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Abstract  

 

The aim of this study is to analyze the functional beverage NOCCO’s Instagram account. The 

purpose is to expose how they use discourses of health and fitness in their marketing. In 

particular we analyze the social actors in the pictures. The theories in this study is based on a 

social semiotic theory of communication and an assumption that we live in The new public 

health era. The method applied is a qualitative multimodal critical discourse analysis 

(MCDA). The study examines how the social actors are used for marketing purposes, how 

they are represented in the pictures and in which settings they are placed in. The results 

shows that NOCCO uses discourses of health and exercise in their marketing on Instagram. 

NOCCO appears as a healthy product due to its association with exercise and fit social actors.  

 

Keywords: multimodal critical discourse analysis, social semiotics, Instagram, social actors, 

health, fitness, NOCCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tackord till vår handledare 

 

Vi vill ägna ett stort tack till vår handledare Göran Eriksson som har varit ett otroligt bra stöd 

och visat stort intresse i vårt ämne. Tack för att du inspirerat och guidat oss i rätt riktning 

under hela arbetets gång och tack för tiden du lagt ner på oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ......................................................................................................................................... 2 
2.1 Funktionsdrycken NOCCO ................................................................................................................ 2 
2.2 Sociala medier och marknadsföring ............................................................................................. 4 

3. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 5 

4. Tidigare forskning ......................................................................................................................... 6 

4.1 Hälsohets, hälsotrender och individen ........................................................................................ 7 
4.2 Instagram och ideal ............................................................................................................................. 8 

4.2.1 #health på Instagram ................................................................................................................................10 
4.3 Marknadsföring på sociala medier..............................................................................................12 

4.3.1 Influencers och marknadsföring ..........................................................................................................12 

5. Teoretiska utgångspunkter .......................................................................................................15 

5.1 New public health och empowerment........................................................................................15 
5.2 Socialsemiotisk teori av kommunikation .................................................................................15 

5.2.1 Representation av sociala aktörer.......................................................................................................17 

6. Material och metod .....................................................................................................................18 

6.1 Material och urval ..............................................................................................................................18 
6.2 Metod - Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) ..............................................................18 

6.2.1 Analysbegrepp .............................................................................................................................................19 
6.2.2 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................................20 

6.3 Studiens validitet och reliabilitet ................................................................................................21 

7. Resultatredovisning av analys ..................................................................................................23 

7.1 Hur fungerar de sociala aktörerna i marknadsföringssyfte? ............................................23 
7.1.1 Sociala aktörer som influencers ...........................................................................................................23 

7.2 Hur representeras de sociala aktörerna, i vilka miljöer placeras de i och vilka 

aktiviteter framhävs? ..............................................................................................................................25 
7.2.1 NOCCO är alltid träningsrelaterad ......................................................................................................25 
7.2.2 Strong is the new skinny? .......................................................................................................................28 

7.2.3 NOCCO romantiserar träning och skapar teamkänsla ...............................................................33 

8. Slutsats ...........................................................................................................................................36 

9. Diskussion ......................................................................................................................................38 

10. Sammanfattning.........................................................................................................................40 

Käll- och litteraturförteckning .....................................................................................................41 

Bilagor......................................................................................................................................................  

 

 

 



 1 

 

1. Inledning 

De senaste decennierna har det växt fram en ny era för folkhälsan som benämns The new 

public health era (Petersen & Lupton 1996). Med denna era har det även kommit en 

förväntan på individer att de ska ansvara för att ta hand om sina kroppar genom att vidta 

förebyggande åtgärder som att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiva (ibid. s. ix). Även om 

hälsa i någon bemärkelse alltid varit viktigt i de flesta samhällen så har, menar Petersen och 

Lupton (1996, s. 1), intensiteten och omfattningen av intresset för hälsorelaterade frågor ökat 

väsentligt. 

 

Denna era har medfört att det sedan 1970-talet skett en ökning av ny kunskap och aktiviteter 

vars huvudfokus varit att förbättra hälsotillståndet hos populationen. Mycket av denna 

kunskap fokuserar på en livsstil som kretsar kring kroppens utseende, dieter och träning 

(Petersen & Lupton 1996, s. 1). Individer i dagens samhälle söker aktivt information om 

förbättrad hälsa och välbefinnande (Svensson & Hallberg 2010, s. 48). Att ha en god hälsa 

indikerar idag en lyckad och god medborgare i det samhälle vi lever i (Petersen & Lupton 

1996, s. 65). Dagens värderingar om att individen själv tar ansvar över sitt välbefinnande, 

hälsa och livsstil är i grunden något positivt. Det finns dock en risk att individer istället 

skapar sin egna ohälsa och sjuklighet genom att främja en riskabel och ohälsosam livsstil som 

de tror är hälsosam. En anledningen till detta är att individen vill uppnå en idealisk och 

attraktiv kropp (Svensson & Hallberg 2010, ss. 48-49).  

 

Trenderna som existerar gällande hälsa har även resulterat i en stor marknad för 

hälsorelaterade produkter och tjänster som påstår sig ha hälsofrämjande effekter (Svensson & 

Hallberg 2010, s. 48). Idag finns det en stor efterfrågan av hälsorelaterade produkter och det 

är en marknad som ständigt växer och utvecklas (Krystallis & Chrysochou 2011, s. 213). Den 

globala marknaden för hälsofrämjande produkter förväntades vara värd 1 trillion dollar år 

2017 (Gordon & Hudson 2012).  

 

Med bakgrund i detta har det i Sverige under de senaste åren dykt upp flera olika sport- och 

funktionsdrycker på marknaden. Några av dessa är NOCCO, Celsius och Clean drink 

(NOCCO 2018; Celsiussverige 2018; Cleandrink 2018). Ett av de ledande varumärkena på 

funktionsdrycksmarknaden i Sverige idag är NOCCO. Namnet står för No Carbs Company 
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och de säger sig vara ett hälso- och träningsinriktat företag på deras egna hemsida (NOCCO 

2018). NOCCO, som många andra, marknadsför sig själva till stor del via Instagram där de i 

januari 2019 hade 193.000 följare. På deras Instagramkonto lägger de kontinuerligt upp bilder 

på deras produkter samt på personer och influencers som använder deras produkter 

(Instagram, NOCCO 2018). Under det senaste decenniet har marknadsföring på sociala 

medier slagit igenom. Det har blivit en stor fördel samt möjlighet för företag att marknadsföra 

sina produkter snabbt och med stort omfång. Det är med hjälp av sociala medier idag lättare 

att nå sina konsumenter än förr och det har även lett till att marknaden för olika produkter har 

slagit igenom stort (Lobstein, Landon, Thornton & Jernigan 2017, s. 21).  

 

Det finns forskning som visar att trender på Instagram har bidragit till att forma vissa 

beteenden, attityder och värderingar hos användare i relation till fitness och hälsa (Deighton-

Smith, Bell, Sumerson & Broder 2018, s. 468). I och med att hälsointresset i samhället växer 

och att hälsotrender har blivit ett stort fenomen på Instagram tycker vi att det är relevant att 

undersöka NOCCOs marknadsföring på Instagram. Därför syftar denna studie till att 

analysera NOCCOs Instagramkonto för att synliggöra hur de använder hälso- och 

träningsdiskurser för att marknadsföra sin produkt och hur de kopplas till värderingar och 

normer i dagens samhälle. Den tidigare forskningen har studerat hur Instagram används som 

verktyg vid marknadsföring, hur hälsa uppfattas och framställs i samhället och på Instagram 

samt hur innehåll på Instagram kan påverka beteenden. Det som blir nytt för vår studie är att 

vi vill undersöka hur en hälsorelaterad produkt, som påstår sig vara bra vid träning, associerar 

sig med träning och hälsa på Instagram. Studien ska genomföras med hjälp av en kvalitativ 

multimodal kritisk diskursanalys.  

 

 

2. Bakgrund 

Följande avsnitt innehåller relevant bakgrundsinformation om företaget NOCCO, deras 

funktionsdryck samt om råd och forskning gällande energidrycker. Det ges även en relevant 

inblick i hur marknadsföring kan fungera på sociala medier.  

 

2.1 Funktionsdrycken NOCCO  

I december 2014 lanserade NOCCO sin första funktionsdryck och har under dessa fyra år 

expanderat som företag och finns idag i över 30 länder (NOCCO 2018). Det svenska 
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företaget NOCCO är ett av många i Sverige idag som producerar funktionsdrycker. Följande 

information om drycken kommer ifrån deras egna hemsida1. NOCCO utnämner sig själva för 

att vara den mesta sålda BCAA-drycken i Sverige (NOCCO 2018). De har baserat sitt 

koncept på att skapa sockerfria funktionsdrycker med reducerat kolhydratsinnehåll, höga 

koffeinhalter, vitaminer och BCAA vilket är grenade aminosyror (ibid.). BCAA består av de 

essentiella aminosyrorna isoleucin, valine och leucin. Intag av BCAA tros hjälpa 

upprätthållandet av muskelvävnad och proteinsyntesen då aminosyrorna metaboliseras i 

musklerna. Användningen av BCAA sägs öka muskeltillväxten, förbättra återhämtningen för 

musklerna och intas ofta av personer som är fysiskt aktiva och tränar intensivt (Aminiaghdam 

2012, ss. 62-63). Drycken innehåller acesulfam k (E 950) samt acesulfamkalium vilket är ett 

syntetiskt sötningsmedel som är ca 130-200 gånger sötare än vanligt socker. Dock menar 

NOCCO att detta sötningsmedel inte är energigivande och innehåller därmed minimalt med 

kalorier. Därför är det enligt NOCCO ett hälsosammare alternativ till socker (NOCCO 2018). 

En NOCCO-burk innehåller ca 180 mg koffein vilket kan jämföras med två koppar kaffe. De 

säljer även en variant med högre koffeinhalt, NOCCO PWO, som innehåller 200 mg koffein 

(ibid.). 

 

NOCCO säger att deras funktionsdryck är en törstsläckare för alla fitness- och träningsfrälsta. 

De menar att drycken tagits fram för “...aktiva vuxna som tränar och som vill få i sig BCAA 

och annat som är positivt vid träning” (NOCCO 2018). NOCCO rekommenderar inte att 

barn konsumerar eller dricker deras funktionsdrycker då drycken inte är utvecklad för barn, 

inte heller deras koffeinfria dryck (ibid.). De rekommenderar inte heller att gravida eller 

ammande kvinnor konsumerar drycken. NOCCO påstår att funktionsdrycken är bra att dricka 

vid alla olika sorts träningssammanhang för att den innehåller aminosyror (ibid.). Dock 

klassas den även som en energidryck då den innehåller höga koffeinhalter, vilket går emot 

Livsmedelsverkets rekommendationer om att inte inta energidryck vid fysisk aktivitet. 

Livsmedelsverket (2018) råder individer till att inte dricka energidrycker för att släcka sin 

törst eller som vätskeersättning när man tränar eller anstränger sig fysiskt. De menar att 

funktionsdrycker/energidrycker med höga koffeinhalter kan ha negativa effekter för individen 

(Livsmedelsverket 2018). Undersökningar om energidrycker har utförts av experter i flera 

länder och av EFSA (den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) (EFSA 2018). 

Undersökningarna som den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har gjort visar att 

                                                 
1 Länk till NOCCOs hemsida www.nocco.com/sv/ 
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energidrycker inte är farliga vid måttlig konsumtion. Däremot kan för stor konsumtion av 

koffein leda till symtom som koffeinförgiftning och obehagliga koffeineffekter (ibid.). En för 

hög konsumtion av koffein kan även bidra till sömnproblem, huvudvärk, oro, yrsel, 

hjärtklappning och ångest (Livsmedelsverket 2018; EFSA 2018).  

 

NOCCOs produkter har blivit omtalade i flera medier i Sverige. De har bland annat nämnts i 

Aftonbladet under 2018 med rubrikerna Expertens varning för Nocco:“Det är oroväckande” 

och Så skadliga är de nya energidryckerna (Aftonbladet Plus 2018). Rubriker om NOCCO 

har även förekommit i Expressen under 2018 med rubriken Experter slår larm om trendig 

dryck: ”Kan ge skadlig effekt” (Expressen 2018). I nyhetsartiklarna har det diskuterats en hel 

del om försäljningen av NOCCO och huruvida drycken är positiv eller negativ för individen. 

Det har även förts diskussioner om att NOCCO blivit väldigt populär i Sverige och i Norden, 

att försäljningen ökat mest hos barn och ungdomar, att drycken innehåller höga mängder 

koffein och att drycken är populär hos träningsintresserade (Aftonbladet Plus 2018; 

Expressen 2018). I nyhetsartikeln Experter slår larm om trendig dryck: ”Kan ge skadlig 

effekt” (Expressen 2018) har NOCCOs kommunikationschef Mikael Lindgren uttalat sig om 

kritiken mot drycken. Han menar att NOCCO är väldigt tydliga med att deras funktionsdryck 

endast riktar sig till aktiva medvetna vuxna och inte till barn. Han menar vidare att de 

sammanhang som produkten syns i och marknadsförs via inte ska tilltala barn. Lindgren 

menar även att ryktet om att drycken skulle vara farlig för individen på grund av den höga 

koffeinhalten är överdrivet. Han säger att två burkar om dagen är ofarligt, och hänvisar till 

EFSAs undersökning som har bedömt det som tryggt att dricka energidrycker med 200 mg 

koffein i en dos och att det därför skulle vara ofarligt för individer (ibid.). 

 

 

2.2 Sociala medier och marknadsföring  

Instagram är ett socialt nätverk som grundades 2010 och har idag över 500 miljoner dagliga 

användare (Instagram 2018). Det sociala mediet är unikt då det dedikerats helt åt att lägga ut 

och dela bilder (Tiggemann & Zaccardo 2018, s. 1004). En rapport från Internetstiftelsen i 

Sverige (IIS) visar att 60% av internetanvändarna i Sverige idag använder det sociala mediet 

Instagram och att 38% använder det dagligen. Instagram är det sociala mediet som 

användningen ökat mest hos, med 7 procentenheter från föregående års undersökning (IIS 

2018, s. 48).  
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Allt fler företag väljer att marknadsföra sig på sociala medier då konkurrensen om kundernas 

uppmärksamhet ökat kraftigt och har därmed ställt högre krav på företag (Leigert 2013, ss. 5-

6). Att som företag idag använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig skapar många 

möjligheter. Det kan öka inflytandet av nya kunskaper för företag tack vare att man kan ha en 

aktiv dialog med kunder och omvärlden. På så sätt får företag en bättre omvärldsbevakning 

och kan även få en ökad försäljning med hjälp av fler kontaktytor (Leigert 2013, s. 21).  

 

Pull marketing är ett slags marknadsföringsknep som många företag och varumärken som 

använder sig av sociala medier vill uppnå. Pull marketing innebär att företagen lockar folk att 

komma självmant. Detta kan skapa en sorts förtjänad media vilket innebär att andra pratar om 

företaget i sociala medier och kan fungera mycket effektivt eftersom människor har större 

förtroende för personer de känner än för reklam. På så sätt kan man förstå att det är ett 

billigare alternativ för företag att marknadsföra sig på sociala medier än att betala mycket 

pengar för att synas i tv eller på andra kanaler (Leigert 2013, s. 21). Att använda experter 

eller kändisar i reklam kan även ge en positiv effekt (Mårtenson 2009, s. 424). Intygsreklam 

innebär att en känd person eller en expert intygar något positivt om ett varumärke eller en 

produkt. Att använda en intygare i reklam som är attraktiv kan vara en fördel då det 

personifierar fördelarna hos ett varumärke (ibid.). Subliminal reklam innebär att budskap i 

reklam registreras utan att individen är medveten om det. Det kan innebära att personer inte 

är medvetna om att de påverkas av bilden/reklamen de ser (ibid. ss. 296-297).  

 

  

3. Syfte och frågeställningar 

Eftersom att NOCCO har haft så stora framgångar med sin produkt och sitt koncept, trots 

kritik och motsättningar från forskning och Livsmedelsverket (2018), finner vi det ytterst 

intressant att undersöka hur de associeras med träning och hälsa via deras Instagram.  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur NOCCO i sin marknadsföring av produkter på 

Instagram använder sig av diskurser om hälsa och träning och hur dessa knyter an till centrala 

värderingar i samhället. Forskningsfokuset riktas mot hur de sociala aktörerna i bilderna 

representeras och i vilka miljöer de befinner sig i. Det som ska analyseras är bilder och 

tillhörande texter på NOCCOs Instagram med hjälp av en multimodal kritisk diskursanalys. 

Vidare är syftet att undersöka hur de sociala aktörerna kan fungera som influencers.  
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Utifrån tidigare forskning och teorier om representation av sociala aktörer har följande 

frågeställningar formulerats för att besvara syftet:  

 

F1. Hur fungerar de sociala aktörerna i marknadsföringssyfte?  

F2. Hur representeras de sociala aktörerna och vad riktas uppmärksamheten mot i bilderna?  

F3. I vilka miljöer placeras de sociala aktörerna och vilka aktiviteter framhävs? 

 

 

4. Tidigare forskning 

Eftersom denna uppsats innefattar flera ämnen innehåller den tidigare forskningen studier ur 

de olika områdena Instagram, marknadsföring på sociala medier, ideal, hälsa och träning. 

Olika teman inom forskningen identifierades: Hälsohets, hälsotrender och individen, 

Instagram och ideal samt Marknadsföring på sociala medier.  

 

Ämnet Hälsohets, hälsotrender och individen är relevant för vår studie då hälsotrender är 

något som syns i samhället såväl som på sociala medier. Denna forskning kan ge en förståelse 

för hur hälsa som en praktik kan bidra till att forma samhället. Vi har även valt att ge en bild 

över forskningsläget kring det sociala mediet Instagram och hur individer kan påverkas av 

tränings- samt hälsorelaterade hashtaggs. Det är relevant för vår forskning då vi kommer att 

undersöka hälsodiskurser samt de sociala aktörerna i bilderna. Det är även intressant att få en 

förståelse för hur detta kan påverka individer inom ramen hälso- samt träningstrender. Därför 

har vi valt att undersöka tidigare forskning kring ämnet Instagram och ideal. Tidigare 

forskning inom Marknadsföring på sociala medier är relevant då det är ett kraftfullt 

marknadsföringsverktyg och då NOCCO till stor del marknadsför sig via sociala medier och 

når en stor kundkrets. Det växande fenomenet influencers används idag flitigt av diverse 

olika företag och varumärken. På NOCCOs Instagram förekommer det ofta bilder av olika 

sociala aktörer som använder deras produkter. Av denna anledning är det intressant att 

överblicka forskning om Influencers och marknadsföring, vilket finns som underrubrik i 

Marknadsföring på sociala medier.  
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4.1 Hälsohets, hälsotrender och individen  

Wiklund, Jonsson, Coe och Wiklund (2017) har genom en kvalitativ studie undersökt svenska 

ungdomars uppfattningar kring träning, kost och kroppsideal. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på ungdomar från en svensk högstadieskola i åldrarna 16-19 år. Urvalet av 

intervjupersoner resulterade i nio stycken ungdomar. Urvalet inkluderade både tjejer och 

killar som sportade och de som inte sportade. Efter genomförda intervjuer analyserades 

materialet med en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen resulterade i ett övergripande 

tema med fyra underliggande kategorier (ibid. s. 4).  

 

Det huvudsakliga resultatet var att ungdomarna uppfattar att tränings-, kost- och 

kroppsstandarder har blivit en del av ett levnadssätt idag. Dessa kan ses ur fyra olika 

aspekter: de var centrala för att få status och värde, de etableras genom sociala medier, de 

förespråkar en paradox i att vara både stark och smal samt att de krävde en ny typ av 

säkerhetsnät. Dessa standarder är enligt deltagarna omöjliga att komma ifrån och är därför 

ohälsosamma och skadande. Ungdomarna upplevde att de var omgivna av orealistiska 

träningsideal på bl.a. sociala medier (Wiklund et al. 2017, s. 5). Vidare framför de att 

hälsodiskursen har övergått till en kroppsdiskurs, vilket kan leda till tolkningen att attraktiva 

kroppar symboliserar en god hälsa som uppnås genom rätt kost och träning (ibid. s. 3). 

Svensson och Hallberg (2010, s. 49) framför en liknande ansats där de menar att ett fokus har 

skiftats från viljan till att vara hälsosam till att vara fixerad av sin kropp och utseende.  

 

Definitionen av hälsa, kroppsideal och hälsosamt beteende är något som ändras med tiden, 

och är därmed socialt konstruerat (Wiklund et al. s. 3). Ungdomar i dagens samhälle är extra 

påverkade av betoningar gällande hälsa och kropp (ibid.). I Sverige har man sett en ökad 

medvetenhet kring hälsa och träning, där extrem träning och kost är medel som används för 

att bli och känna sig stark och hälsosam (ibid. s. 2). Crawford (2006) menar att de senaste tre 

decennierna har kännetecknats av en ökad betydelse av hälsa i vardagen och idag finns det ett 

vanligt antagande om att hälsa är något som måste uppnås (Crawford 2006, s. 402). Att träna 

och vara hälsosam ses idag som något individuellt, där individen ansvarar för att ta hand om 

sig själv och sitt välmående (Wiklund et al. 2017, s. 3; Svensson & Hallberg 2010, s. 48).  
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4.2 Instagram och ideal  

Det sociala mediet Instagram har idag medverkat till att skapa olika trender och ideal. Det har 

forskats mycket om hur Instagram egentligen påverkar individer och vad det medför i 

samhället. Studier visar att Instagram är ett kraftigt verktyg för att få människor att uppfatta 

olika ideal, ändra beteenden, skapa objektifiering och få negativa kroppsuppfattningar 

(Deighton-Smith et al. 2018, s. 467; Tiggemann & Zaccardo 2018, s. 1004). Hashtaggs har 

varit ett intressant ämne som studerats i tidigare forskning. En hashtagg är en digital markör 

(#) som sätts framför ett ord för att kategorisera ämnen på sociala medier 

(Nationalencyklopedin 2018). Hashtaggen #fitspiration är något både Deighton-Smith et al. 

(2018) samt Tiggemann och Zaccardo (2018) forskat om. Båda studierna använde liknande 

metoder för deras studier där de valt att koda x antal bilder med hashtaggen #fitspiration 

genom en kvalitativ innehållsanalys (Deighton-Smith et al. 2018, ss. 467-470; Tiggemann & 

Zaccardo 2018, s. 1003, 1005).  

  

Hashtaggen #fitspiration är en hälsorelaterad trend på Instagram som är utformad för att 

inspirera människor till en hälsosammare livsstil genom att marknadsföra motion, hälsosam 

mat, vältränade kroppar etc. Människor som är intresserade av ämnet lägger upp bilder på 

sina vältränade kroppar, hälsosam mat och annat som är hälsorelaterat. Andra väljer sedan att 

söka på taggen för att se och få inspiration av dessa bilder (Deighton-Smith et al. 2018, s. 

467, 476; Tiggemann & Zaccardo 2018, ss. 1003-1004). 

 

I studien av Tiggemann och Zaccardo (2018) kodades 600 bilder. Resultatet visade att 90% 

av individerna som förekom på bilderna kodades att ha lågt kroppsfett samt att 55% var 

muskulösa. Det förekom dessutom ofta att personerna i bilderna var sexuellt objektifierande. 

En femtedel av bilderna var på hälsosam mat och majoriteten var bilder på friska, attraktiva 

kvinnor och män som ofta var klädda i träningskläder. Många texter som tillhörde bilderna 

var positiva och uppmuntrande. Dock bedömdes 10% av texterna i bilderna fungera 

dysfunktionellt. Dessa texter hade en mer extrem, överdriven eller perfektionistisk attityd 

gentemot hälsa och fitness. Texterna främjade ibland implicit ätstörningar och överdriven 

träning (ibid. s. 1009).  

 

Tiggemann och Zaccardo (2018) diskuterar att dessa hashtaggs kan ge motivation till ett 

hälsosamt och aktivt liv. Dock menar de att det även finns många negativa aspekter med 
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hashtaggen. Ett fokusområde i studien var hur kroppsformer representeras i bilderna. 

Analysen visade en tydlig bild av att kvinnors kroppstyper i bilderna var begränsade. 

Majoriteten av kvinnorna var smala och tonade i enlighet med dagens sociokulturella ideal 

(ibid. s. 1007). Männen förekom endast på ungefär 30% av bilderna, men även de hade oftast 

bara en kroppstyp, vilket var mediumbyggda med hög grad av muskler. Detta menar 

Tiggemann och Zaccardo (2018) stämmer överens med det nuvarande skönhetsidealet för 

män. Detta är även något som kräver mer forskning, vad effekten av en hashtagg som 

#fitspiration kan få för konsekvenser och hur det påverkar män (ibid. s. 1008). Problemet som 

uppstår med denna hashtagg är att bara en sorts kroppstyp uppfattas. Då det inte finns en 

variation av kroppstyper skapas ett ideal, vilket kan komma att fungera negativt och skapa 

orealistiska ideal och kroppsuppfattningar (ibid.). En konsekvens av detta blir att vissa 

individer kan skapa dysfunktionella beteenden kring deras diet och träning för att uppnå 

kroppsidealen, trots att många redan har en hälsosam kropp. Detta kan även avskräcka 

personer som inte har en idealisk figur från att förbättra deras träning och hälsa (ibid.).  

 

Ett annat forskningsfokus i Tiggemann och Zaccardos (2018) studie var att identifiera de 

aktiviteter som visades i bilderna och ifall någon sorts objektifiering förekom. Resultatet 

visade på att majoriteten av bilderna var fitnessrelaterade och många bilder var 

objektifierande och kunde ha fokus på en viss kroppsdel (rumpa, biceps, ben m.fl.). 

Slutsatsen för denna studie var att innehållet av #fitspiration bilder har en potential att 

fungera inspirerande men kan samtidigt vara skadlig för kroppsbilden och skapa negativa, 

ouppnåeliga ideal (ibid. s. 1010).  

 

I den andra studien, av Deighton-Smith et al (2018), kodades 1000 bilder. I studien användes 

även en tematisk analys vilket innebär att de undersökte tillhörande text till bilderna för att 

identifiera gemensamma teman samt underliggande meningar. Ett av Deighton-Smith et al. 

(2018) forskningsfokus var att se hur texterna till tillhörande bilder inspirerade till fitness. De 

diskurser som hittades var prestation- och perfektionsdiskurser, valfrämjande diskurser, “du-

kan” diskurser m.fl. I texten framställs även kvinnor antingen som starka, aktiva eller sexuellt 

önskvärda objekt. Resultatet för studien visade även att de flesta bilder på de sociala 

aktörerna var objektifierande och var till största del personer med låg fettprocent (ibid. s. 467, 

472, 474, 477).  
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Slutsatsen av Deighton-Smith et al. (2018) studie visade på att hashtagen #fitspiration är både 

objektifierande och representerar en förvrängd bild av fitness och ideal. #fitspiration spinner 

på sociokulturella skönhets- och utseendeideal och främjar kroppsideal som synliga muskler 

och låg kroppsvikt för både män och kvinnor (ibid. s. 478). Kropparna i bilderna objektifieras 

ofta som sexuellt attraktiva och träningen presenterades som ett medel för att uppnå dessa 

attraktiva kroppar. #fitspiration främjar att det centrala målet med fitness är att bli attraktiv 

och ha en snygg kropp. Deighton-Smith et al. (2018) menar att detta även är ett gemensamt 

tema på sociala medier där fitness representeras. Detta kan ha skadliga konsekvenser och kan 

främja skamkänslor över sin kropp hos individer. Det kan även göra så att individer har ett 

“perfekt” utseende som mål vid fysisk aktivitet snarare än att må bra av träningen. Därmed 

skapas risker att individer som främjar dessa aspekter kan få en negativ kroppsbild, få 

ätstörningar, blir deprimerande samt att sjukdomssymtom kan öka (ibid. s. 478).  

 

Idag har kroppen blivit central för hälsan. Hälsa innebär idag mer att du ska vara aktiv och ha 

en vältränad eller hälsosam kropp än strävan att bibehålla en god hälsa (Svensson & Hallberg 

2010, ss. 48-49). Eftersom hälsoideal och kroppshets är ett mycket omtalat ämne på sociala 

medier idag var det intressant att båda studierna visar på ett gemensamt resultat om att det 

existerar negativa ideal och kroppshets inom hashtaggen #fitspiration samt att det sker en 

objektifiering av kroppar i dessa bilder (Tiggemann & Zaccardo 2018; Deighton-Smith et al. 

2018). De båda studierna indikerar att hashtaggen #fitspiration kan ge individer en negativ 

kroppsbild och därför skapa orealistiska kropps- och hälsoideal hos människor. Detta kan då 

leda till att människor inte är nöjda med sina kroppar som de är. Det man kan se genom dessa 

studier är att det existerar hälsoideal och kroppshets på det sociala mediet Instagram. Dessa 

hälsotrender menar på att man ska vara vältränad, äta hälsosamt och att dina val definierar dig 

(Deighton-Smith et al. 2018, s. 467, 469, 478-479; Tiggemann & Zaccardo, 2018, ss. 1004-

1008). Utifrån dessa studier har vi fått inspiration till vår studie, till våra forskningsfrågor och 

vad vi vill undersöka. Det ska bli intressant att undersöka ifall liknande teman går att hitta på 

NOCCOs Instagramkonto.  

 

 

4.2.1 #health på Instagram 

Forskning har visat att vältränade och attraktiva kroppar är något som ofta kopplas till god 

hälsa (Wiklund et al. 2017; Cavusoglu & Demirbag-Kaplan 2017; Deighton-Smith et al. 

2018; Tiggemann & Zaccardo 2018).  
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Ett exempel på detta är en studie av Cavusoglu och Demirbag-Kaplan (2017). Genom en 

kvalitativ analys har de undersökt hur hälsa får en mening och konstrueras av hälsosamma 

personer på sociala medier. De var även intresserade av hur dessa personer reproducerar 

meningar om hälsa via sociala medier. Analysmaterialet bestod av texter och bilder på 

Instagram. Textuell samt visuell innehållsanalys applicerades på materialet. Det visuella 

materialet valdes genom bilder som var taggade med #health på Instagram. Det textuella 

materialet inkluderade alla andra hashtaggs som hittades tillsammans med #health på 

bilderna. Det totala antalet bilder som utgjorde det visuella materialet blev 1951 st (ibid. s. 

2060).  

 

För den textuella analysen användes en nätverksanalys för att kunna se hur hashtaggs var 

kopplade och klustrade till varandra. En nätverksanalys är en process där man undersöker 

textuella strukturer genom användandet av nätverk. Efter denna analys gjordes en 

innehållsanalys av bildmaterialet. Syftet med den analysen var att bekräfta och utveckla den 

information de fått av den textuella analysen (Cavusoglu & Demirbag-Kaplan 2017, ss. 2061-

2062) 

 

Efter en väl utförd dataanalys kunde de se att hälsosamma personer på Instagram associerar 

hälsa med fyra teman: mat, fitness, mode och känslor. Två av dessa teman, mat och fitness, är 

av relevans i förhållande till vår studie. I Cavusoglu och Demirbag-Kaplans (2017) studie 

konstateras det att kroppens hälsa kopplas ihop med hälsosamt ätande. 32% av bilderna med 

hashtaggen #health föreställde en mattallrik, kosttillskott, frukter, viktminskningspiller, 

nyttiga recept etc. De kunde se att mat oftast kopplas ihop med viktnedgång och vältränade 

kroppar (ibid. s. 2066). Fitness var ett annat tema som hittades i relation till hälsa. 23% av 

bilderna var tagna i träningsmiljöer där det ofta förekom bilder på gymredskap, före- och 

efterbilder på kroppar och självbilder i speglar (ibid. s. 2067).  

 

Det huvudsakliga resultatet av studien visade att hälsa representeras av vältränade kroppar 

och att fitness anses vara ett ideal för kroppens välmående (Cavusoglu & Demirbag-Kaplan 

2017, ss. 2066-2067). Denna slutsats delas även av Deighton-Smith et al. (2018) samt 

Tiggemann och Zaccardo (2018). Det dessa tre studier har gemensamt är att de har beskrivit 

sina metoder som kvalitativa innehållsanalyser. Dock så har metoderna i alla studier även 

kvantitativa egenskaper då de har kodat materialet och räknat resultatet i olika frekvenser. 



 12 

Något som skiljer studierna åt är att Cavusoglu och Demirbag-Kaplan (2017) har undersökt 

hur hälsa representeras via Instagram medan Deighton-Smith et al. (2018) samt Tiggemann 

och Zaccardo (2018) även undersöker de negativa effekterna hos individer. Detta gav 

inspiration till vår studie med ett intresse att undersöka dels hur hälsa framställs men även 

vad detta kan ha för effekter hos individer.  

 

 

4.3 Marknadsföring på sociala medier  

Lobstein et al. (2017) har gjort en metastudie kring hur marknadsföring via digitala medier 

påverkar och/eller ökar konsumtionen. Studien handlar om marknadsföring av alkohol och 

om marknadsföringen påverkar drickbeteenden. Studien undersöktes med hjälp av en 

sammanfattning av tidigare vetenskapliga, medicinska och sociala tidskrifter sedan år 2000 

gällande alkoholmarknadsföring på digitala samt sociala medier. Resultatet visade på att det 

fanns en indikation på att marknadsföring via digitala medier kan påverka individer till att 

dricka och köpa mer alkohol (ibid. s. 21).  

 

Lobstein et al. (2017) menar på att digital marknadsföring har stora möjligheter att nå sina 

konsumenter och uppmuntra dem till att konsumera deras produkter, jämfört med tidigare 

traditionell marknadsföring. Med hjälp av dagliga uppdateringar av reklam och lockande 

bilder skapas en individualiserad interaktion med kunder samt potentiella kunder (ibid. s. 21, 

24). Vidare påstår de att många företag som marknadsför sig på Instagram använder strategier 

som ska locka utvalda grupper att konsumera ett varumärkes produkter genom att lägga upp 

attraktivt och väl utvalt material. Det är även en fördel för företag som marknadsför sig på 

sociala medier att kunderna själva kan gilla, kommentera samt dela inlägg med sina vänner 

och via sina egna sociala nätverk (ibid. ss. 24-26). 

 

4.3.1 Influencers och marknadsföring 

Vingan (2018) undersöker i en fallstudie hypotesen om att ett varumärke är en social 

konstruktion. I fallstudien genomfördes en intervju med en välkänd affärsman i Rumänien 

som har byggt upp ett varumärke från grunden och som blivit internationellt känt. Enligt 

Vingan (2018) så associeras inte ett varumärke med dess färg, form eller logga, utan med de 

symboliska egenskaper och upplevelser som kunder har i relation till märket (ibid. s. 92). 

Vingan (2018, s. 93) nämner att Instagram är ett framgångsrikt medium för att skapa 

varumärkeskännedom. 
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Fallstudiens resultat tyder på att något som kan bidra till en snabb varumärkeskännedom är 

att märket associeras med kända, inflytelserika personer inom samma område, s.k. 

influencers (Vingan 2018, s. 95). När en influencer ska rekommendera en produkt är det 

viktigt att den själv har provat produkten och skapar en personlig upplevelse kring den. Det är 

vanligt med användning av influencers i mer nischade områden, bland annat inom fitness. 

När varumärken använder influencers för att marknadsföra sin produkt kan det skapa en 

”dominoeffekt” där nya kunder uppmärksammar produkten (ibid.).  

 

Annan forskning har gjorts av Lim, Radzol, Cheah and Wong (2017) kring hur effektivt det 

är med influencers på sociala medier och hur dessa påverkar konsumenters attityder. Studien 

utgår ifrån några olika hypoteser gällande influencers, trovärdighet, köpavsikter, 

konsumentattityder etc. Inom marknadsföring är det essentiellt med godkännande för att få ett 

bra rykte (Lim, Radzol, Cheah and Wong 2017, s. 20). De senaste åren har influencers på 

sociala medier bidragit med detta genom att godkänna och rekommendera produkter till sina 

följare (ibid.). Något som blivit vanligt är även att företag bjuder in influencers till deras egna 

sociala medier där de agerar som ambassadörer för företaget/varumärket. Influencers åsikter 

anses vara mer trovärdiga och ha större inflytande över konsumenter (ibid.).  

 

En av studiens hypoteser som visade sig vara sann var att det fanns ett positivt samband 

mellan produktens “kändis match-up” och konsumenters köpavsikter. Det är således väldigt 

viktigt att en influencer har en relevans till den produkt som ska marknadsföras. Lim et al. 

(2017) menar att en produkt måste hitta en “perfect match” som influencer då detta kan stärka 

varumärket positivt och påverka konsumenters köpavsikter (ibid. s. 23). I relation till detta 

visade undersökningen att en influencer vars intressen och expertis inte låg i linje med 

produkten den marknadsför gav en negativ effekt på konsumenterna (ibid. ss. 29-30).  

 

 

4.4 Slutsats av den tidigare forskningen   

Den tidigare forskningen visar på att marknadsföring via sociala medier är ett kraftfullt 

verktyg som kan påverka individer och deras beteenden, kroppsuppfattningar och även hälsa. 

Kvalitativ innehållsanalys av bilder på Instagram är den metod som dominerat bland de 
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studier som inkluderade Instagram som forskningsfält. Därför har vi sett en relevans för att 

använda liknande metod i vårt arbete. 

 

Tiggemann och Zaccardo (2018) och Deighton-Smith et al. (2018) resultat visar att det 

förekommer hälsotrender och hälsohets på Instagram som både kan påverka individen 

positivt och negativt. Likaså förekommer dessa hälsotrender i samhället (Svensson & 

Hallberg 2010; Wiklund et al. 2017). Forskning i svensk kontext har visat att svenska 

ungdomar upplever att det finns standarder i samhället gällande hälsa som är ofrånkomliga 

och därmed skadliga (Wiklund et al. 2017). Därför ligger det i vårt intresse att undersöka 

hälsodiskurser på NOCCOs Instagramkonto då NOCCO säger sig vara ett träning- samt 

hälsorelaterat företag och menar på att deras produkter är hälsosamma. Varför vi valt just 

NOCCO är för att de påstår sig vara den mest sålda BCAA-drycken i Sverige och att deras 

produkt är bra vid fysisk aktivitet. Detta påstående är mycket intressant då det går emot 

Livsmedelsverkets rekommendationer om energidryck vid träning.  

 

Kunskapsluckan som denna studie syftar till att fylla är en kombinerad studie som rymmer de 

olika ämnena som tagits upp tidigare. Många tidigare studier har en kombination av några av 

områdena som Instagram, hälsa, fitness, marknadsföring via Instagram och influencers. Det 

som kommer skilja de tidigare studierna från denna är att vi kommer försöka kombinera 

dessa ämnena med att undersöka en hälsorelaterad produkts Instagramkonto, som i vårt fall är 

funktionsdrycken NOCCO. Eftersom att marknaden av hälsorelaterade produkter idag har 

blivit så stor tycker vi det är viktigt att forska om hur dessa produkter som så starkt associeras 

som ett “hälsosamt alternativ” framställs och associeras med träning och hälsa.  

 

Då denna studie kommer använda en multimodal kritisk diskursanalys hoppas vi i vår analys 

nå djupare än vad tidigare studier gjort och se fenomenet i ett större sammanhang kopplat till 

diskurser i samhället. Mycket av de tidigare forskningarna har undersökts i globala kontexter 

vilket gör det intressant att se hur detta fenomen ser ut just i Sverige idag. Vår förhoppning är 

att kunna bidra till den svenska forskningen kring detta ämne.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

För vår studie kommer vi utgå ifrån att vi lever i The new public health era. För att vidare 

förstå kommunikationen i denna era kommer vi att använda oss av en socialsemiotisk teori 

om kommunikation. Begreppet rekontexualisering kommer även förklaras mer ingående.  

 

5.1 New public health och empowerment 

Hälsans tillstånd och kroppens sårbarhet är två teman för existensen i västerländska 

samhällen idag. Individens eget ansvar för sin hälsa är centralt i den era som kallas för The 

new public health era (Petersen och Lupton 1996). Ett ökat ansvar har även lagts på 

individerna gällande miljön och dess risker (ibid. s. ix). Utvecklingen av folkhälsan tycks 

innehålla och grunda sig i olika vetenskapliga och teknologiska genombrott. Bestämmelserna 

för en hälsosam livsstil och sociala förändringar grundas i den växande kunskapen om sociala 

och personliga riskfaktorer (Petersen & Lupton 1996, s. 2).  

 

I västerländska samhällen kan strävan efter en god hälsa ses både som en skyldighet och en 

rättighet (Petersen & Lupton 1996, ss. 64-65). Det är en skyldighet som medborgare att ha en 

god hälsa för att undvika sjukdom vilket kan hindra människor från att arbeta, som i sin tur 

blir en ekonomisk belastning. För att uppnå kraven för att bli en “god” medborgare är en god 

hälsa således essentiell. När det gäller rättigheter kring hälsa handlade det förr om att alla 

skulle ha lika förutsättningar till bra sjukvård. I eran av The new public health handlar 

rättigheterna kring hälsa istället om individens ansvar för den egna hälsan genom att 

acceptera de riktlinjer som getts av olika hälsoagenturer och organ (ibid.).  

 

I denna era används diskurser om det som på engelska kallas empowerment, vilket handlar 

om individens egenmakt och självständighet, samt diskurser om deltagande metoder. Dock 

har kritik riktats mot denna hälso-era. Kritiker menar att det läggs för stort ansvar på 

individen att uppnå och bibehålla en god hälsa medan statens roll och ansvar förminskas (De 

Souza 2011, s. 25).  

 

 

5.2 Socialsemiotisk teori av kommunikation  

I denna kanditatuppsats ser vi på begreppet diskurs som representation och 

rekontexualisering av sociala praktiker. Detta tar utgångspunkt i van Leeuwens (2005, 2008) 
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idéer samt i en socialsemiotisk teori om kommunikation. De sociala praktikerna som denna 

studie är intresserad av är hälsa och träning.  

 

I en socialsemiotisk teori om kommunikation är man intresserad av språket och hur det 

används i olika sociala kontexter. Intresset ligger även i att se hur språk används för att skapa 

samhället (Machin & Mayr 2012, s. 17). En viktig aspekt av denna teori är att språket 

betraktas som en uppsättning av semiotiska resurser. Ett intresse riktas åt att beskriva de 

underliggande resurserna som är tillgängliga för den som vill kommunicera mening genom 

semiotiska resurser. Det som analyseras är hur resurserna används i olika miljöer för att 

uppnå vissa mål. När semiotiska resurser väljs för kommunicera något så kan det bidra till att 

forma och upprätthålla ideologier och sociala praktiker i samhället (ibid. s. 18). Ideologi är ett 

begrepp som beskriver en representation av en viss värld och hur samhället ska organiseras 

och fungera. Genom att analysera existerande ideologier kan man finna ideologier som 

fungerar exploaterande (ibid. s. 220). Ännu ett viktigt begrepp är diskurs som undersöker hur 

någon/något skapar mening (van Leeuwen 2005, s. 93). Begreppet diskurs kan definieras som 

“socialt konstruerad kunskap om någon del av verkligheten” (ibid. s. 94). Kunskap är socialt 

konstruerad då den har växt fram i specifika sociala kontexter som gynnar intresset hos 

sociala aktörer inom dessa kontexter (ibid.).  

 

van Leeuwen (2008) framför idén om att en diskurs bör ses som en rekontexualisering av 

sociala praktiker. Han betonar vikten av skillnaden mellan sociala praktiker och 

representationen av dessa. Att göra något och att prata om det är inte samma sak, vilket gör 

det möjligt att representera en social praktik på flera olika sätt (ibid. s. 6). Diskurser är 

“plurala” i den bemärkelse att det kan finnas olika diskurser och sätt att förstå samma typ av 

verklighet. De olika diskurserna kan inkludera olika delar och gynna olika intressen. Bevisen 

för att vissa diskurser existerar får vi genom texter. Mer specifikt handlar det om hur en 

aspekt av verkligheten benämns i olika texter (van Leeuwen 2005, s. 95).  

 

Begreppet rekontextualisering innebär att en text eller mening tas ur sitt sammanhang och 

placeras i ett annat. När en rekontextualisering sker förändras betydelsen av texten då en text 

får sin betydelse av sitt sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). van 

Leeuwen (2008) menar att rekontextualisering handlar om en sorts omvandling av texter. Det 

handlar även om hur sociala praktiker omvandlas till olika diskurser om sociala praktiker 
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(ibid. s. 105). Hur mycket en text ändras beror på i vilken kontext den placeras in i och vilka 

mål och värderingar som den nya kontexten har (van Leeuwen & Wodak 1999, s. 96).  

 

När en text rekontextualiseras sker en typ av förvandling. van Leeuwen (2008) presenterar 

olika typer av förvandlingar där den mest grundläggande kallas för substitutions. Denna 

förvandling handlar om att delar av en social praktik byts ut mot semiotiska element och 

därför medför nya betydelser för kontexten (ibid. s. 17). När element av en social praktik tas 

bort kallas förvandlingen för deletions. Detta sker när en detalj i en kontext anses irrelevant 

för t.ex. en målgrupp men kan även göras av andra anledningar. När en deletion sker kan det 

bli svårt att bedöma hur sann en kontext är då det ej längre går att få en rättvis bild av en 

händelse. Det medför även att den riktiga händelsen kan bli svår att bedöma när ordningen i 

händelseförloppet kastas om. När det läggs till element i en rekontextualiserad social praktik 

kallas förvandlingen för additions. En annan typ av förvandling är repetitions som innebär att 

samma typ av element i en social praktik repeteras genom att benämnas med olika uttryck 

(ibid. s. 19).  

 

5.2.1 Representation av sociala aktörer  

Enligt Machin och Mayr (2012) är det nästintill omöjligt att representera personer neutralt.  

Utöver de val som berör lingvistiska och visuella element har en avsändare även ett val 

gällande hur personer och grupper ska representeras (ibid. s. 77). De val som används 

kommer alltid att associeras med aspekter av identiteter som i sin tur associeras med olika 

diskurser (ibid. ss. 77-78). Val av representation associeras med vissa idéer, värden och 

aktiviteter. När man inom CDA undersöker hur personer representeras, både texuellt och 

visuellt, pratar man ofta om “sociala aktörer”. De semiotiska val som används benämns som 

representationsstrategier (ibid.).  

 

Det finns representationsstrategier både inom det skrivna och det visuella språket. Med 

utgångspunkt i van Leeuwens (1996) teorier framför Machin och Mayr (2012) hur sociala 

aktörer kan klassificeras på olika sätt och dess möjliga ideologiska effekter. Ett exempel är 

om personer beskrivs individuellt eller kollektivt. Om personer beskrivs genom namn 

kommer man närmare aktören och det kan skapa känslor av empati och humanitet (Machin & 

Mayr 2012, ss. 79-80). Ett annat exempel är användningen av pronomen “vi” och “dem” som 

kan bidra till att mottagarna håller med eller sätter sig emot vissa idéer (ibid. s. 80).  
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En bild kan analyseras genom att undersöka hur en betraktare positioneras i relation till 

aktörerna i en bild. Blicken, eller “the gaze” som Machin benämner det (Machin 2007, s. 

110) handlar om hur aktörer i bilden riktar sin blick. Om aktören tittar in i kameran kan det 

skapa en symbolisk interaktion med betraktaren. Om de inte riktar blicken mot betraktaren 

kan de istället uppfattas som frånvarande. Bilder kan ses utifrån två aspekter: erbjudande och 

begärande. Bilder som är begärande vill få ut något av tittaren. Det kan handla om att någon 

ler eller ser arg ut i bilden. Att rikta blicken rakt mot betraktaren visar på makt från 

avsändaren. Blickar som inte riktas mot betraktaren får en annan effekt. Här skapas ingen 

kontakt och inget begärs av dem. Det är dessa typer av bilder som är erbjudande. Betraktaren 

ser på aktören i bilden på ett objektivt sätt (ibid. ss. 110-112).  

 

6. Material och metod 

I följande stycken går vi igenom vad vårt material består av, metoder för analys samt viktiga 

begrepp som kommer att användas i analysen. Vi kommer även kortfattat beskriva hur vi gått 

tillväga i vår analys. Då intresset i denna studie ligger i att undersöka NOCCOs 

Instagramkonto och dess bilder utifrån ett djupare och ett kritiskt perspektiv där tolkning 

krävs har vi valt att använda oss av metoden multimodal kritisk diskursanalys.  

 

6.1 Material och urval  

Materialet för analysen består av bilder och tillhörande texter från NOCCOs Instagramkonto. 

NOCCO lägger i snitt ut en bild per dag på deras konto. För att kunna studera detta fenomen i 

nutid och för att begränsa urvalet valdes ett tidsspann på de två senaste månaderna. Utifrån 

studiens syfte valdes endast bilder där sociala aktörer förekom. Bilder på endast produkten, 

som ofta förekommer, valdes bort. Materialet samlades in 2018-11-28. Den första bilden i 

urvalet publicerades 2018-10-01 och den sista bilden var publicerad 2018-11-24. Urvalet 

resulterade i 29 stycken bilder. Rörliga bilder, som ibland förekommer på kontot, ingår ej i 

materialet. Ett inlägg innehöll ett bildspel med 10 bilder där det förekom sociala aktörer på 

alla. Alla dessa bilder valdes in i materialet.  

 

 

6.2 Metod - Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA)  

I studien tillämpas en multimodal kritisk diskursanalys som utvecklats av Machin och Mayr 

(2012). Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA fortsättningsvis) grundar sig i den kritiska 
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diskursanalysen. Inom kritisk diskursanalys (CDA fortsättningsvis) försöker man teoretiskt 

problematisera samt undersöka relationerna mellan diskursiva praktiker och social utveckling 

i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67, 74). Inom CDA undersöks ofta 

nyhetstexter, reklambilder eller politiska tal som till ytan verkar normala men som vid en 

närmare analys kan vara ideologiska. Den kritiska aspekten av CDA handlar således om att 

“denautralisera” språket för att synliggöra idéer och värderingar som tas för givet i texten 

(Machin & Mayr 2012, s. 5). Ett vidare intresse i CDA är kopplingen mellan språk, ideologi 

och makt. Språket ses som ett medel för social konstruktion, där språket både formar och 

formas av samhället (ibid. s. 4). CDA fungerar även som ett verktyg för att tillgodose mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser, och kan vara ett verktyg för social 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67, 74). 

 

Det som skiljer MCDA från CDA är att man även intresserar sig för semiotiska resurser 

(Machin & Mayr 2012, s. 9). Semiotiska resurser kan vara färger, ord, bilder etc. (ibid. s. 

223). Ett syfte med MCDA är att undersöka underliggande diskurser i bilder som kan fungera 

missvisande, manipulativt och/eller ur ett kritiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 67, 74).  

 

 

6.2.1 Analysbegrepp  

För att undgå att missa viktiga detaljer i en bild eller text görs en genomgång av de 

betydelsebärande element som finns. Detta kallas för denotation och handlar om vad en bild 

eller ett tecken föreställer. Det som studeras är olika semiotiska resurser i en bild (Ekström & 

Larsson 2010, s. 181.) Nästa steg är att analysera konnotationen. Det handlar om de kulturella 

associationer och sociala normer som går att utläsa i en bild. Det är underliggande betydelser 

i en bild som framkommer efter en analys av dess olika element (ibid. s. 182.). Ett fotografi 

på en kvinna i kostym som håller i en mobiltelefon kan exempelvis konnotera att kvinnan är 

självsäker, självständig och framgångsrik. Därför kan konnotationer i bilder fungera 

ideologiskt (Machin & Mayr 2012, s. 219). Konnotativa meningar beskrivs av Barthes (1973) 

som myter (Machin 2007, s. 26). Myter är de större associationer som kan utläsas av det som 

representeras i en bild eller text. Exempelvis så kan en amerikansk flagga användas för att 

konnotera alla myter kopplade till amerikaner (ibid.).  
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Ett sätt att analysera de visuella elementen i bilder och texter är genom ikonografi. I en 

ikonografisk analys studerar man hur objekt, poseringar och gester representerar personer, 

värden eller idéer (Machin 2007, s. 39). Det undersöker även vilken diskurs som 

kommuniceras genom det visuella (Machin & Mayr 2012, s. 220). Tre grundläggande 

begrepp inom ikonografisk analys är symbol, attribut och salience. En symbol innebär ett 

tecken som ska symbolisera eller efterlikna något. Symboler kan ge uttryck för vissa idéer 

eller koncept, och har en begränsad räckvidd som endast fungerar inom en given kultur, 

vetenskaplig disciplin eller religion. En symbol kan även ha flera meningar och värden 

(Machin 2007, ss. 40-42). Attribut innebär ett igenkänningstecken och här intresserar man sig 

för idén eller värdet som kommuniceras via objekt eller personer, och hur dessa 

representeras. Här är man intresserad av att analysera alla objekt i en bild och om de 

kommunicerar någon viss diskurs. Detta kan innebära föremål eller personifikationer som 

förtydligar budskap eller identiteter (Machin & Mayr 2012, ss. 51-52). Med settings menas 

det som syns i bakgrunden, vilken miljö och kontext som en bild är tagen i. Här intresserar 

man sig för hur olika settings kan kommunicera generella idéer och konnotera diskurser, 

identiteter, värden och handlingar (ibid. ss. 52-53). Salience är något som också kan studeras, 

vilket innebär att bilder medvetet komponerats eller tagits av ett specifikt syfte. Det finns 

många olika sätt att dra uppmärksamhet till bilder. Detta görs bl.a genom att centrera ting, 

placera de viktiga objekten i förgrunden, genom storlek, ljusstyrka, positionering etc. 

Beroende på vad man vill uppmärksamma i en bild används olika element och funktioner för 

att göra bilden så uppmärksam som möjligt (ibid. ss. 54-56, 223). En metafor är ett sätt att 

uttrycka sig bildligt om något (Nationalencyklopedin 2018). Metaforer kan avsiktligt fungera 

övertalande och innehålla eller dölja underliggande maktrelationer (Machin & Mayr 2012, s. 

221). 

 

6.2.2 Tillvägagångssätt  

Det första steget i analysen var att undersöka varje bilds denotation. Efter det undersöktes 

konnotation genom de tre begreppen attribut, salience och settings. Det som undersöktes var 

hur de sociala aktörerna representeras och framställs, hur de ser ut, i vilka miljöer de befinner 

sig i, vilka objekt som finns i bilderna och vad dessa konnoterar. Vi har även analyserat 

bildernas tillhörande texter och deras konnotation. Där vi har analyserat sambandet mellan 

text och bild och vad som konnoteras via text tillsammans med bild. Vi har även undersökt de 

“taggade” sociala aktörernas privata Instagramkonton där vi bl.a. undersökt hur många följare 
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de hade och ifall de hade någon koppling till träning. Efter analysen sammanställde vi 

resultatet och hittade olika diskurser, ideologier och teman.  

 

 

6.3 Studiens validitet och reliabilitet 

Bryman (2008) menar att det kan uppstå en viss problematik för forskning som använder sig 

av en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning riskerar att bli alldeles för tolkande och 

subjektiv. Bryman (2008) menar även att det kan uppstå svårigheter med att replikera 

kvalitativa studier, då studien kan påverkas av att forskaren gör val utifrån sina egna 

perspektiv, egenskaper och intressen. Det kan även bli svårt för den som läser studien att 

förstå varför vissa val gjorts då frågeställningar ständigt omformas och preciseras under 

analysen. Inom kvalitativa metoder uppstår även problemet att kunna generalisera till en hel 

population. Materialet forskaren använt får en svårighet att vara representativt för en hel 

population då det ofta är svårt eller omöjligt att generalisera resultatet av en kvalitativ studie 

till andra miljöer (ibid. ss. 368-369). Transparens är något som är viktigt inom både 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Det handlar om att vara tydlig om forskningsprocedurer 

och hur resultatet har framkommit. Det är viktigt att redogöra för detta så att andra kan 

bedöma betydelsen och kvalitén av ett arbete. Kritik har dock riktats mot transparens i 

kvalitativ forskning då det ibland är oklart hur urvalet gått till eller hur analysen genomfördes 

(Bryman 2008, s. 370, 374).  

 

Vid kvantitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet viktiga kriterier, då begreppen 

är viktiga vid mätningar i forskning. Det finns skilda meningar mellan forskare om dessa 

begrepps relevans när det kommer till kvalitativ forskning. Man intresserar sig oftast inte för 

mätningar i kvalitativ forskning och därför blir det mindre viktigt (Bryman 2008, s. 351). 

Kvalitativ forskning eftersträvar att kunna förstå beteenden, värderingar och åsikter. Inom 

kvalitativ forskning används begreppen för en kontextuell förståelse istället för att 

generalisera resultatet till en viss population som är vanligt inom den kvantitativa forskningen 

(ibid. s. 372). Reliabilitet är ett begrepp som kan delas upp som intern och extern reliabilitet. 

Med intern reliabilitet menar man att forskningsmedlemmarna kommer överens hur de kan 

och ska tolka en studie (ibid. s. 351). Med extern reliabilitet menas det hur pass väl en studie 

kan replikeras vid ett annat tillfälle och få liknande resultat. Detta är dock en svår aspekt att 
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uppnå vid kvalitativ forskning då det inte går att “frysa” en social miljö som ofta undersöks 

och ligger som grund för en kvalitativ studie (ibid. s. 352). 

 

I denna studie analyseras publicerade bilder på NOCCOs Instagramkonto som dokumenteras 

och sparas via skärmavbilder. Dock kan bilderna på NOCCOs Instagramkonto komma att 

raderas i framtiden, men i och med att de finns sparade finns det en chans för replikation. 

Därför finns det stora förutsättningar att vår studie når god extern reliabilitet. Genom att vi 

kommer försöka tolka vårt material utifrån den tidigare forskningen samt genom våra 

teoretiska utgångspunkter ska vi försöka uppnå intern reliabilitet. Vi har kommit överens om 

hur materialet ska tolkas och att vi tillsammans ska diskutera resultatet för att försäkra oss om 

att materialet tolkas på samma sätt. För att försöka nå transparens har vi beskrivit 

urvalsprocessen, metod, teori och analys så väl det går. Detta har även gjorts för att vår 

analys, dess resultat och värde ska kunna bedömas på ett korrekt sätt.  

 

Validitet kan också delas upp i intern och extern validitet. Med intern validitet menas det hur 

väl en forskares observationer stämmer överens med de teoretiska begreppen forskaren 

utvecklar och utgår ifrån. Extern validitet handlar om hur väl studien kan generaliseras till 

andra sociala situationer och miljöer (Bryman 2008, s. 352). Det kan det bli ett problem för 

vår studie att kunna nå extern validitet då vår studie kan bli svår att generalisera till 

populationen. Eftersom det dock inte ligger i vårt syfte att kunna generalisera vår studie till 

en större population blir detta dock inget problem. Vårt syfte ligger i att synliggöra mer 

generella diskurser som finns i samhället, vilket vi tror kommer bli möjligt. Vi tycker det är 

viktigt att synliggöra dessa i vissa fall orealistiska ideal och diskurser som kan fungera 

destruktivt för individer. Detta är för oss viktigare än att kunna generalisera vårt resultat till 

en större population då vi vill gå mer in på djupet och undersöka vad dessa diskurser kan få 

för betydelse för individer.  

 

MCDA som metod i en kvalitativ undersökning kan medföra en del problem. Machin och 

Mayr (2012) menar att ett stort problem som kan uppstå är att analysen kan bli en subjektiv 

bedömning. Detta kan undvikas genom att inte lägga för stort fokus på vissa delar av en text i 

en analys då detta kan medföra att viktiga delar i undersökningen förloras (ibid. s. 210). 

Metoden har även fått kritik för att den inte ger tillräcklig uppmärksamhet till mottagaren av 

en text (ibid. s. 208). Detta kan även bli en kritik för vår studie då vårt syfte inte ligger i att 

undersöka publiken/följarna/kommentarer till NOCCOs Instagramkonto utan syftet ligger 
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endast i att synliggöra diskurser och hur de sociala aktörerna framställs. Dock för framtida 

forskning hade detta varit intressant att föra forskning kring.  

 

 

7. Resultatredovisning av analys  

I detta stycke presenteras resultatet från analysen. Ur analysen framkom det att alla bilder 

var kopplade till träning och hälsa. För att analysera hur denna koppling sker har vi 

undersökt hur bilderna skapar associationer med träning, hälsa och livsstil genom settings, 

salience och attribut. Utifrån analysen har vi identifierat fyra teman gällande 

framställningen av de sociala aktörerna. Dessa teman är: Sociala aktörer som influencers, 

NOCCO är alltid träningsrelaterad, Strong is the new skinny och NOCCO romantiserar 

träning och skapar teamkänsla.  

 

7.1 Hur fungerar de sociala aktörerna i marknadsföringssyfte?  

 

7.1.1 Sociala aktörer som influencers  

NOCCOs användning av sociala aktörer i bilderna visar sig likna metoderna inom pull 

marketing (Leigert 2013, s. 21), där det är personer med ett stort antal följare som 

marknadsför en produkt istället för att ett företag gör det. Konsumenter har mer förtroende 

för inflytelserika personer, vilket gör det gynnsamt att använda influencers i 

marknadsföringssyften. Som tidigare nämnt är det dock väldigt viktigt att en influencer har en 

relation och koppling till den produkt den ska marknadsföra (Lim et al. 2017, s. 23). I 

NOCCOs fall visade sig de flesta sociala aktörer vara kopplade till träning. Konsumenternas 

förtroende för produkten kan då öka ifall deras förtroende redan finns hos de sociala 

aktörerna. Inflytelserika personer kan då intyga att denna produkt är bra och hälsosam. Detta 

liknar Mårtensons (2009) teori om intygsreklam där kändisar eller experter intygar något 

positivt om en produkt. Däremot så skiljer sig NOCCOs marknadsföring från traditionell 

intygsreklam då bilderna är mer alldagliga och inte explicit försöker sälja en produkt. Därför 

kan denna sorts marknadsföring fungera manipulativt då en förvrängning av den verkliga 

produkten sker när den kopplas till en viss sorts sociala aktörer och influencers. Upplevelsen 

om att NOCCO är hälsosam förstärks med hjälp av att använda denna typ av sociala aktörer.  
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Resultatet av analysen visar att de sociala aktörerna som förekom på bilderna var “taggade” i 

de flesta fall, förutom några som var gruppbilder. Efter att ha klickat in på varje person som 

fanns taggad i en bild noterades det hur många följare varje person hade på Instagram. Ur 

vårt material kunde vi notera att de sociala aktörerna som var taggade i NOCCOs bilder hade 

mellan 3000 - 350.000 följare. Detta är intressant i relation till tidigare forskning om 

influencers. Lim et al. (2017) påpekar att det på senaste tiden blivit vanligt att företag bjuder 

in influencers till deras konton på sociala medier där de får fungera som ambassadörer för 

varumärket. Deras forskning visade även att det är viktigt att en influencer måste ha en 

koppling till den produkt den marknadsför då det påverkar konsumenters köpavsikter positivt 

(ibid. s. 23). De sociala aktörerna på NOCCOs bilder har förmodligen inte valts av en slump, 

utan för att nå ett visst syfte. 28 av de 29 bilderna i materialet associerades till träning på 

något vis. Efter genomgången av de taggade aktörerna i bilderna kunde det konstateras att i 

20 av 26 personers profiler framgick det att de utövar någon sport eller på annat sätt håller på 

med träning. Syftet med att använda dessa sociala aktörer är förmodligen för att skapa en 

kraftfull association mellan produkten och träning samt för att framställa produkten som 

hälsosam. Dessutom hade även 18 stycken NOCCOs varumärke i deras profiler (se figur 1 

nedan).  

 

Figur 1  

 

“Team NOCCO” förekom i flera profiler, och det förekommer även i flera bildtexter. Frasen 

“Team NOCCO” intygar och skapar mening om någon sorts gemenskap och lagkänsla. Det 

kan även innebära att dessa personer är sponsrade av NOCCO. När personer skriver detta i 

sina profiler på Instagram skapas en association mellan personen och varumärket. Att alla 

aktörer hade många följare på Instagram kan innebära att de fungerar som influencers åt 
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NOCCO. Det är dock svårt att avgöra ifall de är influencers eller inte, men i detta fall så 

fungerar de på samma sätt som en influencer. När de används i bilder på NOCCOs konto 

fungerar de även som ambassadörer för varumärket (Lim et al. 2017). Då NOCCO säger sig 

vara ett träningsinriktat företag så har de troligtvis valt ut dessa personer dels för att de håller 

på med träning av något slag, och dels för att de har ett stort antal följare och kan hjälpa till 

att skapa stor kundkrets för NOCCO. Genom att få fler följare skapas det ännu fler 

möjligheter till att fler personer börjar följa NOCCO. Detta skulle kunna bidra till en snabb 

varumärkeskännedom, och med hjälp av influencers kan en “dominoeffekt” skapas där fler 

personer uppmärksammar varumärket (Vingan 2018, s. 95).  

 

I enlighet med Leigert (2013) så skapas många möjligheter vid marknadsföring via sociala 

medier, vilket kan vara en anledning till att NOCCO använder Instagram. Resultatet av vår 

studie indikerar även på att NOCCOs framställning av produkten som hälsosam är kraftfull. 

Genom de olika aktiva val som NOCCO gör, gällande sociala aktörer, attribut, salience och 

settings lyckas produkten att framställas som ett bra alternativ vid träning och för hälsan. 

 

 

7.2 Hur representeras de sociala aktörerna, i vilka miljöer placeras de i och 

vilka aktiviteter framhävs? 

 

7.2.1 NOCCO är alltid träningsrelaterad  

Valen av settings i NOCCOs bilder skapar en tydlig association till träning där drycken hela 

tiden sätts in i olika sammanhang som alltid är träningsrelaterade. Drycken kan även 

uppfattas som mer hälsosam när den sätts in i träningsmiljöer. De sociala aktörerna hade på 

majoriteten av bilderna på sig träningskläder i form av shorts, tights, linnen, t-shirts, 

skidkläder, hockeykläder etc. Ett liknande resultat sågs i Tiggemann och Zaccardos (2018) 

studie om #fitspiration där resultatet visade att kvinnor och män oftast var klädda i 

träningskläder. Olika träningsutrustningar och andra sportföremål fanns även i bilderna vilket 

gav en förståelse av sammanhanget. Informerande texter om tävlingar och evenemang 

förekom också ofta, där de uppmuntrade folk till att delta, gilla och tagga vänner i deras 

bilder. De lockar även med PT-utbildningar, matchbiljetter, goodiebags och flak av NOCCO. 

Vissa bildtexter är enklare och kortare, men kopplas ändå ihop med träning. Ett exempel på 

detta är texten “NOCCO Pear and Saturday gym” (Instagram, NOCCO 2018) följt av en 
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hjärtögon-emoji. Här finns en tydlig koppling mellan produkten och gym. NOCCO menar 

även i en av texterna att drycken är en del av en livsstil då de menar att det är en del av en 

frukost (se figur 4). Genom texterna får man en framställning av att NOCCO är en njutbar 

produkt som kan skapa passion (se figur 2). De sammankopplar även att produkten är en 

glädjehöjare vid jobbiga måndagar och en bra kombo vid träning på lördagar. De menar även 

genom vissa bildtexter att NOCCO höjer fokuset.  

 

Figur 2 - Publicerad 2018-11-19 

 

Efter att ha undersökt bildernas salience kan man se att bilderna är tagna så att de sociala 

aktörerna står i fokus då de ofta är centrerade. Det som är centrerat i bilderna väljs ofta för att 

skapa uppmärksamhet enligt Machin och Mayr (2012). Det som även läggs fokus på är 

NOCCO-loggan och NOCCO-burken. Settings förstås alltid genom attributen, även om 

bakgrunden är oklar. NOCCO-loggan kunde synas både på träningskläder och andra 

accessoarer (se figur 3). Loggan syntes även på attribut som luftmadrasser, banderoller, 

vattenflaskor, väskor, stolpar och hjälmar. Genom att loggan ständigt syns på olika attribut 

och även upprepas så associeras detta implicit med drycken och därav fungerar ikonografiskt. 

Det visuella tyder alltså på en tränings- samt hälsodiskurs då drycken ständigt kombineras 

och associeras med attribut som fungerar som igenkänningstecken för träning och hälsa. 

Mottagarna kopplar då omedvetet ihop NOCCO med träning och hälsa. Därför kan det leda 

till att NOCCO ses som ett självklart val vid träning och en del av en hälsosam livsstil. 
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Figur 3 - Publicerad 2018-10-14 

 

Dessa loggor fungerar även som pull marketing då bilderna ej ser ut som reklam och lockar 

publiken att självmant kolla på deras bilder. Genom att kolla på bilderna så ser man 

omedvetet loggan hela tiden vilket kan skapa en subliminal reklam (Mårtenson 2009, s. 424). 

Detta innebär att loggan lätt kan läggas i tittarens minne och på så sätt sprids varumärket utan 

att personerna är medvetna om det. Bilderna lockar tittare istället för att framställas som 

reklam vilket kan leda till att människor pratar om deras bilder och sprider information om 

NOCCO till andra individer. På så sätt fungerar dessa bilder på NOCCOs Instagramkonto 

som en billig form av marknadsföring (Leigert 2013, s. 21).  

 

28 av 29 bilder kopplades till träning på ett eller annat sätt och majoriteten av bilderna var 

även tagna i gym eller andra sportmiljöer. Liknande resultat hittades i Cavusoglu och 

Demirbag-Kaplans (2017) studie där många av bilderna i #health var tagna i träningsmiljöer 

med träningsredskap i bakgrunden. Andra bilder i vår studie var tagna i mer allmänna miljöer 

eller i settings där bakgrunden var oklar. I dessa bilder förstod man ändå kopplingen till 

träning genom olika attribut som träningskläder, flaggor, muskler, loggor och sportutrustning. 

Den starka associationen till träning i alla bilder skulle kunna fungera som motivation till ett 

hälsosamt liv, i likhet med Tiggemann och Zaccardos (2018) studie. I tre av bilderna framgår 

inte kopplingen till träning då det inte finns några attribut som är träningsrelaterade (se figur 

4, 5 & 6). Dock om man ser på texterna till figur 5 och 6 förstår man kopplingen till träning 
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då texterna handlar om hockeytävlingar, NHL och Therese Alshammar som de beskriver som 

en imponerande atlet.  

 

  

Figur 4, 5 & 6 - Publicerade 2018-11-09, 2018-11-01 & 2018-10-01 

 

I en av texterna beskrivs en träningsdag med massa tävlingar där de tydligt skriver att det är 

16-årsgräns. Detta är intressant då NOCCO tidigare uttalat sig om att de inte riktar sin 

marknadsföring eller försäljning av drycken till barn. Dock nämner de ingen specifik ålder 

som barn räknas som, men de säger att de riktar sig till aktiva vuxna. Det kan vara 

diskuterbart ifall en 16-åring räknas vara vuxen, då man blir myndig vid 18 års ålder. Därför 

brister deras argument i denna kontext. Eftersom att det handlar om ett NOCCO-event finns 

det en stor risk att drycken kommer att serveras, och därför även en chans att det serveras till 

16-åringar. Detta går då emot vad de säger och kan bidra till att omyndiga ungdomar 

konsumerar en produkt som inte är rekommenderad till dem.  

 

7.2.2 Strong is the new skinny? 

Den tidigare forskningen som gjorts kring hashtaggen #fitspiration på Instagram (Deighton-

Smith et al. 2018; Tiggemann & Zaccardo 2018)  visade att det oftast förekom begränsade 

kroppstyper för både kvinnor och män. Kvinnorna var oftast smala med stora, tonade muskler 

och männen var mediumbyggda med stora muskler. Strong is the new skinny, ett tema som 

setts i flera tidigare forskningar, innebär ett nytt ideal i samhället där muskler är mer 

eftertraktat än att vara enbart smal.  

 

Resultatet i denna studie visar att personerna i bilderna var mer eller mindre vältränade, dock 

förekom det olika kroppstyper hos både kvinnor och män. Hos kvinnorna fanns det vissa som 

var smala med tonade muskler, men majoriteten av hade mer muskulösa kroppar som drog åt 

det maskulina kroppsidealet. Detta kan indikera att det framtida idealet för kvinnor är mer 
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muskulösa kroppar. Hos männen i bilderna fanns det en variation där både smala och mer 

muskulösa kroppar representerades (se figur 7 & 8). På bilden i figur 7 kan man se en person 

som ser ut att leda ett träningspass genom attribut som en NOCCO-flagga, en mikrofon och 

att han rör sig i bilden. Personen har en smal kroppstyp med något definierade muskler. 

Bilden i figur 8 står två män och spänner sina muskler. Personerna har extremt synliga, stora 

och definierade muskler och visar genom dessa attribut upp kroppstypen vältränad. Alla 

männen förutom en såg vältränad ut. Denna person var även den enda som kunde konstateras 

inte hade en koppling till träning utifrån några attribut eller settings. Det gick inte att tyda 

hans kroppstyp eller få information ifrån bakgrunden som tydde på en träningsassociation (se 

figur 4). I övrigt hade de flesta män stora synliga muskler och syntes ibland utan tröja. Detta 

kan spinna på det nuvarande skönhetsidealet för män, som även den tidigare forskningen av 

Tiggemann och Zaccardo (2018) relaterade sitt resultat till; att män ska vara stora och starka 

med mycket muskler.  

 

 

Figur 7 & 8 - Publicerade 2018-10-23 & 2018-10-12 

 

Strong is the new skinny är ett genomgående tema i bilderna, som exempelvis kan tolkas 

utifrån bilden nedan (se figur 9). Det kan tolkas genom attribut som stora muskler, 

träningskläder, svett, och kalk. Hon befinner sig eventuellt på en tävling i form av crossfit 

eller ett träningsevenemang då man kan se attribut som en stor hantel framför henne och en 

stor vattenflaska med NOCCO-loggan. Det syns en publik i bakgrunden samt människor som 

eventuellt är medtävlande. Bilden visar en denotation på att hon ser svettig och trött ut vilket 

kan konnotera en känsla av ansträngdhet. På de flesta bilder såg de sociala aktörerna inte 

ansträngda eller svettiga ut trots att de skulle föreställas aktiva i bilden (se figur 10). Aktören 
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i bilden ser glad och oansträngd ut, och det ser ut som att hon endast poserar för bildens skull. 

Detta kan framställas som att träning inte är ansträngande.  

 

 

Figur 9 - Publicerad 2018-10-25 

 

Figur 10 - Publicerad 2018-11-15 

 

Strong is the new skinny passar in på de flesta kvinnliga sociala aktörerna på NOCCOs 

Instagramkonto. Aktörerna är mer vältränade med större muskler, jämfört med tidigare ideal 

som innebar att man endast skulle vara smal. Dock kan även detta tolkas som en begränsande 

kroppstyp som tidigare forskning visade på (Tiggemann & Zaccardo 2018; Deighton-Smith 

et al. 2018), då det inte finns en enda bild på kroppstypen överviktig. Istället visar bilderna 

olika kroppstyper av en vältränad kropp. Dock fanns det några bilder där mer kroppsfett 

syntes (se figur 11). Det man kan se i bilden är att kvinnorna har stora lår med synliga 
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celluliter och att huden runt midjan och ryggen inte är definierad. Vi tolkar att dessa individer 

inte tillhör kroppstypen överviktiga men att de inte tillhör den kroppstyp som syntes i 

majoriteten av bilderna.  

 

 

Figur 11 - Publicerad 2018-10-12  

Ifall de istället skulle använda sig av kroppstyper som anses vara överviktiga kan produktens 

framställning som hälsosam bli mindre kraftfull. Konsumenters köpavsikter skulle även 

kunna påverkas negativt, då det enligt Lim et al. (2017) är viktigt att en produkt marknadsförs 

via rätt typ av influencers. De försöker framställa sin produkt som ett bra alternativ för hälsan 

och kroppen genom att de väljer att associeras med vältränade sociala aktörer. Resultatet av 

detta kan bli att få ideal och kroppsstandarder uppfattas, en deletion sker då en del av 

verkligheten inte representeras i bilderna. Liknande teman syntes i Wiklund et al. (2017) 

forskning som även visade på att dessa ideal och kroppsstandarder etableras i sociala medier, 

förespråkar en paradox i att vara både stark och smal och är de är centrala för status och värde 

(ibid. 2017, s. 5). Vidare nämner Wiklund et al. (2017) att hälsodiskursen har övergått till en 

kroppsdiskurs där en tränad kropp står för en god hälsa (ibid. s. 3). Detta menar även 

Svensson och Hallberg (2010, s. 49) kan bli ett problem då fokuset har förändrats från att 

vilja vara hälsosam till en kroppsfixering. Denna kroppsdiskurs går att urskilja i NOCCOs 

bilder där det nästan bara finns vältränade kroppar representerade. Problemet när det inte 

finns en stor variation av kroppstyper är att ett ideal bildas som kan skapa orealistiska 

kroppsideal och kroppsuppfattningar. Individer kan få dysfunktionella beteenden gällande 

träning och kost på grund av en önskan att uppnå dessa ideal. Det kan resultera i negativa 
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effekter som ätstörningar, depression och att sjukdomssymptom kan öka (Tiggemann & 

Zaccardo 2018, s. 1008; Deighton-Smith et al. 2018, s. 478). NOCCOs bilder kan därför 

bidra till att skapa ouppnåeliga standarder och komma till att bli ohälsosamma och skadande 

för individer. Det kan även fungera manipulativt då publiken kan uppfatta att dessa 

kroppstyper blir uppnåeliga genom att dricka drycken NOCCO.  

 

En rekontextualisering av träning och hälsa sker när NOCCO hela tiden placerar sin produkt i 

olika träningssammanhang. Ett repetition sker och kan därmed stärka associationen till hälsa 

och träning. Drycken placeras i kontexter där de sociala aktörerna visar begränsade 

kroppstyper och associeras samtidigt med träning och hälsa (se figur 12 & 13). På bilderna 

nedan syns sociala aktörer som ser vältränade, glada och lyckliga ut. De framställs som 

hälsosamma genom attribut som synliga muskler, kettlebells, träningsmaskiner och settings 

som gymmiljöer. I tillhörande texter kan man även förstå kopplingen då ord som crossfit, 

“NOCCO camp” och “NOCCO training day” nämns. En emoji på en muskulös, spänd arm 

syns i den ena texten som tillhör bilden på de tre kvinnorna (figur 12). Denna emoji kopplas 

till styrka och kan förstärka förståelsen av att dessa kvinnor ser starka och vältränade ut.  

 

 

Figur 12 - Publicerad 2018-10-12  
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Figur 13 - Publicerad 2018-10-26 

 

Den tidigare forskningen om #fitspiration (Tiggemann & Zaccardo 2018; Deighton-Smith et 

al. 2018) visade att bilderna ofta var sexuellt objektifierande, vilket inte stämmer överens 

med vår analys. Det fanns få kopplingar till att de sociala aktörerna i bilderna var eller skulle 

framstå som sexuellt objektifierande. Salience som studerats visar på att de sociala aktörerna 

inte positioneras på något sexuellt sätt, varken med blicken eller genom inzoomning på någon 

viss kroppsdel. Dock så tolkas de flesta aktörer som attraktiva i utseendet, vilket skulle kunna 

ses som att de är objektifierade. Det fanns exempelvis vissa bilder på både kvinnor och män i 

badkläder där mycket hud visades (se figur 12 & 8). Männen i figur 8 befinner sig på en 

strand iklädda badbyxor. I denna bild kan de sociala aktörerna tolkas som sexuellt 

objektifierande då de försöker framställa sig som starka, attraktiva och lockande genom att 

spänna sina muskler.  

 

7.2.3 NOCCO romantiserar träning och skapar teamkänsla 

På 16 av 29 bilder var de sociala aktörerna glada med stora leenden vilket kan fungera som 

en symbol för att konnotera lycka och glädje. Bilder där aktörer ler kan ses som begärande 

(Machin 2007, s. 110) som handlar om att man vill få ut något av tittaren. En symbolisk 

interaktion kan även skapas med tittaren i de bilder där aktören kollar rakt in i kameran. 

Bilder där aktören ler och kollar i kameran kan ha valts för att skapa en interaktion och få 

tittaren att känna en personlig koppling. Dessa bilder kan även ge en känsla av att träning i all 

form är roligt och gör dig glad. På vissa bilder förekommer en NOCCO-burk i samband med 

att någon ler. I några fall hålls burken av en person som ler, vilket kan tolkas som att NOCCO 

gör dig glad. Bilderna visar en association på att träning kombinerat med NOCCO intygar 
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och konnoterar lycka. Texterna till bilderna ger ofta en förståelse för kontexten och 

sammanhanget. De semiotiska resurserna samarbetar för att skapa sin mening genom att 

kombinera text och bild. Texterna intygar ständigt en känsla att allt är roligt och kul i 

bilderna. Genomgående i alla bildtexter är att de är uppmuntrande eller positiva. I Tiggemann 

och Zaccardos (2018) studie fanns liknande resultat där en stor del av texterna till bilderna i 

#fitspiration var uppmuntrande och positiva. På så sätt förstärks framställningen om att 

NOCCO kan ge dig lycka. Detta sker ofta genom olika emojis (se figur 14 & 15) där en glad 

gubbe som är en symbol för lycka och en knytnäve syns. Knytnäven är en sorts gest som i 

verkligheten fungerar som t.ex. en vänlig gratulation. Denna emoji kan konnoteras ge en 

teamkänsla, och fungera som en symbol för respekt och godkännande. Det förekom även 

många andra emojis i texterna som en hjärtögon-emoji och enbart hjärtan vilka båda ska 

konnotera kärlek. De mesta använda emojisarna var hjärtögon-emojin, knytnäven och den 

muskulösa spända armen.  

 

Figur 14 & 15 - Publicerade 2018-10-26 & 2018-11-24 

 

Utifrån detta har vi uppfattat ett genomgående tema: Att NOCCO romantiserar träning. I 

bilden ovan så skapas romantiseringen med hjälp av hjärtögon-emojin, ordet “Bästa” samt 

med aktörens leende. Träning, och även NOCCO, får en glad känsla och kopplas ihop med 

något positivt och roligt. En deletion av den sociala praktiken träning sker när det kopplas 

ihop med glädje och inte framställs som ansträngande. Istället framställs träning som något 

roligt och oansträngande vilket inte stämmer överens med verkligheten i vissa fall.  

 

Något ytterligare som romantiserar träningen är en konnotation av gemenskap. 11 av 29 

bilder konnoterade teamkänsla och familjekänsla, vilket även attributen och denotationen 

visade på. Detta kunde ses genom att många sociala aktörer ofta placerades på en och samma 
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bild och nära varandra. I bilderna såg de sociala aktörerna ut att ha roligt med varandra. De 

var alltid glada och på vissa bilder skojar de med varandra. På en av bilderna hoppar de alla 

tillsammans med händerna högt i luften (se figur 16 & 17). Detta konnoterar gemenskap, 

glädje, teamkänsla och familjekänsla. Även här var alla på bilderna iklädda träningskläder i 

någon form. De flesta av dessa bilder tillhör det inlägget med flera bilder i, från ett 

träningscamp. Gemenskap kunde även ses genom attribut som flaggor med NOCCO-loggan 

på vilket kan tolkas som att individerna var en del av någon tävling eller evengemang. 

Attribut som träningsskor och vattenflaskor syntes även i bilderna och konnoterar på att de 

tränar tillsammans. Flera texter skapar även en teamkänsla. De beskriver NOCCO som en 

familj som alla kan välja att tillhöra. De uppmanar folk att bli en del av “Team NOCCO” och 

“NOCCO training club”.  

 

 

Figur 16 & 17 - Publicerade 2018-10-12 & 2018-10-12  

 

I figur 5 kan man se att NOCCO välkomnar simmerskan Therese Alshamamr till deras familj 

och till “Team NOCCO”. I texten använder de pronomen “vi” vilket är en 

representationsstrategi som enligt Machin och Mayr (2012) kan bidra till att man håller med 

om vissa idéer och känner sig tilltalad och delaktig. I flera texter nämns aktörer vid deras 

namn vilket gör att mottagaren kommer närmare aktören och kan skapa känslor av empati 

och humanitet (ibid. ss. 79-80).  

 

I en av bilderna kunde man urskilja en banderoll med texten “Are you NOCCO enough?”. 

Det skulle kunna ses som en slogan för NOCCO. Frasen kan fungera metaforiskt och kopplas 

till fraser som “Are you tough enough” eller “Are you strong enough”. En rekontextualisering 

i form av en substitution sker när de byter ut ett ord mot NOCCO i frasen. Denna fras kan få 
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en betydelse av att man måste vara stark eller tuff för att vara en del av NOCCO. Den kan 

även kopplas till en gemenskapskänsla. “Are you NOCCO enough” skulle kunna innebära att 

man är vältränad, har en sund och aktiv livsstil och gillar träning. Det kan då även tolkas som 

att NOCCOs produkter endast riktats till dessa personer. “Are you NOCCO enough?” skulle 

kunna fungera motiverande, men även begränsande då vissa kan känna att de inte har det som 

krävs för att vara del av NOCCO. Det kan bero på att de inte anser sig ha det kroppsideal som 

NOCCO framställer eller inte är intresserade av träning.  

 

Genom dessa konnotationer och attribut framställs NOCCO som något som dels skapar 

glädje men som även kan ge dig en gemenskap och familjekänsla. Detta kan fungera 

manipulativt och få individer att tro att de kan bli en del av detta om de konsumerar NOCCO. 

En myt om att träning alltid är roligt, lätt och ger en gemenskap genomsyrar bilderna och 

texterna. När NOCCO erbjuder en känsla av gemenskap skulle det kunna handla om en 

additions, där elementet glädje och samhörighet adderas i en träningskontext där även flera 

sociala aktörer adderas in.  

 

 

8. Slutsats  

Resultatet av denna studie visar att NOCCO i sin marknadsföring via Instagram använder sig 

av hälso- och träningsdiskurser. Alla bilder förutom en var träningsrelaterad. Dessa diskurser 

syns tydligt i text och bild som hela tiden visar en koppling via attribut och settings att de är 

relaterade till träning. Få kroppsideal representeras, vilket enligt den tidigare forskningen kan 

ge en negativ effekt hos individer. Oftast visas olika kroppstyper av vältränade kroppar med 

synliga muskler. Detta kroppsideal liknar tanken om Strong is the new skinny som har setts i 

flera tidigare forskningar. För både män och kvinnor uppfattas ett ideal om att ha stora, 

synliga muskler istället för det tidigare idealet om att enbart vara smal. Det kvinnliga 

kroppsidealet närmar sig ett mer maskulint ideal i NOCCOs bilder.  

 

Bilderna med vältränade kroppar kan representera styrka, vilket kan leda till tolkningen att 

styrka uppnås genom att dricka NOCCO. Detta är anmärkningsvärt då Petersen och Lupton 

(1996) menar att vi idag lever i The new public health era där kunskap om hälsa fokuserar på 

en livsstil som kretsar kring kroppens utseende, dieter och träning. Empowerment är något 

som är centralt i denna era (De Souza 2011), där individer har en egenmakt över deras hälsa 



 37 

och kropp. Genom deras marknadsföring kan man tolka att NOCCOs produkter är ett medel 

för att uppnå en hälsosam livsstil. Produkterna blir då ett medel för att individer ska uppnå 

empowerment och ta ansvar för sin egen kropp och hälsa. Petersen och Lupton (1996) menar 

även att i denna era har ett huvudfokus riktats mot att förbättra hälsotillståndet hos individer. 

Enligt den tidigare forskningen som Deighton-Smith et al. (2018) och Tiggemann och 

Zaccardo (2018) gjort kan bilder med vältränade sociala aktörer fungera motiverade till att 

leva utifrån en sund livsstil. Eftersom majoriteten av NOCCOs bilder stämmer överens med 

detta tyder det på att NOCCOs val av bilder spinner på The new public health era.  

 

Resultatet visar vidare att de sociala aktörerna ofta framställs och representeras som glada 

och lyckliga. Eftersom de utstrålar lycka kan man även tolka att de tycker om träningen eller 

är allmänt lyckliga. NOCCO representerar därmed att deras produkt ger lycka till individer. 

Vissa bilder konnoterar även en gemenskap, vilket tillsammans med lyckan romantiserar 

träning. De ser oftast inte ansträngda eller svettiga ut vid träningssammanhang. Detta kan 

framställa träning som något som ej ska uppfattas som jobbigt eller ansträngande, vilket kan 

leda till tolkningen att NOCCO underlättar träningen. Detta leder till en förvrängning av 

verkligheten och skapar en overklig uppfattning av träning. Ett tydligt resultat utifrån 

analysen var att nästan alla bilder var tagna i träningsmiljöer. Träningsmiljöerna kunde 

variera mellan olika sporter och träningstyper. Förståelsen för kopplingen sågs genom 

attribut, settings och salience. Attribut som träningskläder och diverse sportutrustning 

förekom i majoriteten av bilderna. NOCCOs logga förekom även i alla bilderna vilket kan 

bidra till en subliminal reklam som kan främja varumärkeskännedomen (Mårtenson 2009). 

Det är genom dessa attribut och settings som de skapar kopplingen mellan produkten och 

träning. Genom att undersöka salience i bilderna kan vi notera att det oftast var de sociala 

aktörerna och NOCCO som framhävdes i bilderna, förmodligen för att dessa ting skulle få 

mest uppmärksamhet.  

 

Analysen kring hur de sociala aktörerna fungerade i marknadsföringssyfte visar att de flesta 

aktörer var kopplade till träning och hade ett stort antal följare på Instagram. Det tyder på att 

de sociala aktörerna fungerar som influencers och har valts ut av flera specifika syften. 

Eftersom de sociala aktörerna ser vältränade ut och har många följare kan de hjälpa NOCCO 

att nå en större kundkrets och få större inflytande. Personer som följer de sociala aktörerna är 

eventuellt träningsintresserade på ett eller annat sätt och blir därför en passande målgrupp för 

NOCCO. Det kan resultera i att de själva konsumerar NOCCOs produkter. Vidare kan syftet 
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vara att bidra till att framställa NOCCO som något hälsosamt genom att associera produkten 

med träning och med personer som är aktiva inom träning. Dessa val som NOCCO gör 

kommer att associeras med aspekter av identiteter, som sedan associeras med olika diskurser 

(Machin & Mayr 2012, ss. 77-78). I detta fall representeras de sociala aktörerna av en 

identitet kopplad till träning och hälsa vilket i sin tur associeras med tränings- och 

hälsodiskurser. Detta kan även ses i vårt resultat som visade på att hälsa representeras av 

vältränade kroppar och att träning framställs som ett medel för att uppnå idealkroppen, som 

liknar Cavusoglu och Demirbag-Kaplans (2017) resultat.  

 

Konnotationerna av texterna och bilderna tillsammans resulterade i att vi fann diskurser som 

hälsodiskurser, träningsdiskurser, prestationsdiskurser och diskurser om samhörighet och 

gemenskap. Det syntes tydligt i texterna att de försöker konnotera positiva och uppmuntrande 

känslor om att träning är kul, att man ingår i en familj och gemenskap om man väljer 

NOCCO. Tillsammans med bilderna leder detta till en romantisering av träning och NOCCO.  

 

 

9. Diskussion  

NOCCO är ett företag som slagit igenom snabbt genom att de utnyttjar existerande 

hälsotrender som finns i dagens samhälle. Drycken har blivit allmänt känd i Sverige idag och 

de har lyckats bli framgångsrika snabbt genom att marknadsföra sig via bl.a. sociala medier. 

Drycken de skapat är en produkt som har reducerat kolhydratsinnehåll, hög koffeinhalt, 

vitaminer och BCAA som idag blivit trendigt för individer att konsumera i den hälsoera vi 

lever i. Detta grundar sig i en vilja att eftersträva en hälsosam livsstil. NOCCO använder sig 

av detta och har på så sätt lyckats med sin marknadsföring av produkten som hälsosam och 

som ett självklart val vid träning. Det är eventuellt därför drycken har blivit ett populärt 

alternativ för träningsintresserade och en del av en aktiv livsstil samt blivit starkt integrerad i 

träningskulturen. Detta trots motsättningar angående konsumtion av energidrycker vid träning 

från Livsmedelsverket (2018) som rekommenderar att man ej ska inta mer än två burkar om 

dagen på grund av koffeinhalten som kan ha negativa effekter. NOCCO rekommenderar 

själva att man inte bör inta mer än två burkar per dag. Dock så tyder deras marknadsföring på 

att drycken kan intas vid alla sorts träningssammanhang och därför implicit menar på att man 

kan inta drycken vid många olika tillfällen, som kan innebära flera tillfällen på en dag. 
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Drycken rekommenderas inte till gravida och är därför ett tecken på att den innehåller något 

som inte konstateras vara bra för kroppen och därför inte skulle tolkas som hälsosamt.  

 

I NOCCOs bilder fann vi en kroppsdiskurs. I och med att det fanns begränsade kroppstyper i 

deras bilder spinner NOCCO på de sociokulturella skönhets- och utseendeideal som finns i 

dagens samhälle. Detta genom att främja vältränade kroppar med synliga muskler. Dessa 

ideal kan ha en negativ effekt på beteenden och attityder hos individer då det kan skapa 

negativa kroppsuppfattningar. Detta kan i sig leda till dysfunktionella beteenden kring kost 

och träning, och bidra till sjukdomssymtom, depression och ätstörningar. Personer som 

utvecklar dysfunktionella beteenden i strävan om att bli hälsosamma kan istället bli en 

belastning för samhället, vilket är det som man inom The new public health era ska undvika 

genom att ta hand om sin kropp. Målet att bli hälsosam kan alltså få en motsatt effekt när 

individer går för långt för att nå kroppsidealet. Personer kan få uppfattningen att NOCCO 

kombinerat med träning är ett medel för att uppnå dessa ideal. Genom användningen av de 

vältränade framgångsrika sociala aktörerna skapas ett intryck av att denna kroppstyp är ett 

ideal som uppnås genom att dricka NOCCO. Något som kan ses som positivt i NOCCOs 

bilder är dock att det fanns ett liknande ideal för män och kvinnor. Bilderna ansågs inte heller 

vara sexuellt objektifierande, i motsats till vad den tidigare forskningen visade.  

 

Genom att NOCCO använder sig av diskurser om hälsa och träning så skapas konnotativa 

meningar och därav en myt om att deras produkt är hälsosam (Machin 2007, s. 26). Även 

konnotationerna i bilderna kan fungera ideologiskt (Machin & Mayr 2012, s. 219). En 

uppfattning kan bli att hälsa är något som uppnås genom att träna och att en vältränad kropp 

är en hälsosam kropp. När de rekontexualiserar sociala praktiker gällande hälsa och träning 

på Instagram med hjälp av vältränade personer, träningskläder, träningsmiljöer m.fl. så 

skapas dessa konnotativa meningar vilket skapar myter om verkligheten.  

 

MCDA som metod och de valda teorierna har varit fruktbara för denna studie. Studiens 

resultat är intressant och mycket stämmer överens med tidigare forskning. För vidare 

forskning i detta område hade det varit intressant att även undersöka NOCCO utifrån 

mottagarens perspektiv. Ett exempel skulle kunna vara att analysera interaktion med följare 

och bilder som är taggade med #NOCCO av privatpersoner. Genom en sådan analys skulle 

man kunna se ifall de kroppstyper som finns representerade på NOCCOs konto stämmer 

överens med verkligheten.  
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10. Sammanfattning  

I denna studie undersöks funktionsdrycken NOCCOs Instagramkonto. Syftet är att synliggöra 

hur NOCCO i sin marknadsföring av produkter på Instagram använder sig av diskurser om 

hälsa och träning och hur dessa knyter an till centrala värderingar i samhället. Det som 

undersöks är de sociala aktörerna i bilderna. Problemformuleringen grundar sig i att drycken 

blivit en av de mest sålda BCAA-dryckerna i Sverige och populär bland träningsintresserade 

medan det samtidigt finns råd från Livsmedelsverket om att ej konsumera energidryck i 

samband med träning. Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig i en socialsemiotisk 

teori om kommunikation samt utgår ifrån att vi lever i The new public health era. En 

kvalitativ multimodal kritisk diskursanalys har tillämpats som metod för studien. För att 

besvara syftet formulerades tre frågeställningar: Hur fungerar de sociala aktörerna i 

marknadsföringssyfte? Hur representeras de sociala aktörerna och vad riktas 

uppmärksamheten mot i bilderna? I vilka miljöer placeras de sociala aktörerna och vilka 

aktiviteter framhävs? I analysen av materialet undersöktes 29 bilder med tillhörande texter 

utifrån begreppen denotation, konnotation, settings, salience och attribut. Resultatet visar att 

NOCCO i sin marknadsföring via Instagram använder sig av hälso- och träningsdiskurser. 

Dessa diskurser syns tydligt i bilder och text som hela tiden visar en koppling via attribut och 

settings som är relaterade till träning och hälsa. Resultatet visar även att NOCCO framställer 

sin produkt som hälsosam samt som ett bra alternativ vid träning genom användningen av 

deras väl utvalda sociala aktörer. Vi såg en romantisering av träning, där träning framställdes 

som något roligt, ej ansträngande och gav en känsla av gemenskap. I bilderna såg vi en 

begränsande kroppstyp där majoriteten av de sociala aktörerna hade vältränade kroppar. I och 

med att det fanns begränsade kroppstyper i deras bilder spinner NOCCO på de 

sociokulturella skönhets- och utseendeideal som finns i dagens samhälle och visade på en 

kroppsdiskurs. Detta kan främja negativa kroppsuppfattningar och leda till dysfunktionella 

beteenden hos individer. Publiken kan uppfatta att NOCCO kombinerat med träning är ett 

medel för att uppnå dessa ideal.  
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Bilagor  

 

Bilagor kan ses i separat fil om så önskas.  
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