisk aktivitet. I den första bilden syns en man som ska surfa. Killen ser ut och vara 

på semester men ändå väljer han att vara aktiv istället för att vila ut sig och njuta av 

semestern. I den andra bilden syns en man som ska ut och springa. I bilden ser 

vädret ut och vara regnigt men trots detta väljer mannen ändå att gå ut och springa. 

Framställningen av influencers på detta sätt bidrar till en självklarhet hos  

mottagaren där mannen behöver träna för att följa de krav som samhället har  

framtvingat. Mottagaren kommer uppfatta dessa denotativa tecknen som ett krav 

för att nå det perfekta hälsosamma livet. 
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5.1.7 Ikoner - tecken kopplade till manliga färger 

Som tidigare nämndes så associeras de mörka färgerna med manlighet  

(Bergström, 2016). Ambjörnsson (2011) skriver också att mörka och dova färger 

anses vara manliga. Hon menar att när användningen av färger som förknippas med 

ett specifikt kön kan det skapa en tydlig markering för vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt. I inläggen på @nlymancom var männen i de flesta bilderna 

klädda i mörka färger såsom svart och mörkgrå. Den bilden som var mest avvikande 

från den mörka färgen var inlägget med killen som har rosa badbyxor på sig.  

 
Bilden visar inlägget med den avvikande färgen. 
 

 
Den rosa färgen var tidigare en manligt kodad färg som symboliserar styrka, 

blod och krigiskhet, men idag associeras den rosa färgen till det kvinnliga könet 

(Ambjörnsson, 2011). När en man bär ett par rosa badbyxor kan det upplevas som 

feminint då rosa inte är en maskulin färg. Enligt Nowak och Thomsson (2003) kan 

en norm avbrytas genom att människor går emot det som normen säger och på något 

sätt försöka motbevisa de krav som samhället har framtvingat. Genom att allt fler 

personer vågar bryta mot de könssorteringar som färgerna markerar kommer den 

rosa färgen att bli en allt mer vanligare färg för män att bära på samma sätt som 

färgen blå som associeras med manlighet blir en färg som är mer accepterad för 

kvinnor att använda.  

5.1.8 En summering med likheter och skillnader 

På @nellycom var den övervägande denotationen sovrummet där de flesta bilderna 

var tagna. På @nlymancom var den övervägande denotationen istället att de flesta 

bilderna var tagna på semestern i olika utomhusmiljöer. När konnotationen 
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kopplades till denotationen fick inläggen en djupare betydelse (Bryman, 2016). 

Konnotationen som tydligt framgick i alla inläggen på @nellycom var  

“den modemedvetena kvinnan”. Detta då alla tjejer var stylade i håret, klädda i 

snygga kläder samt att de hade smink i alla bilder. Detta var något som även visade 

sig i konnotationen på de manliga inläggen. I alla inlägg framgick det tydligt att 

killarna var stylade i håret och hade kläder som var passade för den miljön där 

bilden blev tagen. Konnotationen på @nlymancom är den “modemedvetna man-

nen”. Enligt fagerström och Nilson (2017) är det mest kvinnor som syns i reklam 

där de framställs som “mjuka”. Men Grau och Zotos (2016) menar att tack vare den 

förändring som har skett i samhället så har även männen börjat framställas i en 

“mjukare” miljö i reklam.  

Myterna som identifierades på @nellycom var kroppsideal där kvinnan  

visar upp sin smala kropp som inte speglar samhället i stort. Vidare identifierades 

även skönhetsidealet som framställs på sociala mediekanalerna då influencers 

ständigt framställs som perfekta och vackra. Detta identifierades genom att  

influencers i alla inläggen uppvisar denotativa tecken som sminkade och stylade i 

håret oavsett vilken miljö de befinner sig i. Ytterligare en myt som identifierades är 

myten om den omhändertagande kvinnan. På @nlymancom identifierades istället 

myten om den ideala mannen vilket handlar om att manlighet framställs som  

charmigt, seriöst och målmedvetet. Idealmannen som framställs på sociala  

mediekanalerna visar upp hur mannen förväntas vara i samhället. Ännu en myt som 

identifierades var myten om att leva ett hälsosamt liv. Alla myterna som  

identifierades kan kopplas till de normer som samhället har framtvingat kring hur 

män och kvinnor bör vara samt till de sociala mönsterna som påverkar hur 

människor beter sig. 

 I avsnitten gällande ikoner som är uppenbara tecken vilket kan kopplas till 

färger framgick det att färgerna fortfarande bidrar till en könssortering då den rosa 

färgen var återkommande på @nellycom medan de mörka och dova färgerna  

dominerade på @nlymancom. De ljusa färgerna var mer framträdande bland de 

kvinnliga inläggen och de mörka färgerna var mer framträdande i de manliga 

inläggen vilket bekräftar teorin kring vilka färger som associeras till respektive kön. 

Dock kan vissa färger användas trots att färgen inte associerats till det rätta könet. 

Genom att färgerna kombineras till en viss miljö eller ett sammanhang som  

vanligtvis förknippas med respektive kön så kan färgen upplevas som passade. Här 
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handlar det även om att försöka stå emot eller motbevisa de krav som samhället har 

framtvingat. 

5.2 Tematiseringar ur ett Influencer Marketing perspektiv 

Teman växer fram genom att ett visst mönster är återkommande  

(Rennstam och Wästerfors, 2015).  Den semiotiska analysen leder därför vidare till 

en djupare förståelse kring de teman som identifierades. På @nellycom  

identifierades återkommande mönster där kvinnan visas  i hemmamiljöer eller i  

privatlivet,  männen däremot visades mer i utomhusmiljöer. Ytterligare ett tema 

som identifierades var att inläggen på @nellycom fokuserade mer på det ytliga  

utseendet medan bilderna på @nlymancom fokuserade mer på den seriösa och  

målmedvetna mannen. De olika teman som identifierades kommer vidare att  

analyseras ur ett Influencer Marketing perspektiv. Influencer Marketing är en  

marknadsföringsmetod som företag använder sig av genom att välja ut influencers 

som kan öka deras försäljning (Lou och Yuan, 2019). De Veriman et al. (2017) 

gjorde en studie som visade att influencers med många följare har ett stort  

inflytande. Kadekova och Holiencinova (2018) menar att influencer har en stor  

inverkan på personer och framförallt på unga genom sociala medier.  

Influencer Marketing fungerar genom word-of-mouth som är en metod där  

information sprids från en person till en annan (Li och Wu, 2018). Konsumenter 

litar mer på de rekommendationer som influencers delar med sig av, vilket har gjort 

att Influencer Marketing har blivit en bättre marknadsföringsmetod än de  

traditionella (Liu et al, 2015). Genom att fördjupad förståelse kring de  

tematiseringar som identifierades kommer en kunskap kring vilken inverkan  

influencer har att åstadkommas. 

5.2.1 Tema 1: Kvinnan i hemmet  

Ett mönster som var återkommande i flera bilder var att kvinnan fotograferades i 

hemmamiljöer. Könsstereotyper skapas för att göra det enklare och för att öka  

förutsägbarheten i en komplex värld. Vidare menar Cook och Cusack (2010) att 

könade stereotyper skapar föreskrivna egenskaper, roller och beteende som män 

och kvinnor förväntas spegla. Könsstereotyper bygger på förutfattade meningar 

kring hur mannen eller kvinnan förväntas vara i samhället  

(Fagerström och Nilson, 2017). I reklam är det sällan kvinnor syns i en arbetande 
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roll men däremot är det nästan hälften av all reklam där männen syns i en arbetande 

roll (Courtney och Lockeretz, 1971). Detta förstärks tack vare de sociala och  

kulturella faktorer som finns kring hur män och kvinnor förväntas vara, vilket även 

är avgörande för de skillnader som finns mellan könen. I det empiriska materialet 

som analyserades var det ingen bild där kvinnan framställs i en arbetande roll.  

Inläggen var på kvinnor på semester, festen eller hemma vid antingen sängen eller 

soffan. Kvinnorna framställs alltså i en mer avslappnad miljö där de inte utför någon 

fysisk aktivitet. Fagerström och Nilson (2017) menar att kvinnan på ett stereotypiskt 

sätt anses vara svag då kvinnan inte sportar eller är aktiv. De menar att kvinnor 

istället är inlärda i att de ska ta hand om sitt utseende, vara sminkade och se vackra 

ut.  

   
Bilderna visar exempel på kvinnor i hemmamiljöer där de är stylade och sminkade. 

 
I alla inläggen på @nellycom marknadsförs produkterna med hjälp av  

influencers vilket enligt Lou och Yuan (2019) är en metod som används för att öka 

försäljningen. Alla inlägg kompletterade bilden med ett kort meddelande som  

förstärker budskapet med bilden. Budskapet under varje inlägg är en word-of-mouth 

marknadsföringsmetod. Vilket Buttle och Groeger (2017) menar är en metod som 

syftar till att öka kännedomen kring varumärket. Anledningen till varför metoden 

har blivit så framgångsrik är då word-of-mouth skiljer sig från de andra  

marknadsföringsmetoderna. Word-of-mouth metoden tillåter konsumenten att vara 

mer interaktiv (Buttle och Groeger, 2017). Konsumenten kan på detta sätt hjälpa 

influencers att sprida vidare rekommendationerna som de marknadsför. Detta är 

framträdande i inläggen på @nellycom, nedan visas exempel på inlägg där  

budskapet uppmanar betraktaren till att tagga en vän. På detta sätt kommer fler  

personer att kunna se bilden på influencers vilket ökar chanserna till försäljning, 
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vilket är syftet med marknadsföringen. Men det som händer tack vare dessa budskap 

är att bilderna även bidrar till en livsstil. När tjejerna i bilden framställs i  

hemmamiljöer där de vilar eller i andra miljöer där de aldrig är fysiskt aktiva så 

kommer betraktaren att influeras även av detta. 

 

 
 

 
 
Exempel på kommentarer som uppmanar till att tagga en vän i inlägget. 

 

5.2.2 Tema 2: Den ytliga kvinnan 

Ett annat tema eller mönster som var återkommande i alla inläggen var att fokus 

alltid riktades till kvinnans utseende. Kvinnor möter olika typer av förväntningar 

och normer gällande deras kropp. Beroende på den sociala kontexten så varierar 

normen om vad som anses vara en “normal” kroppsvikt, där kvinnokroppen ändå 

förväntas vara smalare än den manliga kroppen trots att det finns biologiska  

skillnader mellan könen (Wedow et al, 2017). I inläggen på @nellycom är alla  

kvinnor smala vilket förstärker normen som samhället har framtvingat om hur  

kvinnan bör ser ut. Vidare menar Wedow et al. (2017) att den kvinnliga kroppen 

ses som ett föremål som ska granskas, sexualiseras och utvärderas.  

Den könsstereotypiska reklamen där kvinnorna ska vara unga samt bidra till att  

behaga (Jarlbro, 2006). Då unga tjejer är känsligare för de sociala normerna 

(Wedow et al, 2017) så bidrar den könsstereotypiska reklamen till att kvinnor blir 

mer missnöjda med sina kroppar då det kroppsideal som marknadsförs är svår att 

uppnå (Jarlbro, 2006). I inläggen från @nellycom framgick det tydligt vilka normer 

som var dominanta eftersom kvinnan i respektive bilder framställdes som antingen 
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“söt” eller “sexig”. Cook och Cusack (2010) tar även upp exempel på stereotypiska 

uttrycket såsom att kvinnor borde ha på sig mer kläder. De menar att kvinnor själva 

borde tänka på sin klädsel om de inte vill riskera att bli sexuellt anfallna. Detta 

könsstereotypiska uttryck blir svår att komma ifrån då företag fortfarande väljer att 

använda sig av könsstereotypisk reklam där kvinnans kropp ska vara i fokus för 

betraktaren. I det empiriska materialet framgick det även tydligt att män och  

kvinnor inte framställs på ett likvärdigt sätt. Fagerström och Nilson (2017) har  

forskat kring de olika könens framställning i reklam och menar på att företag gärna 

använder sig av reklam där det förekommer lättklädda bilder på kvinnor, där en viss 

kroppsdel som är sexualiserad lyfts fram på utmanande sätt. Nedan visas tre exem-

pel där kvinnan framställs som “sexig” och “söt” med fokus på att framhäva den 

kvinnliga kroppen. 

   
 

Bilderna visar exempel på den söta och sexiga tjejen.  
 

Kvinnan i den första bilden tittar upp i kameran bakom solglasögonen som 

hon har på näsan och är klädd i en kort beige klänning som är utan axelband, där 

hon även har sitt ena ben uppe på soffan. I den andra bilden sitter kvinnan ner på 

golvet i en vit klänning. Hon sträcker ut sitt ena ben vilket betraktas som “sexig” då 

hon poserar på ett sätt som visar upp hennes kropp. I den tredje bilden sitter kvinnan 

också på golvet i en kort vit klänning men här lutar hon sig halvt tillbaka mot en 

soffa istället. Hon lyfter upp sitt ena ben mot ett bord som hamnar i fokus för  

betraktaren. Företag vill fånga betraktarens uppmärksamhet och därför framställs 

reklamen med åtrå och sexualitet (Fagerström och Nilson, 2017). Syftet med dessa 

tre bilder är att marknadsföra kläderna som kvinnorna har på sig men det som mest 

blir framträdande i bilderna var den kvinnliga kroppen som hamnade i fokus. Syftet 
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med marknadsföringen hade kunnat uppnås bättre genom att till exempel låta  

kvinnorna använda sig av stående posering där klänningen blir mer synlig för  

betraktaren.  

Kroppsspråket har också en viktig betydelse för betraktaren då olika  

poseringar kan förmedla olika budskap. Poseringar såsom liggandes och stående på 

knän är vanliga poseringar för en kvinna och kan symbolisera undergivenhet  

(Fagerström och Nilson, 2017). Blicken hos kvinnorna riktas vanligtvis mot  

kameran, det är även vanligare att se ett leende i den kvinnliga reklamen än i den 

manliga. Ett leende indikerar på skörhet vilket förknippas med kvinnlighet  

(Fagerström och Nilson, 2017). På det kvinnliga kontot @nellycom är majoriteten 

av bilderna tagna på kvinnor som sitter ner men även liggandes bilder förekommer 

i inläggen. “Woman shrinking” är en typisk kvinnlig position där kvinnan sitter med 

stängda ben. Kvinnor sitter ofta i snäva positioner för att framhäva kurvor och för 

att se smalare ut (Jane, 2017). Detta var något som identifierades på flera inlägg då 

det är en typisk kvinnlig position, där kvinnan tack vare de sociala och kulturella 

faktorerna har lärt sig att det är på detta sätt som kvinnan förväntas sitta.  

Den manliga sittpositionen däremot kallas för “man-spreading” och är den position 

där mannen sitter med breda och öppna ben (Jane, 2017). “Man-spreading”  

positionen kunde identifieras på @nellycom trots att det inte är en kvinnlig position. 

I bilderna nedan sitter kvinnorna med breda ben. Den bredbenta sittpositionen är 

kopplat till manliga egenskaper då det visar tecken på dominans där mannen inte är 

rädd för att ta plats (Jane, 2017). Detta är även ett bra exempel där kvinnor går emot 

vad normen säger och försöker motbevisa den. 

   
Bilderna visar exempel på “man-spreading” positionen. 
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Genom att företag använder sig av Influencer Marketing där bilderna på  

influencers framställs med fokus på det ytliga så bidrar det även till att betraktaren 

börjar tänka att hon måste efterlikna dessa kvinnor. På @nellycom försöker  

företaget genom att jobba med infleuncers skapa en viss känsla där betraktaren ska 

känna igen sig eller vilja se ut som influencern på bilden. Detta genom att beskriva 

vad influencers har på sig i bilden för att sedan uppmana till att betraktaren ska 

handla samma plagg. Influencers beskrivs med bland annat orden “beauty”, och 

“FAB” vilket kan få betraktaren att vilja efterlikna dessa personer, detta kan även 

leda till ett köp vilket är syftet med inlägget. Att påpeka i inläggen att influencers 

ser bra ut i sina kläder är en word-of-mouth metod som bidrar till att osäkerheten 

kring produkten minskar (Li och Wu, 2018).  

 
 

 
 

Bilderna visar exempel på kommentarer där företaget uppmanar till att efterlikna influencers. 
 

5.2.3 Tema 3: Mannen utomhus 

På @nlymancom kunde olika teman tydligt identifieras då mönster även här var 

återkommande i inläggen. Det återkommande mönstret här var att mannen  

fotograferades i alla inläggen i utomhusmiljöer. Detta kan bero på de sociala  

mönster som påverkar hur människor beter sig (Morris et al, 2015) vilket blir en 

slags regel för hur mannen förväntas vara (Nowak & Thomsson, 2003).  

Könsstereotyper handlar om att framställa något som en kliché vilket skapas genom 

de förutfattade meningarna som människor har om hur ett kön ska vara  

(Fagerström och Nilson, 2017). I all reklam där en man ska marknadsföra en  

produkt så framställs mannen i nästan hälften av alla bilderna i en arbetande roll 
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(Courtney och Lockeretz, 1971). Grau och Zotos (2016) menar att det har skett en 

förändring i reklam där männen har börjat att framställas i en mjukare miljö.  

Det innebär att den sociala rollen mellan män och kvinnor har förändrats men  

marknadsföringen har fortfarande inte ändrat sitt sätt att framställa kvinnor och män 

i reklam. Företag väljer fortfarande att använda sig av traditionellt bundna roller för 

att marknadsföra produkten (Hirdman, 2001). På @nlymancom var majoriteten av 

alla bilder tagna på män i utomhusmiljöer, där få bilder var på män i en arbetsmiljö. 

Männen i inläggen framställs i en mer avslappnad miljö som till exempel på en 

avkopplande semester. Detta bekräftar även Grau och Zotos (2016) forskning  

gällande förändringen av könsstereotyper i reklam. Dock identifierades även inlägg 

på @nlymancom där männen gav ett intryck av den “arbetande rollen” som mannen 

förknippas med. Bilden på den arbetande mannen identifierades genom valet av 

kläder, vilket i detta fall handlade om att mannen var klädd i en kostym och höll i 

en datorväska i ena handen och en kaffemugg i den andra handen. 

   
Exempel på bilder där mannen befinner sig i utomhusmiljöer. 
 
 

Enligt Cook och Cusack (2010) ska mannen ur ett stereotypiskt perspektiv 

vara den person som bidrar ekonomiskt. Genom könsstereotypisering skapas en 

sorts förväntning på hur mannen ska vara vilket också syns i reklamen.  

I det empiriska materialet på @nlymancom visas en man på en båt klädd i en kavaj 

och en annan man som är klädd i en kostym utanför ett café. Betraktaren kan  

uppfatta detta som att männen har det bra ekonomiskt. I bilden syns det dock inte 

att han bidrar ekonomiskt hemma. Betraktaren kan endast skapa sin förståelse  

utifrån den miljön samt den klädsel som mannen bär gällande hans ekonomi.  

Detta kan bero på de sociala och kulturella faktorerna som bestämmer hur 
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människor förväntas vara (Josefson, 2005) vilket kommer bidra till att betraktaren 

endast uppfattar bilderna utifrån dessa faktorer.  

Ytterligare en könsstereotyp som Jarlbro (2016) lyfter fram är att mannen är 

händig, stark och auktoritär. I inlägget ovan där en man med en datorväska i handen 

snabbt går, visar på att han är auktoritär eftersom han då uppfattas som någon som 

inte stannar upp för att hjälpa till i kaoset som befinner sig i hans omgivning.  

   
Exempel på där mannen ser ut att ha det bra ekonomiskt. 
 
 

Även på @nlymancom är syftet med användningen av influencers i  

marknadsföringen att öka företagets försäljning. Word-of-mouth metoden används 

även här men fokus på att öka medvetenhet kring produkten samt minska den  

osäkerhet som kan finnas angående kvaliteten på produkten (Li och Wu, 2018). 

Detta framgick tydligt i inläggen då texten under bilderna handlade om att  

presentera vilka plagg som influencern på bilden hade på sig. Texterna under  

bilderna såg olika, trots detta kunde ett mönster ändå identifieras. Fokus i alla inlägg 

var att presentera nya produkter som har tillkommit på deras hemsida. Andra  

budskap som framgick i flera inlägg var en beskrivning av vad männen i bilderna 

har på sig.  

  
 
Exempel på där det i text presenteras att det finns nyheter och presentation av kläder. 
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Till skillnad från kommentarerna på @nellycom som fokuserade på det  

ytliga i bilden så fokuserar @nlymancom på att beskriva vilket varumärke  

influencern på bilden är klädd i. Budskapet på @nlymancom är därför bättre  

anpassat till syftet med marknadsföringsmetoden som handlar om att öka företagets 

försäljning (Lou och Yuan, 2019). Brown och Hayes (2008) menar att influencers 

brinner för att influera andra människor. Då influencers har en viktig roll när det 

kommer till att påverka konsumentköpbeslutet (Brown, och Hayes, 2008) så är det 

viktigt att budskapet är anpassat till rätt målgrupp. Som tidigare nämndes i avsnitt 

5.2.4 så utsätts kvinnor för en granskning vilket männen inte utsätts för. Kvinnor 

jämför sina kroppar med varandra (Wedow et al, 2017), detta är ingenting som  

vanligtvis brukar lyftas fram när det kommer till männen. Det kan bero på att unga 

kvinnor är känsligare för de sociala normerna än vad unga män är  

(Wedow et al, 2018). Trots detta så identifierades budskap på @nlymancom som 

beskriver att influencern ser bra ut i det han har på sig. Detta visar på att företag 

börjar gå emot de normer som finns (Nowak och Thomsson, 2003) vilket skapar ett 

mer jämställt samhälle (Hirdman, 2001). 

 

 
 

Exempel på kommentar som beskriver att influencern ser bra ut i sina kläder. 
 

5.2.4 Tema 4: Den seriösa mannen 

Det sista temat som identifierades på @nlymancom är att männen framställs som 

seriösa i inläggen. Enligt Fagerström och Nilson (2017) så syns männen inom  

marknadsförings sammanhang i offentliga och tuffare miljöer. Detta bidrar till att 

mannen får ett seriösare intryck vilket ska spegla de sociala mönstren kring hur  

männen förväntas vara (Morris et al, 2015). Vidare menar Fagerström och Nilson 

(2017) att männen är hårdare, där de tar i föremål på ett instrumentellt sätt. I bilden 

nedan sitter mannen i en rofylld miljö på stranden där han håller ett hårt tag om sin 

surfingbräda. Detta syns på mannens hållning, han håller hårt i surfingbrädan vilket 

får hans armar att se spända ut där hans muskler även är väldigt synliga på bilden. 
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Exempel där männen håller hårt om föremål. 
 

 
Poseringar är en annan faktor som kan framställa mannen på ett seriöst sätt.  

Fagerström och Nilson (2017) menar att liggandes och stående på knä poseringar 

inte är någonting som vanligtvis förekommer för männen. Detta bekräftades med 

den insamlade empirin från @nlymancom där inga män kunde identifieras i  

liggande eller stående på knä poseringar, vilket tydligt framkom på @nellycom. 

Vidare menar Fagerström och Nilson (2017) att ett leende är något sällsynt att  

betrakta i den manliga reklamen. I den samlade empirin syns sällan ett leende på 

@nlymancom då det endast finns ett inlägg där mannen ler. På bilden nedan syns 

en man ge ett leende samtidigt som han har ansiktet vänt bort från betraktaren. Detta 

innebär att teorin som Fagerström och Nilson (2017) har angående att det är sällsynt 

att mannen ler även gäller här, mannen framstår istället för glad som seriös. 

 

 
Exempel på där mannen ler men har vänt bort ansiktet från betraktaren. 

 
 

Vidare tar Fagerström och Nilson (2017) upp att män som möter  

betraktarens blick uppfattas av betraktaren vara mäktiga och starka. I majoriteten 



 

 44 

av den insamlade empirin från @nlymancom möter inte mannen kameran med 

blicken vilket Jarlbro (2013) bekräftade med sin teori om att männen i reklam sällan 

riktar sin blick mot kameran. Det var endast i ett inlägg där mannens blick i bilden 

möter betraktaren, men eftersom mannen på bilden inte heller ger ett leende så  

uppfattar betraktaren mannen fortfarande som mäktig och stark. Även hans kostym 

kan vara en bidragande faktor till varför han uppfattas på detta sätt. 

 

 
Exempel på där mannen möter betraktarens blick och där mannen sitter bredbent. 
 
 

Kroppsspråket kommer också studeras vidare i det empiriska materialet från 

@nlymancom för att söka efter mönster kring den vanligt förekommande  

sittpositionen “man-spreading”. Jane (2016) tar upp begreppet “man-spreading” där 

mannen sitter med breda öppna ben, detta är ett tecken på dominans och att männen 

tar mer plats. I det empiriska materialet kunde flera inlägg identifieras där mannen 

sitter ner med benen öppna. Ett tydligt exempel på detta presenteras i bilden ovan 

där mannen sitter på en segelbåt. Ytterligare två exempel där mannen sitter med 

benen öppna identifierades i inläggen nedan. När männen sitter med breda ben ger 

det ett intryck av dominans samt att männen inte är rädda för att ta plats. I det högra 

inlägget nedan visas en man som upplevs sitta i en snävare posering vilket inte  

utstrålar lika mycket dominans. Denna sittposition identifierades även på  

@nellycom, där kvinnor sitter med breda ben. Detta kan tyda på att reklam börja 

framställa kvinnor på ett sätt som går ifrån de traditionella normerna som samhället 

är van vid. Detta kallar Grau och Zotos (2016) för “femvertising”, vilket är en metod 

som används i reklam för att stärka kvinnans roll. Vidare kan detta även påverka 

männen då framställningen av kvinnor börjar efterlikna framställningen av männen 

vilket eventuellt kommer leda till att den manliga sittpositionen “man-spreading” 

inte längre förknippas med manlighet.  
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Exempel som visar på män som sitter i positionen “man-spreading”. Det högra inlägget visar en 
man i snävare position. 

 

5.3 Summerande del med de viktigaste huvuddragen  

Efter avslutad analys kan uppsatsen bekräfta att den sociala rollen mellan män och 

kvinnor har förändrats. Trots detta framgår det att annonsörer fortfarande använder 

sig av traditionellt bundna roller i sin framställning av kvinnor och män i reklam 

(Hirdman, 2001). Då en av uppsatsens forskningsfrågor var att undersöka hur  

marknadsföringen skiljer sig för män samt kvinnor på Instagram, så fokuserade  

analysen på att identifiera dessa skillnader. Genom att granska det empiriska  

materialet identifierades tydliga teman som hade återkommande mönster i de flesta 

bilderna. Olika tematiseringar som identifierades handlade exempelvis om att  

kvinnor framställdes i hemmamiljöer medan männen istället framställdes i  

utomhusmiljöer. Andra teman var även att fokus i de kvinnliga inläggen var att 

uppmärksamma den kvinnliga kroppen medan de manliga inläggen fokuserar på att 

framställa mannen som seriös och målmedveten.  

Vidare analyserades skillnaderna som identifierades i de olika teman för att 

få en djupare förståelse för vilken skillnad det finns i framställningen av kvinnor 

och män i reklam. Kvinnorna som visas i privata miljöer uppfattades som “mjuka” 

medan männen som också visas i privata miljöer istället uppfattades som ”hårda”.  

Det var även skillnader på hur respektive kön poserade i reklam då kvinnan oftast 

visas i liggandes eller stående på knä poseringar, vilket inte var något som kunde 

identifieras på @nlymancom inläggen. Dock kan vi konstatera med hjälp av  

analysen att fenomenet “man-spreading” inte enbart existerar på @nlymancom utan 

även på @nellycom. Detta visar på att de traditionella normerna gällande vad som 
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förväntas av respektive könen har börjat upphöra. Influencers på @nellycom samt 

@nlymancom ler sällan mot kameran vilket är något som vanligtvis associeras med 

kvinnlighet. Att ha blicken riktad mot kameran är också något som associeras med 

kvinnlighet vilket identifierades i flera bilder på @nellycom dock är detta ingenting 

som förekommer i manliga bilder vilket bekräftades i bilderna på @nlymancom.  

Studiens andra forskningsfråga handlar om hur män och kvinnor  

könsstereotypiseras reklam vilket vi med hjälp av analysen kunde få en djupare  

förståelse kring. Det var tydligt att kvinnokroppen fortfarande används som ett  

viktigt verktyg inom marknadsföringen. Media använder fortfarande  

könsstereotyper där kvinnan upprepade gånger i empirin framställdes som “sexig” 

medan mannen framställs som seriös. På @nellycom framgick det tydligt att den 

kvinnliga kroppen fortfarande används i reklam. Fokus i alla bilder var på  

kvinnokroppen som blev väldigt framträdande i bilderna istället för att fokusera på 

den faktiska produkten som inlägget syftar att marknadsföra. I alla bilderna  

framgick det att kvinnokroppen används för att väcka betraktarens intresse.  

Detta var ingenting som var framträdande i de manliga inläggen då mannen istället 

framställdes i sammanhang som stärker den positiva bilden av manlighet.  

Analysen bidrog även till att kunna besvara uppsatsens frågeställning som 

ämnade att undersöka hur modeföretag kommunicerar sin marknadsföring på  

sociala medier för att influera den tänkta målgruppen. Kommunikationen på  

respektive Instagram-konto såg olika ut då budskapet var anpassat efter  

målgruppen. Dock bjuder båda kontona in till interaktion, men det är mest  

förekommande på det kvinnliga kontot.  

En annan skillnad i kommunikationen var att budskapet på @nellycom mer 

fokuserade på att beskriva influencers utseende, vilket inte görs på @nlymancom. 

Den gemensamma faktorn som identifierades på båda kontona var att budskapet 

syftar att leda till ett köp. Word-of-mouth metoden användes genom att beskriva att 

influencerna såg bra ut i sina kläder. Detta leder till att betraktaren kommer vilja 

efterlikna influencers för att också se bra ut, vilket identifierades flertal gånger på 

@nellycom och fåtal gånger på @nlymancom. Vidare kommer uppsatsen  

presentera de slutsatser som uppnåtts samt diskutera resultatet för att sedan komma 

med förslag till vidare forskning. 
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6. Diskussion och slutsats 

I denna avslutande del presenteras de slutsatser och diskussioner som analysen har 

resulterat i och vad det innebär för Strategisk kommunikation med fokus på fältet 

Marknadskommunikation. Slutligen läggs det fram förslag på vidare forskning 

inom ämnet Influencer Marketing.  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om företaget Nelly.com som arbetar 

med Influencer Marketing fortfarande använder sig av könsstereotypisering i  

reklam för att influera den tänkta målgruppen, detta med hjälp av en semiotisk ana-

lys. Tidigare forskning inom området könsstereotyper i reklam har främst fokuserat 

på de traditionella marknadsföringsmetoderna. Vidare har forskningen riktat fokus 

på hur kvinnor framställs i reklam istället för att jämföra skillnader på hur män och 

kvinnor framställs i reklam. Ibland har ett fokus på tecken förekommit, men där 

inriktningen Influencer Marketing saknas eller tvärtom. Denna studie har därför 

kopplat ihop Influencer Marketing, könsstereotypisk reklam samt den semiotiska 

analysmetoden vilket kompletterar tidigare forskning. 

Efter avslutad studie kan ett flertal slutsatser presenteras som bekräftar att 

Nelly.com fortfarande använder sig av könsstereotyper i sin marknadsföring trots 

att de gått över till en modernare marknadsföringsmetod. En annan slutsats som 

dras är att marknadsföringen för män samt kvinnor skiljer på Instagram, då  

kommunikationen är anpassat till respektive kön. Företag försöker komma ifrån de 

normer som samhället framtvingat om hur män samt kvinnor förväntas vara, men 

det är ingenting som helt har upphört än. Samhället har idag blivit mer jämställt 

men ändå finns det fortfarande skillnader i hur män och kvinnor framställs i reklam. 

De traditionellt bundna rollerna förekommer fortfarande i reklam där männen  

framställs mer värdefulla än kvinnor. Kvinnokroppen används fortfarande i reklam 

där en viss kroppsdel lyfts fram på ett sexualiserat och utmanande sätt för att väcka 

betraktarens intresse. Detta påverkar de unga kvinnornas självförtroende då  

idealkvinnan som visas i reklam är svår att efterlikna. Detta är ingenting som  
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männen utsätts för då den manliga reklamen inte fokuserar på att influera männen 

gällande deras utseende. Allt detta tyder på att marknadsförare inte vågar gå emot 

normerna som finns i samhället. För att bryta en norm krävs det att människor börjar 

gå emot det som normen säger eller på något sätt försöka motbevisa normen  

(Nowak och Thomsson, 2003). Därför är det viktigt att även media ger stöd i denna 

utveckling genom att sluta framställa män och kvinnor på olika. Enligt  

marknadsförare ses användningen av stereotyper i reklam som ett sätt för att bygga 

en närmare relation med målgruppen (Windels, 2016), där konsekvenserna med den 

stereotypiska reklamen inte uppmärksammas. När unga kvinnor framställs på ett 

sexualiserat sätt i reklam bidrar det till att samhället endast ser kvinnan som ett 

“sexuellt tillfredsställande” objekt. Media bygger upp denna bild av kvinnor samti-

digt som de sociala och kulturella faktorerna förespråkar att kvinnan ska ha på sig 

mer kläder för att inte riskera att bli sexuellt anfallen. När influencers marknadsförs 

på detta vis så kommer de att influera andra unga kvinnor till att se ut samt klä sig 

på ett liknande sätt, vilket kan ha negativa konsekvenser för den unga kvinnan som 

uppfattas fel i samhället.  

I Windels (2016) studie identifierades sju teman som handlade om att  

stereotyper grundar sig i en sanning, att det är attraktivt för betraktaren, det  

kommunicerar snabbt, ger en enkel bearbetning, förhindrar störningar samt  

tänkande och ses som den uppenbara lösningen. Dessa teman stämmer även in i 

denna studie då bilderna som finns på respektive Instagram-konto grundar sig i en 

sanning som samhället har framställt om hur kvinnor samt män förväntas vara.  

Bilderna på Nelly.com är attraktiva för betraktaren vilket kan leda till att betraktaren 

känner igen sig i bilderna, detta leder sedan till att betraktaren börjar eftersträva att 

framstå på ett liknande sätt. Instagram är en marknadsföringskanal där företag kan 

nå ut till många, genom att använda stereotyper i marknadsföringen så kan bilderna 

skapa olika attityder hos betraktarna som gör att inläggen snabbt sprids vidare.  

När stora företag som Nelly.com använder sig av stereotyper i sin marknadsföring 

så blir detta den uppenbara lösningen för betraktaren som uppfattar det som att  

samhällets förväntningar är sanna.  

Vidare bekräftar den semiotiska analysen där skillnader gällande  

denotationer, myter och ikoner även identifierades i respektive Instagram-konto.  

På @nellycom var sovrummet den återkommande denotationen medan mannen på 

@nlymancom istället befann sig i utomhusmiljöer. Den framträdande myten på det 
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kvinnliga kontot var exempelvis “kropps och skönhetsidealet på sociala  

medier”.  Myten på @nlymancom handlade istället om den “charmiga och 

sportiga” mannen som framställdes på sociala medier. Ikonerna var mer anpassade 

efter den målgrupp som Nelly.com vill nå på respektive konto, där det även  

framgick att färger fortfarande har en bidragande roll i könssorteringen. Den rosa 

färgen var återkommande på @nellycom medan de mörka och dova färgerna  

dominerade på @nlymancom. Dock kan vissa färger användas trots att färgen inte 

associerats till det rätta könet. Genom att färgerna kombineras till en viss miljö eller 

ett sammanhang som vanligtvis förknippas med respektive kön så kan färgen  

upplevas som passade. Konnotationen var det som minst skiljde sig åt mellan de 

olika kontona då den konnotativa tolkningen främst var att infleuncerna upplevdes 

som “modemedvetna” vilket passar perfekt ihop med deras affärsidé om att vara en 

mode-och skönhetsmedveten nätbutik för killar och tjejer. 

Genom att använda Influencer Marketing fokuserar Nelly.com på att sända 

ut budskap i form av rekommendationer som är anpassade för de olika könen. Enligt 

Gezelius och Wildenstam (2011) så kämpar företag dagligen för att nå ut med just 

sitt budskap bland den stora mängden reklam som människor dagligen omges av. 

Buskapet som Nelly.com sänder ut till sin kvinnliga målgrupp är budskap som kan 

väcka en viss känsla hos mottagaren som sedan kan uppmana betraktaren till att 

handla. Till den manliga målgruppen fokuserar NLYman.com att beskriva vilket 

varumärke infleuncern på bilden är klädd i. Genom word-of-mouth kan Nelly.com 

öka medvetenheten kring produkten för att leda betraktaren till ett köp vilket är 

målet med budskapet som Nelly.com sänder. Sammanfattningsvis kan denna  

uppsats bekräfta att Nelly.com skiljer på hur de marknadsför sina produkter till  

respektive målgrupp genom att sända ut budskap där könsstereotypisering kvarstår. 

 

6.1 Vidare forskning 

Denna studie använde en kvalitativ metod för att analysera Nelly.com  

marknadsföring på Instagram. Ett förslag på vidare forskning där forskarna kan  

använda samma metod och teorier är att studera Nelly.com produktbilder istället 

eller en specifik kampanj. Nelly.com använder kanske inte könsstereotyper och  

normer lika tydligt i sina produktbilder såsom på Instagram. Ett annat alternativ för 

vidare forskning är att utföra en kvantitativ studie med fokus på  
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mottagarperspektivet istället för sändarperspektivet. I en sådan studie hade denna 

uppsatsens teorier fungerat men i koppling till en kvantitativ metod så hade  

resultatet blivit annorlunda. 
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8. Bilagor 

8.1 @nellycom 
 

Inlägg 8.1.1  

  

Denotation: En tjej sitter i en rosa soffa med ena benet uppdra-
get. Hon har en beige klänning, ett guldhalsband 
och två guldarmband och ett par solglasögon på 
sig. Håret är uppsatt. Bredvid henne ligger två kud-
dar en i gul och en i grön.  

Myter:  Den modemedvetna semester tjejen. 

Ikon: Färgerna som syns i bilden är främst rosa, beige 
samt inslag av gult och grönt. Rosa kopplas till 
kvinnan. De resterande färgerna är inga typiska 
manliga färger utan kopplade till kvinnan.  

Konnotation  En trött tjej som är medveten om hur hon ska se ut. 
Hon tar en posering medan hon sitter i soffan och 
vilar ut sig. 

Konnotation text:  Texten förklarar att tjejen på bilden drömmer efter 
sommaren. Uppmanar till att handla hennes outfit 
och få 20%.  
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Inlägg 8.1.2  

  

Denotation: Tjej som sitter i en vit bikini med ljusblå sjal 
hon knutit håret. Hon sitter med ryggen mot 
kameran och matar två stycken flamingos. 
Framför henne syns stenar.  

Myter:  Den perfekta semesterbilden.  

Ikon: Rosa flamingos, vit bikini, gråa stenar, ljusblå 
sjal. Färgerna är väldigt ljusa vilket associeras 
till de kvinnliga färgerna. Blå är en typisk man-
lig färg men den ljusa tonen får färgen att bli 
mer feminin.  

Konnotation  En tjej sitter i vattnet för att mata flamingos i 
en avkopplad miljö. 

Konnotation text:  Texten berättar om deras kampanjvecka som 
handlar om “den rosa veckan”. Uppmanar tit-
tare att rösta för att kunna påverka vilka erbju-
dande som ska komma följande dag med 25% 
rabatt. 
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Inlägg 8.1.3   

  

Denotation: Ung tjej med mörka solglasögon sitter på en 
cykel. Hon putar med munnen. På sig har hon 
bikinibyxor som sitter ovanför höften. Hon 
bär även en svart tjock magtröja. I bakgrun-
den syns en strand och palmer.Himlen är blå.  

Myter:  Idealet av träning. 

Ikon: Svarta kläder, svart/vit cykel, vit sandstrand, 
grön miljö bakom henne och en ljusblå him-
mel med vita moln. De mörka färgerna som 
hon bär associeras till mer manliga färger.  

Konnotation  Även om tjejen hänger på stranden så har hon 
med sig sin cykel som hon kan ta en tur på.  

Konnotation text:  Texten förklarar att hon är på solsemester un-
der jul. Uppmanar till köp på det hon bär i bil-
den.   
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Inlägg 8.1.4   

  

Denotation: Tjej som sitter bredbent i en ljusgrå 
trappa som har vita räcken. Hon har på 
sig vita högklackade skor, vita shorts, 
vit magtröja samt en vit kavaj.  

Myter:  Den modemedvetna tjejen.  

Ikon: Vita kläder, ljusgråa trappor, vitt räcke 
samt vita väggar. Bilden är väldigt ljus 
och de neutrala färgerna associeras till 
feminina färger.  

Konnotation  Modemedveten tjej som poserar på ett 
seriöst och bestämt sätt.  

Konnotation text:  Uppmanar tittaren till att kolla på fler 
bilder på influencers för att få ännu 
mer inspiration. Erbjuder även 20% på 
allt på deras hemsida.  
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Inlägg 8.1.5   

  

Denotation: Tjej som sitter på golvet som har en svart/vit 
matta. Hon tittar in i kameran. Hon sitter 
bredbent med benen och lutar sin arm på ena 
knät och lutar på huvudet. Hon har på sig en 
vit klänning med svart skärp samt svarta 
stövlar. Bakom sig har hon en rosa soffa som 
har en gul och en grön kudde, samt en tegel-
stenvägg.  

Myter:  Den modemedvetna tjejen som vill ta en mo-
dellbild.  

Ikon: Färgerna som syns på bilden är den rosa sof-
fan som är den typiskt feminina färgen. Te-
gelstensväggen som är ljusröd/rosa, ger en 
känsla av industrimiljö och inte så mycket 
lyx. Kuddarna på soffan är i gul och grön, 
färgerna är inte skarpa vilket ka upplevas 
som mer feminina färger. Mattan hon sitter 
på är i svart och vit, en blandning av mörka 
och ljusa färger. Och hon själv är klädd i vit 
klänning med svarta detaljer.  

Konnotation  Modemedveten tjej som tar plats men som 
ändå visar på ödmjukhet.  

Konnotation text:  I texten presenteras influencern och förklaras 
vad hon har på sig. Texten uppmuntrar be-
traktaren till att köpa plaggen. 
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Inlägg 8.1.6   

  

Denotation: En vit säng men två täcken och tre kuddar. 
Det syns en tjej på bilden som ligger på mage 
och sträcker sig efter ett glas vatten. Man ser 
främst tjejens handduk som hon har i håret 
samt hennes rumpa och ben. 

Myter:  Den avslappnade tjejen.  

Ikon: Vita väggar, vita sängkläder, vit handduk, 
vita underkläder. Bilden är väldigt neutrala 
och feminina.  

Konnotation  Tjejen som vilar ut i sin säng efter en dusch.  

Konnotation text:  Texten vill få andra att känna igen sig och 
uppmanar till att tagga en vän som hade velat 
åka till samma plats som influencers befin-
ner sig på.  
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Inlägg 8.1.7   

  

Denotation: Tjej som lutar sig bakåt när hon sitter 
på golvet. Hon har lagt upp ena benet 
på bordet och andra benet har hon så 
att foten är i marken. Huvudet har hon 
på en mjuk stol. Hon har på sig en kort 
enaxlad ljus klänning samt vita snea-
kers. I håret har hon dekoration. Gol-
vet har en ljusrosa matta och i bak-
grunden ser man en gardin. 

Myter:  Den trötta fest tjejen.  

Ikon: Neutrala och ljusa färger. Hon är 
klädd i vita kläder och skor. Möblerna 
runt omkring henne ser också ut att 
vara neutrala/ljusa. En lampa som ly-
ser i rummet ger allting en rosa nyans. 
Den rosa färgen associeras med femi-
nint. 

Konnotation  En tjej som är trött efter att ha festat 
bestämmer sig för att vila på golvet ett 
tag.  

Konnotation text:  Nyårsbilden, första dagen på året som 
ska bestå av att man ska vila ut sig. 
Uppmanar till att tagga sin bästa vän 
som behöver vila ut sig.  
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Inlägg 8.1.8  

  

Denotation: Tjej som ligger i en säng. Hon ligger på sidan 
och lutar ena handen mot sin kind. Andra han-
den är mer riktad mot rumpan. Hon har på sig 
höga svarta stövlar, en kort klänning i färgen 
mörkblå/grön och en svart jacka. Hon har även 
på sig rosa solglasögon som sitter på näsan och 
hon kikar upp från dom. I sängen finns också 
blåa kuddar. Bakom sängen finns en tapet med 
blommor på. 

Myter:  Den modemedvetna tjejen som vågar bjuda på 
sig själv. 

Ikon: Hon är klädd i mörka färger, svart, och mörk-
blå/grön klänning. De mörka färgerna associe-
ras till manliga färger. Kuddarna hon lutar mot 
är i blå och vit samt att sängkläderna som hon 
ligger på i sängen är vita. Bakgrunden, kud-
darna och sängen är i ljusare färger vilket ger 
en kvinnligare känsla trots hennes mörka klä-
der.  

Konnotation  En modemedveten och seriös tjej som poserar 
för kameran för att uppnå en äkta modellbild.  

Konnotation text:  Texten beskriver hur man gillar att spendera 
sina måndagar. Beskrivande text av vad hon 
har på sig där man erbjuds 25% på alla klän-
ningar.  
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Inlägg 8.1.9  

  

Denotation: Tjej som sitter på knä på golvet med breda 
ben. Hon har på sig en svart bikini som även 
täcker axlarna. Hon har mobilen som har ett 
mobilskal framför ansiktet. Hon håller sin 
andra hand på sitt lår. I bilden syns också en 
säng, fåtölj och en dörr. Färgerna i bilden är 
ljusgråa.  

Myter:  Idealet för den sexiga tjejen.  

Ikon: Färgerna på bilden är väldigt neutrala i vitt 
och grått. Hon är klädd i svarta kläder som är 
en mörk färg och associeras därför till man-
liga färger.  

Konnotation  Den blyga tjejen som vill bjuda på sig och 
framstå som sexig. (Hon vågar ändå inte visa 
sitt ansikte) 

Konnotation text:  En dikt som uppmuntrar till att följa sitt eget 
hjärta och lita på de val man själv gör.  
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Inlägg 8.1.10  

 

Denotat-
ion: 

Tjej som blundar när hon går upp från havet. Hon går upp på en trappa. 
På sig har hon en svart bikini. I bakgrunden syns turkost hav.  

Myter:  Tjejen som njuter på sin semester.  

Ikon: Turkosblått vatten bakom henne som ger en harmonisk känsla. Hon är 
klädd i svart bikini som är en mörk färg, de mörka färgerna associeras 
till manliga färger.  

Konnotat-
ion  

Den perfekta semester där man kan njuta av ett dopp i havet.  

Konnotat-
ion text:  

Texten uppmanar till att Bikini pratar högre än ord där de hyllar hur 
snygg influencern är i sin bikini som är från Nelly.com.  
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8.2 @nlymancom 

 
Inlägg 8.2.1  

 

Denotation: Man som befinner sig på en båt. Han håller stadigt i en lina på 
båten. Han kollar på något som inte är kameran. Han har på sig 
en långärmad vit tröja samt ljusa jeansshorts. På ena handleden 
har han ett svart armband. I bakgrunden syns havet och ett 
berg.  

Myter:  Den perfekta semestern med segelbåten.  

Ikon: Segelbåten är i vit. Havet som är blått reflekteras bort av ljuset. 
Han är klädd i en vit tröja men ljusblåa jeansshorts. Färgerna 
är väldigt ljusa och associeras vanligtvis med feminina färger.  

Konnotation  Killen som njuter av sin semester ute på havet.  

Konnotation text:  Texten indikerar på att influencern är på en båt i Kroatien. I 
texten presenteras vart tröja har på sig kommer från.  

 
 
 

 

 

 



 

 68 

Inlägg 8.2.2  

 

Denotation: En man går ute vid ett hav. Han har gröna shorts på sig och en 
ljus skjorta. Han har även på sig ett par solglasögon. Bakom 
honom syns havet och en strand med växter. 

Myter:  Den lugna killen som njuter av den lugna miljön. 

Ikon: Den ljusa skjortan associeras mer till en feminin färg. De gröna 
shortsen är i en mörkare nyans vilket är en typisk manlig färg. 
Bakgrunden med det mörka havet får bilden att se hård ut. . 

Konnotation  Killen som njuter av en promenad i skymning medans han är 
på semester. 

Konnotation text:  Texten indikerar på att man kan ha semesterkänsla i mode. 
Texten syftar även på att mannen på bilden ser bra ut. 
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Inlägg 8.2.3  

 

 

Denotation: En vältränad man på en strand som tittar bort samtidigt 
som har tar en klunk ur sitt vinglas. Han har på sig rosa 
badbyxor. I bakgrunden syns turkosblått hav och sand-
strand. 

Myter:  Idealet på den perfekta sommar kroppen.  

Ikon: Han har på sig ett par rosa badbyxor, rosa är en väldigt 
feminin färg. Han står i en miljö där man ser en vit strand 
och ljusblå himmel och ett turkosblått hav. Färgerna är 
ljusa och feminina.  

Konnotation  Killen som njuter av sin semester med en kall öl på stran-
den. 

Konnotation text:  Texten kompletterar bilden genom att visa på att mannen 
på bilden har helgkänslor. Vidare uppmanas betraktaren 
att köpa plagg inför semester. 
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Inlägg 8.2.4  

 

Denotation: Kille som står med ena knät i marken. Han lutar sig fram för att knyta 
sin sko. Han har svarta träningsbyxor på sig och en mörkblå tränings-
tröja med röd färg vid händerna. Skorna är mörka med röda inslag. 
Bakom honom syns en upplyst stad och en upplyst gräsmatta.  

Myter:  Idealet för en träningsmotiverad kille.  

Ikon: Han är klädd i mörka kläder med röda detaljer. Färgerna är mörka, 
även den röda färgen vilket associeras till manliga färger. Miljön 
bakom honom är också väldigt mörk. 

Konnotation  Den vältränade killen som tränar oavsett väder.  

Konnotation text:  Texten uppmanar betraktaren att gå in på deras hemsida för att köpa 
träningskläder.  
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Inlägg 8.2.5  

 

 

Denotation: En man som sitter bredbent på en båt. Han har på sig vita 
kostymbyxor. En beige kavaj, under kavajen har han en 
blå/vit randig tröja. Båten är vit och bakom honom syns 
hav och en annan båt.  

Myter:  Semesterkillen som ska ut på en segeltur.  

Ikon: Väldigt ljusa och neutrala färger. Han är klädd i beige 
och vit som associeras till kvinnliga färger. Bakgrunden 
är oskärpt vilket suddar ut färgerna till en vitare nyans. 

Konnotation  En seriös affärsman som ska ut på en segeltur.  

Konnotation text:  Texten visar att färgerna beige, vit samt en båt och som-
mar hör ihop.  
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Inlägg 8.2.6  

 

Denotation: En man som går ute i en stad. Han har på sig gråa kostymbyxor, en grå 
kavaj, och en grå tröja under kavajen. Han har på sig en mörk mössa och 
väska i handen. I andra handen har han en vit take away mugg. Han har 
också mörka solglasögon på sig. I bakgrunden syns andra människor 
som är vardagligt klädda. Samt en orange/vit pelare som det kommer rök 
ur. Det syns även ljusa hus. 

Myter:  Den stressade affärsmannen som är påväg till jobb.  

Ikon: Han är klädd i grå kostym i en mörkare nyans vilket associeras till en 
manlig färg. Accessoarerna han har på sig, väska, mössa och solglasögon 
är i svart vilket också är en typisk manlig färg. Bakgrunden är neutral 
förutom den orange/vita pelare som förknippas till en varningsfärg.  

Konnotation  En modemedveten affärsman som är påväg till jobbet trots händelserna 
som skett.  

Konnotation text:  Texten visar på att i en kostym från Oscar Jacobson så ser man skärpt ut. 
De uppmanar betraktaren att gå in på deras hemsida och köpa den. 
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Inlägg 8.2.7  

 

 

Denotation: En vältränad man som sitter på en trälänga. Han håller 
hårt i en vit surfbräda med båda händerna. Han har på 
sig svarta badbyxor och solglasögonen. Han har på sig 
svart/vita sandaler. Bredvid honom står en svart 
ryggsäck. Han befinner sig på en sandstrand. 

Myter:   Ideal för hur surfkillen på semester ska se ut. 

Ikon: Neutrala färger på hela bilden förutom hans badshorts 
som är svarta och hans väska. Svart är en typisk manlig 
färg.  

Konnotation  Modemedveten kille som är redo för nya utmaningar på 
semestern.  

Konnotation text:  I texten vill de att betraktaren ska gå in och kolla in de-
ras nya kampanj för stranden. 
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Inlägg 8.2.8  

 

 

Denotation: En man som sitter vid betong. Han har ena benet uppe vilket 
gör att han ser ut att sitta bredbent. Han har på sig svarta 
byxor, svart jacka och svart halsduk. Under det har han på 
sig en grå tröja. Han har även svarta skor med vita inslag. 
Bakgrunden är grå.  

Myter:  Den modemedvetna killen som poserar.  

Ikon: Neutral bakgrund. Här klädd i svart outfit vilket är en ty-
piskt manlig färg.  

Konnotation  En glad modemedveten kille som sitter och väntar på något. 

Konnotation text:  Texten presenterar hans outfit med fokus på kappan han bär 
där tips på hur man kan bära den ges.  
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Inlägg 8.2.9 

 

Denotation: En kille som försöker sitta på en svart resväska. Han har poserar 
med breda ben. Han har svarta jeans som det är hål i samt en svart 
skinnjacka. Under jackan har han en vit t-shirt. Hans skor är 
vita/svarta. Han har även på sig svarta solglasögon och vita hörlu-
rar i öronen. I ena handen håller han i en mobil och andra handen 
har han i sin jackficka. Bakom honom syns ljusa bilar och vagnar.   

Myter:  En modemedveten killen som ska resa.  

Ikon: Neutrala färger i bakgrunden. Han är klädd i svart som är en typiskt 
manlig färg, även hans väska är i svart.  

Konnotation  Trots att man ska resa så är det viktigt att vara välklädd och stylad.  

Konnotation text:  Texten uppmanar betraktaren att gå in på deras hemsida om man 
ska iväg någon helg.  
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Inlägg 8.2.10 

 

 

Denotation: En kille som sitter på en svart stol. Han har ena benet uppe 
på sitt andra lår. Han sitter rakt och har på sig en grå ko-
stym i form av byxor och kavaj. Han har även en grå tröja 
och under det syns en vit skjorta. Han har även en svart 
mössa på sig. Hans omgivning är svart i form av stolar och 
bord. Det syns även ett fönster bakom honom som har in-
slag av vitt. Samt en husvägg som är av tegel.  

Myter:  Affärsmannen som sitter på ett fik och väntar på någon.  

Ikon: Han är klädd i en mörkgrå kostym vilket associeras till 
manliga färger. Miljön runt omkring honom är även i 
skarpa färger vilket ger en manlig känsla.  

Konnotation  Den modemedvetna affärsmannen som njuter av dagen. 

Konnotation text:  I texten presenteras att influencer har klätt upp sig inför 
nyår. I texten frågar de även vad betraktaren ska ha på sig 
på nyår. 
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