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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur ett företag bör utforma sina Instagrambilder för att uppfattas 

enligt företagets kärnvärden och förmedla en unisex-känsla för att skapa ett attraktivt Instagramflöde. 

Studien görs på uppdrag av The Shocelace Brand Stockholm och resultatet ska fungera som ett 

underlag för företagets kommande Instagraminlägg. Uppsatsen grundar sig i teorier om varumärken, 

positionering, genus, färg, sociala medier, reklambilder och semiotik. Information för studien har 

vidare samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter från målgruppen, företagsledningen 

och en yrkesverksam fotograf. I analysen utreds respondenternas tankar och preferenser för att 

identifiera samband. Studien påvisar att ett enhetligt, tilltalande och intresseväckande Intagramflöde 

skapas genom att använda sig av professionella genomarbetade bilder som är redigerade med en 

återkommande färg eller färgton. Flödet bör innehålla en variation av produktbilder och personer för 

att vara intresseväckande. För att tilltala båda könen krävs en variation av bilder vilka upplevs som 

manliga, kvinnliga och unisex. Dessa bilder skapas genom att tänka igenom poseringen, element och 

själva könet samt beteendet hos personen i bilden. För att ett Instagraminlägg ska återspegla ett 

företags värdeord bör det finnas ett samspel mellan bildens kontext samt element. Förslag till vidare 

forskning är att utvärdera underlaget, intervjua flera personer kring kärnvärdena samt studera hur 

genus skildras i sociala medier.  

 

Nyckelord: Semiotik, genus, kärnvärden, sociala medier, reklambilder, Instagram. 
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Abstract 

The study aims to define how a brand should compose their Instagram pictures to perceive according 

to the brand core values and transmit a unisex feeling in an attractive Instagram feed. The study refers 

to a “case-company" called The Shoelace Brand Stockholm and the result should be used to create a 

foundation for the brand’s up coming Intagramposts. Theories that the study is based on is brands, 

position, gender, colour, social media, advertising pictures and semiology. Furthermore information 

has been collected from qualitative interviews with representatives from the target group, the 

company’s management team and a professional photographer. During the analysis the representatives 

thoughts and preferences was defined to identify a correlation. The study indicates that a monolithic, 

satisfying and attractive Instagram feed is created by using professional elaborated pictures which are 

edit so every picture has a specific colour or colourtone. The feed should include people as well as 

product pictures to be interesting according to the target group. To be able to appeal the both genders 

a variation between pictures that are experienced as masculine, feminine and unisex are needed. These 

pictures should be composed by thinking through the pose, elements and the gender as well as the 

manner of the person in the picture. To reflect the brand’s core values in a Instagram picture it is 

necessary to create a link between the picture’s context and elements. Proposals to further studies are 

to evaluate the the data, interview more people from the target group and study about gender in social 

media.  

 

Key-words: Semiology, gender, core values, social media, advertising pictures, Instagram. 
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1. Bakgrund 

Idag har den sociala medier-kanalen Instagram över 300 miljoner användare utspritt över hela världen, 

vilket gör Instagram till ett av de snabbast växande kommunikationsverktygen i historien (Britton, 

2015). Även i Sverige är Instagram det forum som vuxit starkast under senaste året med 20% och 

numera använder 53% av Sveriges befolkning Instagram (IIS, 2017). Som ett komplement till de 

traditionella medierna har sociala medier blivit ett nytt kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig 

(Falonius, 2010). För att ett företag ska kunna attrahera sin målgrupp med sitt Instagramflöde är det 

viktigt att använda sig av visuell retorik. Visuell retorik innebär att man övertalar mottagaren med 

hjälp av etos, logos och patos. I reklambilder anspelar man ofta på patos för att väcka känslor hos 

mottagaren som i sin tur övertygar mottagaren om budskapet i bilden. Avsändaren bakom 

reklambilden har även stort inflytande i hur det sända budskapet uppfattas. Det är därför viktigt att 

varumärket upplevs som trovärdigt (Waern, Petterson & Svensson, 2004).  

 

Ett varumärke är en persons inre känsla av en produkt, service eller företag. Genom så kallade 

varumärkesassociationer och kärnvärden uppmuntras även konsumenten till att eventuellt identifiera 

sig med varumärket (Wheeler, 2009). Kärnvärden kan liknas vid ett varumärkes kärna och består av 

positiva ord som återspeglar företaget samt dess målgrupp (Falonius, 2010). Ett varumärke erhåller 

även en viss position på marknaden. Genom ett varumärkes position på marknaden fattas köpbeslut 

och vill företaget indikera på en förändring kan varumärket genomgå en så kallad repositionering. En 

repositionering kan genomföras av flera olika skäl men två vanliga anledningar är att man vill nå ett 

bredare marknadssegment eller ett helt nytt segment (Uggla, 2006). Exempelvis kan ett varumärke gå 

från att bara sälja herrkläder till att börja sälja kläder som även kvinnor kan bära för att upplevas som 

mer unisex. Unisex betyder att något är gemensamt för båda könen (NE, 2018b).  

 

För att undersöka hur ett Instagramflöde bör utformas för att väcka intresse och återspegla ett företags 

repositionering i form företagets kärnvärden och målgrupp kommer företaget The Shoelace Brand 

Stockholm studeras.  

 

The Shoelace Brand Stockholm är ett svenskt företag som säljer trendigt designade skosnören för 

unga kvinnor och män i storstäder. The Shoelace Brand Stockholms affärsidé är att istället för att köpa 

nya skor, ska redan inköpta skor kunna få ett nytt uttryck med hjälp av enbart ett par nya skosnören. 

Skosnörena säljs idag i exklusiva förpackningar och kan inhandlas på företagets webbshop samt i 

fysiska butiker hos återförsäljare som bland annat Nordiska Kompaniet, Rizzo och Ur & Penn (Arpi, 
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2018). Företaget grundades i april 2017 med namnet Lush Laces. I februari 2018 valde företaget att 

repositionera sig och byta namn till The Shoelaces Brand Stockholm. Repositioneringen genomfördes 

för att skapa en mer könsneutral position på marknaden, eftersom att namnet Lush Laces tidigare 

upplevts som feminint. Unga storstadskvinnor i åldern 16-30 med ett modeintresse förblir dock den 

primära målgruppen. I samband med repositioneringen valde företaget att förnya sina tidigare 

kärnvärden som var skandinaviskt, minimalistiskt, exklusivt och feminint till: urban, attityd, glädje, 

gemenskap och personifiering (Molin, 2018). 

 

The Shoelace Brand Stockholms viktigaste marknadsföringskanal är sociala medier (Hellner, 2018). 

Det primära målet med företagets Instagramkonto är inte att belysa kampanjer eller erbjudanden, utan 

istället att skapa ett community  där kunder ska inspireras och vilja delta (Molin, 2018). Vid 

repositioneringen valde företaget att behålla Lush Laces Instagramkonto, men bytte namn på kontot 

till The Shoelace Brand Stockholm. Kvar på företaget Instagramprofil finns dock bilder företaget 

publicerade under namnet Lush Laces. Då The Shoelaces Brand Stockholm eftersträvar att uppfattas 

som ett unisex-företag är det viktigt att förstå hur både unga män- och kvinnor idag ser på företagets 

bilder samt vad som attraherar målgruppen. Det är även relevant att Instagramflödet återspeglar 

företagets kärnvärden och produkter på ett trovärdigt samt korrekt sätt. (Arpi, 2018) 

 

1.1 Syfte 

Syfte är att ta reda på hur ett företag bör utforma sina Instagrambilder för att uppfattas enligt 

företagets kärnvärden och förmedla en unisex-känsla för att skapa ett attraktivt Instagramflöde.  

1.1.1 Frågeställningar 

- Hur skapar man ett enhetligt flöde med intresseväckande och tilltalande innehåll på 

Instagram? 

- Vad påverkar om en Instagrambild upplevs feminin, maskulin eller unisex?  

- Vilka element bör en Instagrambild vara uppbyggd av för att läsas utifrån företagets nya 

kärnvärden: urban, attityd, gemenskap, glädje och personifiering?  
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart analysera Instagraminlägg från The Shoelace Brands 

Instagramflöde. Arbetet är ytterligare avgränsat till företagets elva mest gillade bilder i 

Instagramflödet för att skapa mättnad samtidigt som omfånget inte riskerar att upplevas som 

överväldigande för respondenter i kommande kvalitativa undersökningar. På grund utav tid- samt 

resursbegränsningar är studien avgränsad till elva intervjuer och analyseras endast 

bildkommunikationen. Därmed kommer tillhörande text och hashtags  exkluderas från studien.  
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2. Teoretiska ramverk 

2.1 Varumärke 

Ett varumärke är antingen ett namn, term, symbol, design eller en kombination av dessa element 

(Keller, Apéria & Georgson, 2012). Ett varumärkes primära funktion är att navigera, engagera och 

försäkra konsumenten bland olika valmöjligheter. Med navigering innebär det att varumärket hjälper 

konsumenten att fatta sina beslut. Engagemanget skapas då konsumentens varumärkesassociationer 

som uppmuntrar konsumenten till att identifiera sig med varumärket. Genom detta uppstår en 

försäkran då varumärket lämnar en form av garanti på produkten eller tjänsten (Wheeler, 2009). Ett 

varumärke skapar därmed ofta ett mervärde hos konsumenten. Detta leder till att varumärket i sig gör 

att konsumenten upplever en produkt som bättre än konkurrenternas produkter. Exempelvis köper folk 

som gillar Apple gärna iPhones framför någon annan telefon (Falonius, 2010). Varumärket indikerar 

därmed på ett löfte till sina konsumenter samtidigt som det identifierar samt särskiljer varumärkets 

produkter och tjänster i förhållande till konkurrenter (Keller, Apéria & Georgson, 2012). 

 

Eftersom att ett varumärke interagerar med konsumenter via flera olika kanaler genereras 

medvetenheten kring varumärket och kundlojalitet skapas.  Kanaler med stor inverkan på varumärket 

är exempelvis: reklam, sociala medier och förpackningar.  (Wheeler, 2009) 

 

2.1.1 Kärnvärden 

Kärnvärden är det som beskrivs som ett varumärkes essens och fungerar som varumärkets kärna. 

Kärnvärdena består ofta av tre till fyra positiva ord som anger varumärkets värden, associationer och 

konkurrensfördelar. Orden behöver inte vara unika för varumärket, utan det viktigaste är att 

kärnvärdena stämmer överens med företagets essens för att uppfattas som trovärdigt (Falonius, 2010).  

 

Kärnvärdena är med andra ord abstrakta associationer som lägger grund för varumärkets strategi och 

agerar som en bas för varumärkets positionering (Keller, Apéria & Georgson, 2012). Därmed bör 

varumärkets kärnvärden väljas med stor eftertanke för att hålla över tid och även vara applicerbara om 

varumärket expanderar över andra produktkategorier (Falonius, 2010). 
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2.1.2 Varumärkesassociationer 

För att skapa ett framgångsrikt varumärke är varumärkets associationer en avgörande faktor. 

Associationerna avgör hur varumärket upplevs av marknaden och är det som skapar en image av 

varumärket (Falonius, 2010). Varumärkesassociationer uppstår via mentala bilder i konsumentens inre 

som skapas utifrån: arv, användarprofiler, köpsituationer, användningssituationer, personlighet, 

värderingar och erfarenhet. Önskvärda assocationer för ett varumärke är unika, gynnsamma och 

starka. (Keller, Apéria & Georgson, 2012). 

 

Varumärkesassociationerna uppstår både medvetet och omedvetet. Medvetna associationer skapas 

genom konsumentens egna erfarenheter eller kontakt med varumärket. Omedvetna associationer 

uppkommer vid skildring av varumärket via reklam eller hörsägen. Associationerna påverkas även 

utifrån demografiska och psykografiska faktorer som bland annat: kön, ålder, yrke och politisk åsikt 

(Keller, Apéria & Georgson, 2012).  Det är viktigt att ha en god kännedom om målgruppens 

värderingar och att varumärket försöker anpassa varumärkets associationer därefter för att lyckas 

skapa positiva önskvärda associationer till varumärket och engagera sin målgrupp (Falonius, 2010). 

Det visuella intrycket har även en väsentlig roll i varumärkesassociationer. Två tredjedelar av 

varumärkesassocationer skapas utifrån det visuella intrycket hos konsumenten (Thellefasen & 

Sörensen, 2015). 

 

2.2 Positionering 

Uggla (2006) definierar begreppet positionering genom att alla köpbeslut som tas, görs i relation till 

något annat. Oavsett om det gäller köp av tandkräm eller besök till temaparker som exempelvis 

Disney World eller Universal studios i Florida måste konsumenten fatta ett köpbeslut.  

 

Uggla (2006) beskriver Michael Porters tre generella vinnande konkurrensstrategier som: 

Kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Vad som menas med kostnadsledarskap är att ett 

företag försöker uppnå fördelar med låga produktions- och distributionskostnader. Företag som lyckas 

hålla en låg kostnadskontroll kan därmed hålla nere priserna. Dessa företag har som mål att sprida ut 

sina fasta kostnader över de rörliga kostnaderna. Dessa företag kan inte arbeta med extrem 

produktanpassning eller ha den högsta kvaliteten. Istället arbetar dessa företag med långa serier och 

underleverantörer i låglöneländer (Uggla, 2006). 
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Differentiering innebär att kunna särskilja sitt erbjudande och ge kunderna något mer till ett högre 

pris. Det måste finnas något som skapar differentiering som exempelvis teknisk innovation, unik 

design eller formgivning. Det innebär att det inte heller går att vara omtyckt av alla utan att bli mer 

genuint uppskattad av färre. Det går även att ha olika bredd och djup i de olika positionerna, Uggla 

(2006) har BMW som ett exempel och beskriver att de inte har lika bred kundbas som Toyota men har 

högre försäljningsmarginaler.  

 

Om ett företag inte kan reducera kostnader eller differentiera sina produkter måste företaget använda 

en fokuseringsstrategi. Vid fokusering nischar företaget sitt utbud av tjänster samt produkter mot ett 

tydligt riktat segment istället för hela marknaden som differentiering och kostnadsstrategin gör. 

Fokusering är speciellt vanligt inom business to business  (Uggla, 2006). 

 

2.2.1 Repositionering 

Repositionering innebär att förändra något som redan finns etablerat på marknaden och ge det en ny 

riktning. Förhoppningen men förändringen är att ge företaget en mer attraktiv och relevant position på 

marknaden. Det finns två kända repositioneringsstrategier är segmentorienterad och imageförändrande 

(Uggla, 2006). Vanligaste repositioneringen är den imageförändrande, vilket innebär att man 

förändrar ett varumärkes image för att återuppliva kärnvarumärket och göra det mer attraktivt för den 

bredare massan (Uggla, 2006). Det segmentorienterade innebär däremot att ett företag vill 

marknadsföra sitt erbjudande till ett nytt segment. Segmentet skiljer sig från det tidigare segmentet 

och människorna i de nya segmentet förväntar sig olika typer av marknadsföring. Ofta med den här 

typen av repositionering finns det två strategier: introducera ett dottervarumärke eller arbeta med ett 

nytt individuellt varumärke (Uggla, 2006). 

 

2.3 Genus 

Genus är en kategori som återspeglar kulturella skillnader, normer och i det här fallet skillnaden 

mellan manligt och kvinnligt (NE, 2018a). Inom genusbegreppet delas kön in på två olika sätt, 

biologiskt kön som innebär fysiska skillnader mellan män och kvinnor samt socialt kön som handlar 

om vilka normer som finns för hur det manliga och kvinnliga könet beter sig. Det innebär att det 

biologiska könet är något en person föds med medan det sociala könet är något som konstrueras i 

efterhand som exempelvis att rosa anses vara en kvinnlig färg medan blå är en manlig färg (Normbryt, 

2015). Genus kan ses som ett övergripande nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet 
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uppkommer. Det svenska ordet genus kommer från engelskan som använder ordet gender  vilket 

innebär både det kulturella och sociala könet. Genus har en föränderlig innebörd och kan ändras efter 

olika aspekter som tidsepoker, kulturer och världsdelar (Jämställdskola, 2010). Genus är något båda 

könen blir behandlade efter redan som små och som sedan får konsekvenser när individen blir äldre 

(Rutter, 2011).  

 

2.3.1 Könsstereotyper 

En mall för vad som anses vara manligt och kvinnligt kallas för könsstereotyper och har en stor plats i 

samhället vi lever i. Att uppnå en jämlikhet är en viktig del av könsstereotyperna men problemet är att 

män och kvinnor objektifieras efter deras kön och därefter får förutfattade meningar om sig fastän 

forskning visar att de båda könen handlar och reagerar på samma sätt 98% av alla situationer. De 

skillnader som uppstår i dessa handlingar är det som anses könsstereotypiskt och ger kopplingar till 

typiskt kvinnligt och manligt. Att könsstereotyper existerar och är något alla inte reflekterar över leder 

till att de båda könen anser att de har egenskaper som överensstämmer med det könsstereotypiska 

(Lönn, 2003). 

 

2.3.2 Unisex 

Det har genom tiderna skett olika unisexmanifestationer i samhället för att försöka bryta 

könsbarriärerna. I och med att nya unisexfenomen accepteras utvecklas unisextrenden. Flera branscher 

har behövt anpassa sig efter unisextrenden och ett tydligt exempel är modebranschen. Exempelvis är 

det nu självklart att både kvinnor och män kan bära byxor, samtidigt som unisexmanifestationen 

fortsätter för att åstadkomma jämställdhet inom andra områden (Paoletti, 2015).  

 

2.4 Färg 

Enligt Bergström (2012) har färg en kommunikativ funktion vilket innebär att den ska attrahera, skapa 

stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Caldwell och Zappaterra (2014) menar att färg inte 

nödvändigtvis är något bärande för att sälja utan att det är viktigare att tänka från den kulturella och 

kontextuella aspekten vilken färg som används. Ofta associeras ljusa färger till feminint medan 

mörkare färger betraktas som maskulina. I den västerländska kulturen är även färgerna rosa och blått 

kodade till specifika könsroller. Den rosa färgen symboliserar kvinna medan den blå färgen man 

(Bergström, 2012). Även den lila färgen förknippas till kvinnan samtidigt som färgen ofta anspelar på 
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lyx och välfärd. Naturmaterial som exempelvis läder och färgen brun förknippas med manlighet 

(Caldwell & Zappaterra 2014). 

 

Vidare menar Caldwell och Zappaterra att svart är en färg som står för auktoritet, rikedom och makt. 

Vit är en färg som associeras med stilrent, välstånd och oskyldighet. Grön och blå har en lugnande 

effekt medan röd färg attraherar ögat och skapar en stark emotionell reaktion. Den orangea färgen är 

spännande, livfull och glädjande. En komplex färg är gul eftersom färgen är den färg ögat har svårast 

att uppfatta. 

 

2.5 Sociala medier 

Förr var företag beroende av tryckt material, radio och tv för att nå sin målgrupp. Idag är det fullt 

möjligt för ett företag att skapa en större och global målgrupp endast med hjälp av en eller fler sociala 

medier (Rohrs, 2013). Innan sociala medier fanns skedde endast en envägskommunikation mellan 

företag och konsumenter. Envägskommunikationen byggde på att företag sände ett budskap till 

mottagare som tog emot meddelandet. Med sociala mediers tillkomst har idag 

envägskommunikationen ersatts av en tvåvägskommunikation, vilket skapar möjlighet för företag och 

konsumenter att interagera direkt. För att bygga ett varumärke idag är det därför viktigt att förse 

konsumenter med material på webben som väcker entusiasm (Wheeler, 2009). 

  

Den nya tvåvägskommunikationen främjar kundrelationer och möjliggör utveckling för att skapa 

förtroende hos konsumenter. Eftersom sociala medier är offentligt och allt innehåll kvarstår är det 

därför viktigt att använda sig av en tydlig strategi för hur kommunikationen bör ske för att vårda 

varumärket (Mills och Plangger 2015). 

  

Sociala medier är även ett kostnadseffektivt verktyg för varumärkets interna- och externa 

marknadsföring. Helt gratis kan produktnyheter spridas enormt snabbt runt hela världen (Falonius, 

2010). I Sverige använder 80% av befolkningen sociala medier visar en studie av Internetstiftelsen i 

Sverige, IIS, som gjorde en undersökning om svenskarnas internetvanor 2017.  Instagram är det 

forumet som växt starkast under senaste året och numera använder 53% av Sveriges befolkning 

Instagram (IIS, 2017).  
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2.5.1 Instagram 

Instagram är ett socialt medium som skapades i syfte att låta användare redigera och dela upplevelser 

med sina vänner och följare genom digitala bilder (Britton, 2015). En digital bild är en bild som 

skapas utav av ettor och nollor. Eftersom bilden är uppbyggd av ettor och nollor kan bilden 

reproduceras hur många gånger som helst utan att förlora sin kvalitet, så länge inte bilden byter 

filformat eller komprimeras. Det som är avgörande för en digital bilds kvalitet är antal pixlar, det vill 

säga hur många punkter som finns i den bilden och även vilka enheter som används för att avbilda 

bilden. Genom interaktiva medier kan en bild förändras med hjälp av interaktivitet från åskådaren. 

Genom att åskådaren exempelvis kan zooma in på bilder och granska detaljer kan bilden 

uppmärksammas och tolkas på olika sätt (Waern, Petterson & Svensson, 2004). Instagram är byggt 

utifrån en mobilapplikations-upplevelse, snarare än en hemsida-upplevelse som andra sociala 

medier-appar har sitt ursprung ifrån som exempelvis Facebook. (Rohrs, 2013). 

 

De inbyggda filter som finns i Instagram gör det möjligt att få den mest vardagliga sysselsättningen att 

verka mer glamorös än vad den är och ger därmed användarna en känsla att de är en konstnär. Ett 

Instagramkonto bör vara konsekvent både gällande färger och innehåll, det skapar en identitet samt 

igenkänningsfaktor när följare scrollar igenom Instagramflödet. Även om det lockar att prova nya 

filter och effekter bör man hålla sig till samma redigeringsverktyg och appar för alla bilder som 

publiceras. Studier visar att bilder skapar 36% mer engagemang jämfört med videos och 38% mer 

gillninganden om bilden innehåller ett ansikte eller person (Carroll, 2017).  

 

2.5.2 Strategier för Instagrambilder 

För att stärka bildspråket på Instagram rekommenderas det att följa en eller fler av de olika 

kompositionsreglerna som finns; Ledande linjer, förgrund, rule of thirds , stilrenhet, inramning, 

symmetri, grafisk bild och negativa utrymmen (Carroll, 2017). 

 

Med ledande linjer menas att hitta olika linjer som leder mottagaren in i bilden, det kan exempelvis 

vara vägar, byggnader eller väl placerade objekt. Ett annat sätt att leda mottagaren in i bilden är att 

väcka uppmärksamhet genom förgrunden vilket innebär att placera ett objekt längst fram i bilden 

vilket skapar ett djup. Rule of thirds  är ett engelskt uttryck som baseras på ett gridsystem och att 

istället för att placera objektet mitt i bilden placeras objektet en tredjedel in i bilden. Att bilden ska 

vara stilren innebär att det inte finns störande objekt runt objektet som fotograferas utan bilden förblir 

minimalistisk. Inramning används genom att försöka skapa ramar och rama in objektet som 
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fotograferas, exempelvis genom en dörrkarm. Symmetri används för att bilden ska få ett mer grafiskt 

utseende och ger en känsla av lugn, ordning och harmoni. Symmetri gör även att bilden blir enkel att 

avläsa för mottagaren. En grafisk bild innehåller ett valfritt antal arrangerade objekt som sedan 

fotograferas. Det negativa utrymmet kan liknas vid ett tomt utrymme runt objektet och används för att 

definiera objektet som fotograferas (Carroll, 2017).  

 

2.6 Reklambilder 

Syftet med bilder för reklam är att öka försäljningen genom att skapa positiva känslor och ett beteende 

hos åskådaren. För att generera i en ökad försäljning är det viktigt att anpassa reklambilder efter sin 

målgrupp (Waern, Petterson & Svensson, 2004). Reklambilder säljer inte endast en produkt eller 

tjänst utan även drömmar, längtan, förhoppningar och identiteter. Företag måste därför försäkra sig 

om att reklambilderna övertygar konsumentens känslor (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006) 

 

I många bilder finns därmed ett så kallat dolt budskap, där man försöker inge känslan av hög kvalité 

som mottagaren ska vilja uppnå. Exempelvis använder man glada människor sittande på restauranger, 

eftersom det ska skapar en ”bra” känsla som mottagaren kommer vilja dela (Waern, Petterson & 

Svensson, 2004). Varumärket i sig kan fungera som ett försäljningsargument. En annan reklamstrategi 

kan vara att använda sig av produktplacering då produktens syns aktivt i ett annat sammanhang för att 

skapa intresse hos konsumenterna. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006) 

 

Att skapa bilder som övertygar eller övertalar kallas för visuell retorik. Enligt Aristoteles finns det tre 

tilltal: logos, etos och patos. Logos riktar sig mot förnuftet och redogör ofta information medan etos 

handlar om trovärdighet till det som visas och avsändaren. Patos är det som berör mottagaren rent 

känslomässigt och många menar att det är bilders viktigaste tilltal. Därav anspelar man ofta på patos i 

reklamsammanhang för att väcka känslor hos konsumenten (Waern, Petterson & Svensson, 2004). 

 

Det är viktigt att varumärket upplevs som trovärdigt då avsändaren bakom reklambilden har ett stort 

inflytande i hur det sända budskapet uppfattas. För att skapa tillförlitlighet och inte skapa besvikelse 

hos konsumenten är det också viktigt att bilderna av produkterna motsvarar verkligheten och att 

bildinformationen på förpackningen har god överensstämmelse med själva innehållet. Det är även 

viktigt att reklambilden förhåller sig enligt Marknadsföringslagen som redogör att man aldrig får 

vilseleda eller lura konsumenterna utan marknadsföringen måste alltid ske vederhäftigt. (Waern, 

Petterson & Svensson, 2004). 
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2.7 Semiotik 

I en bild är den minsta beståndsdelen det som kallas för tecken. Man läser en bild genom dess tecken 

som i sin tur tolkas (Waern, Petterson & Svensson, 2004). Ett tecken består av uttryck och innehåll. 

Uttryck är det som visas medan innehåll är uttrycket kopplat till ett vidare sammanhang. Ett exempel 

på detta är om man betraktar en bild av ett moln och sedan ser ett ansikte i molnet. Det har då bildats 

ett tecken då det iakttagna har sammankopplats till ett innehåll. Vid en analys av tecken bör uttryck 

och innehåll först beskrivas individuellt för att sedan sammankopplas (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006).  

 

Det som man väljer att studera i en bild kallas för analysobjekt. Det är viktigt att konkretisera vad det 

är som ska analyseras och själva kontexten. Det finns fyra typer av kontexter; inre-, yttre-, sändar- och 

mottagar-kontext. Den inre kontexten består av tecken samt teckenkedjor i själva bilden medan den 

yttre-kontexten består av alla tecken som påverkar bilden utanför den inre-kontexten. Exempelvis har 

en tavlas placering på en utställning inverkan på hur bilden uppfattas. Sändar-kontexten handlar om 

hur sändaren påverkar budskapets tolkning medan mottagar-kontexten handlar om hur mottagaren 

tolkar tecken (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). Sammanhanget där en bild betraktas, 

kontexten, har därmed en betydande roll i hur mottagaren läser bilden och tar emot budskapet. Även 

mottagarens privata associationer har inverkan på hur budskapet tolkas, vilket är utanför sändarens 

kontroll (Waern, Petterson & Svensson, 2004). Vid bildtolkning bör man även ta hänsyn till tid, 

bildens sammanhang och hur mycket engagemang bilden kommer få i sitt sammanhang (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006).  
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3. Metod 

I förstudien valdes elva bilder ut från företagets Instagram som studien skulle baseras på. För att 

besvara studiens syfte har studien en kvalitativ metodansats. I den kvalitativa metoden genomfördes 

individuella intervjuer med företagsledningen, företagets målgrupp och en professionell fotograf. 

Utifrån intervjuerna sammanställdes löpande text och tabeller för att kunna redogöra för resultatet och 

sätta bilderna samt respondenternas tankar i relation till varandra.  

 

3.1 Förstudie 

Genom att analysera företagets samtliga Instagraminlägg kan man kartlägga vilka typer av 

bilder som genererat flest likes . Utifrån företagets 229 befintliga Instagraminlägg, publicerade innan 5 

april 2018, valdes varje månads mest gillade bild ut sedan juni 2017 (se bilaga 1). Genom att arbeta 

med månadens mest gillade bild inkluderades bilder från årets alla årstider och därmed blev spannet 

av olika typer av bilder bredare. Företagets Instagramkonto skapades i april 2017, dock var det i juni 

2017 som The Shoelace Brand Stockholm aktivt började arbeta med företagets Instagramkonto och 

därmed har studien avgränsat bildurvalet därefter. 

 

Den omgivande kontexten har en avgörande roll för hur bilder läses och tolkas (källa). Därmed 

beskars varje Instagraminlägg så att enbart bilden syntes för att ej påverkas av tillhörande geotagg, 

likes,  kommentarer eller hashtags . För de kommande bildanalyserna skrevs sedan de beskurna 

bilderna ut på vanligt A4-papper. Bildåtergivningen stämde dock inte överens med bilderna på skärm 

och därmed skrevs bilderna ut i en fotobutik på fotopapper för att skapa ett så korrekt intryck av 

bilderna i ett utskrivet format som möjligt. Trots att bilderna visas digitalt på Instagram användes 

analoga bilder i studien för att respondenterna i undersökningen senare skulle kunna interagera med 

bilderna. Med interaktion menas att kunna sätta post it lappar på bilderna. Utifrån dessa 

Instagrambilder, företagsinformation om The Shoelace Brand Stockholm och företagets produkter 

utformades sedan intervjuguider för företagsledningen, respondenter från målgruppen samt en 

fotograf (se bilaga 2, 3 och 4). En stor andel av frågor ställdes dock i samtliga intervjuer för att kunna 

sättas i relation till varandra.  
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3.2 The Shoelace Brand Stockholms Instagrambilder och produkt 

Materialet för studien baseras på elva Instagrambilder från företagets Instagramkonto samt fem 

paketerade skosnören från The Shoelace Brand Stockholm. Produkterna fick utvärderas utifrån 

återspeglandet i det begränsade urvalet av Instagrambilder och vidare analyserades företagets 

kärnvärden och hur vidare bilderna uppfattades av företagets målgrupp, företagsledningen och av en 

professionell fotograf. Fenomen som analyserades i bildernas utformning var bland annat: 

könsfördelningen av personerna i bilderna, vilka bilder som upplevdes tilltalande respektive mindre 

tilltalande, om man kunde positionera företaget utifrån företagets bilder med semiotik som teoretiskt 

utgångspunkt.  

 

3.3 Intervjuer 

Samtliga intervjuer som har genomförts under studien har gjorts enskilt mellan en respondent och 

studiens två författare. Individuella intervjuer hölls med samtliga respondenter istället för att hålla 

intervjuer med fokusgrupper för att kunna generera i så öppna och ärliga svar som möjligt utan att 

påverkas eller anpassa sina svar efter andra individer i rummet. Vid samtliga intervjutillfällen har 

studiens båda författare deltagit. Den ena författaren har fört intervjun medan den andre antecknat 

samt observerat. Vid intervjuerna har en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod använts. En 

semistrukturerad intervju innebär att enkla strukturerade frågor ställs till respondenten som i sin tur 

kunde svara fritt på frågan. Metoden valdes eftersom intervjumetoden genererar i djupgående 

information från respondenten (Trost, 2010). Intervjuerna i denna studie har förhållit sig enligt de 

etiska riktlinjerna: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. I det 

informerade samtycket har respondenterna informerats om studien syfte, upplägg och blivit upplyst 

om att deltagandet är frivilligt samt att intervjun får avbrytas när som helst. Konfidentialiteten innebär 

att respondenterna och intervjuerna har gjort en överenskommelse kring vilken information som 

kommer tillgängliggöras och för vilka personer. Konsekvenserna omfattar att studiens författare har 

resonerat samt övervägt vetenskapliga fördelar som respondenternas deltagande ger i förhållande till 

skadan som deltagarna kan lida av på grund utav sitt deltagande. Forskarens roll innebär att studiens 

författare förhållit sig opartisk för att skapa en hög vetenskaplig kvalitet där korrekta och validerade 

svar återgetts (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer finns tillgängliga vid förfrågan.  
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3.3.1 Urval 

Det användes två typer av urvalsmetoder vid sökandet efter respondenter. En av metoderna var 

bekvämlighetsmetoden. Metoden innebar att man använde sig av personer i ens närhet som fanns 

tillgängliga. Denna metod användes vid intervjuer med företagsledningen. Den andra metoden som 

användes var snöbollsurvalet som innebar att ett fåtal i ens närhet blev utvalda att delta och dessa 

deltagare rekommenderade i sin tur andra deltagare (Bryman, 2008). Snöbollsurvalet användes för att 

finna representanter för målgruppen samt för att komma i kontakt med en yrkesverksam fotograf. Vid 

valet av antalet deltagare ansågs den absoluta och inte relativa storleken det viktigaste. Totalt har elva 

intervjuer genomförts, varav två med The Shoelace Brands Stockholms företagsledning, åtta stycken 

med representanter från målgruppen och en med en professionell fotograf.  

 

3.3.2 Intervju med The Shoelace Brand Stockholms företagsledning 

För att skapa en djupare kunskap om företaget The Shoelace Brand Stockholm och förstå hur 

ledningen själva resonerar kring företagsvision och företagets Instagrambilder intervjuades 

företagsledningen. Företagsledningen består av de två unga kvinnorna Jannike Arpi och Cornelia 

Molin. Arpi bor i Stockholm och därmed kunde intervjun genomföras vid ett fysiskt möte på ett café i 

Stockholm den 11 april 2018 klockan 08:00. Molin är bosatt i Malmö och därmed genomfördes denna 

intervju via ett videosamtal på Skype den 16 april 2018 klockan 09:00. Vardera intervju utfördes 

under 70 minuter samt inleddes med att respondenten först berättade om företaget och sedan 

genomfördes en bildanalys av det selektiva urvalet på företagets elva Instagrambilder. Både Arpi och 

Molin har gett tillåtelse att deras namn publicera i denna studie och även företagets Instagrambilder.  

 

3.3.3 Intervju med företagets målgrupp  

Eftersom studien riktar sig mot The Shoelace Brand Stockholm och dess kunder var det viktigt att att 

urvalet av respondenter representerade företagets målgrupp för att undersöka hur de upplevde 

företaget.  

 

Den primära målgruppen är den unga kvinnan i åldern 16-30 år som använder sneakers. Kvinnan är 

den stilmedvetna stadsbon som är intresserad av mode i den grad att hon är medveten om det 

helhetsintryck outfiten ger. Den sekundära målgruppen är den unga mannen i åldern 16-30 år som likt 

den unga kvinnan är en stilmedveten stadsbo (Molin, 2018). Fastän den primära målgruppen är unga 

18 



kvinnor har företaget ompositionerat sig för att nå ut till unga män. Därav var det viktigt att ha en 

jämn könsfördelning mellan respondenterna och även täcka upp åldersspannet.  

 

Intervjuerna utfördes 16, 17 samt 18 april på caféer runt om i Stockholm. Vardera intervju 

genomfördes under 60 minuter och med överenskommelsen om att respondenten förblir anonym i 

denna studie. Intervjuerna inleddes med att respondenten först berättade information om sig själv och 

sina Instagramvanor. Sedan genomfördes en bildanalys av det selektiva urvalet på företagets elva 

Instagrambilder.  

 

Respondent Kön Ålder (år) Sysselsättning Hem 

1.  Kvinna 20 Studerande Stockholm 

2. Man 20 Studerande Stockholm 

3. Man 23 Jurist Stockholm 

4. Kvinna 25 Studerande Stockholm 

5. Man 25 Sommelier Stockholm 

6. Man 27 Filmproducent Stockholm 

7. Kvinna 16 Studerande Stockholm 

8. Kvinna 28 Fysioterapeut Stockholm 

Tabell 1 - basfakta om respondenter 

 

3.3.4 Intervju med Adrian Pehrson 

För att skapa ett underlag för bildkommunikation på Instagram är det viktigt att förstå vad som 

utmärker en tilltalande Instagrambild och vad som skapar ett attraktivt flöde. För att förstå hur man 

utformar dessa typer av bilder och flöden har den professionelle fotografen Adrian Pehrson intervjuats 

för att bidra med sin expertis. Under Pehrsons närmare tio år som fotograf har Pehrson fotograferat 

många kända profiler som exempelvis sångerskan Zara Larsson samt bloggerskan Hanna Friberg och 

arbetat för stora bolag som bland annat Svenska Dagbladet, Converse och NIVIDAS. Pehrson har gett 

tillåtelse att publicera hans namn i denna studien. Intervjun utfördes under 90 minuter på ett cafe i 

Stockholm. I första steget av intervjun berättade Pehrson om sig själv, därefter berättade han om 
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fotografering samt redigering och slutligen genomfördes en bildanalys med det selektiva urvalet av 

företagets elva Instagrambilder. Pehrson har gett tillåtelse att hans namn publiceras i denna studie. 

 

3.3.5 Sammanställning av intervjuer 

Efter att samtliga intervjuer genomförts sammanställdes all data i form av tabeller samt löpande text. 

Intervjuerna med företagsledningen (se 3.3.2) fyllde två olika syften; att bidra med grundläggande 

information om företaget samt att få insikt i hur företaget själva uppfattar sina Instagrambilder. Först 

transkriberades intervjuerna för att ge grundläggande och nödvändiga informationen om The Shoelace 

Brand Stockholm. För att göra en mer djupgående analys  sammanställdes de transkriberade svaren i 

tabeller och diagram. På följande vis kunde bilderna och svaren sättas i relation till varandra och ge 

insikt i hur företagsledningen själva uppfattar och reflekterar kring företagets egna Instagrambilder.  

 

Vid sammanställningen av intervjuerna med representanter från målgruppen (se 3.3.3) användes två 

olika metoder. För att få en första överblick av intervjuerna skrevs de transkriberade texterna ut och 

lades på ett bord. Därefter användes markeringspennor samt post-it lappar för att finna nyckelord. För 

att kunna sammanställa data konkret och ställa respondenternas svar i relation till varandra användes 

diagram och tabeller för att få en enkel översikt över svaren. Vid analys och data-kapitlet är dessa 

diagram och tabeller utgångspunkten och analyseras med hjälp av nyckelorden som tidigare 

identifierats. 

 

Adrian Pehrsons intervju (se 3.3.4) var en informativ intervju som varade under cirka 90 minuter. 

Intervjun transkriberades men eftersom intervjun med Pehrson var mycket omfattande gjordes ett 

selektivt urval av vilken information som skulle framgå i uppsatsen. Vid urvalet valdes fyra citat ut, 

som sedan låg till grunden för det material som redovisas under data och analysdelen (Hedin, 1996).  

 

Den sammanställda data analyserades därefter för att urskilja samband och likheter mellan de olika 

respondenterna. Utifrån de olika respondenternas preferenser i kombination med teori sammanställdes 

sedan ett underlag för hur The Shoelace Brand Stockholm bör utforma sina Instagrambilder för att 

tilltala målgruppen på ett professionellt plan enligt företagets visioner.  
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3.4 Validitet 

Bilderna har vid varje bildanalys lagts upp enligt samma ordning. Detta kan ha påverkat 

respondenternas upplevelse av bilden då en bilds placering är avgörande för hur bilden upplevs 

(Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). Vid företagslednings intervjun med Molin kunde Molin inte 

agera fysiskt med de utskrivna bilderna och det framgår inte i vilken kontext Molin betraktat bilderna. 

Detta är en avvikelse från resterande respondenter i studien som intervjuades på caféer runt om i 

Stockholm. Detta kan ha påverkats Molins upplevelse av bilderna. Kontexten en bild betraktas i har 

nämligen en avgörande roll i hur bilden upplevs (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 

 

Varje intervju har genomförts enskilt för att generera i ofiltrerade svar, men respondenterna kan 

eventuellt anpassat svaren efter vad denne trott att studiens författare önskat eller förväntat sig att 

höra. Samtliga intervjuer, exkluderat Molins intervju, har hållits på ett cafe vid olika tidpunkter under 

dagen. Att prata i en offentlig miljö kan även påverka respondentens svar genom att respondenten inte 

vågar uttrycka sig fritt och även tidpunkten då intervjun genomförts kan haft inverkan på hur mycket 

energi samt engagemang respondenten känt vid intervjutillfället vilket genererat i mer eller mindre 

utförliga resonemang.  
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4. Data och analys 

Nedan följer redogörelse av insamlad data i form av grafer och text. I graferna framkommer antal 

respondenter i y-axeln medan x-axeln representerar bilder enligt dess nummer från bilaga 1. 

 

4.1 Analys av intervjuer med målgruppen 

All data med målgruppen är baserade på de intervjuer som hölls med representanter från målgruppen 

(se 3.3.3) enligt bilaga 3. 

 

Respondent Har ett 

instagram-kont

o 

Använder 

instagram 

(ggr/dag) 

Tillfällen respondent använder 

Instagram 

Tid som 

spenderas per 

bild i flöde 

(sekunder) 

Uppskattar att se i sitt 

Instagramflöde 

1. Ja 10+ Vid kommunal transport och vid 

pluggpauser 

1-3 Vänner, roliga bilder/videos, 

personliga intressen 

2. Ja 10+ Vid kommunal transport och vid 

tristess 

1-3 Personliga intressen, vänner, 

resor 

3. Ja 10+ Morgon, lunch och efter arbete 1-3 Mat, träning, resor, livsstil 

4. Ja 6-10 Morgon, vid kommunal transport 

och vid tristess 

1-3 Outfits, kändisar, vänner 

5. Ja 10+ Vid raster, vid kommunal 

transport samt innan och efter 

sömn 

1-3 Restauranger, tatuerare, 

personliga intressen, vänner 

och inspiration 

6. Ja 10+ Vid tristess och vid kommunal 

transport 

1-2 Vänner, bekanta, roliga 

videos  

7. Ja 1-5 Om vän lägger upp en bild, vid 

tristress och vid lunchrast 

1-3 Vänner, kändisar, roliga 

videos 

8. Ja 1-5 Vid kommunal transport, vid 

väntan och innan sömn 

1-3 Vänner 

Tabell 2 - Respondenternas Instagramvanor. 
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När en bild betraktas är bildens sammanhang, tid och betraktarens engagemang avgörande för hur 

mottagaren tolkar bilden (se 2.7). Enligt tabell 2 har samtliga respondenter ett Instagramkonto vilket 

alla använder minst en gång om dagen. Fem av respondenterna uppgav att de använder sitt konto över 

tio gånger per dag, vilket tyder på att appen används frekvent dagligen. Vanliga tillfällen när 

Instagram används är vid kommunala transportsträckor, tristess, raster samt innan- och efter sömn. 

Alla respondenter svarade att de spenderar mellan en till tre sekunder åt att avkoda en bild när de 

skrollar igenom Instagramflödet. Sju av åtta respondenter uppgav även att de vill se sina vänner samt 

personliga intressen som bland annat resor och träning i sitt Instagramflöde. 

 

 

Figur 1 - Bild som fångar uppmärksamhet först hos respondenterna. Vardera respondent ombads 

välja en bild. 

 

Diagrammet i figur 1 visar att det är bild fem (bilaga 1) som fångar målgruppens uppmärksamhet 

först. Motivet i bilden är en ung kvinna som ler. På sig har hon en gul tröja och en svart kjol samt 

poserar med benen i kors framför en mestadels svart fotovägg. Respondent tre menade på att han såg 

bild fem först då det är en söt tjej på bilden med ett fint leende. Respondent fem menade på att han 

uppmärksammade bilden då det är en person i bilden. Bild två (bilaga 1) är den bilden som blev vald 

näst flest gånger.  Motivet i bilden är en ung kvinna som poserar självsäkert sittande i ett fönster. 

Kvinnan bär enbart svarta kläder och hatt i en vit miljö. Motiveringen från repsondenterna till att 

bilden blev vald var eftersom att bilden är tagen i en stilren miljö, personen i bilden bär hatt och det 
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skapas en kontrast i bilden mellan den vita miljön och de svarta kläderna. Respondenterna uppgav 

även att de uppskattar att bilden ser ut att vara ett professionellt fotografi. Motivet i bilden är placerat 

enligt rule of thirds  och är fotograferat utifrån strategierna inramning, negativa utrymmen samt 

ledande linjer (se 2.5.2). Detta kan tänkas bidra till det professionella intrycket av bilden hos 

mottagaren. Att bild fem och två fångade uppmärksamhet kan bero på att bilder som innehåller en 

person eller ett ansikte drar uppmärksamhet, men även att glada människor skapar en bra känsla hos 

mottagaren (se 2.5.1 och 2.6).  

 

 

Figur 2  - De tre bilder som respondenterna tycker är mest tilltalande respektive minst tilltalande. 

Vardera respondent ombads välja en till tre bilder. 
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Figur 3  - bilder som inspirerar respondenter till faktiskt köp av skosnören. Varje respondent ombads 

att välja två bilder.  

 

När respondenterna blev tillfrågade vilka tre bilder de upplevde som mest tilltalande valdes bild fyra, 

sex och sju flest gånger (bilaga 1 och figur 2). Bild fyra är en bild föreställandes två personer som 

hänger ut med benen från en bil. Bilen har en röd färg och personerna i bilen är klädda i jeans samt 

vita sneakers med gula skosnören. De respondenter som valde bild fyra påpekade att bilden gav en 

avslappnad gemenskap-känsla, var tagen från en fin vinkel och att bilden innehöll en härligt stark 

färgkontrast. Röd är en färg som attraherar och skapar en stark känslomässig reaktion hos åskådaren 

(se 2.4). Detta kan vara en av anledningarna till varför många respondenter attraherades av bild fyra. 

Bilden anspelar även på det dolda budskapet om gemenskap och inger därmed en känsla av hög 

kvalitet som mottagaren vill uppnå (se 2.6).  

 

Bild sju består av camoflagefärgade skosnören som symboliserar nudlar vilka hålls upp med ett par 

ätpinnar från en take-away förpackning. Ätpinnarna och take-away förpackningen hålls av ett par 

händer som bär smycken och svart nagellack. Respondenterna som valde bild sju som den mest 

tilltalande bilden menade att det är en härlig, rolig och annorlunda bild som sticker ut från mängden. 

Respondenterna uppskattade att företaget hade tänkt ett steg extra innan de fotograferade och bilden 

visar på finess. Bild sju anspelar därmed på den retoriska förmågan med humor i bild som grundar sig 

i patos, då den väcker en positiv och roande känsla hos mottagaren (se 2.6).  
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Bild sex består utav ett par rosa skor med metalldetaljer med tillhörande leopardmönstrade rosa 

skosnören. Bredvid skorna syns baksidan av en rosa Iphone 6 och i nedre delen av bilden finns en 

gren med gröna blad. Trots att rosa anses vara en feminin färg (se 2.9) uppskattade även manliga 

respondenter bilden. Både manliga och kvinnliga respondenter som valde bild sex ansåg att företaget 

har haft en eftertanke när de konstruerade bilden både gällande färg matchningen samt mönstret på 

skosnörena. Respondenterna ansåg även att bilden var genomtänkt i sin komposition och hur bilden 

var fotograferad. Bild sex är en så kallad grafisk bild vilket är en av Instagram strategierna (se 2.5.2). 

 

När respondenterna sedan ombads att välja bilder som de ansåg var minst intresseväckande framgick 

det tydligt att det var bild nio, tio samt elva (figur 2). Alla respondenter som pekade ut dessa bilder var 

eniga om orsaken till varför dessa inte fångar deras intresse. Bilderna upplevdes för alldagliga, visade 

inte upp produkten eller några specifika detaljer. Eftersom att avsändaren har ett stort inflytande i hur 

ett budskap uppfattas är det viktigt att det tydligt framgår vem avsändaren är (se 2.6). I bild nio, tio 

och elva ansåg respondenterna att det är svårt att identifiera vem avsändaren är och bilderna upplevs 

som opersonliga.  

 

Angående The Shoelaces Brand Stockholms produkter ansåg samtliga respondenter att produkterna 

överensstämde med vad de såg i bilderna efter att de fått se samt känna på den fysiska produkten 

(bilaga 3). För att bli ansett som ett trovärdigt varumärke och inte skapa besvikelse är det viktigt att 

produkten har god överensstämmelse med den fysiska produkten (se 2.6). Eftersom att ett varumärke 

grundar sig i konsumenters inre känsla av produkter samt varumärkesassociationer skapas 

tillförlitlighet samt en garanti för varumärket genom att produkt och bild stämmer överens (se 2.1). 

Ingen av respondenterna uppfattade de utvalda bilderna som renodlade reklambilder förutom bild 1 

(bilaga 3). Tre respondenter påpekade att bild 1 (bilaga 1) uppfattades som en reklambild. Detta på 

grund utav att personen i bilden håller upp förpackningen på ett onaturligt sätt i en onaturlig kontext 

för produkten. Fem av respondenterna ansåg att bilderna delvis uppfattades som reklambilder. 

Respondenterna vidareutvecklade resonemanget med att de bilder där produkten är i fokus uppfattas 

som reklam medan bilder som innehåller personer där inte skosnörena är i fokus inte uppfattades lika 

tydligt som reklam. Respondenterna uppgav även att de uppskattar bilder som bild tre, fyra och sex 

(bilaga 1) där skosnörena visas upp tillsammans med skor för att visa hur skor och skosnören går att 

matcha. Vidare konstaterade respondenterna att bild tre, fyra, sex samt sju är bilder som skulle 

inspirera till köp av skosnören (figur 3). Syftet med reklambilder är att öka försäljningen av en 

produkt (se 2.6). Trots att respondenterna vill se produktbilder vill de inte att bilderna ska uppfattas 
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som reklambilder. Hälften av respondenterna uppgav även att de uppskattar blandningen av olika 

typer av produktbilder blandat med personbilder (bilaga 3).  

 

Respondent: Kön: Ålder (år): Geografiskt (i Sverige): Övrigt: 

1. Kvinnor 20-30 Inget svar Inget svar 

2. Kvinnor 18-30  Inget svar Bilderna återspeglar dagens mode 

3. Kvinnor 16-30 Närförort eller storstad Målgruppen känns urban 

4. Kvinnor 18-25 Större städer Bilderna har en “influencer-stil” 

5. Kvinnor 15-30 Stockholm och större städer Inget svar 

6. Kvinnor 20-30 Stockholm och större städer Målgruppen har koll på design och är 

modeintresserad 

7. Kvinnor 15-30 Stockholm Skosnören som sticker ut är populärt och 

indikerar på att man inte bryr sig om vad 

andra tycker 

8. Kvinnor 20-40 Större städer Målgruppen är moderätta 

Tabell 3  - Respondenternas identifiering av företagets målgrupp 
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Respondent: Manligt: Kvinnligt: Unisex: 

1 kort hår och klär sig simpelt (jeans 

och t-shirt) 

rosa, långt hår och gillar att klä upp 

sig 

Något som passar båda könen eller 

unisex-toaletter 

2 Strängt ansiktsuttryck och kollar 

inte in i kameran. brunt och alla 

mörka färger. Positionen män står i 

är bredare är stadigare. 

Kollar in i kameran och ler mer. 

Limegula, rosa och ljusare färger. 

Långt hår. Tjejer sitter ofta i 

positioner som inte kanske är lika 

stabila.  

Neutralt, kläder som både tjejer och 

killar kan ha, som vita sneakers. 

3 Inte så färgglatt. Hårda kläder och 

mycket långärmat. Kängor eller 

airmax som inte är färgglada. Tar 

inte ut svängarna gällande stil utan 

mer bekvämt. Svart och blått.  

Finns alltid en baktanke på hur man 

klär sig - en genomsyrad outfit. 

Rosa och passar mer i gult. 

vitt, blått, unisex. Sneakers och jeans 

unisex. 

4 Manliga parfymer, sportigt, 

fräscht, inte sött. Jordnära, mörka 

och dova färger. Inte mönster utan 

enfärgat. Skinn, läder och kavaj är 

manligt. 

Enfärgat, ljusare toner och 

pastellfärger, mönster, handväskor, 

ringar, hår. 

Klockor, Blå färg 

5 Blått! Med det är svårt att hitta 

manliga färger, det är begränsat! 

Män ha på sig rosa om det är fint. 

Bilar och motorfordon. 

Rosa, päls, glitter, guld. Kvinnliga 

färger kan vara allt! Smycken, 

örhängen, ringar. 

Tänker inget rent generellt 

6 Motorfordon, snus, blått. Smink och rosa. Neutralt för båda könen. Enkla färger 

och mönster som en svart t-shirt 

7 Vara modig och inte ha på sig 

andra färger än svart, vitt, blå och 

grön. inget som sticker ut. Gym, 

tv-spel, fotboll 

Mode, smink, smycken, kläder, 

yoga, shopping, rosa, röd, vit beige, 

pastell och ljusa färger. 

Många färger! Alla färger! Inte 

mycket kjol utan byxor, tröja och 

casual. 

8 Styrka, Större, tar plats, bred haka, 

skägg, IT och motorer. Blått, svart 

och grönt. 

Klänning, litet och unikt, smink, 

vänskap, relationer, värme. Gult, 

rosa. 

Hen. jeans, byxor, polarn & pyret 

(varumärke). Orange är mer unisex 

än kvinnligt, turkost 

 

Tabell 4  - Respondenternas associationer till orden manligt, kvinnligt och unisex 
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Figur 4  - Bilder associerade till manligt, kvinnligt och unisex. Respondenterna ombads att 

kategorisera bilderna efter ett av följande alternativ. 

 

När respondenterna ombads att beskriva The Shoelace Brands målgrupp utifrån Instagrambilderna 

beskrev respondenterna att målgruppen bor i större städer i Sverige men främst i Stockholm (tabell 3). 

Alla respondenter ansåg att The Shoelace Brand Stockholm riktar sig till unga kvinnor och ingen 

respondent nämnde att unga män skulle kunna vara en del av målgruppen. Då respondenterna fick 

prata fritt om målgruppen var det endast en respondent som beskrev målgruppen med ett av The 

Shoelace Brand Stockholms värdeord urbant. Resten av respondenterna menade på att målgruppen är 

modemedveten och har sin egen stil. Syftet med The Shoelace Brand Stockholm repositionering är att 

de även vill nå ut till unga män (se 1). Vid repositioneringen genomförde The Shoelace Brand 

Stockholm en segmentorienterad- och imageförändrande repositionering. Denna typ av 

repositionering genomfördes för att nå en bredare målgrupp samt för att nå ett högre och mer attraktivt 

marknadssegment (se 2.2.1). Idag är Instagram företagets viktigaste marknadsföringskanal. Detta kan 

bero på att över 53% av Sveriges befolkning använder Instagram och kanalen främjar även 

kundrelationer, då det är en tvåvägskommunikation mellan avsändare samt mottagare (se 2.5 och 

2.5.1).  

 

Det är viktigt för The Shoelace Brands Stockholm att tänka igenom vilka tecken de ska använda sig av 

i sina Instagrambilder för att tilltala sin nya målgrupp. Tecken är den minsta beståndsdelen i en bild 

och vi människor läser tecken (se 2.7). För att nå ut till sin målgrupp och därmed tilltala fler unga män 
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är det väsentligt för företaget att förstå sin målgrupp. Det krävs nämligen god kännedom om 

målgruppens värderingar för att kunna skapa positiva önskvärda associationer till varumärket och 

engagera målgruppen (se 2.1.2). Då respondenterna ombads att beskriva vad de associerar med 

kvinnligt nämnde flera av respondenterna ljusa färger, rosa, kläder, klänningar, värme, smink, långt 

hår och smycken. Medan respondenterna ansåg att enklare klädsel, neutrala färger, blått, grönt, 

motorer, mod, kängor, bilar, läder och träning som manligt. Färgen vit, sneakers och jeans var 

fenomen som respondenterna ansåg som unisex (tabell 4). Sex stycken av respondenterna ansåg att 

skosnören är en unisex-produkt. En unisex-produkt innebär att den kan användas av både män och 

kvinnor (se 2.3.3). Två respondenter ansåg produkten som kvinnlig medan ingen respondent ansåg 

produkten som manlig. De respondenterna som ansåg att skosnören är en feminin produkt menar på 

att det är ett kvinnligt beteende att lägga till en personlig stil på sina skor. Det som uppfattas som 

kvinnligt respektive manligt kallas för könsstereotyper och grundar sig i förutfattade meningar (se 

2.3.1). Samtliga respondenter ansåg även att The Shoelace Brand Stockholm skulle kunna lägga in 

mer bilder på produkter som uppfattas manliga, exempelvis ett par herrskor med The Shoelace Brand 

Stockholms skosnören på. Respondenterna ansåg även att The Shoelace Brand Stockholm skulle 

kunna ha fler bilder på unga män som en sorts stilguide för killar. Med en stilguide menade 

respondenterna att man visar hur en hel outfit kan se ut i kombination med skosnörena. 

 

Då respondenterna ombads att kategorisera de utvalda bilderna efter manligt, kvinnligt och unisex 

visar figur 4 att bild två, fyra samt åtta (bilaga 1) är de bilder som främst blev kategoriserade som 

unisex. En respondent uppgav att bild två visar på unisex då personen i bilden har en neutral klädsel 

som kan tilltala både det manliga och kvinnliga könet. Vidare menade respondenterna att personen i 

bild två poserar på ett icke-kvinnligt sätt samt att miljön personen vistas i är neutral. Trots att många 

respondenter kopplar fordon till det manliga (tabell 4) ansåg respondenterna bild fyra vara unisex. 

Detta på grund utav kläderna vilket är jeans, korta strumpor och vita sneakers. I bild åtta menade 

respondenterna på att det finns både manliga och kvinnliga element, vilket gör att bilden uppfattas 

som unisex. Respondenterna såg den svarta klackskon i bilden som en symbol för det kvinnliga och 

den beiga kängan som en symbol för det manliga. Högen med de militärmönstrade skosnören i bilden 

kopplade respondenterna till det manliga eftersom högen är hoptrasslad och inger en opretentiös 

känsla (bilaga 3). Det militärmönster som finns på skosnörena menar respondenterna är unisex och 

kan passa både det manliga och kvinnliga könet. I bild åtta håller personen i bilden utskrivna 

polaroidbilder, vilket respondenterna uppfattade som ett kvinnligt beteende (bilaga 1 och 3).  

 

När respondenterna ombads att välja ut bilder som uppfattades kvinnliga blev alla bilder utom bild 

fyra vald minst en gång. Bild fem, sex och nio blev valda av alla respondenter (figur 4). Bild fem 
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kopplades till det kvinnliga på grund av kvinnans posering då hon står med benen i kors framför en 

fotovägg på vad som ser ut att vara en gala. Att posera framför en fotovägg anser respondenterna vara 

ett kvinnlig beteende då män inte intresserar sig för det på samma sätt. Respondenterna ansåg även att 

bilden är kvinnlig på grund av personen i bildens kläder, de menar att kjolen hon bär är kopplat till det 

kvinnliga könet (bilaga 3). För bild sex (bilaga 1) ansåg respondenterna att det är typiskt kvinnligt att 

vilja färgmatcha en hel outfit för att skapa en personlig prägel. Alla respondenterna uppgav att det 

rosa i bilden är en stor anledning till att de tycker att bilden är kvinnlig. Samtliga respondenter 

menade på att det är mer vanligt för kvinnor att bära färgen rosa samt att många män inte vågar klä sig 

i rosa. Bild nio (bilaga 1) kopplar respondenterna till kvinnligt då det är en leende kvinna som 

huvudmotiv i bilden samt hennes kvinnliga posering. Det var endast två respondenter som valde en 

bild vardera som manlig (figur 4). Respondenten som valde bild två som manlig (bilaga 1) menade på 

att personen i bilden inte poserar på ett typiskt kvinnligt sätt samt har kläder, hatt och kängor som hen 

kopplar till det manliga. Respondenten som valde bild fyra som manlig (bilaga 1) ansåg att personerna 

i bilden sitter på ett icke typiskt kvinnligt sätt i ett motorfordon. Alltså menade de två respondenter 

som väljer att ange manliga bilder att personerna på bilderna poserar på ett icke-kvinnligt sätt vilket är 

mer avslappnat.  
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Respondent: Urban: Attityd: Gemenskap: Glädje: Personifiering: 

1. Får ordet beskrivet med 

synonymen: 

Storstadsmässig,svarar sen: 

Stockholmare 

Tuff, man vågar 

vara sig själv 

 

Umgänge, man känner 

tillhörighet 

Att ha roligt. Känner 

att man gör något 

som man tycker är 

kul 

Hur man skapar sin egen 

person, en identitet 

2. Inspobilder Sexig, rolig attityd Ett gäng med 

kompisar. 

Soliga platser - 

sommar och sol 

Den här var lite svår… 

Skosnörena är väldigt unika 

- tex starka färger - sticker 

ut och blir personligt. 

3. Streetmode. Hipp hopp. 

Mörka färger, svart och 

sneakers 

Edgystil, utstrålar 

att man är 

annorlunda. 

Avslappnad och inte 

pryd 

Ett gemensamt 

intresse som gör att 

man känner 

sammanhållning 

Färgglatt och piggt! 

Sommarfärger 

En personlig prägel på ett 

plagg, man kan variera efter 

egen smak så blir ens eget 

4. Cool och city-life Negativ betingelse, 

kaxig, låtsats vara 

någon man inte är 

Kompisgäng Är en känsla och 

vänskap 

Att anpassa saker och göra 

dom personliga 

5. Svårt ord, urban outfitters, 

kanske en speciell stil, 

street-look, storstad 

Kaxigt men behöver 

inte vara dåligt 

kaxigt, tuffare 

skosnören 

Vänner, familj, 

gemenskap med andra 

personer 

Härligt! Fin känsla 

som man alltid vill ha 

och färger 

 

Anpassat efter en person, 

personligt för alla 

6. Söder och hipster Hård attityd, kan 

höra ihop med 

glädje och kan vara 

glädjespridare, 

tvetydigt ord 

Hänga med vänner Glada starka färger, 

man gör något som är 

glädjefyllt, att se 

grönalund, gula 

skosnören, påsk 

Få hålla sin stil, att ha en 

egen personlig stil som man 

kan bevara 

7. Storstad Hur man beter sig 

mot andra och 

utstrålar sig själv 

Vänner, familj, nära 

och kära 

Att man är glad, inte 

bara ler utan skrattar 

och har kul 

Vet inte, svårt ord. Hur man 

ser ut och beter sig, 

personlighet 

8. Förort Skinnjacka, är lite 

farlig 

Vänner, tillsammans Solsken, vänner Unikt för personen, känner 

att det är ett svårt ord 

Tabell 5  - Respondenternas associationer till företagets värdeord 
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Figur 5  - Bilder associerade till The Shoelace Brand Stockholms värdeord. Vardera respondent 

ombads kategorisera varje bild efter antigen inga, enstaka eller alla av företagets värdeord. 

 

För att skapa positiva associationer till ett företags varumärke spelar det visuella intrycket en stor roll 

(se 2.3). Därför har The Shoelace Brand Stockholm valt fem stycken värdeord som ska återspegla 

varumärket bland annat genom deras Instagrambilder. En viktig aspekt med värdeorden är att de ska 

överensstämma med företaget och även målgruppens uppfattning av värdeordens betydelse (se 2.2). I 

tabell 5 framgår det hur respondenterna uppfattar The Shoelace Brand Stockholms fem värdeord. Två 

av respondenterna ansåg att ordet urban var svårt att förstå. Även ordet personifiering hade en 

respondent svårt att förstå. I övrigt förstod alla respondenter samtliga ord och associerade orden 

urbant, gemenskap och personifiering på ett liknande sätt. Urbant sammankopplas till mode och 

storstäder, gemenskap till vänner samt familj och personifiering till att sätta sin egen prägel. Ordet 

glädje associerade målgruppen till glada färger, roliga aktiviteter, vänner, sol och fina platser. Attityd 

var det ordet som målgruppen uppfattade tvetydigt. Attityd hade nämligen både negativa och positiva 

associationer hos målgruppen. Kärnvärden är dock ord som bör vara positivt associerade (se 2.1.1). 

Vissa utav respondenterna förknippade ordet med kaxigt och farligt medan andra sammankopplade 

ordet till att man vågar vara sig själv och sexig.  

 

För att analysera vilka av bilderna samt vilka element i bilderna som respondenterna kopplar till 

värdeorden undersöktes vilka av de utvalda bilderna som respondenterna ansåg stämde överens med 

vardera värdeord. Det visade sig att bild ett, fyra samt elva stämde bäst överens med värdeordet glädje 
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(figur 5). De respondenter som kopplade bild 1 till glädje menade att personen i bilden ser glad ut och 

på grund utav element som poolen, det varma klimatet samt att personen i bilden verkar vara på 

semester. De element i bild fyra som kopplades till glädje är färgerna gul och röd samt antydan till att 

det är ett kompisgäng som sitter i bilen och skrattar. Bild elva associerades till glädje på grund av att 

personen i bilden skrattar och den snöfyllda miljön. Respondenterna som valde bild elva menade på 

att de kopplar ordet glädje till att vara ute i naturen. När respondenterna blev tillfrågade vilka bilder 

som stämmer överens med värdeordet personifiering (figur 5) valdes bild sex flest gånger. 

Respondenterna menade på att det annorlunda utseendet på skosnörena kan hjälpa en individ att 

uttrycka sin identitet. Bilden visar även hur skosnörena går att matcha med ett par rosa skor, som i sig 

också har ett annorlunda utseende, och indikerar på personlighet. Respondenterna ansåg att bild fyra 

och åtta stämmer överens med värdeordet gemenskap (figur 5). De element i bild fyra som kopplas till 

gemenskap är att det tydligt går att se att det är mer än en person i bilen samt att dessa personer verkar 

ha roligt på grund av den avslappnade poseringen. I bild åtta menade respondenterna att personen i 

bilden håller i utskrivna polaroidbilder innehållandes flera personer, vilket tyder på en gemenskap. 

Den bild som respondenterna ansåg tydligast förmedlade värdeordet attityd är bild nummer två (figur 

5). Respondenterna ansåg att de element som återspeglar värdeordet är att personen i bilden sitter i ett 

fönster, vilket inte är en vanlig plats att sitta på. Kvinnans posering, hennes tatueringar samt 

ansiktsuttryck beskriver respondenterna som coolt. Kvinnans svarta outfit bestående av svarta jeans, 

t-shirt, hatt och kängor antyder på attityd. Värdeordet urban kopplades till åtta av de elva 

Instagrambilderna, vilket tyder på att The Shoelace Brand Stockholm lyckats med att återspegla 

värdeordet i de flesta av sina bilder. De bilderna som flest respondenter kopplar till urbant är bild sju 

och tio (figur 5). Motivet i bild sju som återspeglar ordet urbant menade respondenterna är take-away 

boxen, de kamouflagemönstrade skosnörena som lyfts upp från take-away  boxen men även att bilden 

skiljer sig mot de andra bilderna och visar på ett nytt och modernt sätt att göra reklam. Det urbana i 

bild tio menar respondenterna är att personen i bilden har en modern storstads-klädstil med en modern 

mössa i en förort. Två tredjedelar av varumärkesassociationer skapas utifrån det visuella intrycket hos 

konsumenten (se 2.1.2). Det är därför väsentligt att The Shoelace Brand lyckas förmedla sina 

kärnvärden genom sitt bildspråk på Instagram för att skapa rätt varumärkesassociationer.  
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4.2 Analys av intervjuer med företagsledning 

All data med företagsledningen är baserade på de intervjuer som hölls med Jannike Arpi och Cornelia 

Molin (se 3.3.2) enligt bilaga 2. 

 

 

Figur 6  - Vilka bilder återspeglar företaget bäst och känner sig mest nöjda med. Varje respondent 

ombads välja tre bilder.  

 

När företagsledningen ombads att peka ut vilken bild som fångar deras uppmärksamhet först valdes 

bild ett och sex (bilaga 1 och 2). Molin som valde bild ett gjorde det på grund av den klara blåa färgen 

i bilden samt att personen har ett stort leende och ser glad ut. Ansikten drar åt sig åskådarens 

uppmärksamhet och glada människor skapar en bra känsla hos mottagaren (se 2.5.1 och 2.6). Arpi 

valde bild nummer sex som den bild som fångar uppmärksamheten först och även som mest 

tilltalande. Arpi vidareutvecklade resonemanget med att beskriva att hon uppskattar hur de rosa 

färgerna kontrasterar med varandra samt hur materialet på produkterna lyfter bilden (bilaga 2). Även 

Molin (Bilaga 2) upplevde bild sex som mest tilltalande på grund den enhetliga färgskalan samt att 

bilden ger ett professionellt intryck. Bild sex är en så kallad grafisk bild och bilden består även utav 

ljusa färger som ofta associeras till det feminina (se 2.4 och 2.5.2). Vidare föredrog företagsledningen 

bilderna två, fyra, sex, sju och åtta när de ombads att välja bilder de är mest nöjda med. Endast bild 

sju valdes av båda respondenterna från företagsledningen (figur 6). Arpi valde bild nummer sju då hon 

35 



gillar tanken med att arbeta utifrån metaforer. Vidare ansåg Arpi att det kamouflagemönstrade 

skosnöret ger en unisex-känsla och att bilden har ett bra fokus på produkten i sin helhet. Även Molin 

valde bild nummer sju och ansåg att bilden förmedlar glädjen som The Shoelace Brand Stockholm ska 

erbjuda (bilaga 2). Bild nummer två och fyra ansåg Molin vara bilder som återspeglar The Shoelace 

Brand Stockholms målgrupp: självsäkra stadstjejer. Arpi valde istället bild nummer sex och åtta. Bild 

sex hade samma motivering som tidigare och bild två valdes då Arpi återigen gillar kombinationen av 

det manliga och kvinnliga i bilden. Bild nummer åtta består nämligen av ett par ben som bär en känga 

och en svart klacksko. Personen som bär de udda maka skorna har svart nagellack och håller i 

polaroidbilder. Bredvid sig på golvet där personen sitter finns ett stort nystan av vad som ser ut att 

vara en bunt av ihoptrasslade skosnören (bilaga 1 och bilaga 2).  

 

Vid frågan om vilka bilder som inte fångar företagsledningen intresse uppger Jannike alla bilder där 

inte skosnörena framgår tydligt. Detta kan tolkas som bilder likt exempelvis nio och elva då produkten 

inte hamnar i fokus eller syns tillräckligt väl. Även Molin uppgav bild elva då frågan ställdes med 

motiveringen att bilden varken känns inspirerande eller som en produktbild (bilaga 2). Bild elva består 

av en kvinna iklädd vinterkläder poserandes med en snöskyffel. Tjejen befinner sig i ett soligt 

snötäckt landskap vid en brun stuga och ler stort men tittar ner i marken. Bilden är fotograferad så att 

förgrunden, som består av kvinnan och huset, är mörk i låg kontrast medan det vita vinterlandskapet 

består av markanta kontraster.  Molin vidareutvecklar resonemanget med att förklara att bilden inte 

väcker någon önskvärd känsla. Att ägna sig åt att skyffla snö är önskvärd aktivitet och av bilden 

framgår det inte heller vilken produkt man vill lyfta (bilaga 2). En bild bör vara anpassad efter sin 

målgrupp och inte endast sälja en produkt, utan även sälja något mer som exempelvis en dröm längtan 

eller identitet. Därmed måste företaget försäkra sig om att bilderna övertygar målgruppens etos (se 

2.6).  

 

Värdeord Cornelia Jannike 

Urban Storstad, street-style Citymode 

Attityd Rakryggad, självsäker Coolt, ballt, uttryck 

Gemenskap Samhörighet i att skapa trend tillsammans Är en del av ordet glädje 

Glädje Kul beteende att få en egen stil på sina skor Bli glad av att se något annorlunda 

Personifiering Självsäkerhet och visa vem man är utåt, identitet Visa att alla i målgruppen är individer med egna personligheter 

Tabell 6  - Associationer med företagets värdeord: urban, attityd, gemenskap, glädje och 

personifiering. 
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Figur 7  - Bilder associerade till The Shoelace Brand Stockholms värdeord. Vardera respondent 

ombads kategorisera varje bild efter antigen inga, enstaka eller alla av företagets värdeord. 

 

Det är viktigt att företagetsledningen definierar företagets värdeord lika för att ge ett enhetligt intryck 

(se 2.2). I tabell 6 går det att utläsa vad Arpi och Molin associerar till värdeorden och i överlag 

resonerar företagsledningen mycket lika vad värdeorden innebär. Enligt figur 7 är bilder som både 

Arpi och Molin ansåg överensstämma med värdeordet urban bild två, fyra, fem, sex, åtta samt tio 

(bilaga 1). Dock ansågs endast bild två och åtta återspegla värdeordet attityd (bilaga 1). Vid frågan om 

vilka bilder som överensstämmer med värdeordet gemenskap valdes bild fyra och nio (figur 7). När 

Arpi valde bilder som stämmer överens med gemenskap menade hon på att alla bilder tillhörande The 

Shoelace Brand Stockholms Instagramkonto tillhör den gemenskapen som automatiskt uppstår när en 

användare väljer att följa företagets Instagramkonto. De bilder som blir valda flest gånger för 

värdeordet glädje är bild ett, fyra, nio och elva (figur 7). Det gemensamma för bild ett, nio och elva 

(bilaga 1) är att bilderna innehåller en leende kvinna vilket även är det centrala objektet i bilden. Arpi 

som menade på att gemenskap är en del av glädje väljer värdeordet glädje för bild nummer fyra. Detta 

på grund av att det är två personer som sitter i bilen med benen utanför och verkar skratta, avkodat 

från benens poseringar (bilaga 2). Vid val av bilder som stämmer överens med värdeordet 

personifiering blir alla bilder valda minst en gång (figur 7). Arpi som valde alla bilder menade på att 

alla personer som ser bilderna kan identifiera sig med någon av bilderna. Detta eftersom skosnörena är 

unika och alla i målgruppen är individer med egna personligheter. Vidare resonerade Arpi att 
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skosnören hjälper personer att uttrycka sin identitet då de kan välja olika uttryck vilket sedermera 

återspeglas i bilderna med de olika typerna av skosnörena (bilaga 2).  

 

 

 

Figur 8  - Bilder associerade till manligt, kvinnligt och unisex. Respondenterna ombads att 

kategorisera bilderna efter ett av följande alternativ. 

 

När företagsledningen ombads att kategorisera bilderna efter orden manligt, kvinnligt samt unisex 

upplevde Arpi att ingen av de elva utvalda Instagrambilderna antydde på det manliga (figur 8). Detta 

eftersom att det antingen förekommer kvinnor eller tecken som exempelvis smycken och nagellack i 

alla bilder. En bild läses genom tecken som sedan tolkas och kodas efter samhällets normer vilket ofta 

sammankopplas med det kvinnliga och manliga könet (se 2.3 och 2.7). Däremot menar Arpi på att de 

bilder som försöker anspela på det manliga kan tolkas som unisex. Bilder som kan anses som unisex 

pekar Arpi ut som bild tre, sju och åtta (figur 8). Molin ansåg även att bild sju visar en unisex-känsla. 

Detta på grund av de camouflagefärgade skosnörena kopplas till manligt medan händerna till 

kvinnligt. Mörka färger samt naturmaterial- och mönster som exempelvis läder förknippas med 

manlighet (se 2.4). Vidare menar Molin att de bilder som visar på unisex är bilderna ett, två och tio på 

grund av omgivningen där bilderna är tagna eller outfiten personen i bilden bär (bilaga 2). Gemensamt 

i bild två och tio är att personen i bilden är svartklädd och bär en huvudbonad. Svart är en färg som 

anspelar på makt och auktoritet (se 2.4).   
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4.3 Analys av intervju med Adrian Pehrson 

Då Pehrson ser en Instagrambild menade han på att det första han reflekterar över är om bilden 

förmedlar en känsla, upplevs som yrkesskickligt fotograferad, är redigerad och i så fall hur. Mer 

ingående beskrev Pehrson att han resonerar över hur bilden är tagen, vinklar, bländare på objektivet 

och skärpedjup. Han menar även att en avgörande faktorer för hur bilden upplevs är ljuset, färgerna 

och om horisonten är rak (bilaga 4). Det gäller att tänka igenom vad det är för känsla bilden ska 

förmedla, vilka element som krävs och hur elementen ska komponeras för att förmedla det önskade 

budskapet. Då patos berör mottagaren känslomässigt är det något som används flitigt i 

bildsammanhang (se 2.6). Det är därför viktigt att eliminera överflödiga element samt element som 

stör kompositionen menade Pehrson. En ytterligare viktig aspekt att ha i åtanke då man fotograferar 

Instagrambilder menade Pehrson är att bilderna blir beskurna. Detta är en avgörande faktor då man 

fotograferar själva bilden. Instagram använder nämligen ett visst rektangulärt format som gör att 

bilden kommer ges ett fyrkantigt intryck och därmed kommer delar av originalbilden beskäras 

automatiskt. Det är även viktigt att ha i åtanke att Instagrams bildstorlek påverkar vad som syns i en 

bild (bilaga 4). Man bör därmed reflektera över hur små elementen i bilden blir i Instagramformatet 

för att försäkra sig om att viktiga element tydligt framgår trots den minimala bildstorleken. En annan 

aspekt att ha i åtanke är fotoprinciper. Det finns olika fotoprinciper att arbeta efter för att stärka 

bildspråket (2.5.2). Pehrson uppgav att han arbetar med fotoprinciper som exempelvis rule of thirds 

och gyllene snittet till en viss del. Det är dock inget han utgår från som regel när han fotograferar 

eftersom han upplever att fotoprinciperna då snarare begränsar än främjar (bilaga 4).  

 

Ställ inte bara objektet mitt i bilden, utan reflektera kring vad som händer med bilden 

om du placerar objektet på en annan plats. Flytta runt kameran och testa, men bevara 

fortfarande fokuset på objektet. Kompositionen har nämligen en avgörande roll för ett 

levande intrycket (Pehrson, 2018). 

 

När en person besöker ett Instagramkonto syns nio miniatyrbilder i flödet som skapar ett avgörande 

helhetsintryck för besökaren. Ett enhetligt flöde genererar i fler följare som i sin tur kan leda till 

potentiella köpare. Bilderna som syns i flödet bör därför ge ett väl genomarbetat intryck för att skapa 

ingivelsen av ett bra flöde uppgav Pehrson (bilaga 4).  

För att skapa en identitet samt igenkänningsfaktor är det viktigt att ett instagramkonto är konsekvent 

(se 2.5.1). Pehrson menade på att ett enhetligt och snyggt Instagramkonto skapas då det alltid finns en 

viss typ av återkommande färg eller ton i bilden (bilaga 4). Färg har nämligen en kommunikativ 

funktion i bilder. Det innebär att färg ska hjälpa till att skapa stämning, attrahera, informera, 
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strukturera och pedagogisera (se 2.4). Vidare utvecklade Pehrson resonemanget genom att klargöra att 

färgerna även är det som ger en bild ett levande intryck utan att innehålla personer (bilaga 4). För att 

uppnå detta förklarade Pehrson att företaget kan leka med teman och försöka få fram färgen på 

skosnörena på flera ställen i bilden. Exempelvis vid alla hjärtans dag skulle företaget kunna sälja röda 

skosnören som visas i bild tillsammans med andra röda element som exempelvis ett par röda rosor.  

  

Om det finns en återkommande utstickande färg drar det till sig ögat. Exempelvis om 

det finns något rött på varje bild kommer den röda färgen fånga ögats uppmärksamhet. 

Det är dock viktigt att den röda färgen alltid är beständig och att man redigerar bilden 

så att det ger illusionen av den röda färgen alltid har samma ton. Genom att använda 

sig av en beständig färgton skapas även enhetlighet. Tänk igenom olika platser vart 

färgen återfinns och ta bilder där (Pehrson, 2018). 

 

Pehrsons tre tips för ett bra fotografi är förarbete, ljus och redigering. Med förarbetet menade Pehrson 

att fotografen bör försöka se bilden i sitt huvud innan kameran tas fram och fotograferar. Det är viktigt 

att reflektera över vad som finns i omgivningen och hur det går att leka med i färg och form. Gällande 

ljus är det viktigt att tänka på hur ljuset faller och i vilka ljusförhållanden det lämpar sig att bäst 

fotografera. Beroende på hur ljuset och i vilka ljusförhållande bilden fotograferas skapas olika 

skuggor och kontraster. Genom att analysera i fall fotografiet ska tas inomhus eller utomhus samt 

kring hur skuggorna faller vid själva fotograferingen förenklas efterarbetet vid redigeringen förklarade 

Pehrson. Vidare menade Pehrson att redigeringen är vad som utgör halva bilden. Det är genom 

redigeringen fotografen kan utmärka en egen stil. Flera personer kan ta en bild av samma motiv, men 

det är redigeringen som gör att bilderna särskiljer sig gentemot varandra (bilaga 4). Vid redigering av 

bilder använder sig Pehrson av Adobe programmen Lightroom och Photoshop. Lightroom används för 

enklare redigering som att öka ljus, kontrast och skärpa. Fördelen med Lightroom är att det går att 

redigera många bilder genom att kopiera en bilds redigering och i ett klick har flera bilder redigeras på 

samma sätt. Photoshop använder Pehrson för mer avancerad redigering som exempelvis hudretusch 

eller när ett element elimineras från bilden. Vid bildredigering direkt i mobiltelefon använder sig 

Pehrson av applikationen VSCO för övergripande redigering och applikationen Snapseed för enskilda 

delar i bilden. Pehrson uppgav även att han arbetar mycket med färger vid redigering av bilder, 

eftersom det ofta är svårt att välja omgivningens färg på förhand. Pehrson underströk att han undviker 

överdrivna färgeffekter och arbetar därför mycket med att höja och dämpa färger. Enligt Pehrson är 

det viktigaste att tänka på vid redigering är att bilden ska se naturlig ut och förmedla en känsla (Bilaga 

4). Det kan vara lockande att prova Instagrams olika inbyggda filter samt effekter. Det är dock är 
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bevisat att ett Instagramkonto bör hålla sig till samma redigeringsverktyg för alla bilder som 

publiceras (se 2.5.1).  

 

För att bygga ett starkt varumärke är det av största vikt att förse konsumenter med material på 

Instagram som väcker entusiasm. Genom det skapas en tvåvägskommunikation som främjar 

kundrelationer och möjliggör för en utveckling som skapar förtroende hos mottagaren (se 2.5). Bild 

nio, tio och elva fångade inte Pehrsons intresse då han ansåg att bilderna förmedlade en ogenomtänkt 

känsla samt en icke-enhetlig redigering. Bilderna skulle lika väl kunna dyka upp i hans flöde som 

någon vän lagt ut i ett alldagligt sammanhang (bilaga 4). Den bild Pehrson däremot upplevde som 

mest tilltalande var bild fyra. 

  

Jag tycker om den här bilden för att det händer grejer och det finns en känsla av frihet. 

Det finns även fokus i bilden, ett djup och bilden är tagen i en vinkel som gör 

bakgrunden blurrig samtidigt som jag ändå ser vad det är. Det känns som en 

lifestylebild och jag gillar dessa typer av bilder. Samtidigt skulle det kunna vara en 

produktbild, men likaväl som för skorna eller bilen (Pehrson, 2018). 

  

Reklambilder säljer oftast mer än en produkt, vilket innebär att reklambilder även säljer en livsstil, 

dröm, förhoppning eller identitet (se 2.6). Utöver bild fyra uppskattade Pehrson bild sju och två. Bild 

sju tyckte Pehrson om eftersom han upplevde att det fanns en kreativ tanke bakom bilden som 

användes för att skapa en kul samt annorlunda lösning. Bild två ansåg Pehrson också ha tanke bakom 

sig med ljuset samt en bra posering för bilden. Pehrson vidareutvecklade resonemanget med att 

helhetsintrycket kändes proffsigt samt att han uppskattade kontrasten mellan den ljusa miljön och de 

mörka kläderna (bilaga 4). Kontrasten mellan den ljusa miljön och de mörka kläderna innebär att 

bilden är stilren och inte innehåller några störande objekt. Bilden använder sig även av fotoprincipen 

negativa utrymmen då den vita miljön kan liknas vid ett tomt utrymme som används för att definiera 

motivet i bilden (2.5.2). 

 

Pehrson ansåg att The Shoelace Brands fysiska produkt överensstämde med vad han såg i de utvalda 

Instagrambilderna (bilaga 4). Däremot uppgav Pehrson att han förmodligen inte skulle uppfattat 

bilderna som reklambilder, om han inte redan visste att bilderna var från ett skosnöre-företags 

Instagram. Dock påpekade Pehrson att de bilder där företaget försöker framhäva skosnörena kan 

uppfattas som reklambilder som exempelvis bild sju och tre, där fokuset i bilden är på skosnörena 

vilket gör att mottagaren automatiskt dras in i bilden. Pehrson rekommenderade att The Shoelace 
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Brand Stockholm bör börja använda sig av bilder där snörena visas tydligare för att visa på att det är 

just skosnören som säljs. 

 

Man fångar in potentiella kunder genom sitt bildflöde och det är viktigt att tänka 

igenom klicken på en profil. Redan vid det första klicket är det viktigt att det syns 

killar för att fånga unga män (Pehrson, 2018 ).  
 

Engagemang hos konsumenterna skapas genom varumärkesassociationer som uppmuntrar 

konsumenten till att identifiera sig med varumärket (se 2.1 och 2.1.2). För att fånga Pehrsons 

engagemang och intresse skulle manliga bilder krävas i kommande Instagrambilder, där fokuset skulle 

vara på manliga skomodeller. Pehrson upplevde nämligen sig inte tillhöra The Shoelace Brand 

Stockholms målgrupp utifrån bildmaterialet, då han inte ansåg någon bild som manlig. Detta eftersom 

det förekom kvinnor samt kvinnliga element som strumpbyxor och nagellack i samtliga bilder (bilaga 

4). Utifrån bilderna beskrev Pehrson företagets målgrupp som den eleganta unga kvinnan med intresse 

för bloggar samt tillhörande den övre medelklassen. Trots detta upplevde Pehrson bild två, fyra, sju 

och åtta som unisex (bilaga 1 och bilaga 4). Bild två ansåg Pehrson som könsneutral eftersom det lika 

gärna kunde varit en kille i bilden med den poseringen, klädseln och färgerna. Bild fyra förmedlade ett 

unisex uttryck eftersom det inte var något fokus på ett kön i bilden utan istället på en känsla. Bild sju 

och åtta upplevdes som unisex eftersom att Pehrson förknippar camouflage med unisex samt att bild 

åtta leker med kombinationen av klackar och kängor (bilaga 4).  
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer frågeställningarna från kapitel ett besvaras med hjälp av data- och 

analysavsnittet.  

5.1 Slutsatser 

Vårt syfte har varit att ta reda på hur ett företag bör utforma sina Instagrambilder för att 

uppfattas enligt företagets kärnvärden och förmedla en unisex-känsla för att skapa ett 

attraktivt Instagramflöde.  

 

Med forskningsfrågorna som utgångspunkt har slutser av denna studie baserats på intervjuer med 

representanter från målgruppen, The Shoelace Brand Stockholms företagsledning samt en 

yrkesverksam fotograf. Studien är inte en vetenskaplig sanning utan fungerar som ett underlag för att 

skapa Instagrambilder som tilltalar målgruppen. Delfrågor tas upp och besvaras i delkapitel nedan. 

 

5.1.1 Hur skapar man ett enhetligt Instagramflöde med intresseväckande och 

tilltalande innehåll på Instagram? 

Ett enhetligt Instagramflöde med intresseväckande och tilltalande innehåll skapas då man använder 

sig av bilder som upplevs som professionellt fotograferade och anpassade efter målgruppens 

värderingar. Bilderna i flödet bör förmedla en genomarbetad känsla genom dess komposition, 

ljussättning, element, djup, vinkel och skuggor. Bilderna ska därefter redigeras med återkommande 

redigeringsverktyg så att en specifik färg eller färgton finns i vardera bild. Bilderna ska visa en 

variation av såväl produkter som personer för att skapa ett intresseväckande flöde. Dock bör 

produktbilderna undvika att visa produkten i förpackningen, utan istället visa produkten i en 

användarkontext.  

 

Att respondenterna från målgruppen uppgav att de betraktar en bild på Instagram en till tre sekunder 

antyder att engagemanget för Instagrambilder är lågt och att bilden inte får mycket tid att fånga 

mottagarens intresse. Detta tyder på att ett företag måste skapa bilder som fångar målgruppens intresse 

vid första anblick och med bilder som inte kräver någon djupare eftertanke. The Shoelace Brand 

Stockholms målgrupp uppskattar att se sina vänner och ansikten i sitt Instagramflöde, vilket är tecken 

som fångar målgruppens intresse. Därför bör The Shoelace Brand Stockholm hålla en vänskaplig 
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tonalitet och använda sig utav människor i sina Instagambilder. Företag bör alltså utforma bilder som 

anspelar på målgruppens patos för att väcka känslor hos mottagaren samt visa på hög kvalitet som 

mottagaren vill uppnå. Studien visar på att The Shoelace Brand Stockholms målgrupp uppskattar 

symboliska bilder som anspelar på humor, men även bilder som återspeglar målgruppens intressen 

som exempelvis träning- och resebilder. Dessa bilder bör vara tagna i en spännande, inspirerande eller 

varierande miljö. Exempelvis skulle ett par skosnören kunna appliceras i ett träningssammanhang där 

skosnörena klär ett par gympaskor på en individ som vistas i en inspirerande gymmiljö. Eftersom 

majoriteten av The Shoelace Brand Stockholms målgrupp använder Instagram tio gånger per dag 

skulle företaget kunna posta flera inlägg per dag för att komma högst upp i målgruppens 

Instagramflöde. Därmed kan The Shoelace Brand Stockholm underhålla sina kunder och skapa 

engagemang då dessa oftast betraktar bilder på Instagram vid tristess och transportsträckor.  

 

För att skapa ett enhetligt Instagramflöde är det avgörande hur de översta nio miniatyrbilderna 

visualiseras och fångar intresse hos potentiella konsumenter vid första anblick. För att skapa ett 

konsekvent konto och locka följare med dessa nio översta bilder bör alla bilder innehålla en 

återkommande färg eller ton samt ge ett välarbetat intryck. En färg som fångar målgruppens 

uppmärksamhet samt attraherar är färgen röd, vilket skulle kunna vara ett genomgående färgtema i 

Instagramflödet. Det är inte nödvändigt att utgå från själva färgen vid fotograferandet, även om det är 

önskvärt, då det kan vara svårt att i förhand veta omgivningens färger. Det man däremot måste tänka 

på vid själva fotograferingen är att genomgå ett väl grundat förarbete kring tecken samt dess 

komposition för att förmedla rätt budskap. Tänk därför ut hur bilden ska se ut innan själva 

fotograferandet påbörjas. Exempelvis bör inte en bild innehålla en detalj som målade naglar om den 

ska anspela på det manliga. Viktigt med förarbetet är även att reflektera över djup, vinkel, ljus, 

beskärning och skuggor. Det bör exempelvis övervägas vilket objekt i bilden som bör vara i fokus, 

vad som ska vara blurrigt och vilken vinkel bilden fotograferas ifrån. Faktorer som om bilden ska 

fotograferas inomhus eller utomhus samt med vilken typ av ljussättning för att skapa rätt skuggning 

och kontrast bör övervägas. Bilden bör även uppfattas som professionellt tagen och då man kan 

förhålla sig till de fotografiska principerna: ledande linjer, förgrund, rule of thirds , stilrenhet, 

inramning, symmetri, grafisk bild och negativa utrymmen. Det är även viktigt att hålla en rak horisont 

samt visa på kreativitet. Slutligen bör alla Instagrambilder vara konsekvent redigerade.  

 

Bilderna bör redigeras i dator med hjälp av redigeringsprogrammen Adobe Lightroom samt Adobe 

Photoshop för att ge ett professionellt intryck. För enklare redigering kan mobilapplikationerna VSCO 

och Snapseed användas. Vid redigeringen bör en kontrast mellan skosnörena och resterande objekt 

skapas för att tydligt kunna visa på vilken produkt företaget säljer. Fotografierna bör dock ej 
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överredigeras utan förmedla ett naturligt och trovärdigt intryck. Eftersom The Shoelace Brand 

Stockholms främsta marknadsföringskanal är Instagram bör bilderna på företagets Instagramkonto 

tydligt förmedla vad det är för produkt företaget säljer och vem som är avsändaren. Trots att 

produkten tydligt ska synas bör företaget växla mellan produktbilder och bilder där människor 

förekommer för att skapa den vänskapliga tonaliteten samt variation. För att tilltala målgruppen bör 

företaget undvika förpackningsbilder och använda produktbilder där produkten fysiskt används som 

en stilguide för mottagaren. 

 

5.1.2 Vad påverkar om en Instagrambild upplevs feminin, maskulin eller 

unisex?  

Faktorer som påverkar om en Instagrambild upplevs som feminin, maskulin eller unisex är personen i 

bilden, posering, element och beteenden. 

 

Bilder som fokuserar direkt på en kvinna som motiv upplevs i överlag som kvinnliga. De gånger en 

bild kan anses unisex trots att en kvinna är motivet i bilden är om bilden snarare fokuserar på att 

förmedla en känsla än själva könet. Dessa bilder där känslan är i fokus skulle kvinnan kunnat bytas ut 

mot en man, men ändå bevara samma känsla. Hur en person poserar i bilden har även en stor inverkan 

i hur bilden upplevs. Står personen med benen i kors eller på tå upplevs bilden som kvinnlig medan en 

mer avslappnad självsäker posering indikerar på manlighet. Bilderna påverkas även beroende på vilka 

element som bilden innehåller. Rosa, ljusa färger, kläder, strumpbyxor, relationer, smink, långt hår, 

nagellack och smycken är element som associeras till kvinnligt. Enklare klädsel, neutrala färger, blått, 

grönt, motorer, mod, kängor, bilar, läder och träning anses som manligt. Vitt, svart, 

camoflagemönster, sneakers och jeans är fenomen som respondenterna anser som unisex. 

Undersökningen visar även på att det är ett kvinnligt beteende att fotografera en fin komponerad bild 

samt vid festliga tillfällen. Maskulina bilder upplevs mer opretentiösa och innehåller mörka färger 

samt mer mod. För att en bild ska uppfattas som unisex krävs ett samspel mellan det kvinnliga och 

manliga. Respondenterna i studien uppmuntrar till mer variation i könsfördelningen i bilderna och 

anser även att elementen bör anpassas för att tilltala män. På så sätt skulle unga män kunna tilltalas av 

de manliga bilderna samt identifiera sig med bilderna. Unisex-bilder är uppskattade av respondenterna 

i studien och bör därför även förekomma i större utsträckning. 
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5.1.3 Vilka element bör en Instagrambild vara uppbyggd av för att läsas utifrån 

företagets nya kärnvärden: urban, attityd, gemenskap, glädje och personifiering?  

Det som påverkar i fall en bild uppfattas enligt värdeorden: urban, attityd, gemenskap, glädje och 

personifiering är vad kontexten i bilden tillsammans med de olika elementen i en bild förmedlar. 

 

Element som associeras till urban är storstäder och förorter. Dessa element bör vara spännande samt 

visa på ett nytänk genom att visa upp en produkt på ett annorlunda eller kreativt sätt. Andra element 

som anses vara urbana är modemedveten stil och kamouflagemönster. Detta går att återspegla genom 

att ta bilder i förorts- eller storstadsmiljöer som bland annat tunnelbanan. Kreativiteten skulle kunna 

återspeglas genom symbolik i bilderna. Exempelvis skulle skosnören kunna används som axelrem till 

en väska på en stilmedveten storstadstjej.  

 

När element som hatt, kängor, tatueringar samt en avslappnad posering visas i en bild indikerar det på 

attityd. Ett annat viktigt element för att visa på attityd är en annorlunda omgivning eller om motivet är 

fotograferat på en udda plats. Attityd skulle kunna återspeglas med en tatuerad man eller kvinna iförd 

kängor, som pryds med skosnörena, dinglande med benen från ett höghustak. 

 

När fler än en person är motivet i en bild visar det på gemenskap. Dessa personer behöver 

nödvändigtvis inte visa hela kroppen utan det räcker med antydan på att det finns fler än en person 

med i bilden. Målgruppen kopplar gemenskap till sin familj och vänner, därav är det viktigt att 

förmedla en inbjudande känsla med bilderna för att återspegla värdeordet. En bild skulle kunna bestå 

utav flera par ben som är iklädda sneakers med roliga skosnören på ett dansgolv fyllt med ballonger 

för att uttrycka gemenskap i ett roligt önskvärt sammanhang. 

 

För att en bild ska uppfattas som glädjefylld bör bilden antingen innehålla personer som ser glada ut 

eller starka färger som gul och röd. Andra element som kopplas till glädje är behagligt klimat, pool, 

semester och natur. Ordet glädje associeras även med roliga aktiviteter, vänner, sol samt fina platser. 

En bild kan utformas glädjefyllt genom att bland annat bestå av ett kompisgäng som hänger vid 

vattnet. Produkten ska framställas på ett naturligt sätt och passa in i kontexten för att upplevas som 

äkta glädje. Undvik därför att placera in produkten i en onaturlig kontext som känns tillgjord. 

Exempelvis att en glad tjej håller en skosnörensförpackning i en pool.  

 

Om en bild ska förmedla ordet personifiering bör bilden visa på en personlig eller unik stil. För att 

skapa detta kan element med mycket karaktär som sticker ut ur mängden användas för att indikera på 
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hur man kan identifiera sig själv med produkten. Detta kan återspeglas genom att en person med 

markant udda klädstil bär ett par vita sneakers med designade skosnören för att påvisa hur skosnörena 

hjälper personen att personifiera sig.  

 

5.2 Diskussion  

Varje samhälle präglas av normer och därför är det av intresse att undersöka vilka förhållningssätt 

som finns kring genus. Det framgår tydligt utifrån studien att det finns inpräglade mönster kring vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt. Det feminina förknippas med det mjukare och ljusare 

medan det manliga förknippas till det hårda och mörka. Trots att man ofta eftersträvar att frångå 

stereotyper präglas svenska samhället enormt mycket av stereotyper och förutfattade meningar. Under 

åren har flera olika unisexmanifestationer i samhället ägt rumt för att försöka bryta könsbarriärerna 

och då nya unisexfenomen accepteras utvecklas unisextrenden, vilket gör att samhället blir allt mer 

jämställt mellan män och kvinnor. Som företag är det därmed viktigt att resonera kring vilket 

ställningstagande man vill förhålla sig till gällande könsstereotyper för att antingen bryta eller anspela 

på dessa för att tilltala sin målgrupp.  

 

Ett företag bör även reflektera över vilka värdeord de väljer eftersom det är vad som utgör företagets 

grund. Det är viktigt att anpassa värdeorden så att målgruppen förstår värdeorden och kan relatera till 

dessa. Därmed är det viktigt att ha god kännedom om sin målgrupp. Företaget bör även fokusera på att 

förmedla en viss typ av känsla och det är därmed viktigt att inte välja allt för många värdeord för att 

inte uppfattas som tvetydiga. Värdeorden bör i sin tur återspeglas i allt företaget gör vilket även 

innebär att det bör återspeglas i deras Instagrambilder.  

 

Instagram är ett nytt forum som det inte finns mycket tidigare forskning kring. Därför är det intressant 

att undersöka hur dess användare ser på applikationen samt den marknadsföring som sker på forumet. 

Med Instagram har en ny typ av reklambilder vuxit fram i och med att det är ett enkelt verktyg för 

företag att synas samt hitta nya kunder. När respondenterna i denna studie fick frågan om de 

uppfattade de elva Instagrambilderna som reklambilder svarade de flesta delvis. Detta tyder på att 

Instagramanvändare är medvetna om att reklam sker på applikationen men att den sker på ett mer 

diskret sätt än reklambilder som exempelvis en tidningsannons. Tilltalar bilderna mottagaren 

tillräckligt på Instagram kommer det generera i att mottagaren aktivt börjar följa företagskontot, vilket 

i sin tur innebär att konsumenten frivilligt och ständigt kommer att mötas av företagets reklambilder.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att fotografera nio bilder utifrån studiens underlag som publiceras på 

ett Instagramkonto. De nio bilderna utgör ett avgörande helhetsintryck och varje bild kan sedan 

studeras mer individuellt av åskådaren. Bilderna kan sedan utvärderas i fall de tilltalar målgruppen 

samt om flödet upplevs som enhetligt och intresseväckande. Även hur målgruppen reflekterar kring 

kärnvärdena glädje, personifiering, urban, gemenskap och attityd kan vidareutvecklas genom att 

intervjua fler personer för att få en djupare förståelse i hur målgruppen uppfattar orden och vad som 

associeras till begreppen. Vidare förslag på forskning är att studera hur genus skildras i sociala medier 

som exempelvis Instagram. På detta vis kan man vidareutveckla vad som skildras som manligt 

respektive kvinnligt vad gäller element, beteenden och poseringar.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 - De 11 bilder som analyserats 
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Bilaga 2 - Intervjuguide, företagsledning 

 

Berätta om The Shoelace Brand Stockholms:  

- Produkter 

- Historia 

- Vision/affärsidé 

- Målgrupp 

- Vilka associationer vill du att folk ska ha till varumärket? 

- Antal anställda 

- Vart sker försäljning 

- Vilka är era återförsäljare 

- Konkurrenter? 

- Vad är er position på marknaden? Hur särskiljer ni er från konkurrenter? 

- Varför repositionerade ni er? Och vad har det inneburit; vad har ni gjort i samband med detta 

förutom ny logotyp? 

- Roller och anställda inom företaget?  

 

Har ni någon strategi för er Instagram? 

- Är det primära målet? (Inspirera/kampanjer) 

- Samarbetar ni med influencers?  

 

Vilken typ av enhet använder ni när ni skapar material för Instagram?  

- Systemkamera? 

- Mobil (modell)?  

 

Bildanalys: 

- Vilken bild fångar din uppmärksamhet först?  

- Är det även den bild du upplever som mest tilltalande? 

- Finns det någon bild som inte fångar ditt intresse? 

- Kan du plocka ut tre bilder som du känner dig mest nöjd med och som även återspeglar 

företaget? Varför? 

- I era bilder är det främst kvinnor. Hur ser du på det?  

- Har ni någon statistik på era följare? Vet du om det är mest kvinnor eller män? 

- Kan du sätta ut post-it lappar för manligt, feminint, unisex? Förklara resonemanget.  
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Era kärnvärden är: urban, attityd, gemenskap, glädje och personifiering 

- Hur kom ni fram till dessa ord? 

- Kan du berätta med en mening/kortvad dom innebär? 

- Kan du plocka ut bilder som överensstämmer med orden? 

 

Övrigt: 

- Fråga om hen har något mer att tillägga. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide, målgruppen 

Inledande frågor: 

- Kön?  

- Ålder? 

- Vad är din sysselsättning? 

- Vart bor du någonstans? 

 

Instagram: 

- Hur ofta använder du Instagram? (1 gång om dagen, fler än en gång om dagen, någon gång i 

veckan. Om dagligen: 1-5ggr, 6-10ggr, mer än 10ggr)  

- När kollar du på Instagram (situation) 

- Hur lång tid kollar du på en bild? (Be respondent öppna Instagram) 

- Vad gillar du att se i ditt instagramflöde? - tex Livsstil, produkter, erbjudande, kändisar, 

vackra bilder? 

- Har du hört om varumärkena Lush Laces och The Shoelace Brand Stockholm? 

 

Bildanalys:  

- Vilken bild fångar din uppmärksamhet först? 

- Vilka tre bilder tycker du bäst om? 

- Finns det någon bild som inte fångar ditt intresse? Välj två bilder.  

- Tycker du att bilderna överensstämmer med produkterna (Visa bilder och en produkt) 

- Hur tycker du att produkterna återspeglas i bilderna? 

- Vilken eller vilka bilder får dig att inspireras till att köpa skosnören? Välj två bilder. 

- Uppfattar du dessa bilder som reklambilder? Varför? 

- Skosnöre som produkt som en feminin, maskulin eller unisex produkt? 

- Genom att kolla på bilderna, kan du beskriva företagets målgrupp och tror du att du är en 

person som tillhör målgruppen? Varför? 

- Föredrar du att se personer i bilderna eller föredrar du mer “produkt” bilder? 

- I bilderna är det främst kvinnor. Hur ser du på det?  

- Skulle du uppskatta att se en variation av män och kvinnor i bilderna? 

- Företaget beskriver sig själva med orden: urban, attityd, gemenskap, glädje och 

personifiering . Kan du berätta vad du associerar med dessa ord och plocka ut bilder som 

överensstämmer med vardera ord & beskriva varför? 
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- Vad associeras du med manligt och kvinnligt? Kan du sätta ut post-it lappar för manligt, 

feminint, unisex? och sedan förklara resonemang  

 

Övrigt: 

- Vad skulle företaget kunna göra för att fånga ditt intresse? 

- Fråga om hen har något mer att tillägga.  
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Bilaga 4 - Intervjuguide, Adrian Pehrson 

Inledande frågor: 

- Hur fick du ditt fotointresse och hur länge har du fotat? 

- Vad tycker du är roligast att fotografera? 

- Vilket är det roligaste fotojobbet som du gjort? Varför? 

 

Instagramfrågor: 

- Hur arbetar du för att skapa ett enhetligt instagramflöde på ditt Instagramkonto?  

- Kan du beskriva vad som utmärker ett snyggt instagramflöde enligt dig? 

- Vad är det första du tänker på i en bild (på instagram) när du ser den? 

- Eftersom att en Instagrambild (och digitala bilder överlag) ofta är väldigt små, hur kan man 

tänka för att bilden ska få så bra förutsättningar som möjligt? 

 

Fototeknik: 

- När du fotar, tänker du på olika fotoprinciper som exempelvis gyllene snittet, rule of thirds? 

Förklara gärna varför. 

- Brukar du tänka igenom färgkombinationer när du fotograferar? Varför/hur? 

- Hur kan man skapa en bild som känns levande utan att använda sig av personer? 

- Vad skulle du säga att dina topp tre tips för ett bra foto är? 

 

Redigering: 

- Vilka redigeringsverktyg använder du?  

- Använder du några redigeringsappar i mobilen? 

- Vad är viktigast att tänka på när man redigerar bilder enligt dig? 

 

Bildanalys: 

- Vilken bild fångar din uppmärksamhet först? Motivera gärna varför. 

- Är det även den bild du upplever som mest tilltalande? Motivera gärna varför. 

- Kan du välja ut de tre bilder som du gillar mest? Varför/motivera! 

- Finns det någon bild som inte fångar ditt intresse? Motivera gärna varför. 

- Uppfattar du dessa bilder som reklambilder? Varför? 

- Uppfattar du att produkterna överensstämmer med bilderna? (visa produkter) 

- Genom att kolla på bilderna, kan du beskriva företagets målgrupp och tror du att du är en 

person som tillhör målgruppen? Varför? 
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- Skulle du kunna kategorisera bilderna efter: manligt, kvinnligt, unisex? Förklara gärna 

resonemang. (post it) 

 

Övrigt: 

- Vad skulle företaget kunna göra för att fånga ditt intresse? 

- Fråga om hen har något mer att tillägga. 
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