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This research examines what type of lifestyle that is communicated through 

the Instagram account of the company Nelly. Since previous research show 

that women are affected by what is shown in the media, I chose to investigate 

whether or not social status is communicated through Instagram accounts. 

More specifically, I chose to investigate Nelly's Instagram account as the 

company is the leader for young women in the fashion and beauty industry in 

Sweden. The research is a qualitative content analysis made with a semiotic 

approach and 16 pictures were analyzed to find symbols of social status. The 

result shows that social status is communicated through Nelly's Instagram 

account. The company not only shows their products on their Instagram 

account, but also symbols that indicate that you should have a feminine and 

luxurious lifestyle.  
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1 Inledning  
Att unga kvinnor har dåligt självförtroende och att de strävar efter en orimlig 

livsstil på grund av de man ser på sociala medier är i dagsläget inget nytt. 

Tiden som ung vuxen formar en som person och vare sig det är frivilligt eller 

inte, påverkas man av det man ser på sociala medier. Som Lars Petersson och 

Åke Pettersson (2012) skriver i sin bok Medier, Samhälle, Kommunikation, 

är konsumtion och livsstil två innebörder som går hand i hand i dagens 

kultur. De menar på att det vi ser i reklamer inte endast säljer produkter, utan 

också en livsstil, vilket leder till att unga tjejer strävar efter en social status 

som många inte kan nå. 

 

I forskning gjord av John Armitage och Joanne Roberts (2014), beskriver 

författarna sin oro över den strävan som finns efter att visa upp den lyxiga 

sidan av livet i medier. En strävan efter att ha en social status som egentligen 

inte påverkar en själv, utan endast visas upp för andra. Författarna förklarar 

hur strävan efter en lyxig livsstil och användandet av medier har växt enormt, 

men även att det har lett till att människor blir olyckliga i jakten på att nå den 

här livsstilen. De menar på att idag påtvingas man medierna och att man inte 

längre kan styra över vad som påverkar en och inte. Författarna har valt att 

kalla den här sociala strävan för ” att sträva efter falska sociala behov”. Alain 

De Botton (2014) skriver i sin bok att den här statusstressen ”är så elakartad 

att den kan ödelägga långa perioder av vårt liv, för att vi riskerar att underlåta 

att anpassa oss till de framgångsideal som stipuleras av vårt samhälle” (s. 2–

3).  

 

Vad som är nytt inom sociala medier är att företag börjat använda sig av 

Instagram för att marknadsföra sina företag och att de genom den sociala 



 

2(45) 

  

medieplattformen visar upp sina produkter. Ett företag som har valt att 

marknadsföra sig själv med hjälp av Instagram är Nelly, ett av Sveriges 

största mode- och skönhetsföretag (Nelly, 2019). Då konton på Instagram har 

en tendens att försköna hur verkligheten ser ut för många unga kvinnor har 

jag valt att undersöka hur Nelly väljer att kommunicera med sina följare på 

Instagram, och vilken social status de i så fall målar upp för kvinnor.   

 

1.1 Problemformulering 
I den här studien har jag valt att undersöka hur företaget Nelly kommunicerar 

med sina följare på den sociala medieplattformen Instagram. Det finns ett 

stort gap inom forskningen på just Instagram och de livsstilar som influerar 

människor på den sociala medieplattformen.  

 

Då Bengtsson et al., (2017) förklarar att medier har väldigt mycket makt, 

samt att tidigare forskning gjord av Margaret Hogg och Aikaterini Fragou 

(2003), har visat på att unga kvinnor mår dåligt på grund av det som visas i 

sociala medier kändes det relevant att undersöka hur företag förhåller sig till 

detta. Då det finns mycket forskning kring hur medier påverkar kvinnor, 

samt att kvinnor enligt Josefson (2005) sedan länge tillbaka har målats upp 

som svaga och underordnade män var jag specifikt intresserad av att 

undersöka vilken social status företaget målar upp för kvinnor genom de 

bilder som företaget publicerar på deras egna Instagramkonto Nellycom.  

 

Valet av att undersöka specifikt Nelly är för att företaget är en ledande aktör 

inom branschen för kvinnor mellan 18–35 år (Nelly, 2019). Min avsikt var 

att studera vilka tecken som kunde hittas i bilderna som tyder på social 

status. Jag anser att det är ett viktigt område att undersöka, då ungdomar idag 
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blir influerade när de växer upp med Instagram. Jag anser även att det är 

viktigt på grund av att jag har träffat på väldigt många ungdomar själv, som 

har dåligt självförtroende och känner press i tidig ålder på att få ett bra jobb 

för att tjäna så mycket pengar som möjligt.  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till det valda ämnet och en 

problemformulering, för att i nästa avsnitt övergå till att handla om 

bakgrunden till begrepp som kan vara relevanta för att förstå innebörden i 

uppsatsen. Vidare presenteras tidigare forskning som är relevant för min 

egen undersökning, och därefter följer ett avsnitt om de teoretiska ramverk 

som jag använder mig av i uppsatsen. I nästa avsnitt behandlas syfte och 

frågeställningar och därefter vilken metod som ligger till grund för 

undersökningen. Slutligen följer avsnittet med resultat och analys, samt en 

avslutning med min diskussion och förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnittet ges en kort bakgrundssammanfattning kring begrepp som är 

relevanta för att förstå innebörden av uppsatsen. Innehållsmarknadsföring, 

Nelly, Instagram och social status är exempel på begrepp som är viktiga att 

känna till för att förstå uppsatsen.  

 

2.1 Innehållsmarknadsföring   
En något nyare typ av kommunikation gentemot den traditionella reklamen 

på TV är så kallad content marketing, med andra ord 

innehållsmarknadsföring. Då företag sedan länge har använt sig av den 

vanliga exponeringen av reklam på TV, är nu innehållsmarknadsföring ett 

mycket mer effektivt sätt att marknadsföra sig för företag. Vad 

innehållsmarknadsföring går ut på är att man skapar ett specifikt innehåll 

gjord för specifika målgrupper. Detta är ett utmärkt sätt för företag att stärka 

sina varumärken, genom att få målgrupperna att själva söka sig till 

innehållet. I många fall använder sig de stora företagen av så kallade 

ambassadörer eller influencers som publicerar det målinriktade innehållet på 

deras medier för att locka den valda målgruppen (Bergström, 2016).  

 

2.2 Nelly 
Nelly är ett svenskt mode- och skönhetsföretag från Sverige som grundades 

år 2003. Det är idag ett ledande företag inom branschen för unga kvinnor i 

åldern 18–35. Företagets kärnverksamhet består i deras breda utbud av kläder 

och skönhetsprodukter inom de allra senaste modetrenderna för en 

ungdomlig, trendig och utåtriktad målgrupp. Idag finns företaget på den 

svenska marknaden, men också på flera utländska marknader som Norge, 

Danmark, Finland, Tyskland, Österrike och Storbritannien (Nelly, 2019). 
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Nellycom är företagets Instagramkonto vilka idag har hela 404 000 följare 

(Instagram b, 2019). I deras flöde finner man bilder på unga kvinnor från 

hela världen, omgivna av lyx och glamour. Då jag vid ett flertal tillfällen 

handlat på Nelly.com och eftersom jag själv följer dem på Instagram vet jag 

att de använder sig av Instagram för att marknadsföra företaget genom 

sociala medier.  

 

2.3 Instagram  
Instagram skapades år 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger (Instagram 

a, 2019). Idag är Instagram en av världens största sociala plattformar med 

500 miljoner dagligt aktiva användare från hela världen (Omnicore, 2019). 

Instagram är en applikation som främst är till för att dela foton och 

videoklipp. Med hjälp av appen kan man ladda upp egna foton eller 

videoklipp för att dela med sina följare eller icke-följare, men appen ger en 

också möjlighet att gilla inlägg eller kommentera inlägg som andra har lagt 

upp. Appen är kostnadsfri och det är möjligt att skapa ett konto så länge man 

är över 13 år gammal (Instagram c, 2019).  

 

2.4 Social status 
Går man långt tillbaka i tiden så var Pierre Bourdieu den största teoretikern 

inom begreppet status. Bourdieu beskrev status som något man kunde se som 

tre olika typer av kapital, nämligen ekonomiskt, socialt och kulturellt. Slog 

man ihop dem så bildades det totala symboliska kapitalet, även kallat social 

status (Ulver-Sneistrup, 2012).  

 

Idag pratar man om social status utifrån en modernare vinkel, och begreppet 

beskrivs av Goffman som något som förknippas med vilken sorts kläder man 
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har på sig, var man bor, vad man äter och olika typer av livsstilar (Sauder, 

2005). Marie Söderqvist Tralau (2009), beskriver i sin bok olika områden 

som bidrar till vilken social status man har. Skönhet, framgång och antal 

vänner är områden hon beskriver närmare. Tralau menar till exempel att då 

det idag inte är lika svårt som förut att skaffa ett snyggt yttre, bland annat på 

grund av mer avancerade sminkprodukter och bildredigering, har skönhet fått 

en hög statusfaktor. Tralau beskriver också hur framgång har blivit 

detsamma som social status. Att vilket yrke man har är en del av det som 

definierar vilken social status en människa får. Helst ska man också ha 

många vänner runt omkring sig då det tyder på att man är populär, vilket 

också bidrar till hög social status. Tralau beskriver hur de olika parametrarna 

tillsammans definierar vilken social status man har, och hur den sociala 

statusen tyder på en åtråvärd livsstil som andra strävar efter. 

 

Tack vare att det sociala statusbegreppet till stor del ligger som grund till den 

här uppsatsen, kände jag att det behövdes ytterligare förklaring till min 

användning av begreppet. I den här uppsatsen utgick jag från Tralau’s (2009) 

förklaring till vad hög social status är. Det vill säga om man tar hand om sitt 

yttre, om man har pengar, om man har råd med kläder, om man kan resa, om 

man har vänner och till slut också om man har framgång. Anledningen till att 

social status är kopplat till sociala medier är enligt mig för att det läggs upp 

bilder på olika livsstilar från personer i hela världen på de olika sociala 

medieplattformarna. Dessutom påverkas man idag av medierna på ett sätt 

som man inte gjort tidigare och det visas levnadssätt inom medierna som 

påverkar individer att ta efter dessa (Bengtsson et al., 2017).  
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3 Tidigare forskning 
Avsnittet beskriver tidigare forskning som gjorts inom mitt 

forskningsområde. Jag har valt att fokusera på forskning som gjorts kring 

hur unga kvinnor påverkas av reklam där andra kvinnor medverkar, hur 

kvinnor framställs i medier, hur stor påverkan bild och text har på kvinnor 

samt hur människor strävar efter en viss social status på grund av hur de 

påverkas i medier.  

 

3.1 Social jämförelse 
Artikeln “Social Comparison Goals and the Consumption of Advertising” 

som är skriven av Margaret Hogg och Aikaterini Fragou (2003), undersöker 

hur social jämförelse inom reklam påverkar unga kvinnors självkänsla och 

uppfattning av den egna kroppsbilden. Undersökningens syfte var att se om 

exponering av reklam mot unga kvinnor leder till att kvinnorna får negativ 

självkänsla och sämre självförtroende. Deras studie visar, när man 

undersökte social jämförelse i form av att bättre självkänsla, att de unga 

kvinnornas egna självförtroenden blev sämre efter att ha sett kvinnan i 

reklamen. Deltagarna visade resultat på att den sociala jämförelsen med 

kropparna i reklamen sågs som hotande, och en känsla av att de tävlade mot 

modellerna i reklamen.  

 

3.2 Mediers påverkan 
Baohua Zhou (2011) undersökte i sin studie hur nya medier påverkar 

samhället i form av en strävan efter att nå nya sociala klasser. Hans resultat 

visar att tack vare att det finns en helt ny marknad för att tjäna pengar genom 

medier, finns det också en ny strävan att hamna i en högre klass.  
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I en annan artikel där MacMillan (2017, maj), skriver om en studie, 

publicerad av Storbritanniens ”Royal Society for Public Health”, undersöker 

man hur olika sociala plattformar påverkar unga tjejer i åldern 14–24.  Det 

visade sig att sociala plattformar i många fall påverkar tjejerna negativt. 

Studien visar att specifikt Instagram är kopplat till mycket ångest, och hur 

många unga tjejer lider av så kallad ”FOMO” som står för Fear of missing 

out. FOMO innebär att man alltid är rädd för att missa något, och att man 

därmed inte känner sig tillräcklig, vilket sin tur leder till att man har lättare 

för att drabbas av depression. Ett av svaren från respondenterna i 

undersökningen var” Instagram easily makes girls and women feel as if their 

bodies aren’t good enough as people add filters and edit their pictures in 

order for them to look ’perfect”. Det visade sig också att Instagram var den 

sociala plattform som unga tjejer tyckte påverkade deras liv mest negativt.  

 

3.3 Bild och text har betydelse 
I studien ”Are you a woman?” gjord av Iccha Basnyat och Leanne Chang 

(2014) beskriver författarna skillnaden i hur kvinnor framställs både som 

maskulina och feminina i skönhetsmagasin. Författarna argumenterar om hur 

skönhetsmagasinen medvetet använder sig av text och bild för att få fram 

olika karaktärsdrag hos kvinnorna, och beskriver hur studiens resultat påvisar 

en skillnad mellan innehållet i text och bild. I texterna framställs kvinnorna 

som mer mjuka, då egenskaper som vänlighet, medvetenhet, förståelse och 

värme är i stor fokus, medan kvinnorna i bilderna beskrivs som 

känslosamma, ödmjuka, sexiga och med vackra smala kroppar.  

Intressant med studien var att man i resultatet också kom fram till att det 

visas upp två typer av kvinnor i magasinen, nämligen den traditionella 

kvinnan men också den moderna kvinnan. Den mer moderna kvinnan visar 
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upp vad som anses manligt, det vill säga självsäker attityd och en vältränad 

kropp.  

 

Studien visar att vilka bilder och vilka texter tidningarna väljer har stor 

påverkan på läsaren, att det skapar egna åsikter och tankar hos läsaren som 

leder till vad författarna beskriver som ”att vi kvinnor förväntas leva upp till 

hur den ideala bilden av hur en feminin kvinna ska vara” (Basnyat & Chang, 

2014).  

 

3.4 Beteende kring social status  
The Taste of the Good Life: Representations of Luxury in Swedish media 

skriven av Paula von Wachenfeldt (2015), är en artikel där författaren 

beskriver hur Sverige, som sedan långt tillbaka i tiden har setts som en 

välfärdsstat där jämlikhet har varit ett viktigt ledord, nu verkar förändras och 

gå mer åt det individualistiska hållet. Undersökningen baseras på artiklar och 

program i svenska bloggar, tidningar, TV med flera, för att ta reda på vilka 

ideal kring lyx och material som finns representerade inom de olika 

medierna. Mycket av materialet har befunnits handla om konsumtion, till 

exempel diskussioner gällande vad som inhandlats den senaste tiden eller 

artiklar om vad som är status att köpa, inlägg om vilka länder man har rest 

till eller reklam för vilka länder man bör resa till samt topplistor med de 

hetaste husen och bilarna osv.  

 

Författaren menar på att den här typen av medier har blivit representativa för 

en smak av lyx, och att det i slutändan kommer att innebära ett publikt 

problem. Media skapar nya värderingar för den vanliga medelmänniskan som 

baseras på den lyxiga vardagen som folk tror sig kunna ha utifrån det som 
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visas av bloggare, influencers och TV-personligheter.  Författaren skriver att 

precis som när man skapar en kultur från start, så har Sverige påbörjat en 

förändring av den kultur som tidigare har inneburit jämlikhet. Befolkningen 

är istället på väg mot att skapa en kultur som innebär individualitet och 

överdådiga livsstilar, där de medierna fungerar som inspirationskanaler för 

ens egna livsstil (Wachenfeldt, 2015).  

 

3.5 Vad anses vara vackert? 
En studie skriven av Dara P. Murray (2013), beskriver hur Dove, ett stort 

globalt hudvårdsföretag, genom sin reklam definierar vad som är vackert hos 

kvinnor. Författaren nämner hur modeindustrin sedan lång tid tillbaka har 

producerat reklam med kvinnliga skönhetsideal, och att idealen alltid har 

varit ultratunna, långa och sensuella kroppar. Hon beskriver också hur 

idealen har resulterat i en kulturell norm för kvinnor som har bidragit till att 

ätstörningar och kroppsproblem har blivit en vardag för många kvinnor.   

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning jag har undersökt visar tydligt på att social status blir 

allt viktigare i Sverige. Efter att ha studerat Paula von Wachenfeldts (2015) 

forskning står det klart att även de offentliga personerna i Sverige börjat 

ändra sitt beteende och låter den lyxiga vardagen komma i rampljuset. Att 

skryta om vad man har köpt och att visa upp vad man har är numera vardag 

för människor i Sverige, och det blir allt viktigare för individer att få 

bekräftelse. Tidigare forskning visar också att det inte bara är i Sverige som 

detta sker, utan att det även utanför Sveriges gränser sker en förändring i 

människors beteende. Gemene man har blivit mer besatt av att försöka nå en 
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livsstil som alla inte kan nå, och det har blivit en strävan efter att nå en social 

status som i många fall endast är en illusion skapad av medier.  

 

Det står också klart att bilder och texter på sociala medier påverkar unga 

kvinnor på många olika sätt, men det mest som är mest tydligt är den 

negativa effekt medierna har på en stor mängd av de unga kvinnorna då ett 

orimligt ideal skapas som kvinnor ständigt försöker uppnå. Unga kvinnor 

som ofta redan har problem med sitt självförtroende, börjar tävla med 

modellerna i reklamerna, vilket leder till ett självdestruktivt beteende och är 

osunt över tid. Unga kvinnor, som jämför sin egen kropp med kvinnor i 

medier för att få bekräftelse, upplever istället besvikelse när de inte uppnår 

målen och mår ännu sämre än vad de gjorde tidigare. 
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4 Teoriram 
I det här avsnittet presenteras de teorier som jag har valt att använda mig av 
som ramverk för min uppsats. Begreppen som presenteras är semiotik, 
populärkultur, genusteori, mediemakt och myter.  

 

4.1 Semiotik 
Begreppet semiotik står för studiet av tecken (Lindgren, 2009). Semiotiken 

kan förklaras som studien om hur människan bygger upp meningar och är en 

central del i kommunikationsteorier. En av de mest kända personerna inom 

semiotiken var logikern och filosofen C.S Peirce som levde 1931–1958 

(Fiske, 199). Steven Hammel (2010), förklarar semiotik som studien om hur 

människor kommunicerar i form av symboler, texter och bilder. 

 

Tecken 

Det mest centrala inom semiotiken är tecken (Fiske, 2007). Pierce kom fram 

till att det finns ett fåtal tecken som människan använder sig av för att 

representera världen, vilka han delade in i tre olika kategorier beroende på 

vilken logisk förbindelse som finns mellan tecknen och det tecknet står för, 

ikoner, index och symboler. En ikon kan till exempel liknas vid ett fotografi, 

då man direkt kan se vad fotografiet föreställer och det logiska sambandet 

baseras på igenkänning (Beasly, R. & Danesi, M., 2002). Visuella tecken, 

som att visa om det är en herr- eller damtoalett är också en form av ikon. En 

symbol är ett tecken som har samband med ett objekt där man har kommit 

överens om att det är så (Fiske, 2007). Det logiska sambandet mellan uttryck 

och innehåll baseras här på överenskommelser, konventioner och kulturella 

vanor. Det är inte alltid så att alla förstår vad en symbol står för då det oftast 

är kopplat till något som bestämts inom en viss kultur eller visst samhälle. 

Språken vi pratar i olika länder kan till exempel ses som en symbol. Tecknet 
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index kan man direkt koppla ihop med ett objekt. Ett exempel på ett index 

kan vara när man känner rök, vilket indikerar att det kommer från eld och att 

det brinner någonstans. Det logiska sambandet bestäms av att det råder en 

fysisk närhet eller ett orsak-verkan-förhållande mellan uttryck och innehåll 

(Beasly, R. & Danesi, M., 2002) 

 

Denotation och konnotation 

Kommunikation kan enkelt förklaras som att en sändare skickar ett budskap 

till en mottagare. Hur man läser av budskapet som mottagare är desto svårare 

att förklara (Fagerström, L & Nilson, M., 2014). Begreppen denotation och 

konnotation kommer från den franska teoretikern Roland Barthes, och ingår i 

läran om semiotiken som behandlar hur man som mottagare läser av de 

tecken som finns i en bild. Beroende på hur man som person läser av 

meddelanden som kommer ur olika tecken skapar man egna betydelser och 

ju fler gemensamma koder man har med andra, desto större blir chansen att 

man tolkar meddelanden på samma sätt. Barthes förklarar att människan 

analyserar bilder olika och att analysen sker i olika stadier (Fiske, 2007). 

 

Denotation kan förklaras som bildens bokstavliga betydelse, det vill säga den 

ytliga betydelsen. Denotation innebär att man tittar efter den verifierbara och 

stabila betydelsen i en bild, det vill säga det ögat registrerar när du tittar på 

bilden. I den här fasen sker med andra ord ingen djupare tolkning utan det är 

den direkta och uppenbara betydelsen i bilden (Lindgren, 2009). Det viktiga i 

en denotativ analys är att man ska kunna likna det man ser i bilden med 

något i verkligheten som andra också kan se (Fiske, 2007).  
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I nästa fas använder man sig av konnotation, och det är i den här fasen som 

man som mottagare börjar tolka det man ser i bilden (Fiske, 2007). Det är  

den här fasen av analysen som enligt Jamieson (2006), är processen då 

mottagaren använder sig av sina egna känslor och värderingar. Det är med 

hjälp av konnotation som man bildar meningsskapande. 

 

Färger 

I semiotiken ingår även färger, där Pierce menar att färger är symboler och 

att de har en stor underliggande betydelse i bilder. Färger påverkar 

människor omedvetet och blir därför väldigt maktfullt. Färger kan påverka 

människors humör och skapa olika stämningar. För vissa individer står en 

färg för någonting specifikt inom den familjen och kulturen, medan färgen 

kan stå för något helt annat i en annan familj (Beasly, R. & Danesi, M., 

2002). 

 

4.2 Populärkultur 
Enligt Simon Lindgren (2009), är populärkultur ett begrepp som till början 

kommer från cultural studies. Cultural studies är ett mångdisciplinärt fält 

inom forskning där bland annat forskare från sociologi, litteraturvetenskap 

och etnologi möts i ett område. De definierade ramarna för cultural studies 

var från grund att genom ett klassperspektiv, titta på relationen mellan kultur 

och samhälle. Utifrån det här grunden har cultural studies sedan utvecklas 

och bildat underområden, varav ett av underområdena blev populärkulturen.  

 

Simon Lindgren (2009) beskriver att populärkultur finns i människors vardag 

och att det är något som vi alla har ett samband med. Medier, TV, film, 

tidningar, reklam med mera är medier som tillhör det sociala livet och de är 
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alla ansedda som kulturprodukter. Enligt Raymond Williams (Lindgren, 

2009), kan man ta sig an kulturen som en process. I den här processen finns 

det betydelser, som både produceras och utbyts. De här betydelserna skapar 

känslor hos människor, som leder till känslor av identitet. Ofta känner man 

samhörighet med andra människor som känner likadant för 

kulturprodukterna, vilket till slut är det som skapar sociala livets normer, 

regler och konventioner.  

 

Kulturproducenterna som producerar materialet i kulturprodukterna, det vill 

säga TV, medier med flera, ingår i samma kulturella sammanhang som 

publiken. Detta betyder att både kulturproducenterna och publiken har ett 

gemensamt språk och lika koder när de läser av materialet, vilket leder till att 

kulturproducenterna försöker tänka på vad som lockar publiken och vad det 

är som konsumenterna vill ha och se mer av (Lindgren, 2009).  

 

Populärkulturstudier har samband med semiotiken. Tecknen har en central 

betydelse då det är genom dem som mening skapas, vilket är det som man 

analyserar i sin studie. Att använda sig av denotation och konnotation är två 

av de centrala begreppen när man gör en populärkultursanalys (Lindgren, 

2009). Populärkulturen har varit intressant att ha med i min undersökning då 

Instagram tillhör sociala medier som är en kulturprodukt. Det har även varit 

ett verktyg till min uppsats då jag använt mig av det både för att få resultat, 

samt för att analysera mina resultat.  

 

4.3 Genus 
Begreppet genus började användas på 1970-talet och många tror att 

begreppet endast handlar om vilket kön man har, men det används även när 

man berättar om skillnaderna i sociala och kulturella förväntningar på män 
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och kvinnor (Jarlbro, 2006). Genusteorin handlar om vad det är som påverkar 

individer, och på vilket sätt som samhället byggs upp ur ett genusperspektiv 

(Josefson, 2005).   

 

Yvonne Hirdman (2003) skriver att det sedan långt tillbaka har varit en stor 

klyfta mellan män och kvinnor. Hos Pytagorerna i Grekland har det sedan i 

början av 400-talet funnits ett tankesätt kring de två könen som byggde på 

olikheter och kontraster. Manlighet kopplades ihop med ord som; liv, ljus, 

kraft, ande och renhet, medan kvinnlighet kopplades ihop med ord som; död, 

mörker, svaghet, materia och orenhet. Hirdman (2003) skriver hur det 

manliga könet anses vara mer dominant, medan det kvinnliga könet anses 

tillhöra den passiva kategorien.  

 

Helene Josefson (2005) skriver att beroende på vilket kön man har tilldelats, 

har man också olika förväntade egenskaper. Exempelvis uppfattas män som 

logiska, auktoritära, självsäkra och bestämda, medan kvinnors egenskaper 

uppfattas som osäkra och sentimentala och med attribut som att vara snygga, 

gå i högklackat, banta och att ha kjol. Idag växer tjejer upp med medier som 

redan i tidig ålder får dem att tro att kvinnor ska vara smala och snygga. 

Enligt Josefson (2005) så hade år 2005 nästan 70 procent av alla 16-åriga 

tjejer försökt banta, så mycket som tre av 100 unga tjejer led av någon form 

av ätstörning samtidigt som var fjärde tonårstjej kände någon form av oro 

och ångest. Det är dock inte bara kvinnor som lider av de här 

konsekvenserna, männen känner också en högre press och oro, då de till 

exempel förväntas ha stora muskler, ett bra jobb och att inte visa smärta. Det 

är tydligt att genustänket får stora konsekvenser för hela samhället.  
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Genusordning är ett begrepp som står för att det finns en uppdelning utifrån 

kön som ligger till grund för hur människor ser ut, hur man klär sig, hur man 

pratar och vad man arbetar med. Utifrån det uppkommer våra värderingar, 

och det är genom genusordningen som vi människor definierar vad vi anser 

vara det bättre och vad vi anser vara det sämre idealet. Ett budskap som man 

ofta ser i medier idag är hur man blir lyckligare genom att vara snygg, ett 

budskap som blir allt vanligare både för män och kvinnor (Josefson, 2005).  

 

Enligt Yvonne Hirdman (2003) har de här normerna sakta börjat ändras och 

man kan idag se förändringar inom samhällen. En av anledningarna till 

förändring mot jämställdhet har varit på grund av massmedier, där kvinnor 

började visas i reklamer och tidningar, och detta bidrog till nya synsätt. Men 

det är också på grund av hur segregeringen har påverkat de båda könen då de 

har hamnat i oväntade situationer tillsammans.  

 

Valet av att ha med genusteorin i min uppsats var för att teorin gav relevanta 

aspekter att ha med i mitt resultat- och analysavsnitt. Då jag var intresserad 

av att se om och i så fall hur företaget Nelly kommunicerar en social status 

gentemot kvinnor kunde genusteorin ge mig stöd för de tolkningar och 

resultat jag kommit fram till utifrån materialet.   

 

4.4 Mediemakt 
Bengtsson et al., (2017) skriver i sin bok hur det har skett en medialisering. 

Begreppet innebär att människor har låtit medier bli allt viktigare och synliga 

i deras liv. Författarna beskriver hur John B Thompson menar på att det finns 

ett symboliskt maktsystem bland medier. Han menar att det finns fyra 

stycken grundläggande former för samhällelig makt, där en av dem är den 



 

18(45) 

 

symboliska makten. Den symboliska makten har kontroll över ens kunskap, 

lärande, tro och ens historiska medvetande.  

 

Digitala och sociala medier har blivit en mediemakt. Genom medierna kan 

man skapa en identitet och måla upp en bild av det egna jaget. Gunilla 

Jarlbro (2006) skriver att ”medierna är en del av vår symboliska omgivning 

och ingår i våra dagliga referensramar när det gäller våra uppfattningar om 

omvärlden” (s. 8). Jarlbro (2006) skriver att populärkulturen och medierna i 

allmänhet påverkar våra föreställningar om den perfekta kroppen genom vad 

som visas upp. Hon skriver också att det som visas utan tvekan är vad som 

anses vara de perfekta kropparna för både män och kvinnor.  

 

Det diskuteras av Bengtsson et al., (2017) hur forskare inte är lika övertygade 

att medialisering är något positivt då många företag har utnyttjat systemet för 

att öka sin försäljning. De skriver att forskning har visat att företagen 

utnyttjar sina nya kreativa och engagerade publiker för att gå med ekonomisk 

vinst. Då kulturella gemenskaper skapas genom interaktioner med andra 

personer, även personer man inte är bekant med, är det inte konstigt att man 

skapar samhörighet med vad man ser på medier.  

 

4.5 Myter 
Levi Strauss var en viktig man när det kom till läran om myter (Lindgren, 

2009). Ur Levi Strauss perspektiv kring myter ansåg han att myter styrdes 

med hjälp av kulturella underliggande meningar. Han menade på att 

myternas betydelser uppstod då man jämförde saker med varandra, det vill 

säga till exempel, man och kvinna, bra och dåligt med flera. Tanken gick ut 
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på att vad som till exempel ansågs vara kvinnligt uppstod endast genom att 

man jämförde det med vad som ansågs vara manligt.  

 

Enligt den franske litteraturkritikern och sociologen Roland Barthes (Fiske, 

2007), så är en myt en slags berättelse av verkligheten, som beroende på 

vilken kultur man har berättas på olika sätt. Sedan lång tid tillbaka har de 

största myterna varit produkter av olika samhällen. Roland Barthes (1970) 

skriver i sin bok Mytologier citatet ”Det verkar som att vi för en viss tid är 

dömda att alltid tala på ett överdrivet sätt om det verkliga” (s. 258). De mer 

moderna myterna handlar till exempel om manlighet, kvinnlighet, familjen 

och framgångar. En myt som är vanlig i dagens samhälle är den som berättar 

om hur kvinnor anses vara bättre på att ta hand om och vårda och som 

indirekt säger att kvinnor passar bättre i hemmet. För att enkelt sammanfatta 

vad myter är så handlar det om hur vi berättar och tolkar saker i ett samhälle 

(Fiske, 2007).  
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5 Syfte och frågeställning 
I det här avsnittet förklarar jag mitt syfte med uppsatsen, samt anger 

uppsatsens frågeställning.  

 

5.1 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvalitativ innehållsanalys 

undersöka om, och i så fall hur, mode- och skönhetsföretaget Nelly i form av 

bilder och tillhörande texter kommunicerar social status till kvinnor på 

Instagramkontot Nellycom. 

5.2 Frågeställning 
 

Vilken social status kommuniceras genom Nellys Instagramkonto? 

 

Då tidigare forskning och teorier har visat hur stort inflytande sociala medier 

har på unga kvinnor, har jag valt att fördjupa mig inom ett område där jag 

anser att det fortfarande finns ett stort gap inom forskningen. Jag har jag valt 

att undersöka Nellys Instagramkonto för att företaget har stor publik på 

Instagram, samt att företaget är ledande i mode- och skönhetsbranschen för 

kvinnor i åldern 18–35 år. Det kändes där med relevant att utforma 

frågeställningen som jag gjort för att få reda på vilken social status som 

kommuniceras till publiken genom Nellys Instagramkonto.  
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6 Metod 

Avsnittet presenterar mitt val av metod för undersökningen. Det innehåller 

även urval, analysobjekt och de avgränsningar jag har gjort. Metodavsnittet 

avslutas sedan med en förklaring kring mitt tillvägagångssätt och mitt 

analysschema som användes för att analysera mitt material.  

 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Valet av en kvalitativ innehållsanalys grundades i intentionen av att kunna 

besvara syftet med min uppsats. Eftersom jag ville få svar på vilken social 

status som kommunicerades ut genom Nellys Instagramkonto behövdes det 

en metod som gav mig verktygen för att kunna analysera materialet 

djupgående. Bryman (2016) förklarar kvalitativa innehållsanalyser som mer 

behjälpliga när slutsatser ska dras, till skillnad från kvantitativa 

undersökningar. Enligt Starrin & Svensson (2011) är fokus för kvalitativa 

undersökningar att undersöka egenskaper. 

 

Eftersom min uppsats grundar sig i att undersöka bildmaterial valde jag 

därför att använda mig av den kvalitativa innehållsanalysen. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängerud (2017), står ordet 

innehållsanalys för att man gör en undersökning av innehållet i antingen 

bildmässig, muntlig eller skriftlig form. Bryman (2016) skriver att den 

kvalitativa metoden ofta används inom studier av olika medier och att den är 

tolkande i resultaten. Alvehus (2013) förklarar att när man använder sig av 

en kvalitativ metod i en undersökning är tanken med forskningen att få fram 

meningen bakom det man undersöker, den så kallade innebörden snarare än 

att få fram ett statistiskt samband. Det blev därför ett självklart val av metod 
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för min undersökning då jag var intresserad av att få meningen i bilderna jag 

valde att undersöka.  

 

6.2 Urval och analysobjekt 
Precis som Bryman (2016) skriver i Samhällsvetenskapliga metoder så kan 

det vara bra att ha någon form av system till hjälp när man gör sitt urval till 

en innehållsanalys. Jag har utgått från det som Bryman förklarar som ett 

målinriktat val inom kvalitativ forskning. Han förklarar ett målinriktat val 

som ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att man istället för att 

slumpmässigt välja sitt urval har en strategi för det urval man väljer. I detta 

fallet handlar det om att välja analysobjekt som ger mest information i form 

av text och bild. Den teknik jag har valt att använda mig av är en teoretisk 

samplingsmetod, också kallad för den iterativa metoden. Metoden går ut på 

att välja analysobjekt och analysera dessa fram tills att dess att teoretisk 

mättnad uppstår. Som Johan Alvehus (2013) förklarar kan man enkelt säga 

att efter ett antal analysobjekt så uppstår det inte mer information, utan 

likartad information visas hela tiden. 

 

Baserat på att min undersökning behandlar hur Nelly kommunicerar med 

sina följare på Instagram och hur de, genom den sociala plattformen, 

kommunicerar ut en viss social status för kvinnor, har jag valt ut bilder som 

har en eller flera kvinnor i bilderna. Jag valde att analysera 16 stycken av 

Nellys Instagrambilder med tillhörande texter då jag gjorde ett antagande 

under min analys att det var tillräckligt med material för att få ut den 

information jag behövde för att nå teoretisk mättnad.  
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6.3 Avgränsning 
Jag valde att göra en avgränsning från emojis. En emoji är enkelt förklarat ett 

tangentbordstecken som ofta används för att kommunicera en attityd eller 

känsla. Då emojis används mycket i privata konversationer inom olika 

grupper för att förtydliga meddelanden har jag inte tagit med dem i min 

undersökning då det inte kan ge svar på min huvudfrågeställning (Yang, 

2019). Jag har också valt att inte lägga någon tid på att analysera varken 

kommentarer eller reaktioner som tillkommer till Instagrambilder. Då 

semiotiken i grund handlar om att tolka tecken och då jag i min undersökning 

främst är ute efter att analysera det som finns i bilderna och de tillhörande 

texterna, anser jag inte att den informationen skulle ge svar på min 

övergripande fråga (Fiske, 2007). 

 

6.4 Analysschema 
Mitt analysschema grundade sig på mitt syfte och min frågeställning. 

Eftersom jag var intresserad av att analysera hur social status 

kommunicerades i form av bilder och tillhörande text på Nellys 

Instagramkonto utformade jag ett analysschema med hjälp av semiotiken, 

med denotation och konnotation i åtanke. Tillsammans med den semiotiska 

ansatsen tog jag också hjälp av Marie Söderqvist Tralau (2009) syn på social 

status och med hjälp av detta analyserade jag vilka tecken som ansågs vara 

kopplade till en högre åtråvärd social status. Tecken på att man tar hand om 

sitt yttre, om man har vänner och vilken livsstil man har, är vad jag utgick 

från när jag analyserade mina objekt. 

 

Backman (2016) skriver att när man ska analysera något kan det vara bra att 

tematisera eller utforma kategorier för att underlätta processen. Eftersom jag 

specifikt var intresserad av att se hur social status kommuniceras genom 
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Nellys Instagramkonto valde jag att dela upp mitt analysschema med hjälp av 

fem kategorier: femininitet, pengar, miljö, sällskap och text. Den första 

kategorin femininitet var baserad på att Tralau (2009) skriver att social status 

har att göra med hur man tar hand om sitt yttre medan pengakategorin var 

baserad på om man har råd att köpa och göra saker som kostar pengar, vilket 

också är kopplat till de flesta kategorierna som Tralau beskriver som 

åtråvärda. Kategorierna miljö och sällskap valde jag baserat på att Tralau 

beskriver att social status har att göra med vilken livsstil man har, det vill 

säga till exempel att resa, och om man har vänner runt omkring sig. Den sista 

kategorin fick endast komma med som en övergripande kategori för 

textinnehållet jag valde att analysera, och är inte direkt kopplat till någon 

speciell kategori inom social status. Kategorin analyserades efter den text 

som skrivits.  

 

Viktigt att nämna är jag utgår ifrån semiotiken i mitt analysschema, men att 

schemat endast har utformats av mig själv för att jag enklare skulle kunna få 

fram resultat, samt analysera.  

Analysschemats två frågor som besvarades under varje utformad enskild 

kategori var:  

1. Vad ser man som tyder på status i bilderna/ de tillhörande texterna utifrån 

denotation? 

2. Vad ser man som tyder på status i bilderna/de tillhörande texterna utifrån 

konnotation? 
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7 Undersökningens kvalitét och etiska överväganden 
Avsnittet förklarar tillförlitligheten till uppsatsen, metodkritik och etiska 

överväganden.  

 

7.1 Tillförlitlighet  
Eftersom den här uppsatsen är baserad på en kvalitativ studie är det 

insamlade materialet i mindre storlek än vad de vore vid en kvantitativ 

studie. Precis som Bryman (2016) beskriver så leder det till att 

undersökningens resultat blir mer tolkande än vad det hade blivit i en 

kvantitativ undersökning där man får ett mer definitivt resultat. Detta är jag 

väl medveten om. Det finns två viktiga begrepp när det gäller att mäta hur 

pass bra kvalitet en undersökning har; reliabilitet och validitet. De här 

begreppen används ofta inom kvantitativa studier, men inom kvalitativa 

studier har man istället ändrat det till tillförlitlighet då man inte kan mäta 

data på samma sätt som i en kvantitativ studie. Inom tillförlitligheten finns 

det fyra delkriterier vilka är: överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2016).  

 

I forskning som använder sig av kvalitativ metodik handlar överförbarheten 

om att ge läsaren beskrivningar av ens material och dess kultur så att 

personerna själva kan bedöma om resultatet går att föra över till en annan 

miljö. Trovärdigheten handlar om att följa de regler som finns, och att 

säkerställa att forskningen har gjorts på ett sätt som skapar trovärdighet. För 

att en undersökning ska vara pålitlig ska den ha gått igenom alla faser av en 

forskningsprocess och i slutändan ska det finnas möjlighet att styrka och 

konfirmera. Det betyder att forskaren ska ha agerat i god tro och låtit 

personliga värderingar läggas åt sidan (Bryman, 2016).  
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Utifrån de här fyra delkriterierna anser jag att min undersökning har 

tillförlitlighet. Jag anser att jag har följt de riktlinjer som finns i en 

forskningsprocess och att jag har utformat min metod på så sätt att det ska 

vara enkelt att förstå mitt tillvägagångssätt. Jag har även varit noga med att 

ha tagit stöd från teorier och tidigare forskning för att kunna styrka mina 

egna resultat i undersökningen. Jag har även motiverat varför jag har gjort de 

val som tagits upp i undersökningen och jag har varit noga med att berätta 

hur jag har analyserat mitt material för att läsaren ska förstå. Jag är dessutom 

medveten om att mina resultat kommer från ett tolkande perspektiv, men det 

finns tillfälle att fortsätta vidare forskning med hjälp av den.  

 

7.2 Metodkritik 
Det finns självklara brister i min undersökning. På grund av att det blir ett 

tolkande perspektiv i mina resultat och i min analys, blir det en påverkan av 

egna erfarenheter som reflekteras i mina svar. Skulle en annan forskare ha 

gjort samma undersökning skulle det potentiellt kunna vara andra tolkningar 

i resultaten. Trots det har jag försökt att lägga egna åsikter åt sidan och tolkat 

det jag har sett i bilderna på bästa sätt med stöd från både de teorier, samt 

forskningen som presenterats. Frågan kan även ställas huruvida man på ett 

bra sätt kan göra ett analysschema i en kvalitativ forskning. Jag anser dock, 

med stöd av både Backman (2016) och Alvehus (2013), att det finns 

tillräckligt med underlag för att göra ett sådant schema då det underlättade 

processen för mig själv. Man kan också ställa sig kritisk till om jag har 

tillräckligt många analysobjekt för att kunna dra de slutsatser jag gjort. Jag 

upplever dock själv att jag genom antalet analysobjekt fick ut teoretisk 

mättnad. 
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7.3 Etiska överväganden 
På vetenskapsrådet hemsida (2019) skrivs det om etiska aspekter att ta 

hänsyn till när man forskar om ett ämne. Tack vare att jag har analyserat ett 

företags Instagramkonto har jag hela tiden varit noggrann med att skriva att 

det endast är egna tolkningar utifrån de teorier jag haft stöd ifrån, som visats 

i resultaten. Jag är medveten om att det är individer jag har analyserat på 

Nellys Instagramkonto och har därför inte tagit med några namn där man kan 

se vilka personer mina analyser handlar om. Tack vare detta anser jag att 

ingen kan ta skada av den här forskningen.  
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8 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras en sammanfattning av resultat kring 

materialet jag studerat. Resultaten redovisas sammanfattningsvis var 

kategori för sig med analysschemats frågor. I slutet presenteras en 

sammanfattning av resultaten, samt analys med utgångspunkt från min 

frågeställning till uppsatsen.  

 

Femininitet 
Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån denotation? 

Det som kunde ses i majoriteten av bilderna var blonda kvinnor med vad som 

jag skulle anse vara långt hår. Jag såg också att det i majoriteten av bilderna 

var vad som kan antas som smala kroppar då det inte synligt fanns något 

extra kroppsfett på kvinnornas kroppar. Det som kunde ses i många av 

bilderna var även smycken, handväskor och målade naglar, samt högklackat 

och klänning. I någon av bilderna visades även bröstvårtorna tydligt upp 

under tröjan på en av kvinnorna.  

 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån konnotation? 

När jag sedan tittade på bilderna ur ett konnotationsperspektiv och försökte 

tolka vad som fanns gömt i dem kunde jag se att många av kvinnorna såg 

oskuldsfulla ut i sina blickar. Majoriteten av kvinnorna i bilderna visade sig 

vara poserande och medvetna om hur de stod eller satt. I flertalet av bilderna 

visades det upp en självsäker attityd, medan det i några av de andra bilderna 

visades upp en mer osäker attityd med kvinnorna sittande med benen i kors, 

vilket kan tolkas som en mer osäker kroppshållning.   
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Resultatet från kategorin femininitet har visat tecken på att den sociala status 

som kommuniceras genom Nellys Instagramkonto har tydliga kopplingar till 

den blonda, nättare kvinnan. Även tecken på att man ska ta hand om sitt yttre 

med hjälp av smycken, kläder, smink och handväskor är återkommande i 

majoriteten av bilderna. Alla de nämnda tecknen tyder på vad Tralau (2009) 

beskriver som att man har en hög social status.   

 

Pengar 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån denotation? 

När jag analyserade vad som tydde på pengar i mina analysobjekt kunde jag i 

majoriteten av bilderna se att kläder var ett direkt tecken på pengar då de till 

synes framstod som exklusiva plagg. Många av kvinnorna hade dessutom 

smycken i bilderna, vilket även detta är ett tecken på att man har råd att köpa 

till synes dyrbara accessoarer. I många av bilderna kunde man även se att 

personen befinner sig på en solig plats utanför Sverige, vilket många skulle 

uppfatta som en gemensam beskrivning av bilden. Det vill säga den 

gemensamma uppfattningen av bilden är att man befinner sig utomlands. På 

en av bilderna fanns det även en Chanelväska placerad på en stol för att visas 

upp, och en Chanelväska är ett typiskt tecken för pengar då väskan är en 

exklusiv produkt.  

 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån konnotation? 

När jag gick djupare in i analysobjekten för att tolka de tecken som fanns 

angående pengar, såg jag tydliga tecken på att de hade råd att ta hand om sitt 

yttre, då majoriteten hade friserat hår och målade naglar vilket kostar pengar. 

En av kvinnorna hade vad jag skulle säga, potentiellt sprutat in botox i 

läpparna, vilket också är ett tecken på pengar. På en del av bilderna visas 
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även semesterorter, vilket kan tolkas som att man antingen har råd att bo 

utomlands, eller att man har åkt iväg på en resa.  

 

Resultat från kategorin pengar visar att tecken på pengar finns i bilderna och 

att en hög ekonomisk livsstil skulle kunna antas vara gemene mans vardag. 

Semesterorter, botox och en Chanelväska är alla höga statussymboler utifrån 

det Tralau (2009) skriver. Vad som är tydligt är att pengar spenderas på 

kläder, smycken och yttre skönhet, och att de alla är statussymboler. 

 

Miljö  

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån denotation? 

När jag tittade på statustecken kring miljöerna i bilderna var de direkta 

tecknen jag kunde se pooler och hav, men återkommande var även palmer i 

många av bilderna. Utöver detta var direkta tecken gamla byggnader, stora 

mängder av blommor och fina möbler.   

 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån konnotation? 

I fas två av analysen av statustecken kring miljön försökte jag analysera mer 

djupgående kring vad som sågs i bilderna. Min tolkning var att de bilder där 

det finns pooler i bakgrunden, tyder på att personen befinner sig någonstans 

där det finns gott om pengar. Det faktum att det är mycket palmer i 

bakgrunderna kan även vara en konnotation till att personen är utomlands, 

vilket jag tolkar som att man har pengar till att resa. Att man sitter på ett fint 

café, kan även detta vara en konnotation till status då man har råd med att 

fika på ett fint ställe.    
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Överlag visar resultatet kring miljön och den sociala status som visas utifrån 

bilderna, på att man ska ha en hög social status. Det ska vara fina 

omgivningar, och det är tecken som tyder på att man ska kunna resa. De 

tecken som visas inom miljökategorin är inom ramen för vad Tralau (2009) 

förklarar som en åtråvärd social status.   

 

Sällskap 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån denotation? 

Det jag kunde se på bilderna när jag endast tittade ur ett denotativt perspektiv 

var att majoriteten av bilderna påvisar att kvinnan befinner sig själv när fotot 

tas. I en av de 16 bilderna befinner sig två stycken kvinnor i en och samma 

bild.  

 

Vad ser man som tyder på status i bilderna utifrån konnotation? 

Gör man en djupare analys av bilderna så förstår man att det även finns 

någon i bakgrunden som tar kort på kvinnan i de bilderna där det endast är en 

person. Det antyder att kvinnan har någon slags relation med en person 

bakom bilden.  

 

Baserat på att många av bilderna är fotograferade på exotiska resmål, så 

antyder det även att den personen har råd att spendera pengar på 

semesterresor utomlands. I summering innebär det att både kvinnan på bilden 

och hennes vänner har så gott om pengar att de har råd att resa, och dessutom 

är personen inte ensam utan har både en eller flera välbärgade vänner. Även 

det är ett tecken på social status enligt Tralau (2009).  
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Text 
Vad ser man som tyder på status i de tillhörande texterna utifrån denotation? 

I de tillhörande bildtexter jag har analyserat är texterna överlag information 

baserad på Nellys produkter. Ofta nämns det också något om kvinnan som är 

på bilden, till exempel ”Följ vår vackra … som har på sig vår klänning”. 

Återkommande beskrivningar med hjälp av ord för kvinnorna är dessutom; 

”vacker”, ”babe”, ”dreamy” och ”ängel”.  

 

Vad ser man som tyder på status i de tillhörande texterna utifrån 

konnotation? 

När jag analyserade vad som faktiskt stod i de tillhörande bildtexterna, så 

kan det tolkas som att man ska vilja sträva efter att se ut som kvinnan på 

bilden eftersom de ofta benämner kvinnan på bilden som en ”babe”, en 

”ängel”, att hon är ”dreamy” eller att hon är ”vacker”.  

 

I teorin kan de tillhörande bildtexterna också kopplas till social status 

eftersom kvinnorna till utseendet kan vara något att sträva efter (Tralau, 

2009). Överlag säger inte de tillhörande bildtexterna mer än vad det är som 

syns i form av produkterna i bilderna, men det skulle kunna tolkas som att 

Nelly som företag förklarar att kvinnorna på bilderna ser utseendemässigt bra 

ut.  

 

 

Sammanfattning och analys av resultat 

Det som kan ses utifrån studiens resultat är att den sociala status som 

kommuniceras genom Nellys Instagramflöde speglar en glamorös livsstil och 
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att det är hög fokus på det kvinnliga idealet (Josefsson, 2005). Kvinnorna ser 

bra ut, är vad som anses vara smala och de har väldigt oskuldsfulla blickar. 

Samtidigt framstår kvinnorna som förmögna då de har råd att vårda sitt yttre 

med dyra konsumtionsvaror och rör sig i lyxiga omgivningar, vilket allt tyder 

på social status. Utifrån analysen av bilderna är det klart att Nelly är ett 

företag som marknadsför sina egna produkter i varje bild, men där man också 

medvetet eller omedvetet adderar en mängd symboler som kommunicerar en 

livsstil som kräver hög social status hos kvinnorna.  

 

De tecken som funnits i analysobjekten visar resultat på egenskaper som det 

kvinnliga könet länge har förväntats ha om man utgår från genusteorin 

(Jarlbro, 2006). Som Jarlbro (2006) förklarar, skapas sociala och kulturella 

förväntningar genom vad man ser, i detta fallet på kvinnorna. Hirdman 

(2003) skriver att kvinnor sedan länge ansetts vara svaga. Resultatet i min 

uppsats visar att kvinnorna ser oskuldsfulla ut i sitt sätt att vara, och jag kan 

därmed se en koppling till hur kvinnan fortfarande målas upp på ett svagare 

sätt än män. Det finns även tecken på att kvinnorna som visas på Nellys 

Instagramkonto till stor del är relaterade till den traditionella kvinnan som är 

mer passiv och vänlig (Basnyat & Chang, 2014), vilket även detta är hur 

genusteorin beskriver synen på det kvinnliga könet i jämförelse med det 

manliga.  

 

Tidigare forskning av Hogg & Fragou (2003), visar att många kvinnor får 

dåligt självförtroende efter att ha sett vad som anses vara smala kvinnor i 

reklamer. Då mitt resultat påvisar att kvinnorna i bilderna på Nellys 

Instagramkonto ska se ut på ett särskilt vis och leva efter en viss standard kan 

resultatet kopplas ihop till den tidigare forskningen. En förklaring till vad 

som ligger bakom mitt resultat kan vara genusordningen. Som Josefson 



 

34(45) 

 

(2005) förklarar innebär genusordningen att det finns en uppdelning kring 

män och kvinnor som ligger till grund för hur man ser ut, hur man klär sig 

etc. Genusordningen kan därför ligga till grund för vad som visas på Nellys 

Instagramflöde, resultatet visar nämligen att de flesta kvinnorna har 

gemensamma drag och likadana livsstilar.  

 

Då sociala medier är en populärkultur är det intressant att koppla ihop 

resultaten med Simon Lindgren’s (2009), syn på området. Simon Lindgren 

(2009) menar på att det finns stor chans att det som visas i olika medier 

påverkar andra människor. Populärkulturen sägs stå för att kunna skapa 

känslor av identitet och samhörighet mellan personer som känner likadant för 

olika kulturprodukter. I detta fallet är Nellys Instagramkonto populärkulturen 

som skapar normer och identiteter hos människor. Då resultatet i uppsatsen 

visar att en hög social status kommuniceras genom Instagramkontot kan det 

vara intressant att se en koppling med hur människor tar efter det som visas 

på deras Instagramkonto. Tidigare forskning (Zhou, 2011) visar att eftersom 

det finns en ny marknad för att tjäna pengar på sociala medier, finns det 

också en ny strävan av att hamna i en högre klass för att kunna tjäna pengar. 

Den här strävan kan relateras till vad Simon Lindgren (2009) menar skapar 

identiteter och normer genom vad som visas på medierna. Dessutom är det 

viktigt att veta att producenterna som publicerar materialet på 

Instagramkontot, med stor sannolikhet, funderar på vad det är för material 

som publiken vill ha (Lindgren, 2009). 

 

Mediemakt är en intressant teori att ta med i analysen kring mitt resultat. Då 

digitala och sociala medier (Jarlbro, 2006) har blivit en mediemakt och då de 

har fått så pass stor makt kring människors uppfattningar om omvärlden, kan 

det som visas på Nellys Instagramkonto komma att påverka hur publiken 
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tänker kring vad som visas. Då resultatet visar att kvinnorna i bilderna har en 

hög social status är det viktigt att inse hur den sociala statusen som visas kan 

komma att påverka andra människor att vilja likna och eftersträva detta. 

Eftersom Nelly, som tidigare nämnts, är ledande i mode- och 

skönhetsbranschen i Sverige för kvinnor, är det viktigt att veta att kontot med 

all förmodan bidrar till att kvinnor, som Jarlbro (2006) skriver, skapar 

uppfattningar om hur den perfekta livsstilen ska se ut.  

 

I min kvalitativa innehållsanalys med utgångspunkt från Tralau’s (2009) syn 

på vad social status innebär, kan jag ur mina resultat se att det kommuniceras 

en hög social status genom det som publiceras på Nellys Instagramkonto. 

Med hjälp av genusteorin, populärkulturen och mediamakten, samt tidigare 

forskning, kan jag ur resultaten påstå att den sociala medieplattformen kan 

bidra till att påverka unga kvinnors strävan efter social status där kvinnor 

antas ta hand om sitt yttre och spendera pengar på dyra konsumtionsvaror.  
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9 Diskussion 

I det här avsnittet diskuterar jag min undersöknings resultat med 

utgångspunkt i mitt syfte och frågeställning. Jag avslutar med tankar kring 

förslag till vidare forskning. 

 

Genom mitt resultat och min analys har jag identifierat tecken som tydligt 

påvisar hög social status. Med hjälp av mina teorier och tidigare forskning, är 

min uppfattning att Nelly som företag bidrar till att måla upp en livsstil där 

kvinnorna i flödet antas ha hög social status. Företagets Instagramflöde 

vackra kvinnor med vad som kan anses vara smala kroppar, till synes dyrbara 

kläder och accessoarer och exotiska resmål. Det är tydligt att företagets 

produkter kommer fram i bilderna, men det faktum att de väljer ut specifika 

personer att medverka i deras flöde för innehållsmarknadsföring verkar inte 

vara en slump då de här personerna har många gemensamma kvinnliga 

attribut. Med hjälp av teorier och tidigare forskning är min tolkning av 

budskapet i bilderna att man ska ha råd att resa, man ska ha råd med fina 

accessoarer och man ska vara smal med ett vackert och välskött yttre. Min 

uppfattning är att företaget inte bara marknadsför sina produkter utan att 

företaget även bidrar till en strävan efter en livsstil som kräver hög social 

status och som i sin tur genererar statusstress. 

 

Enligt Barthe’s (1970) teori om myter, så är det genom hur samhället 

beskriver verkligheten och genom det sätt som kulturen berättas på som 

myterna skapas. Utifrån Barthe’s (1970) perspektiv kring myter kan man 

tolka det som att de kvinnliga attributen som framställs i Nellys 

Instagramflöde, att vara vacker, vara det som kan antas vara smal, ha mycket 

pengar, ha råd att resa och att ha dyra smycken, skapar en myt om vad det 

kvinnliga idealet är. Utifrån mitt resultat av vilken social status som 
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kommuniceras på Nellys Instagramkonto, vill jag påstå att det skapas en myt 

kring hur unga kvinnor ska leva som kräver hög social status. Myten är att 

kvinnor antas ta hand om sitt yttre, att man reser mycket och att man har 

framgång. Myten blir som Barthe’s (1970) förklarar, att man överdriver vad 

som är verkligt. Detta bidrar till att det som anses vara normen för en ung 

kvinna, blir synonymt med hög social status, en status som innebär 

kvinnlighet och mycket pengar. Det som är viktigt att notera är att något kan 

se ut på ett sätt på Instagramkontot, men precis som Barthe’s (1970) skriver 

om att överdriva verkligheten, så kan ett tekniskt bra filter göra att något ser 

väldigt annorlunda ut än vad det gör i verkligheten.   

 

Genusordningens innebörd handlar om skillnaderna i hur samhället är 

uppbyggt mellan män och kvinnor. Begreppet kan användas i diskussion 

gällande resultatet i min uppsats då det visar att kvinnorna i analysobjekten 

framställs som svaga och oskuldsfulla, det kan därmed ifrågasättas om 

samhället fortfarande ser kvinnor som underordnade män. Det kan även 

diskuteras hus pass medvetna Nelly som företag är angående vad de 

kommunicerar genom sitt Instagramkonto och om de är medvetna hur 

specifikt social status, och därmed kvinnor i detta fallet, framställs genom det 

publicerade innehållet. En intressant diskussion angående resultatet är hur 

Nelly resonerar gällande att minska klyftan mellan män och kvinnor, vilket 

Jarlbro (2006) beskriver i form av hur man jämför de två könen i 

genusordningen.  

 

Då en social medieplattform kan ses om en populärkultur, är Instagram per 

definition att uppfattas som en populärkultur (Lindgren, 2009) och att titta på 

mitt resultat ur detta perspektiv blir därför av intresse. Då Instagram dagligen 

i hög grad används av en stor mängd människor, blir den sociala 
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medieplattformen en stor mediemakt, och det är därför intressant att 

diskutera hur Nelly använder den sociala medieplattformen genom 

kommunikation för att skapa köpbeteenden hos människor. Som Simon 

Lindgren (2009) skriver, är det många forskare som anser att mediemakt är 

negativt då många företag utnyttjar systemet i enda syftet att öka sin 

försäljning. Då mitt resultat påvisar att en hög social status förmedlas genom 

Nellys Instagramkonto, är en intressant tanke att det finns en baktanke med 

att just detta innehållet publiceras, och att det ligger en försäljningsstrategi 

för specifik livsstil bakom. 

 

Idag har digitala och sociala medier mycket makt hos människor (Jarlbro, 

2006). Det är genom tidigare forskning (MacMillan, 2017), bevisat att man 

tar åt sig av medier, och det kan därför spekuleras i om pressen från medier 

kan bli problematisk i längden. Eftersom mitt resultat visar att det 

kommuniceras hög social status via Nellys Instagramkonto kan det antas att 

detta skapar statusstress hos kvinnor, och då unga kvinnor redan i tidig ålder 

börjar använda sociala medier är min tolkning att just den här specifika 

sociala statusen eftersträvas. Tidigare forskning (Basnyat & Chang, 2014) 

visar att kvinnor förväntas leva upp till bilden av hur kvinnor porträtteras i 

skönhetsmagasin. Detta kan liknas vid mitt resultat som visar att en hög 

social status kommuniceras på Nellys Instagramkonto, och det kan genom 

den här liknelsen antas att kvinnor även försöker leva upp till det som visas 

på Nellys Instagramkonto.  

 

Efter att ha undersökt Nellys Instagramflöde kan jag se att företaget 

marknadsför sina produkter genom bilderna som publiceras på deras konto, 

men det som publiceras innehåller också mycket annan information som 

företaget sannolikt är väldigt medvetna om. Min tolkning med utgångspunkt 
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från stöd i teorier och tidigare forskning är, efter att ha undersökt hur social 

status kommuniceras genom Nellys bilder och tillhörande texter på deras 

Instagramkonto, att företaget bidrar till att skapa en vision om hur 

verkligheten ser ut för unga kvinnor idag. Genom min undersökning har jag 

fått fram ett resultat som påvisar att företaget Nelly, genom sitt bildmaterial 

på Instagram, medvetet marknadsför en hög social status för unga kvinnor år 

2019.  

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Min uppsats fokuserar på om, och i så fall hur, social status målas upp genom 

Nellys Instagram i form av bild och tillhörande text. Då jag sökte på tidigare 

forskning fann jag att det var ett stort gap inom detta specifika 

forskningsområdet. Det fanns mycket forskning inom medier, men inte 

specifikt Instagram. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur 

unga kvinnor, och även män, påverkas specifikt av innehåll på Instagram. 

Man kan även forska vidare på olika företag som marknadsför sig genom 

Instagram och undersöka om och vilka strategier de använder sig av i sin 

marknadsföring. Vad är företagens strategi och baktankar när de publicerar 

innehåll och är det någon skillnad när det gäller män och kvinnor. Då jag fått 

information om att företaget Nelly nyligen varit ute på turné för att leta upp 

människor med olika kroppstyper att använda sig av i sin marknadsföring, 

kan det vara intressant att följa upp om och hur deras Instagram framställs 

annorlunda om några månader.  
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