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Denna studie undersöker vilka budskap som Beyoncé konstruerar på sin Instagram genom 

enbart bildkommunikation. Då kända profiler har möjlighet att vara opinionsbildare för sina 

följare är det intressant att studera vilka budskap utöver deras huvudgenre, som de väljer att 

konstruera. Detta då det kan påverka människor som följer henne så att även de anammar 

dessa föreställningar, värderingar och handlingar. Eftersom Beyoncé har ett stort följeslag på 

sin Instagram och då hon själv publicerar bilderna är hon en representant för det här 

fenomenet, som är att gå utanför sin huvudgenre och vara en opinionsbildare.  

 

I studien använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Vi undersöker Beyoncés 

Instagram-profil, där vi sedan genom ett strategiskt urval väljer ut sju bilder. Därefter 

analyseras bilderna utifrån vårt teoretiska ramverk med utgångspunkt i semiotik, genus, 

rasism, självpresentation och klädernas betydelse. Detta ger en djupgående analys som 

besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

 

Resultatet visar på att Beyoncé både direkt och indirekt konstruerar budskap genom enbart 

sin bildkommunikation. Det är bland annat budskap om politik, feminism och 

familjesituationer. Hon framställer även sociala roller som kommer till uttryck i bilderna. 

Dessa sociala roller är till exempel mamma, artist och karriärkvinna.  
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ABSTRACT 

Authors: Nermina Ljutika och Selma Rizvanovic 

Title: I am Queen B, so listen to me. 

Subtitle: A qualitative content analysis about Beyoncé’s visual communication on 

Instagram. 

Language: Swedish 

Pages: 50  

 

This study examines what messages Beyoncé construes on her Instagram through merely 

visual communication. It is interesting to study what messages celebrities convey through 

their visual communication that is outside their own main genre, considering they have the 

opportunity to be moulders of public opinion. This is because they have the ability to 

influence their followers so that they also adopt to these ideas, values and actions. Beyoncé is 

a representative for this phenomenon because she publishes her own pictures on Instagram 

and has a big number of followers.  

 

In this study, we use a qualitative content analysis. First, we examined Beyoncés Instagram-

account and then chose seven pictures with the help of a strategic selection. Thereafter we 

analyzed the pictures with the help of our theoretical framework based on the theories of 

semiotics, gender, rasicm, self-presentation and the meaning of clothes. This makes a 

contribution to a profound analysis that addresses the issue studied and the aim of the study.  

 

The results show that Beyoncé does construe messages, both directly and indirectly through 

her visual communication. Some of the messages she conveys are about politics, feminism 

and family situations. She also constructs social roles through her pictures. These are roles 

such as a mother, an artist and a businesswoman. 

  

Keywords: social media, Instagram, Beyoncé, self-presentation, visual communication, 
gender. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt introduceras studien. Kapitlet börjar med en redogörelse för problemet 

och ett mer samhälleligt perspektiv. Sedan beskrivs fenomenet som är till grund för studien 

och en kort förklaring till vad studien går ut på. Därefter presenteras bakgrundsfakta om 

studieobjektet och det sociala mediet. 

 

Idag är det vanligt att se celebriteter på sociala medier. De skapar fler och fler konton där de 

uppdaterar sina följare med vad de gör och vad som händer i deras liv (Instagram, 2016). Vad 

många dock inte tänker på är att sociala medier har blivit en plattform där människor, kända 

och icke-kända, kan konstuera sina personliga uppfattningar på. Genom att använda sig av 

till exempel Instagram, kan de lägga upp bilder som når ut till ett stort antal människor, och 

kan därför använda sitt kändisskap för att konstruera specifika åsikter. De väljer att gå 

utanför sin egen kändissfär och anamma en annorlunda roll som tillhör en annan genre som 

till exempel hälsa eller politik.Det forskningsområde vi kommer att studera inom är 

marknadskommunikation då hela studien baseras på studieobjektet Beyoncé då hon i sig är 

ett varumärke. Vi för även en diskussion och analyserar hur hon framställs i olika avseenden 

så som budskap och sociala roller på det sociala mediet, Instagram. Beyoncé Knowles som 

har ca. 89,1 miljon följare på Instagram (hämtat 27 november, 2016), är en representant för 

detta fenomen. Hon publicerar själv sina bilder på sitt Instagram-konto (Dredge, 2014) och 

var till exempel aktiv under valkampanjerna i USA, 2016, där hon höll tal för att få de 

amerikanska medborgarna att rösta för Hillary Clinton (Gelin, 2016).  

 

Valet att studera Beyoncé inom detta fenomen är för att hon är en av de mest följda 

kändisarna på Instagram (Socialblade, 2016) och har därför möjligheten att påverka sina 

följare med de budskap hon själv väljer att konstruera ut. Enligt studien Celebrity 

Endorsements and Their Potential to Motivate Young Voters, som kommer beskrivas mer i 

kapitel tre, så är det möjligt för kändisar som rör sig utanför sitt genre att påverka sina 

följare. Weintraub, Van de Vord, Pinkleton och Epstein (2008) undersökte politiska 

kampanjer där kändisar involverar sig själva där de stödjer de nominerade kandidaterna. Det 

visade sig att framförallt unga personer blev påverkade av det här och tog sin tid till att rösta, 

eftersom de såg kändisen som en förebild som de ville efterlikna. 
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Två andra exempel på kändisar som använt sig av detta fenomen är Zara Larsson (Larsson 

2016, 28 juni) och Will Smith (Margaret, 2012) som har varit aktiva i feministdebatten och 

använt sig av sitt kändisskap för att stärka sitt eget varumärke men även lyfta upp hur viktig 

feminismen är för denna generation men även nästa. Även Angelina Jolie har valt att 

använda sig av sitt kändisskap på ett positivt sätt genom att arbeta i tredje världen såsom att 

bygga upp skolor, donera skolmaterial och kläder (DeMarco, 2013). Hon är en talesperson för 

adoption då hon själv har adopterat tre barn från olika delar av världen. Sist men inte minst, 

är Sean ”P Diddy” Combs också ett exempel på en kändis som har använt sig av det här 

fenomenet. Han har använt sig av sitt kändisskap på ett strategiskt sätt genom att uppmuntra 

befolkningen i USA att rösta under valet år 2004, genom sin organisation Citizen Change 

(Friedman, 2004). Genom denna organisation startade han kampanjen “Vote OR Die” för att 

framställningen av att rösta till valet skulle ses om något coolt av de målgrupper som 

presidentkandidaterna inte lyckades nå ut till. 

 

Den här studien undersöker vilka budskap och sociala roller Beyoncé konstruerar genom 

enbart sin bildkommunikation på sitt Instagram-konto. Då Beyoncé är en förebild för sina 

följare blir hon en opinionsbildare. Genom att studera hennes bilder, med teorier om 

semiotik, genus, rasism, självpresentation och klädernas betydelse, kan vi få förståelse för 

vilka budskap Beyoncé väljer att framföra som speglar tillbaka på henne som person. Detta är 

viktigt då Beyoncé är en känd person som kan påverka andra med sina åsikter. Då detta inte 

har studerats innan är det intressant att se om tidigare forskning om Beyoncé och hennes 

åsikter och egenskaper framgår i hennes egen bildkommunikation. En kvalitativ 

innehållsanalys kommer att genomföras med hjälp av semiotiska verktyg.  

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Om Instagram 

Enligt Instagrams officiella hemsida (Instagram.com) är det ett socialt medie där användare 

kan dela med sig av sitt liv genom att ta ett fotografi, lägga på ett filter och publicera det. Det 

är en plattform där en kan samla sina bilder och ha det som ett minnesalbum för att visa sina 

nära och kära, men även för att nå ut till en stor publik. Instagram startades år 2010 av Kevin 

Systrom och Mike Krieger och har över 500 miljoner användare idag. Deras syn på 

applikationen är att den ska vara enkel och att den ska uppmuntra till kreativitet med diverse 

filter och videofunktioner. Det går att koppla Instagram till flera andra sociala medier såsom 

Facebook, Flickr och Twitter (Instagram.com). 
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1.1.2. Beyoncés bakgrund 

Beyoncé Knowles är en  artist, grammisvinnare och skådespelerska. Första gången hon blev 

introducerad för ett kändisskap var när hon gick med i R&B gruppen Destiny’s Child men det 

var inte förrän hennes första soloalbum ”Dangerously In love” kom ut som hon etablerade ett 

eget och starkt varumärke. Efter det har hennes karriär bara pekat uppåt, då hon har lyckats 

vinna flera olika priser, medverkat i filmer samt släppt album och låtar som har hamnat på 

topplistorna (Biography.com Editors, 2016). 

 

2008 gifte hon sig med artisten Jay Z och tillsammans har de en dotter, Blue Ivy. Paret har 

valt att hålla sitt äktenskap och familjeliv privat, vilket är annorlunda för kända par i dagens 

samhälle. Trots det publiceras en del material på parets sociala medier, vilket medierna gärna 

analyserar (Biography.com Editors, 2016). 

 

1.1.3. Beyoncés kommunikation 

Det som differentierar Beyoncé från andra kändisar är sättet hon väljer att konstruera sitt 

eget varumärke och sina åsikter på. Ett exempel på detta är hur hon valde att annonsera ut 

sin nya världsturné under Super Bowl 2016 genom att använda sig av en fras ”Formation 

World Tour” som visades på alla TV-skärmar i hela arenan. Detta är något som Beyoncé ofta 

använder sig av när det kommer till hennes marknadskommunikation. Till exempel 

tillkännagav hon att hon har släppt ett nytt album genom en Instagrambild och efter sin 

Home Box Office Incs (HBO) dokumentär vid namn Lemonade släppte hon albumet med 

samma namn utan någon förvarning eller ytterligare kommunikation (Biography.com 

Editors, 2016). Beyoncé har även valt att representera sina åsikter genom att uttala sig i 

intervjuer om ämnen som rasism, feminism, hälsa och politik. Till exempel har hon uttryckt 

sitt stöd för Black lives matter-rörelsen (Peterson, 2016) men även om hur viktig feminismen 

är för vår generation (Vagianos, 2016). Hon har även gått ut med att hon är en deltids-vegan 

(DailyMail, 2015), och att hon visade sitt stöd för president-kandidaten Hillary Clinton under 

valkampanjen 2016 (Gelin, 2016). 

 

Beyoncé har själv uttryckt att hon föredrar att kommunicera med sina följare genom bilder 

än text (Dredge, 2014). Detta är till exempel tydligt på hennes hemsida där all information 

förmedlas med hjälp av bilder. Som läsare kan det tänkas att fliken ”mitt liv” kommer att vara 
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en biografi, men istället är det endast representativa bilder från händelser som har hänt i 

Beyoncés liv (Beyonce.com, 2016). Detta är anledningen till varför hon sällan använder sin 

Twitter, då den här plattformen bara handlar om text. Hon har en Facebook-profil, men den 

styrs av någon som jobbar för henne, och används mestadels åt att göra reklam för hennes 

uppkommande album et cetera. Beyoncé fokuserar mestadels på sitt Instagram-konto för att 

med hjälp av kontot kommunicera med sina följare. Hon använder och hanterar plattformen 

själv, det vill säga att hon väljer ut vilka bilder hon vill publicera för att visa olika delar av 

hennes privata liv. Det är även hon som har valt att inte ha en bildtext under de flesta av sina 

bilder. Beyoncé har sagt att hon själv tycker att en bild säger mer än text, vilket är 

anledningen till varför hon nästan bara använder sig av bilder och låter sina följare själva 

analysera och uppfatta budskapet i bilderna (Dredge, 2014). 

 

1.2. Begreppslista 

• Genre:  

När vi använder genre eller huvudgenre syftar vi på det område som kändisen har 

baserat sin karriär på, till exemepel musik, skådespeleri eller politik.  När vi nämner 

”utanför sin genre” syftar vi på denna förklaring av begreppet, det vill säga att 

kändisen tar ställning i andra områden som inte rör deras genre.  

• Opinionsbildare:  

En person med stort antal följare på sociala medier som kommunicerar ut budskap 

och åsikter. Pågrund av detta skapas en opinion då det når ut till många människor 

vilket kan i större utsträckning påverka följarnas åsikter.  

 

1.3. Disposition 

Kapitel 1 innehåller en inledning om vad studien handlar om, samt bakgrundsfakta om vad 

som undersöks och det sociala mediet. Kapitel 2 går djupare in på problemformuleringen och 

syftet med studien, samt redovisar de frågeställningar som ska bli besvarade längre in i 

studien. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning som påvisar varför just vår studie är 

relevant. Det är även dessa resultat och våra resultat som sedan kommer att diskuteras i 

slutdiskussionen. I kapitel 4 finns den teoretiska ramen som ligger till grund för hela studien. 

Där förklaras varje teori och de delar som är viktiga för undersökningen. Kapitel 5 handlar 

om metod-valet. Forskningsmetoden beskrivs, samt diskuteras reliabiliteten och validiteten. 

Här förklaras även urvalet av materialet samt tillvägagångssättet inför analysen. Själva 



7 
 

analysen genomförs och presenteras i kapitel 6, och slutdiskussionen som knyter ihop hela 

säcken, samt slutsatsen är i kapitel 7. Här är även förslag på vidare forskning. 
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2. Syfte och problemformulering 

2.1. Problemformulering 

Instagram är en social plattform där bland annat kända profiler har möjlighet att dela med 

sig av sina liv och sina personliga åsikter. Detta skapar en närhet mellan följare och den 

kända profilen då följaren tror att de får en inblick i profilens liv. Vilket inte behöver betyda 

att de faktiskt får det, då profilen inte delar med sig av allt. Dock är det många som trots sin 

uppenbara genre, det vill säga det de är kända för, sänder budskap utanför den. Exempel på 

detta kan vara budskap som de står för eller deras personliga åsikter om olika ämnen.  

 

För att studera detta har vi valt Beyoncé, då hon har ett stort antal följare men även för att 

hon själv hanterar sitt Instagram-konto. Då hon gör det, kan det innebära att hon själv är 

uppmärksam på vilka budskap utöver musiken som konstrueras på hennes Instagram-profil. 

Det vill säga, att vi med denna studie vill undersöka vilka budskap och sociala roller som 

representerar hennes åsikter och det hon står för. Beyoncé har själv sagt att bilder uttrycker 

och säger mer än vad texter gör (Dredge, 2016), vilket är anledningen till att vi enbart 

kommer att studera hennes bildkommunikation. Beyoncé blir en opinionsbildare inom andra 

ämnen, eller mer specifikt en opinionsbildare pågrund av de budskap hon konstuerar på sitt 

Instagram-konto till sina följare med tanke på hennes stora följeantal.  

 

2.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad Beyoncé konstruerar genom enbart sina bilder på 

Instagram, då hon är en representant för kändisar som går utanför sin genre. Genom att 

studera detta vill vi ta reda på om det finns budskap, åsikter, uppmaningar eller liknande 

som inte har med hennes musik att göra. Men även vilka det är i så fall och hur de 

konstrueras. 

 

För att undersöka detta utgår studien från följande frågeställningar: 

• Vilka budskap går att urskilja utifrån Beyoncés bilder på Instagram? 

• Vad för olika sociala roller konstruerar Beyoncé genom sin bildkommunikation?  
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör vi för tidigare forskning som har gjorts inom 

marknadskommunikation. Först och främst presenteras en generell studie om hur kända 

personer kan utnyttja sitt kändisskap till att påverka andra, och sedan går vi in på djupet 

om tidigare forskning där studier har gjorts om Beyoncé och olika delar av hennes liv. 

Detta för att förse läsaren med grundläggande och ökad kunskap om området men även 

om varför vårt ämne fyller en kunskapslucka.  

 

Studien Celebrity Endorsements and Their Potential to Motivate Young Voters, skriven av 

Erica Weintraub Austin, Rebecca Van de Vord, Bruce E. Pinkleton och Evan Epstein, 

undersöker hur och varför kändisstöd till politiska kampanjer hjälper unga röstdeltagare i 

åldern 18-24 att själva delta i kampanjerna och ta sin tid till att rösta. Forskarna valde att låta 

305 studenter fylla i en enkät om deras politiska verksamhet, deltagande, självbelåtenhet och 

apati, för att sedan sätta in resultaten i ett analysschema som gav en överblick om hur det 

faktiskt ser ut. Resultaten visade att när kändisar involverar sig själva i politiska kampanjer,  

där de stödjer en av de nominerade kandidaterna, får de unga att faktiskt ta tag i saken och 

gå och rösta då de blir inspirerade av kändisen. Den kända personen blir i det här fallet en 

typ av förebild eller opinionsbildare som gör att de unga personerna vill efterlikna denna 

person och gör det som kändisen också gör, till exempel röstar på en av de nominerade 

kandidaterna (Austin Weintraub, Van de Vord, Pinkleton & Epstein, 2008). 

 

3.1. Forskning om Beyoncé 

Beyoncé är en populär person att använda som studieobjekt inom forskning då det finns 

gott om tidigare forskning om just henne. Dock hamnar de flesta studier inom samma ram, 

vilket är anledningen till att det nedanför bara presenteras fyra olika studier. Detta blir en 

sammanfattning för läsaren, för att visa vilka forskningsområden som finns där Beyoncé 

är ett fenomen. Detta bidrar till en ökad förståelse till varför vår studie är relevant.  

 

Melissa Avdeeff (2016), har studerat hur kändisar, men främst Beyoncé använder sig av 

Instagram, i sin studie Beyoncé and Social Media – Authenticity and the Presentation of 

Self. Med hjälp av olika teorier, så som till exempel Goffmans teori om självpresentation och 

parasocial interaktion har Avdeeff (2016) haft möjlighet att undersöka kändisars användning 

av sociala medier samt om det fanns en skillnad mellan olika artister. Hon kom fram till att 
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Beyoncé har ett tematiskt material på sin Instagram, vilket pekar på att hon är väldigt 

försiktig med det hon lägger ut. Avdeeff (2016) såg även att Beyoncé inte har så mycket 

interaktion med sina följare, istället lägger hon upp en bild där följarna själva får tolka vad 

hon menar. Detta är en tydlig skillnad från till exempel Taylor Swift som Avdeeff också 

undersökte, som istället pratar mycket med sina följare i kommentarsfältet, samt lägger upp 

bilder på sig själv med sina fans. I slutändan kom Avdeeff (2016) fram till att Beyoncé 

använder sig av Instagram för att dela med sig av sitt glamourösa men även arbetsamma liv, 

samt för att motsäga rykten som sprids om henne. Men även för att kommunicera med sina 

följare på ett icke-verbalt sätt (Avdeeff, 2016). 

 

Artikeln “Check on it”:  Beyoncé, Southern booty and Black femininities in music video, 

skriven av Aisha Durham (2012), behandlar hur musikvideon Check on it framställer svart 

feminism och svarta kvinnors sexualitet. Detta undersöks genom att studera Beyoncé. 

Durham beskriver hur dominanta diskurser från de södra delstaterna i USA, till exempel 

Texas, formar hur ras-sexualitet kan förstås i videon, samt hur förmedlandet av klass kan 

representera både ekonomiska och symboliska betydelser för svart femininitet. Genom en 

textanalys kom Durham fram till att Beyoncés video påvisar att hon jobbar med klass genom 

att representera femininitet med hjälp av stil, dans och tal. Beyoncé sätter stor fokus på sin 

”booty”, det vill säga, sin rumpa i videon, vilket Durham (2012) påpekar är en symbol för hur 

idealkroppen ska se ut hos svarta kvinnor, men att det även är en symbol i hiphopvärlden 

men är även en representation av kvinnlighet. I videon framställer Beyoncé fyra olika 

karaktärer som alla utgör exempel på olika klasser, till exempel förorts-kvinnan eller 

primadonnan. Slutsatsen i artikeln är att Durham (2012) anser att videon och låttexten 

påvisar att det fortfarande finns orättvisor inom svart feminism och på sättet som svarta 

kvinnors kroppar diskuteras och ses på i de södra delstaterna i USA (Durham, 2012). 

 

Dayna Chatman (2015) teoretiserar konturerna av en post-feministisk genusregim som 

utnyttjar ikoner som till exempel Beyoncé. Detta för att hylla kvinnor som självständiga 

individer som gör rätt när det gäller karriär, äktenskap, moderskap och att ha kontroll över 

sina kroppar. Chatman (2015) tar upp att Beyoncés livsval, som svart kvinna har en specifik 

påverkan då det gör professionella svarta kvinnor till ideala medborgare och mödrar, vilket 

leder till ett försök att normalisera presentationen av hur svarta kvinnor ska vara. Ett 

exempel hon tar upp är hur Beyoncé, efter att ha fött barn, bestämde sig för att börja jobba 

ganska snabbt därpå trots att normerna säger att kvinnan ska vara mammaledig. Med detta 

menar Chatman (2015) att Beyoncé är ett gott föredöme för andra kvinnor då hon visar att en 
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får göra precis vad en vill trots sitt kön. Med hjälp av studien hoppas Chatman (2015) att 

unga kvinnor blir inspirerade att aktivt delta och stå upp för feminismen och för 

individualitet, då Chatman påstår att det finns ett problem efter att ha genomfört studien. 

Hon menar att om Beyoncé ser sig själv och medierna ser henne som en post-feminist, så 

hamnar hon utanför den svarta feministiska politiska agendan som fokuserar på 

svårigheterna mot rasism och sexism. Detta leder till att det inte finns en ökad medvetenhet 

om sexuellt ofredande situationer mot kvinnors kroppar. Därför påpekar Chatman att det är 

viktigt att kvinnor står upp för feminismen som Beyoncé gör, för utan det blir det som att 

mänskligheten går tillbaka i tiden (Chatman, 2015). 

 

Allen, Mendick, Harvey och Ahmad (2015) undersöker hur kulturell politik av 

åtstramningspolitiken i Storbritannien påverkar synen på kändisars moderliga egenskaper. 

De ser politisk åtstramning som ett diskursivt och disciplinärt fält som bidrar till nya 

feministiska stipendium som undersöker hur bredare politiska och socioekonomiska 

förändringar interagerar med kulturella konstruktioner av kvinnlighet och moderskap. Allen 

et al har bestämmt sig för att undersöka Kate Middleton, Kim Kardashian West och Beyoncé 

som kändismammor. De visar hur dessa kändismammor representerar de bra och dåliga 

sidorna av moderskap i åtstramningspolitiken, den sparsamma och glada hemmafrun, den 

gör-det-allt arbetande-mamman och ”the benefits mum” , och försöker att ta upp vilket 

kulturellt arbete de gör i samband med åtstramningspolitiken i Storbritannien. Under 

studien påpekar Allen et al att dessa kändisar representerar de normer som finns om hur 

mammor ska vara och bete sig, vilket senare också bevisas vara sant. De kom fram till att 

Middleton representerar den sparsamma och glada hemmafrun då hon, trots att hon är en 

kunglighet, tar vara på sina pengar och är hemma med sitt barn. Kardashian West 

representerar “the benefits mum”, då hon lever sitt liv i lyx trots att hon inte har arbetat sig 

upp till den situation hon är i idag. Beyoncé representerar den arbetande mamman, då hon 

trots sina motgångar i livet har kämpat för att vara där hon är idag. Därför påstår Allen et al 

att kändisarnas kulturella uppfattningar speglas i åtstramningspolitiken då Middleton och 

Kardashian West som tillhör den ”vita” kulturen kan tillföra en negativ påverkan på unga, 

medan Beyoncé som tillhör den ”svarta” kulturen kan bidra med en positiv påverkan då det 

visar unga att de kan göra precis vad de vill oavsett etnisk bakgrund (Allen et al., 2015).   

 

3.2. Sammanfattning 

Som tidigare påpekats är Beyoncé ett populärt studieobjekt. Det har gjorts många 

undersökningar där det har varit intressant att se hur hon framställer sig själv inom olika 
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områden. Studierna som har tagits upp har fått fram resultat om hur Beyoncé använder sin 

Instagram, hur hon framställs i sina musikvideos, hur hon representerar kvinnor ur ett svart-

feministiskt perspektiv, samt vilken typ av mamma hon framställs vara. Det som dock inte 

har undersökts och den kunskapslucka vi ämnar att fylla genom denna studie, är vilka 

budskap och sociala roller Beyoncé konstruerar genom enbart bildkommunikation. Det finns 

många intervjuer där Beyoncé själv har gått ut och uttryckt sina personliga åsikter och det 

finns studier som beskriver olika delar av hennes personlighet. Men det finns inte studier där 

enbart hennes bilder på Instagram har studerats för att få fram de underliggande budskap 

som hon kan ha som avsikt att sända ut till sina följare.  
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4. Teori 

I detta avsnitt redogör vi för de teorier samt begrepp som kommer att användas för att 

förstå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Detta för att ge läsaren en ökad 

förståelse för hur vi ser på och studerar vårt material.  

 

4.1. Semiotik 

Semiotik är ett teoretiskt tillvägagångssätt som besvarar frågor och bidrar till vidare 

förståelse om individen och samhället i helhet. Denna teori bottnar i Charles Sanders Pierces 

studier av teckenkategorier men även i vad för innebörd ett tecken har enligt Ferdinand de 

Saussures tolkning (Fiske, 2003). Då meningen och innehållet bakom ett tecken är socialt 

konstruerat är det också detta som styr den individuella tolkningen (Berger, 2014). 

Människan i sig är omedveten i hur stor utsträckning kultur och medier konstruerar ens 

känslor, handlingar och även ens identitet och som nämnt ovan har detta en stor betydelse 

när det kommer till tolkningsprocessen. 

 

Semiotik är enligt Berger (2014) läran om tecken och det är också detta som ger olika 

tolkningsföreträden, som symbolik i reklamfilmer, bilder, komedier eller i princip vad som 

helst som en anser passa in i ”teckensystemet”. Ett exempel på detta kan vara kroppsspråket i 

en tv-serie eller hur en bild konstrueras och vad för budskap den sänder ut. För att kunna 

läsa ett kroppsspråk eller ett budskap så finns det olika begrepp till hands som hjälper till att 

utföra detta. Fiske (2003) anser att läsarens status spelar en viktigt roll inom semiotiken, det 

är den som konstruerar vilken innebörd en text har genom att ta in personliga och kulturella 

uppfattningar. Denna uppfattning om just läsarens roll och de kulturella och sociala 

aspekterna av en tolkning delar Berger (2014) och Fiske (2003) med varandra. 

 

Begreppet denotation har likadan betydelse som extension. Det är alltså den ytterligare 

tolkningen som kan göras av ett tecken eller uttryck. Denotation syftar på den explicita 

tolkningen av ett tecken. Medan konnotation syftar på ett teckens abstrakta betydelse, det vill 

säga vad för innebörd tecknet har. Denna uppfattning om just läsarens roll och de kulturella 

och sociala aspekterna av en tolkning delar Berger (2014) och Fiske (2003) med varandra. 

Dennotation, konnotation, ikon, index och symbol är fem nyckelbegrepp som är viktiga vid 

utförandet av en semiotisk bildanalys (Fiske 2003). 
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4.1.1. Semiotiska begrepp 

I nedanstående lista listas begreppen dennotation, konnotation, ikon, index och symbol, 

som kommer att redogörs och presenteras utifrån Pierces syn på semiotiken och dess 

begrepp. Enligt Charles Sanders Pierce (Fiske, 2003) finns det fem teckenkategorier. 

 

Dennotation 

Begreppet denotation har likadan betydelse som extension. Det är alltså den ytterligare 

tolkningen som kan göras av ett tecken eller uttryck. Denotation syftar på den explicita 

tolkningen av ett tecken.  

 

Konnotation 

Konnotation syftar på ett teckens abstrakta betydelse, det vill säga vad för innebörd tecknet 

har. Denna innebörd är kulturbaserad. Begreppet konnotation involverar förutom kultur 

även historiska, emotionella och symboliska meningar.  

 

Ikon 

Det första begreppet är ikon och är densamma som likhet, det är ett tecken som exakt 

avbildar ett objekt som till exempel ett fotografi. Begreppet kommunicerar ut avbildningar 

och tecken som stämmer överens med verkligheten där vi som betraktare direkt ser vad 

objektet föreställer. 

 

Index 

Index har som roll att koppla ihop associationer och tolkningar med en egenskap samt 

logiska samband. Det finns ett direkt samband mellan tecknet och objektet. Det är med hjälp 

av uteslutningsmetoden och den information som finns tillhands som betraktaren kan se vad 

tecknet ska föreställa.  

 

Symbol 
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Det tredje och sista begreppet är symbol. Tecknet har en betydelse som betraktaren måste 

lära sig för att här kan en inte använda sig av associationer eller samband. Enligt både Pierce 

och Saussure (Fiske, 2003) lyckas bara en symbol kommunicera ut något därför att 

människor har kommit överens om en gemensam betydelse. Utan denna ”common sense” 

förlorar symbolen sin betydelse. Symboler är oftast samhälls- och kulturbaserade, så en 

måste sätta sig in i dessa konventioner för att få fram dess rätta användningssätt. Ett exempel 

på en symbol är tecknet för en kvinna och en man på offentliga toaletter, här har människan 

lärt sig att detta är en symbol och inte en ikon. 

 

4.2. Genus 

Det har gjorts mycket forskning inom genusvetenskap, där forskare har studerat vad genus 

är och vad det står för. I vårt fall fokuserar vi på kvinnlighet och tar därför upp vad 

kvinnlighet är och vilka stereotyper som har bildats under historiens gång. Vi nämner även 

vad begreppen kön, svart feminism och rasism står för. Dessa stereotyper och egenskaper 

kommer sedan att vara en grund till hur materialet undersöks samt en utgångspunkt i 

slutdiskussionen. 

 

4.2.1. Stereotyper 

Hirdman presenterar olika stereotyper av kvinnan och hennes kvinnlighet i sin bok Genus – 

om det stabilas föränderliga former (2003). Hon nämner bland annat att kvinnan är en 

sämre variant av mannen och anses vara ”köttig”. Med detta menar hon att kvinnan inte är 

kontrollerande, utan tvärtom väldigt vildsint, sexuellt intresserad och ständigt 

otillfredsställd. Det sägs att det är livmodern som spelar kvinnan ett spratt, vilket gör att hon 

blir sexuellt upphetsad som utlöser våldsamma utbrott av vansinne och vrede. För att 

sammanfatta den här stereotypen kan en säga att kvinnan anses vara våldsam, lidelsefull och 

lustsökande (Hirdman, 2003). 

 

Hirdman (2003) belyser även vissa egenskaper som beskriver en annan typ av stereotyp av 

kvinnan. Dessa egenskaper är att kvinnan ska vara ljuv, blyg, tyst, god, religiös, asexuell, 

ömsint, pryd och ömtålig. Utöver det och kanske det som anses vara viktigast i stereotypen 

som kvinna är rollen som mamma. Hennes uppgift är att föda och uppföda, men även att 

behaga mannen. 
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Josefson (2005) har ett liknande synsätt på genus som Hirdman har. Hon nämner att 

samhället har förväntningar på hur kvinnor ”bör” vara. Hon påpekar att omgivningen 

uppfattar det som att kvinnor bör vara vårdande, bra mammor, snygga och sexiga, 

omtänksamma, att de inte ska ta för mycket plats samt att de ska le mycket. Dock menar hon 

att det har ändrats efter att kvinnorna trädde in i arbetslivet. Då tillkom även egenskaper som 

stark, självständig och att de kan få vilket jobb de än vill fast samtidigt anpassa sig till vad 

mannen vill ha och tycker. Josefson (2005) vill med det här poängtera att de egenskaper som 

förväntas av kvinnor, ofta är motsägelsefulla vilket kan skapa problem för en kvinnas 

identitet. 

 

4.2.2. Kön 

Esseveld och Mulinari (2015) framhäver och diskuterar utifrån begreppet ”doing gender” att 

kön inte är en egenskap utan det är något en praktiserar och som konstrueras i den sociala 

praktiken. Enligt detta perspektiv är kön något som är i konstant förändring, relationen 

mellan kön och genus är den associationen en har av ett kön och som förknippas med genus. 

Denna process innebär att en ”könar” eller ”könmärker” en individ. Esseveld och Mulinari 

(2015) väljer att använda sig utav begreppet kön istället för genus för att lyfta fram de sociala 

kategoriseringarna som görs i studier och som har som syfte att synliggöra kroppars relevans. 

 

Steve Jackson och Sue Scott (2002) nämner i sin bok Gender: A Sociological Reader att 

begreppet genus är sociologiskt förknippat och de ser större fördelar med att använda genus 

som begrepp. Det genus är baserat på är hierarkier och sociala föreställningar varav kön 

hjälper en att uppfatta sociala och samhällsenliga konstruktioner. Det är vid begreppet kön 

som hierarkier och ojämlikhet skapas, vilket i ett senare skede skapar skillnad på olika sätt 

(Jackson & Scott, 2002) 

 

4.2.3. Svart feminism 

bell hooks, som har skrivit Feminist Theory -  from margin to center (1984) anser att svarta 

kvinnor, som en kollektiv grupp, är längst ner på den sociala stegen och har varit mest utsatta 

för sexism och rasism i det patriarkala amerikanska samhället. hooks anser att då samhället 

ser på svarta kvinnor på detta sätt kan de använda sig av detta synsätt och kritisera den 

rasistiska, sexistiska klass-hegemonin som finns i samhället. Detta är ett uttryck för att denna 
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grupp erhåller makt till att förändra svartas kvinnors roll i samhället. Men även hur de 

uppfattas för att de ska ses på ett jämlikt sätt så som andra grupper i samhället gör. 

 

Då den feministiska rörelsen fick sitt fäste efter uppkomsten av medborgerliga rättigheter 

och den sexuella liberationen, påbörjades diskussionen kring kvinnors kroppar och vad för 

sexuella budskap de sände ut till sin omvärld (hooks, 1984). Stort fokus från både medierna 

och omvärlden under 1960- och tidigt 70-tal lades på kvinnors rätt till att reproducera sig och 

deras rätt till abort då detta utifrån feministernas syn var ett sätt för samhället att förtrycka 

dem och ta bort en bit av deras frihet. Något som kvinnor under denna period ansåg som en 

frihet och som även hooks nämner i sin bok Feminism is for everybody - Passionate Politics 

(2000) är den självständighet som preventivmedel stod för. Valet att använda 

preventivmedel stod för att man var sexuellt aktiv i andra avseenden än att reproducera sig 

och det sände ut ett tydligt budskap till samhället. 

 

4.3. Rasism 

I den vetenskapliga artikeln vid namn Fear of Black Strangers (1995) skriven av Craig St. 

John och Tamara Heald-Moore har de undersökt vad som händer när två personer råkar 

stöta på varandra offentligt i samhället och vad för roll etnicitet har i detta sammanhang. De 

har valt att använda sig av en ”factorial survey approach” där de separerar fakta från 

personers etnicitet, ålder och kön. De upptäckte i sin studie att vita som etnicitetsgrupp 

överlag är oroliga vid sammanträffanden där etniciteten afroamerikaner innefattas än vid 

sammanträffanden av samma etnicitet alltså vita. Detta stämmer överens med när St. John 

och Heald-Moore undersökte detta från det andra perspektivet, där afroamerikaner har 

samma rädsla när det kommer till att stöta på vita i sammanhang som inte anses vara 

naturliga. Det finns alltså en osäkerhet från båda perspektiven när det kommer till offentliga 

möten i en miljö som inte känns naturlig. Forskarna väljer att citera prästen Jesse Jackson; 

”Det finns inget som smärtar mig mer i detta stadie i mitt liv än att gå ner för en gata, hör 

fotsteg bakom mig och börja tänka på att bli rånad, för att vända mig om och se en ”vit” 

människa och bli lättad.” (St. John & Held-Moore, 1995 s. 262).  

 

Citatet ovan säger mycket, enligt St. John och Held-Moore om den växande oron gällande 

den kriminella utsattheten afroamerikaner får utstå. Den oro som båda etniciteterna får 

utstå, bottnar i och är baserad på fördomar och fel typ av stereotypisering, då ras, religion 

och sexualitet inte har något med en människas värde och sociala förmåga att göra.  
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För att minska rasism och diskriminering mot svarta men även HBTQ personer så har en 

federal lag vid namn ”The Matthew Shepard and James Byrd Jr, Hate Crime Prevention Act 

of 2009”  införts i alla stater för att kunna utreda och åtala olika former av hatbrott. Denna 

lag innebär att om brottet begås pågrund av personens religion, ursprung, kön, sexuella 

läggning, könsidentitet eller funktionshinder så kan det leda till åtal. Detta är landet och 

myndigheternas sätt att ta ställning och försöka motverka diskriminering, rasim och hatbrott 

(The Justice Government 2016). 

 

4.4. Självpresentation 

Goffman (2009) har en teori om självpresentation som han beskriver med hjälp av 

dramaturgiska begrepp i sin bok “Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik”. 

Han menar att människor som individer agerar och beter oss utifrån hur vi tänker oss att 

andra agerar och beter sig. Han tar även upp att sättet vi agerar på, på den “scenen” vi står på 

beror på vilka det är som utgör vår publik. Med det här menar Goffman (2009) att vi liknar 

skådespelare, vi använder oss av olika masker och framställer en förskönad bild av oss själva. 

 

Det är med hjälp av maskerna vi bygger upp en fasad som skildrar vår uppfattning om hur vi 

vill uppfattas vid olika situationer, vilket i sig leder till att vi kan påverka vår publik och deras 

uppfattning om oss. Som individer går vi in i så kallade sociala roller, där vi tillhåller ett 

lämpligt formellt men även informellt beteende beroende på situation. Det gör att man som 

sändare enligt Goffman (2009) skapar en känslomässig distans till sin ”skådespelarroll” 

vilket även gör att ”jaget och maskerna” går att urskilja beroende på vilken publik en vill rikta 

sig till. När en individ enligt Goffman (2009) går in i sin sociala roll förutsätter hen att 

observatörerna ska ta det intryck som konstrueras framför dem på allvar, alltså att den 

personen de ser framför sig verkligen besitter alla de egenskaper som framförs. Det är även 

de sociala rollerna som styr hur pass privat eller offentligt en vill vara ”på scenen”. Det gör att 

man som sändare enligt Goffman (2009) skapar en känslomässig distans till sin 

”skådespelarroll” vilket även gör att ”jaget och maskerna” går att urskilja beroende på vilken 

publik en vill nå ut och rikta sig till. Det är alltså en äkthet som eftersträvas med hjälp av 

dessa sociala roller och masker enligt Goffman (2009), det gäller alltså att övertyga sig själv 

och sin publik att ens ”rutin på scen” är uppriktig, en psykisk utmaning. 

 



19 
 

4.5. Klädernas betydelse 

Rafaeli och Pratt (1993) tar upp i sin artikel att kläderna har stor betydelse hur en person 

uppfattas. De nämner att det finns tre olika drag i kläder som färgar personens identitet. För 

det första tar de upp färgernas betydelse. De påpekar till exempel att färgen blå kan stå för 

värdighet, röd för passion, brun för tillit, vit för renlighet och mörka färger för makt. Detta 

tar även Bergström (2012) upp, där han förklarar att färger har symboliska betydelser. Han 

nämner bland annat att färgen blå kan uppfattas som respektfull, vemodig och längtansfull 

medan färgen gul till exempel symboliserar glädje. Rött förknippas med kärlek, rosa med 

flickighet och svart med sorg. Generellt symboliserar ljusa färger kvinnlighet och mörkare 

färger symboliserar manlighet. Dock påpekar han att färgers symbolik skiljer sig mellan olika 

kulturer, och att dessa betydelser tillhör västvärlden.  

 

Formen på kläder är det andra draget enligt Rafaeli och Pratt (1993). De nämner att vissa 

typer av stilar utstrålar exklusivitet medan andra utstrålar motsatsen. Jeans, T-shirt och 

sportskor är ett exempel på en stil som uppfattas som informell, medan en kostym med 

skjorta och slips uppfattas som formell och exklusiv. De tar även upp att formen kan sända ut 

kvinnlighet eller manlighet. Kostymen, till exempel, är ett plagg som uppfattas som manligt, 

då det ger ett affärsmässigt intryck och ett intryck av auktoritet. Däremot ger en kort kjol, en 

urringad tröja eller ett åtsittande plagg, ett sensuellt intryck som anses vara kvinnligt (Rafaeli 

& Pratt, 1993). 

 

Det tredje draget är materialet på kläderna. Syntetiska material som polyester tillhör en lägre 

klass och status medan material som silke tillhör en högre klass. Dock påpekar Rafaeli och 

Pratt att dessa associationer är kulturella och skiljer sig åt markant beroende på var i världen 

en är, men att dessa exempel som de tog upp tillhör västvärldens kultur (Rafaeli & Pratt, 

1993).  

 

4.6. Sammanfattning 

Som nämnt tidigare består den teoretiska ramen av semiotik, genus, rasism, 

självpresentation och klädernas betydelse. Med hjälp av de semiotiska begreppen denotation, 

konnotation, ikon, index och symbol kan materialet analyseras. Sedan kommer genusteorin 

om stereotyper, svart feminism och kön appliceras i analysen, samt en teori om rasism och 

Goffmans teori om självpresentation. Även klädernas betydelse kommer att tillämpas i 
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analysen då det har ett samband med en del av genusteorin vilket ökar läsarens förståelse till 

materialet som analyseras. 
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5. Metod 

I detta avsnitt redovisas metodvalet. Först och främst presenteras valet av analysmetoder, 

och sedan presenteras självaste urvalet av materialet. Därefter redogörs analysens 

tillvägagångssätt, samt görs en reflektion kring studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.1. Val av forskningsmetod 

En kvalitativ innehållsanalys kommer att användas i denna studie. Detta då en 

innehållsanalys innebär en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller 

bildmässig framställning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007). Då det är bilder 

som kommer att analyseras och studeras så är det den bildmässiga framställningen som 

kommer att vara i fokus i vår studie. Genom att analysera materialet ur ett semiotiskt 

perspektiv, kan analysen gå ner på djupet med hjälp av de semiotiska bildbegreppen som vi 

kommer att använda oss av som till exempel denotation och konnotation som bidrar till en 

djupgående förståelse (Gripsrud, 2011).  

 

Esaiasson et al (2007) nämner att en kvalitativ innehållsanalys går ut på att undersöka vad 

som ligger dolt i de olika små delarna en bild består av. De tar upp att helheten i bilden 

ibland är svår att se, det vill säga bildens budskap, om en inte studerar delarna först. Detta är 

något vi tar efter i vår studie, då vi anser att det är det mest relevanta sättet att tolka och 

studera vårt material på, utifrån vårt syfte. 

 

Ahrne och Svensson (2015) tar däremot upp att när en innehållsanalys med bilder genomförs 

finns det tre sätt att tolka bilderna på. Endast två av dessa sätt är relevanta för vår studie. Det 

första sättet är genom att tolka bilderna naturalistiskt. Detta innebär att en tolkar bilden 

bokstavligt, att det blir en beskrivning av hur något ser ut. Detta kan kopplas med vårt val av 

teori som är semiotik, där begreppet denotation utgår från detta sätt. Det andra sättet är 

genom att utgå från att varje bild är ett typ av verktyg. Med detta menar Ahrne och Svensson 

(2015) att bilden kanske används till att sälja något eller att övertyga någon. Då studiens syfte 

är att undersöka vilka budskap som konstrueras i bilderna blir detta sätt relevant då vi utgår 

ifrån att bilderna förmedlar något budskap som finns till för att övertyga eller indirekt 

påverka andra. 
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5.2. Urval 

Vi kommer  att göra ett strategiskt urval vid val av bilder utifrån Beyoncés Instagramprofil. 

Dessa sju bilder som vi valt ut ingår i ett repetitivt mönster ur ett generellt perspektiv utifrån 

hennes Instagram och får maximalt vara fem månader gamla. En av de bilder vi har valt ut är 

en skärmbild från en video. Detta då vi anser att denna representerar en av de sju teman som 

kommer till uttryck på hennes Instagramprofil. Denna video som är bild 7 har ett tydligare 

uttryck för politisk kommunikation än vad resterande bilder på hennes Instagram har. Det 

går som nämnt tidigare att identifiera teman i det publicerade materialet, så som att hon står 

på scen eller är med sin familj. Dessa olika teman och roller går att identifiera med hjälp av 

teorikapitlet. Detta för att få en bättre förståelse för vilka budskap Beyoncé väljer att 

konstruera till sina följare.  

 

Den främsta anledningen till att vi valt just Beyoncé som studieobjekt är för att hon har 

tydliga och starka åsikter och ett stort antal följare. I och med detta har hon en relevant 

medie-plattform att utgå ifrån, där hon kan göra uttalanden utifrån ett politiskt och 

samhälleligt perspektiv. Genom ett strategiskt urval av bilder kommer vi att analysera vilka 

budskap och åsikter som Beyoncé väljer att konstruera på detta specifika sociala medie där 

bilder och bildspråk har en stor betydelse. 

 

5.3. Tillvägagångssätt 

Analysen utförs på tre nivåer. Det börjar med den denotativa nivån där en bildbeskrivning 

utförs utifrån det bildobjekt som har valts ut. Här beskrivs det översiktliga som syns i bilden 

utan några associationer för att betraktaren ska förstå och se vad det är som vi ser i bilden.  

 

Därefter går analysen ett steg längre, där bildobjektet studeras utifrån en konnotativ nivå, 

samt utifrån de semiotiska begrepp som index, symbol och ikon. Vid den här nivån tas 

kulturella associationer upp utifrån den denotativa bildbeskrivningen som gjordes tidigare, 

samt läggs associationerna in i de olika fack som är de utvalda semiotiska begreppen. Detta 

för att ge en överblick till läsaren om vilka konnotativa delar som går att utläsa genom 

bilderna och som sedan leder till en mer djupgående analys.  

 

Den tredje nivån är en vidareutveckling av de första två nivåerna, det är den djupgående 

analysen. Här appliceras även de utvalda teorierna i de konnotativa associationerna och 
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därefter analyseras kopplingen mellan dessa och vad det innebär. Detta tillför en djupgående 

analys som sedan kommer att koppla samman vår studie och dess syfte med ett större 

samhällsperspektiv, som därefter kommer att diskuteras i slutdiskussionen. 

 

5.4. Validitet och Reliabilitet 

Det som är viktigt för att en studie eller undersökning ska nå validitet även kallad giltighet är 

att studien undersöker det den är avsedd till att göra (Kvale & Brinkmann 2009). Studien är 

en kvalitativ innehållsanalys och syftar till att undersöka vilka budskap och sociala roller 

Beyoncé konstuerar genom sin bildkommunikation på Instagram. Beyoncé är öppen och 

direkt med sina åsikter och sitt tycke inom olika ämnen som till exempel feminism, politik 

och rasism. Då hon är en så stark personlighet är det intressant att undersöka vilka budskap 

och sociala roller som konstueras i hennes bilder som hamnar utanför hennes huvudgenre.   

 

Vi anser att det är rätt val av metod med tanke på det vi ämnar att undersöka. Det går 

säkerligen att studera materialet med hjälp av andra metoder, till exempel multimodal kritisk 

diskursanalys. Men trots det tycker vi att en kvalitativ innehållsanalys fungerar, med hjälp av 

de teorier som har valts ut. Därför anser vi att vår studie har nått validitet. 

 

För att mäta reliabiliteten i en studie är det relevant att göra om exakt samma undersökning 

med samma analysenheter, vid ett senare tillfälle (Esaiasson et al, 2012). Vi har gjort om vår 

analys ett antal gånger för att undersöka om det stämmer, eller om fler variabler tillkommer. 

Med andra ord studerade vi bilderna flera gånger vid olika tillfällen. Dock kom samma 

resultat fram varje gång analysen gjordes om. Vi vill dock påpeka att vår studie grundas i 

semiotiken vilket kan göra att reabiliteten ifrågasätts. Fiske (2003) belyser att semiotiska 

analyser styrs av forskaren och hens föregående kunskaper som hen har med sig, då 

semiotiken baseras på individuella, kulturella och samhällsenliga uppfattningar. Detta gör att 

analysresultaten skiljer sig åt beroende på varifrån en kommer.  

 

Det enda som kan upprepas av andra forskare är där materialet analyseras objektivt utifrån 

denotationen, det är alltså den denotativa delen som blir reliabel (Fiske 2003). Därför vill vi 

nämna att andras resultat inte behöver stämma överens med våra resultat om studien skulle 

genomföras igen av någon annan. Den denotativa nivån skulle med största sannolikhet 
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stämma, men de andra två nivåerna skulle vara annorlunda. Detta gör att reliabiliteten kan 

diskuteras då det inte skulle bli samma resultat.   
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultaten. Först beskrivs denotationerna i bilden och sedan 

presenteras de konnotationer som uppkommer utifrån denotationerna. Här nämns även de 

ikoner, index och symboler som vi kan läsa av utifrån bilderna. Därefter kommer en 

djupare analys av konnotationerna som kopplas till de teorier som har nämnts tidigare i 

studien. 

 

6.1. Bild 1 

 

Bild 1. Publicerad 23 augusti, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BJdGU0dBKxV/ 

 

6.1.1. Denotation 

Bilden består av två bilder. Beyoncé står vänd mot fotografen och har blicken vänd rakt in i 

kameran. Hon står på trottoaren och i bakgrunden syns en väg och en parkeringsplats med 

parkerade bilar. Kameravinkeln är lite underifrån och på bilden till höger är hon vänd lite till 

sidan. Beyoncé är klädd i en grå-mönstrad kort kjol och en grå-mönstrad kavaj. Hon har 

håret halvt-uppsatt och lockigt, vilket gör att örhängena syns. 
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6.1.2. Konnotation 

På grund av Beyoncés val av kläder och miljö uppfattas det som att hon är på språng mellan 

möten. Utstyrelsen uppfattas som kontorsaktig vilket skapar ett seriöst intryck. Då kläderna 

är gråa och randiga anses de vara ”manliga” vilket ger en konnotation att kläderna utstrålar 

styrka och position. Trots det uppfattas hon som feminin då kläderna sitter åt och visar upp 

hennes former, samt då hon har på sig diamantörhängen. 

 

Bakgrunden, däremot, som är en parkeringsplats, passar inte in med det seriösa uttrycket 

hon framställer. Trots att det är tydligt att bilden är konstlad pågrund av hennes posering kan 

miljön anses som spontan och kopplas tillbaka till att hon är på språng mellan möten. 

 

Ikon 

Beyoncés håruppsättning med lockarna kan liknas vid ett lejons man. Då hennes slingor i 

håret ger ett guldigt skimmer i dagsljuset liknar det den färgen som ett lejon har. Eftersom 

lejon är ett djur som står för styrka (Gripsrud, 2011) kan det tolkas som att Beyoncé anses 

vara stark. Det kan även tolkas som att hon har en passion och ett driv till sitt jobb. 

 

Symbol 

Både kostymen och kjolen som Beyoncé har på sig kan uppfattas som två symboler. I det här 

fallet anses kostymen vara mer manlig, på grund av mönstret och färgen. Medan kjolen anses 

representera femininitet. 

 

6.1.3. Analys 

Något som i vanliga fall ses som en typiskt formell, manlig klädsel är kostymen som plagg. 

Detta har konstruerats av samhället och som än idag associeras med detta. I sin 

bildkommunikation väljer Beyoncé att motsätta sig till denna manliga norm och sättet att se 

på en kostymbaserad klädsel. Hon väljer att bära en tvådelad kostym med en traditionell 

kavaj i en grå färg men bryter av det som anses manligt med en kort kjol för att poängtera att 

en kostym kan vara kvinnlig. Genom att hon gör detta indirekta uttalande utmanar hon 

normsamhället och väljer att utmana de stereotyper som finns om kvinnor och deras 
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karriärer, då en kvinna enligt äldre generationer ska vara en glad hemmafru och fokusera på 

sitt moderskap. 

 

Det hon gör är att lyfta fram hur kvinnor väljer att framställa sig själva på Instagram utifrån 

ett karriärperspektiv. Bara för att en är en afroamerikansk kvinna betyder det inte att en inte 

kan uppnå allt det en man kan. Beyoncé sänder alltså budskap utanför sin musik, om 

feminism och genus. Det som bidrar till denna framställning och den styrka som finns i 

bilden är den vinkel fotografen har valt att ta bilden utifrån, samt Beyoncés håruppsättning. 

Det gör att fotografiet upplevs framställa en typ av makt. 
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6.2. Bild 2 

 

Bild 2. Publicerad 24 september, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BKuCqmFBnmT/ 

 

6.2.1. Denotation 

Beyoncé står vid en vägg, som troligtvis är under en bro eller i en tunnel nära en öppning. 

Väggen är klottrad med graffiti där det står Houston TX, Louisiana, ett dollartecken, jackpot 

och junkie med mera. Beyoncé är klädd i ett rött set med vita mönster, där det står ”feel love” 

på. Hon har solglasögon, rött läppstift, håret uppsatt och andra accessoarer på sig. 

 

6.2.2. Konnotation 

Hon står avslappnat men ståtligt vid väggen. Hennes kläder och accessoarer i kombination 

med den här miljön utstrålar en viss exklusivitet, men trots det kan det uppfattas som att hon 

försöker visa andra att hon fortfarande är en del av dem. Detta då hennes val av kläder och 

accessoarer kan tolkas som dyra men informella pågrund av materialet. 

 

Då Beyoncé ursprungligen är från Houston, Texas kan bilden tolkas som att hon visar hur 

långt hon har utvecklats som person och inom sin karriär. Eftersom väggen i bakgrunden är 

smutsig och klottrad på ger det en tydlig kontrast med tanke på hennes klädval. 
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Index 

På marken där Beyoncé står finns det slitningar i marken som syns tydligt och det skulle 

kunna vara ett typ av skotthål, vilket leder tankarna till slagsmål med vapen som kan ha 

förekommit.  

 

Symbol 

Dollartecknet på väggen är en symbol som kan stå för rikedom eller fattigdom. Färgen röd 

som Beyoncé har på sig uppfattas som en symbol som står för passion och kärlek.   

 

6.2.3. Analys 

I denna bild har val av klädsel en stor betydelse. Med en stark röd färg som står för passion 

och kärlek, samt olika mönster påminner Beyoncés klädsel om en afrikansk folkdräkt. Detta 

känns som ett medvetet val för att passa in i sin hemstad Houston, Texas som är en av tio 

delstater där befolkningen i minioritet är vita (Census, 2001). Hon tänker alltså på hur sin 

egen självpresentation kan assimileras in i den miljö hon befinner sig. Även här kan kläderna 

kopplas till genus, då de sitter löst och inte visar upp hennes former. Detta betraktas som 

manligt men även som en mer informell stil. Dock representerar den röda färgen och 

accessoarerna feminina drag, och materialet på kläderna bidrar till en lyxigare känsla. 

 

Bilden i sig är avskalad, men innehåller olika symboliska uttryck som gör avtryck hos 

betraktaren. Ord och symboler som dollartecknet, ”jackpot” och ”junkies” syns. Innebörden 

av detta kan vara att befolkningen i staden har det antingen väldigt bra ställt eller väldigt 

dåligt. Då det är en stor del av befolkningen som är afroamerikaner i Houston (Census, 2001) 

så står de framför vissa utmaningar i samhället så som acceptans och rasism. Detta kan 

utläsas och kopplas till skotthålen som syns i bilden. Här väljer Beyoncé att ta en ställning till 

detta genom att ha på sig den afrikanskt inspirerade klädseln. Hennes budskap är att det inte 

har någon betydelse vad för social roll eller vad för ursprung en har eller vad för stereotyper 

samhället försöker projicera ut om en specifik folkgrupp. Oavsett allt det, så kan en lyckas i 

livet. Hon går utanför sin egen huvudgenre och försöker bryta sig igenom de barriärer som 

finns gällande rasism. 
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6.3. Bild 3 

 

Bild 3. Publicerad 7 oktober, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BLRhhx_hxUd/ 

 

6.3.1. Denotation 

Bilden föreställer en Barbiedocka som liknar Beyoncé själv, då dockan har flätat hår och 

mörkare hudfärg. Runt halsen hänger ett kors, och dockan har handen framför munnen 

medan hon kollar rakt in i kameran. Hon är klädd i en magtröja, underdel med högmidja och 

en stor pälsjacka. 

 

6.3.2. Konnotation 

Då den mörkhyade dockan håller handen för munnen kan detta tolkas som att mörkhyade 

människor inte har någon rätt till yttrandefrihet och att de känner sig förtryckta i samhället. 

Det kan även uppfattas som att Beyoncé själv känner att hon inte kan uttrycka sig som hon 

själv vill utan att vara tvungen att tänka igenom vad hon säger eller gör. Detta då dockan på 
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bilden är klädd i lyxiga, finare kläder vilket kan framställa en person med status. Det kan 

också tolkas som att kvinnor är förtryckta i samhället. 

 

Handen för munnen kan även ge bilden en ytterligare tolkning. Då dockan har ett relativt 

stort kors runt halsen kan det uppfattas som att religiösa personer känner sig förtryckta och 

inte kan få sin röst hörd utan att bli påhoppade. 

 

Ikon 

Barbiedockan är i det här fallet en representation för antingen mörkhyade människor, 

Beyoncé själv, kvinnor i allmänhet eller religiösa människor. 

 

Symbol 

Korset runt halsen är en symbol, då den står för religion och tro men även kyskhet. 

 

6.3.3. Analys 

Barbiedockan, med handen över munnen, kan vara en symbol att kvinnan har en begränsad 

yttrandefrihet och känner sig förtryckt på olika plan i samhället. Det kan vara så att dockan 

är ett uttryck för att svarta kvinnor känner sig förtryckta. Detta har en tydlig koppling till 

svart feminism och genus där minimeringen av kvinnan, men speciellt den svarta kvinnan är 

återkommande och att hon ska ses som svag och hjälplös. 

 

Hela Barbiedockan utstrålar exklusivitet och femininitet genom sina kläder, då hon har på sig 

en åtsittande och glamourös underdel med hög midja och magtröja. Även färgen på kläderna 

representerar renlighet och oskuldsfullhet. Detta skulle kunna vara en symbolisk 

representation av Beyoncé, att dockan har en koppling till hennes eget sätt att se på sig själv 

och sitt genus eller hur samhället ser på kvinnor i allmänhet. Att kvinnan till exempel ska 

vara tyst och lyhörd och vara ett steg under mannen i hegemonin. 

 

En tydlig symbolik i bilden är korset runt dockans hals som har koppling till kristendomen. 

Detta kan vara att kvinnor som tillhör en religion har vissa restriktioner och regler de måste 

rätta sig efter. Det kan också vara att vissa religioner känner att de inte får sina röster hörda i 
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samhället och att deras specifika religion förminskas. Men det kan även vara en indikation på 

hur kvinnan ”bör” vara, då egenskapen religiös brukade vara eftertraktat hos kvinnor. Det 

finns tydliga uttryck för feminism, religion och rasism i Beyoncés bild. Hon går utanför sin 

kändisroll och genre och försöker göra skillnad med sitt kändisskap. 
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6.4. Bild 4 

 

Bild 4. Publicerad 13 september, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BKSGeBRh_-I/ 

 

6.4.1. Denotation 

Vid första anblick ser en Beyoncé på scen med sina bakgrundsdansare. Hon har ryggen vänd 

mot kameran, iklädd en glittrande och åtsittande body och hon har även en mikrofon i 

handen. Alla hennes dansare är afroamerikanska kvinnor och är uppradade med blicken fäst 

framåt. Ljuset från en lampa ses tydligt vid Beyoncés fötter och en regnbågsfärgad nyans syns 

i bilden från de alla olika lamporna som finns på scenen. 

 

6.4.2. Konnotation 

Det som går att utläsa utifrån de aspekter som nämnts ovan är att Beyoncé med hjälp av sina 

dansare visar stöd för svarta kvinnor men även HBTQ-personer (Homosexuella, Bisexuella, 

Transsexuella och Queer). Då regnbågsfärgerna som representerar HBTQ-rörelsen uppstår 

då ljuset från lamporna bryts i vattnet. Hon påvisar även styrka då det ser ut som att Beyoncé 

är som ett befäl då hon står i fokus i bilden. Genom sättet Beyoncé och hennes kvinnliga 
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dansare står på, sänder de ut en styrka och de känns som en representation för kvinnor i 

allmänhet men även feminism. 

 

Ikon 

Den första ikonen i bilden är Beyoncés stora och lockiga hår som, nämnts tidigare, ser 

lejonlikt ut och sänder ut en sorts styrka och makt. Den andra är scenen som är som en stor 

pool fylld med vatten. I detta fall står det för att Beyoncé alltid är i någon form av rörelse, att 

hon vill göra en skillnad på något sätt. Elementet vatten står för lugn och det är ett visst lugn 

över bilden och det som bidrar till detta är regnbågsfärgerna och den mjukhet som finns. 

 

Symbol 

Den regnbågsfärgade nyansen som syns i bilden är en symbol. Den gör att en som betraktare 

kopplar dessa starka färger till HBTQ-rörelsen. Även sättet Beyoncés dansare är uppradade 

på är en symbol. De ser ut som en armé. Dansarnas kroppsspråk och blickar ger en känsla av 

att de är på väg framåt, är drivna och har ett mål. 

 

6.4.3. Analys 

Det som en möts av i bilden är Beyoncé iklädd en glittrig body där hennes kropp och former 

är i fokus, detta påvisar ett uttryck för sexualitet och det som anses vara kvinnligt. Något som 

konstrueras i bilden är synen på både manligt och kvinnligt. Beyoncé har bara kvinnliga, 

afroamerikanska dansare men de är uppradade i en armé-konstellation med seriösa 

ansiktsuttryck vilket anses manligt då de utstrålar styrka, medan en kvinna enligt de gamla 

stereotyperna bör vara svag och skör. Dock har bakgrundsdansarna på sig vitt vilket bidrar 

till en tolkning av renlighet och oskuldsfullhet, som även det representerar en mer kvinnlig 

stereotyp.  

 

Det finns en tydlig ljusstrimma som är regnbågsfärgad i bilden och här tar Beyoncé ett 

indirekt ställningstagande i HBTQ-rörelsen. Hon visar att hon står bakom denna grupp och 

att hon accepterar alla sorters människor oavsett sexualitet, religion eller ursprung. Hon 

försöker förmedla att det är okej att vara precis som en är, vilket gör Beyoncé till en 

opinionsbildare, där hon försöker göra skillnad. Detta kan kopplas med vattnet på scenen 

som nämns i ikon. Då svart rasism är något som Beyoncé lägger stor vikt vid, ställer vi oss 
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frågan om hon själv inte är rasistisk mot andra folkgrupper, då hon diskriminerar andra 

etniciteter genom att inte ha en representation av dessa i sin bildkommunikation. I denna 

bild finns det bara uttryck för en etnicitet för att alla hennes dansare är kvinnor och har 

afroamerikanskt ursprung. 
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6.5. Bild 5 

 

Bild 5. Publicerad 1 november, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BMQTfR-hUcw/ 

 

6.5.1. Denotation 

Beyoncé är klädd i en svartvit body, en rosa pälsjacka, svarta klackar och solglasögon med 

spegelglas. Jay-Z är klädd i en frack, silvrig fluga och gördel. Blue Ivy är klädd i en rosa tutu-

kjol med mönstrad skinnjacka och träningsskor. Hon har även solglasögon på huvudet och en 

glittrig mikrofon som accessoar. Miljön i bakgrunden verkar vara ett hisschakt av något slag. 

 

6.5.2. Konnotation 

Beyoncé utstrålar en 60-tals vibb med sin tofs på sned. Alla tre har ett dockliknande 

utseende, men speciellt Beyoncé och Jay-Z som har sina huvuden lite snett och håller sina 

armar vinklade. 
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Bilden återspeglar en exklusivitet men även en perfekt familjesituation, något som är av stor 

vikt för amerikanska familjer då de ska återspegla en perfektion. Oavsett vart en kommer 

ifrån, vad en har för jobb så gör en vad som helst för sina barn, till och med klär ut sig. Dock 

är utklädningen väldigt stereotypisk i valet av kläder och färger. Barbie- och Ken-

associationen återspeglar en sorts perfektion människor vill eftersträva. Det skulle kunna 

vara så att Beyoncé och hennes familj indirekt med hjälp av kläderna och dess associationer 

försöker få fram att de eftersträvar efter att vara en “perfekt” familj, trots att de är 

afroamerikaner, specifikt då Barbie och Ken är stereotypiskt vita. Detta känns som en 

reaktion mot samhället då afroamerikanska familjer inte anses ha en möjlighet till att vara 

perfekta då de ofta hamnar i någon sorts av kriminalitet, detta ännu en stereotypisk 

generalisering (St. John & Held-Moore, 1995). 

 

Ikon 

Det dockliknande sättet de står på och även deras utseende ger tydliga associationer till 

Barbie och Ken.  

 

Symbol 

Hissen är en symbol som kan tolkas som att de känner sig instängda i det amerikanska 

samhället och ”måste” bli insatta i ett specifikt fack. Även färgen på kläderna är symboler, då 

de rosa färgerna representerar kvinnlighet och den svarta färgen representerar manlighet. 

 

6.5.3. Analys 

Här presenteras både kvinnligt och manligt genom kläderna som de har på sig. Kläderna är 

en representation av stereotyper. Beyoncé är klädd i en stor fluffig rosa jacka med en 

åtsittande body som visar hennes kvinnliga former och utmanar de kroppsideal som finns i 

samhället. Jay-Z har en svart frack på sig med en vit skjorta och fluga och Blue Ivy har på sig 

en fluffig rosa kjol. Det som bidrar till stereotypiseringen ännu mer är att alla ser ut som 

dockor. De är klädda och står som typiska dockor, och följer den mall som dockor brukar 

vara gjorda efter. Detta kan tolkas som att de måste gå efter mallen för att passa in i 

samhället, det vill säga praktiskt taget vara perfekta, speciellt som afroamerikaner. 
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Denna bild är ännu ett exempel på där Beyoncé går utanför sin artistroll för att indirekt lyfta 

fram stereotyper och genus, dock är det svårt för oss att avgöra om detta är ett medvetet val 

eller inte, men då allt som läggs upp på sociala medier är uträknat på ett plan eller annat så 

har hon gjort ett aktivt val. 
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6.6. Bild 6 

 

Bild 6. Publicerad 2 september, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BJ3BGRBhMyA/ 

 

6.6.1. Denotation 

Beyoncé och Blue Ivy går ner för en gågata, hållandes i ett koppel. Beyoncé har på sig en röd 

åtsittande kjol, en färgglad skjorta och stora runda örhängen, solglasögon och sandaler som 

accesoarer, medan Blue Ivy har på sig en rosa klänning och har sitt hår uppsatt i två flätor 

med blommor i och håller även en vit ros. Blue Ivys fokus ligger inte på fotografen utan 

hennes fokus är på den vita hunden som går att se i bild. Beyoncés blick är riktad mot 

kameran. 

 

6.6.2. Konnotation 

Fotot i sig framställs som en ögonblicksbild eller paparazzibild. Då Beyoncé tittar in i 

kameran så uppfattas dock bilden som konstlad, men där ett glädjefyllt ögonblick har 

fångats. Det finns även en avslappnande energi i bilden då båda två har på sig sommarkläder. 

Blue Ivy är stereotypiskt flickigt klädd med en rosa klänning och blommor i håret. Detta 

betyder inte att Beyoncé specifikt har valt att klä Blue Ivy i just detta utan det kan vara så att 
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hon har valt ut sina kläder själv. Det blir alltså svårt att säga om Beyoncé bidrar till en 

stereotyp genom sitt barn. Det faktum att Beyoncé väljer att hålla i kopplet tillsammans med 

Blue Ivy kan vara ett sätt att poängtera att hon som mamma har kontrollen över situationen. 

Men även vill lära sitt barn hur en ska bete sig vid rastandet av en hund och vad för ansvar 

det innebär. 

 

Index 

Då ljusinsläppet i bilden kommer från sidan och har en mjukhet över sig går det att 

konstatera att en solnedgång håller på att ske. Det medför en sorts grynighet som kameran 

har lyckats fånga. 

 

Symbol 

Färgerna på kläderna, både hos Beyoncé och Blue Ivy, är symboler då de står för kärlek, 

passion, glädje och flickighet. Även den vita, fluffiga hunden i hörnet och rosen i Blue Ivys 

hand kan uppfattas som symboler som står för lekfullhet och oskuldsfullhet. 

 

6.6.3. Analys 

Beyoncé och Blue Ivy bär stereotypiska kläder. Blue Ivy har en rosa klänning som 

representerar flickighet, och Beyoncé bär en åtsittande knälång kjol med en urringad skjorta. 

Färgerna på Beyoncés kläder förmedlar kärlek, glädje och passion. Hennes sätt att gå nerför 

strandpromenaden är självsäkert och kvinnligt då det avger en sexuell energi. Den vita rosen 

Blue Ivy håller i är en symbol för oskuldsfullhet, men även hunden har en symbolik och det är 

att den avger en lekfullhet.  

 

Beyoncé går in i en tydlig mammaroll i denna bild då hon vill ses på ett visst sätt av samhället 

men även från sin dotters perspektiv. Hon framställer sig själv som en omtänksam mamma 

som ger sin uppmärksamhet till sin dotter men har kontroll över situationen runt omkring 

dem och även hunden, då båda håller i kopplet. Det kan vara så att hennes artistroll 

differentierar sig mycket ifrån hennes mammaroll. Detta kan vara en problematik när hon 

väljer att stiga ut i offentligheten med Blue Ivy, där personer närmar sig henne och antar att 

hon är sitt artist persona men där hon i själva verket har stigit in i sin mammaroll. 
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6.7. Bild 7 

 

Bild 7. Publicerad 8 november, 2016. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BMjsl26h7Oa/ 

 

6.7.1. Denotation 

Detta är en svartvit bild som är en skärmbild av en video. Det går att utläsa en pil-formation i 

bilden där Beyoncé och hennes dansare ingår i. Ett dansnummer sker med tydliga 

dansrörelser. I bakgrunden på en storbildsskärm går det att avläsa texten ”I’m with her” (Jag 

är med henne) som är skrivet med stora vita bokstäver. Alla inklusive Beyoncé har mörka 

scenkläder på sig. 

 

6.7.2. Konnotation 

Beyoncé, med hjälp av sina kvinnliga dansare, är en representation för starka kvinnor och 

uppställningen i pil-formationen ger armé-associationer. Detta bidrar till en känsla av att de 

vill få fram den ”rätta” åsikten som i detta fall är att stödja Hillary Clinton i presidentvalet 

2016 och det hon står för. De mörka kläderna de har på sig bidrar till en mystik i 

framträdandet. 

 

Symbol 

I pil-formationen så är spetsen längst fram en kulturell koppling till en kraftfull grupp till 

exempel en armé. Beyoncé blir i detta fall ledaren som vill föra sin grupp framåt. Även valet 

av kläder bidrar till en symbolik då de uttrycker manligt och kvinnligt. 
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6.7.3. Analys 

Denna bild är både kvinnlig men ändå androgyn i valet av klädsel som Beyoncé och hennes 

dansare har på sig. Det är åtsittande kostymbyxor med kavaj där hon utmanar det som anses 

traditionellt kvinnligt. Den formation de står i utstrålar styrka och vilja och har en tydlig 

genuskoppling. Det utstrålar att kvinnor inte kommer att begränsa sig själva utifrån 

samhällets perception om att de ska vara hemma och ta hand om barnen, utan att de vill visa 

sig starka som individer. I detta anseende representerar Beyoncé en modern syn på kvinnors 

värde. 

 

Beyoncé väljer att använda sig av sin kändisroll till något annat än musik och det är att ta en 

politisk ställning genom att hon stöttar den demokratiska presidentkandidaten Hilary 

Clinton. I bilden i fråga väljer hon att visa sitt stöd till Hillary Clinton, en av 

presidentkandidaterna i det amerikanska valet 2016. Orden ”I’m with her” står med stora vita 

bokstäver i bakgrunden och det betyder att Beyoncé står för allt det Hillary Clinton gör då 

hennes politik främst har bestått av att lyfta fram genus och feminism och visa det viktiga 

värdet kvinnor har. Att ställa sig bakom en presidentkandidat på detta sätt kan påverka den 

perception omgivningen har på en. Beyoncé har trots det valt att genom sin 

bildkommunikation tydligt visa sina åsikter och hur hon vill uppfattas genom att sända ut 

budskap, då hon arbetar mycket med sin egen självpresentation. 
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7. Slutdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, utifrån och jämfört med de resultat som 

förekom i den tidigare forskningen. Här diskuteras även analysen med hjälp av de teorier 

som har nämnts tidigare. Därefter presenteras de huvudsakliga slutsatserna vi har kommit 

fram till, för att koppla samman studiens syfte och frågeställningar. Sedan avslutar vi med 

att bidra med förslag till vidare forskning inom detta forskningsområde. 

  

7.1. En opinionsbildare  

Studien Celebrity Endorsements and Their Potential to Motivate Young Voters (2008) 

resultat-del som är skriven av Eric Weintraub Austin, Rebecca Van de Vord, Bruce E. 

Pinkleton och Evan Epstein visar att när kändisar väljer att ställa sig bakom och stödja 

presidentkandidater i politiska kampanjer blir ungdomar inspirerade till att involvera sig 

själva och rösta i ett politiskt val. Det blir alltså så att kändisen i sig fungerar som en sorts 

frontfigur och opinionsbildare för sin publik inom olika ämnen och de gör ett aktivt val med 

att de använder sin plattform till något annat än bara den genre de är kända för.  

 

Det är bevisat att kändisar som går utanför sin genre kan påverka sina följare (Weintraub 

Austin, Van de Vord, Pinkleton & Epstein, 2008). Det är viktigt att kändisar använder sig av 

sin kändissfär för att sända ut budskap som kan ligga utanför deras egen genre. Då det är ett 

försök till att göra en skillnad eller påverka den breda publik de når ut till. Alltså att de går 

utanför den genre de tillhör och använder sin plattform till något mer. Detta är något flera 

profiler använder sig av för att lyfta fram ämnen som de känner är betydelsefulla för dem 

själva. Kända profiler som använder sig av sitt kändisskap på detta sätt är Angelina Jolie, 

Will Smith, Sean “ P Diddy” Combs och Beyoncé. De väljer att diskutera och göra ett avtryck i 

diskussioner som handlar om politik, rasism, feminism och utbildning på olika sociala men 

även traditionella medier.  

 

Utifrån Beyoncés Instagram-bilder anser vi att det finns uttryck för olika budskap som ligger 

utanför hennes huvudgenre som kan ha en stor påverkan på hennes följare i en större 

utsträckning. Hon väljer att göra politiska uttalanden genom sina bilder både indirekt och 

direkt, visa stöd för HBTQ-rörelsen samt lyfta fram och påvisa vikten av feminism genom 

bilder. Vad för sorts budskap hon väljer att konstruera på sitt Instagram-konto beror på hur 

hon ser på sin egen självpresentation men även sin roll i samhället. Vi konstaterar att det 
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finns uttryck för olika sociala roller och specifika budskap på Beyoncés Instagram. Det är en 

representation och reflektion av hennes eget personliga varumärke som går att identifieras 

och utläsas i den typen av bildkommunikation som hon använder sig av.  

 

7.2. Sociala roller och teman 

Då hon går in i en social roll i fler avseenden än ett som är kopplat till hennes personliga liv 

som även reflekteras i hennes bilder, anser vi att hon alltid är “ på scenen”. Goffman (2009) 

nämner att han anser att en känslomässig distans skapas till den “skådespelarroll” en går in i. 

Det är en äkthet som eftersträvas, men vi ställer oss frågan utifrån vårt material om inte det 

äkta och genuina försvinner när Beyoncé måste ta sig an olika sociala roller beroende på vad 

för budskap hon vill få fram med sin kommunikation. Då bilderna Beyoncé publicerar på sin 

Instagram är en selektion av hennes vardagliga liv är det bara en inblick i hur hennes liv 

faktiskt ser ut, men även en återblick på hur hon vill att omvärlden ska ha för uppfattning om 

henne. Det blir alltså inte en sann reflektion utifrån hur hennes liv faktiskt ser ut, utan de 

bilder hon väljer att publicera har hög upplösning och visar endast en liten del, vilket gör att 

vi antar att de är strategiskt planerade. Den spontanitet som en bild på sociala medier oftast 

har försvinner. Då hennes bilder känns uträknade och inte alls spontana försvinner den 

genuiniteten som eftersträvas enligt Goffman (2009). För att hon ska sudda ut gränserna 

mellan att vara “känd” och en “vanlig” människa skulle det gynna henne att visa, att till och 

med hon, som är Beyoncé, går igenom utmananingar och svårigheter i sitt liv men hennes 

bilder på Instagram återger och exemplifierar inte detta. Om hon hade valt att visa sin riktiga 

verklighet hade den genuinitet som saknas emellanåt blivit accentuerad.      

 

Eftersom Beyoncés Instagram bara representerar en liten del av hennes vardagliga liv, håller 

vi med Avdeeff i hennes studie Beyoncé and Social Media – Authenticity and the 

Presentation of Self (2016) där hon påpekar att Beyoncé är försiktig och tematisk med det 

hon väljer att publicera. Då materialet vi analyserat valdes ut med hjälp av olika teman ser en 

tydligt att Beyoncés Instagram-profil är tematisk. Dock kommer Avdeeff (2016) fram till att 

Beyoncé väljer att lyfta fram sitt glamourösa och arbetsamma liv genom sin Instagram, men 

vi anser att detta inte stämmer. Trots att det framkommer bilder där hon går in i sin roll som 

artisten Beyoncé, det vill säga när hon är på scen, så tycker vi att hon försöker framställa sig 

själv som en “vanlig” person. Hon försöker sudda ut de gränser som finns mellan att vara en 

känd profil och en privatperson. Detta gör hon genom att gå in i de olika sociala rollerna som 

artist, mamma och kvinna, som framkommer genom hennes sätt att använda sig av sin 

bildkommunikation. Ett exempel på detta är bild nummer två, där Beyoncé står framför en 
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vägg där det står Houston, Texas. Genom denna framställning som sker i bilden försöker hon 

visa att hennes följare kan identifiera sig med henne trots att hon är en världskänd artist och 

utifrån detta synsätt försöker hon skapa en närhet mellan sig själv som profil och sina följare. 

Hon försöker kommunicera ut att hon är en i mängden, iklädd något som kan liknas vid en 

avslappnad klädsel. Hon försöker alltså skala ner den hon är för att passa in och komma 

närmare den miljö och grupp människor hon är omkring.  

 

Trots att Beyoncé är försiktig i det hon väljer att kommunicera ut till sina följare (Avdeeff, 

2016), finns det en djärvhet i hennes tillvägagångssätt och utförande. Beyoncé använder sig 

av sin kommunikation på det sättet hon gör genom att enbart låta de bilder hon publicerar 

prata för sig själva med ingen lyrik i. Detta påvisar att hon förstår sig på att bilder i de flesta 

fall kommunicerar ut mer och kan påverka en publik i större omfattning än vad en text gör. 

Anledningen till att vi påstår detta är just för att vi har upptäckt uttryck för denna form av 

kommunikation i det analysmaterial vi har, då vi anser att effektiviteten av att använda sig av 

en bild för att få fram en åsikt eller ett budskap är större och mer effektiv. Om Beyoncé hade 

valt att lyfta fram och förklara en specifik social roll eller vikten av genus och feminism 

genom skriftlig lyrik hade det inte haft samma påverkan och effekt som en bild kan ha. Det är 

större sannolikhet att en bild med ett starkt budskap etsar sig fast i någons minne än en lång 

utdragen text om hur viktig feminismen är för vår generation och kvinnor i synnerhet.   

 

7.3. Avtryck inom feminism, rasism och genus 

Genom vår analys har vi sett att Beyoncé står för feminism och mer specifikt för svart 

feminism. Detta genom att hon bara har kvinnliga afroamerikanska dansare och detta är den 

enda etniciteten som representeras i de bilder vi har valt ut, även då hon själv tillhör och 

representerar denna etnicitet. Inom svart feminism ingår rasism, vilket är ett ämne som hon 

har uttalat sig om och är väldigt engagerad i och uppmärksammar kontinuerligt. Det finns 

uttryck för dessa ämnen i hennes bildkommunikation, mer specifikt i bild tre där hon 

publicerat en bild på en afroamerkansk Barbiedocka. Vi anser att den har en viss symbolik 

såsom att afroamerikaner och kvinnor inte får sina röster hörda i samhället och är förtryckta 

och refererar till både rasism och svart feminism. Det är då tydligt att Beyoncé försöker lyfta 

fram detta budskap och föra en diskussion om detta genom både sin direkta och indirekt 

bildkommunikation i de sju bilder som har studerats.  
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Det är viktigt för allmänheten att en så pass stor profil som Beyoncé väljer att lyfta fram och 

diskutera feminismen då hon väljer att indirekt belysa egenskaper inom kvinnliga 

stereotyper, då det bottnar i kvinnors sätt att föra och klä sig på. Klädsel i sig har ett viktigt 

budskap och säger mer än vad bara ögat kan se. Genom att ha på sig en utstyrsel som 

Beyoncé har i bild två som påminner om en afrikanskt folkdräkt i färgerna syftar det tillbaka 

på hennes etnicitet och bakgrund och där blir hon en indirekt talesperson för svarta kvinnor 

då hon belyser denna folkgrupp genom sitt klädval.  

 

I bild sex spelar Beyoncés klädval roll, då de anses vara stereotypiskt kvinnliga, detta påvisar 

hur pass viktigt ett klädval kan vara i hur en väljer att avläsa en person och dess värde. 

Samhället kan se ner på Beyoncé för att hon just väljer att ha på sig något som ser ut som en 

afrikansk folkdräkt i bild två eller ser upp till henne i bild sex för att hon vågar visa sina 

kvinnliga attribut. Då hon exemplifierar ett kön alltså “doing gender”. Det beror helt på vilket  

synsätt en som betraktare väljer att applicera på en av hennes Instagram-bilder. När 

begreppet “doing gender” benämns utifrån sociala kategoriseringar i studier, syftar det till att 

lyfta fram då kvinnan som kön alltid ska förkroppsligas på olika sätt och vis. Detta kommer 

till uttryck i flera olika bilder där Beyoncé förkroppsligar olika stereotyper såsom en “riktig 

kvinna” då hon har en kurvig kropp eller den “perfekta mamman” då hon har en bild som 

visar den varma relationen mellan henne och Blue Ivy.  

 

Enligt Jackson och Scott (2002) är begreppet genus sociologiskt förknippat och baseras på 

hierarkier och sociala föreställningar. Vilket gör att användningen av begreppet genus 

grundas på individuella föreställningar. De stereotyper och roller som vi har utläst i vårt 

material är en konstruktion av den syn som samhället har på kvinnan som kön som att vara 

den perfekta modern och frun. Detta innebär att samhället enligt Esseveld och Mullinari 

(2015) “könmärker” en individ då samhället anser att en passar in i det fack som baseras på 

ett genus. Könmärkningen, alltså det som anses manligt respektive kvinnligt är också något 

som är baserat på kulturella associationer och religion. Det gäller alltså att veta vad för typ av 

information en vill få fram och utifrån det, välja vilket begrepp som passar bäst. 

 

Chatman (2016) nämner i sin studie att om Beyoncé ser sig själv som post-feministisk så 

hamnar hon utanför den svart feministiska agendan som fokuserar på svårigheterna mot 

rasism. Durham (2012) däremot tar upp i sin studie att det finns orättvisor gällande svart 

feminism och rasism. Detta är något som Beyoncé uppmärksammar på olika sätt i det 

material vi har analyserat, där det inte finns något tydligt uttryck till att hon är post-feminist. 
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Trots att hon försöker bryta dessa barriärer som finns inom svart feminism och rasism 

uppstår ett annat dilemma vilket är att hon själv, i större utsträckning framställer sig själv 

som en typ av rasist. Detta då hon exkluderar andra etniciteter i det val hon gör genom att 

bara representera en specifik folkgrupp. Det är förståeligt med tanke på Beyoncés bakgrund 

att hon väljer att lyfta fram den problematik som finns inom feminismen och rasismen på 

detta sätt. Men i och med att hennes kommunikation når ut till en bred mottagargrupp är det 

inte fördelaktigt för hennes egen självpresentation och varumärke, då detta val kan påverka 

samhällets och omvärldens synsätt på henne som artist, mamma och framförallt 

afroamerikansk kvinna i det amerikanska samhället.  

 

Detta resonemang är grundat på de bilder vi har analyserat. Vi vill dock poängtera att detta 

resonemang med viss risk inte skulle ha uppstått om vi hade valt att utgå ifrån ett större och 

bredare bildmaterial där olika etniciteter hade kunnat kunnat representerats. Att hon väljer 

att lyfta fram och uppmärksamma en specifik etnicitet kan vara ett uträknat beslut från 

hennes sida, då hon vet att det hon säger genom sin bildkommunikation har en påverkan på 

ett sätt eller annat, annars hade hon inte varit en av de mest följda personerna på Instagram. 

Då denna problematik är så pass stor i det amerikanska samhället har det tagits fram en lag 

mot detta vid namn ”The Matthew Sheppard and James Byrd Jr, Hatecrime Prevention Act 

of 2009” som kriminaliserar olika former av hatbrott. Detta kan vara anledningen till varför 

hon väljer att belysa denna problematik och diskutera ämnen som anses obekväma genom 

sin bildkommunikation. 

 

Här återkommer den djärvhet som är som en röd tråd inom hennes bildkommunikation, 

denna djärvhet syns i hennes bilder då det finns budskap  om aktuella ämnen. Dessa budskap 

skapar debatt och reaktioner. Detta leder till att hennes bildkommunikation kan få hennes 

följare att reflektera över de roller och budskap som konstueras på hennes Instagram-konto. 

Det är inte för ens en personer börjar reflektera över det Beyoncé väljer att konstruera och 

uttala sig om, som det kan ha en påverkan. Vi får det intrycket utifrån de bilder vi har valt ut 

och de budskap som representeras att Beyoncé inte lägger stor vikt vid om hon har 

människor på sin “sida”. Utan det hon vill med sin kommunikation är att skapa en 

medvetenhet och upplysa omvärlden om ämnen som berör rasism och feminism.  
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7.4. Stereotyper och motsättningar  

Vi anser att vissa av de stereotyper som Durham (2012) nämner i sin studie, kommer fram i 

bild två, fyra och fem då hon tydligt framställer stereotypiska egenskaper och normer med 

hjälp av sitt klädval. Dock motsäger hon dessa egenskaper och normer i andra 

bildframställningar såsom i bild ett där hon utmanar det som har blivit normaliserat som 

specifikt manligt i relation till kvinnligt. Detta har en tydlig genus-koppling då hon i vissa 

avseenden stödjer dessa stereotyper och normer men i vissa fall väljer att motsätta sig dessa. 

Det här leder oss till Chatmans (2015) studie där hon tar upp att självständiga kvinnor som 

till exempel Beyoncé fungerar som en ikon och förebild för andra då hon anses stå för det 

som anses som “perfektion”. Något mer hon lägger stor vikt vid är att Beyoncés livsval som 

afroamerikansk kvinna har en specifik påverkan på samhället, då hon blir en frontfigur och 

opinionsbildare för andra svarta kvinnor i normalisering av hur en svart kvinna “bör” vara 

och vad för beteende hon ska inneha. Vi anser att Beyoncé representerar en ny syn på 

kvinnan, som är långt ifrån det synsätt som har blivit normaliserat idag. Hon förkroppsligar 

alltså den “moderna kvinnan” som både kan ha en framgångsrik karriär medan hon är en bra 

moder och alla dessa andra stereotypiska egenskaper som kvinnor har blivit tilldelade genom 

åren. 

 

Som vi nämnt ovan är Beyoncé en förebild och opinionsbildare och innehar en specifik roll. 

Allen et al (2015) nämner i sin studie där de lyfter fram tre olika kändis profiler där Beyoncé 

är en av dem och använder benämningen “kändismammor”. De anser att de profiler de valt 

ut representerar tre olika stereotyper. Vi anser dock utifrån vårt material att det inte finns 

uttryck för alla dessa stereotyper. Det finns en del teman som skulle kunna kopplas ihop med 

stereotypen “gör-det-allt-arbetande-mamman” då det finns bilder i vårt material där Beyoncé 

går in i artistrollen men fortfarande inte har gått ur sin mammaroll, då det är en roll en aldrig 

går ur. Genom att skapa en stereotyp och hamna inom den motsätter sig det till vad genus 

och feminism går ut på och konstant jobbar emot. Feminismen vill uppnå jämlikhet och ta 

bort det som bidrar till limiteringen av kvinnor. Studien som Allen et al (2015) har utfört 

visar att samhället fortfarande försöker begränsa och tilldela en specifik syn och stereotyp på 

kvinnan, trots att det finns olika kvinnor i historien som har visat att de kan ha 

framgångsrika karriärer, vara bra mödrar och fruar.  

 

Allen et al (2015) nämner i sin studie att i och med att Kate Middleton och Kim Kardashian 

West ingår i det som anses vara den “vita kulturen” kan de tillföra en negativ påverkan på 

unga genom sin typ av livsstil, medan Beyoncé som tillhör den “svarta” kulturen kan bidra till 
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en positiv påverkan på unga oavsett vad för typ av etnicitet de har, vilket stämmer överens till 

en viss del utifrån det bildmaterial vi har valt att analysera. Vi anser att detta ytterligare är ett 

exempel på där forskarna har applicerat en viss typ av stereotyp på olika individer, alltså att 

Middleton och Kardashian West uppmuntrar till en negativ livsstil för att de tillhör en 

etnicitet där stereotypen är att en inte har fått den arbetsposition de uppnått i livet för att de 

har jobbat för det, utan för att de har blivit serverade allting för att de tillhör en folkgrupp 

som ligger i framkant och får fördelar i samhället. Medan Beyoncé som afroamerikan har 

“fel” typ av etnicitet och har varit tvungen att arbeta sig upp och fram till den jobbposition 

hon har och ses då som en förebild. Vilket även ses som beundransvärt då hon har “oddsen” 

emot sig då hon växte upp i Houston, Texas som är en delstat som kämpar mot fattigdom och 

kriminalitet. Inte nog med att det finns ojämlikhet mellan kvinnor och män, det finns också 

en ojämlikhet med hur olika etniciteter blir behandlade i det amerikanska samhället. Detta 

har att göra med de fördomar och den rasism som finns ännu idag, trots att afroamerikaner 

etablerar sig själva och blir världskända så finns det en viss reservation mot denna folkgrupp 

och då är det lättare att applicera en specifik stereotyp.  

 

Josefsson (2015) tar upp en problematik med alla dessa egenskaper som en kvinna förväntas 

inneha och identifiera sig med. Det är att det kan uppstå en splittring när det kommer till 

skapandet av en kvinnas identitet, då det finns olika “röster” som säger att en kvinna ska 

uppföra sig på ett visst sätt (Josefsson, 2015). Men genom att ha olika kvinnliga kända 

profiler så som Kate Middleton, Kim Kardashian West och Beyoncé som representerar och 

förkroppsligar olika sociala roller så kan kvinnor hitta en viss igenkänning i dessa och som de 

känner en identifikation och koppling till. Inte minst genom Beyoncés bildkommunikation 

där hon representativt och tematiskt väljer att lyfta fram och stå för olika sociala roller. 

Betydelsen i detta är stort, inte minst för den generation som lever nu, då sociala medier tar 

så pass stor plats i dagens samhälle, kommer nästan allt intag av kommunikation främst från 

något socialt medie. Inte minst från olika kändisar där de försöker nå ut till sina följare på 

olika plattformar, och det är utifrån denna kommunikation som en sorts närhet mellan 

kändis profil och följare skapas och även en grund till någon form av identitet. Då det i de 

flesta fall är några egenskaper med kändisen i fråga som känns identifierbara med en själv 

och den syn en har på sin egen roll i samhället, som gör att det kändisen väljer att 

kommunicera ut är av stor vikt och betydelse. Det är inte bara kändisar som går in i en social 

roll utan även deras följare, då de oftast anammar det kändisen väljer att lyfta upp och 

kommunicera ut genom sin bildkommunikation. Det är budskapen som kommuniceras ut i 

bilderna som kan vara till hjälp vid skapandet av ens identitdet, till exempel när Beyoncé 

motsätter sig det typiskt kvinnliga. Hon väljer att lyfta fram de egenskaper som tillkommer av 
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att vara en karriärista. Detta kan leda till en följare kan applicera dessa egenskaper på sig 

själv, sin livsstil och sin identitet. 

 

När profiler, som Beyoncé är stora och världskända och ställer sig bakom och 

uppmärksammar ämnen som är så pass essentiella som genus och feminism är, så kan det 

lägga en bra grund till att skapa en opinion. Det bidrar till en möjllighet att uppmärksamma 

en större publik och nå ut till fler människor än om hon bara hade gjort ett uttalande i ett 

traditonellt medie. Att ta upp och diskutera genus och feminism är något som är av vikt för 

framtida generationer då det sista en vill är att ha ett samhälle som styrs och döms utav ett 

specifikt kön på grund av en stereotyp, och när en kvinna inte rättar sig efter dessa 

stereotyper som de blir tilldelade så ses det som något som är tabubelagt. När det manliga 

könet motsätter sig stereotyper såsom att vara en “stay-at-home-dad” så hyllas han istället 

för att han väljer familjen före jobbet, men när det kvinnliga könet väljer att satsa på sin 

karriär för att vara “mer” än bara en mamma så kritiseras hennes förmågor till att kunna 

hantera de olika sociala rollerna hon måste anamma. Trots att det konstant sker en 

förändring och utveckling inom detta ämne, kommer det behövas att fler och fler människor 

blir upplysta om vad för betydelse det har för den nuvarande generationen men även 

nästkommande. Det är genom kunskap och utbildning inom detta ämne som dessa 

stereotyper kan brytas igenom och förändras, inte genom att kvinnor fortsätter att befästa 

detta synsätt för att det inte känns lönt att försöka motsätta sig det som betraktas vara en 

kvinnosyn som är svår att förändra. 

 

7.5. Slutsats 

Genom Beyoncés bildkommunikation på Instagram går det tydligt att se både direkta och 

indirekta budskap som går utanför hennes huvudgenre. Vid en första anblick på hennes 

Instagram-profil är det svårt att se, men efter att ha studerat hennes bilder går det att avläsa 

att hon konstruerar olika budskap på sitt Instagram-konto till sina följare. 

 

Hon konstruerar, till exempel, tydliga budskap om politik där hon ställer sig bakom Hillary 

Clintons valkampanj under hösten 2016. Men även budskap om feminism och genus kan 

avläsas i hennes bildkommunikation genom bland annat sättet hon väljer att klä sig på. Detta 

är ett återkommande budskap i de bilder som har studerats, vilket förstärker tanken om att 

det är ett ämne som Beyoncé brinner för. Andra teman som upptäcktes i bilderna är rasism, 

religion, HBTQ och budskap om familjerelationer. 
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I sin bildkommunikation är Beyoncé indirekt en opinionsbildare till sina följare, genom de 

budskap hon kommunicerar och konstuerar. Trots att hon anammar den rollen i stort sett 

hela tiden oavsett vad det är för bild hon publicerar, går hon även in i andra sociala roller. I 

de bilder som har studerats för den här studiens syfte återkommer några roller som Beyoncé 

går in i. Det är bland annat roller som artist, karriärista, mamma och könet kvinna. Andra 

sociala roller som förekommer, men inte lika ofta är rollerna som en ledare och som en 

privatperson, där hon försöker passa in med människorna i den miljön hon är i.  

 

Detta är intressant, då Beyoncé går utanför sitt huvudgenre kontinuerligt där hon väljer att 

förmedla olika budskap och sina personliga åsikter till sina följare. Det gör henne till en 

opinionsbildare oavsett om hon vill det eller inte. Med tanke på den stora siffran av följare 

hon har, har hon möjligheten att ha en påverkan och likaså en inverkan, eftersom hon anses 

vara en förebild. Det vi dock kommer fram till är att det är viktigt för en känd profil som 

Beyoncé själv att verkligen tänka igenom och vara försiktig med det som hon väljer att 

publicera på Instagram. Då alla direkta och indirekta budskap, men även de roller hon 

representerar kan påverka hennes följare men även hennes image som hon försöker 

förmedla. Då Beyoncé är kapabel till att beröra och ha en inverkan på sina följare kan hon 

vara en av de kändisprofilerna som kan utnyttja sitt kändisskap för att ta bort det som anses 

som tabu som baseras på stereotyper och normer från samhället.  

 

Hirdman (2003) nämner ett antal olika stereotyper av en kvinna som vi inte alls kan 

identifiera eller se uttryck för i Beyoncés bildkommunikation. De egenskaper som utgör 

stereotyperna som hon nämner och som en kvinna ska inneha är ljuv, blyg, pryd och ömtålig, 

något som vi anser inte alls kommer till uttryck eller går att utläsa i någon av de bilder vi har 

analyserat. Beyoncé är rent utav motsatsen till denna stereotyp, då hon väljer att vara öppen 

och rättfram genom sin bildkommunikation och de budskap hon sänder ut, bland annat att 

vara stark och självständig. 

 

Det som ansågs vara en norm förr i tiden och som i de flesta fall inte alls kan appliceras på 

dagens samhälle är normen om att kvinnor bara är kapabla till att stanna hemma och ta hand 

om familjen. Detta stämmer inte överens om hur de flestas livsstil ser ut idag då samhället är 

i konstant förändring och etableras mer och mer. I dagens samhälle är det mer vanligt att 

kvinnor är i framkant i arbetslivet. Det är alltid otäckt med förändring i samhället men om 
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den förändringen som sker är gynnsam tack vare att ett annorlunda synsätt introduceras, 

som är till fördel för kvinnor anser vi att det är bättre att uppmuntra en förändring än att 

försöka arbeta emot den.   

 

Både Hirdman (2003) och Josefson (2005) nämner att samhället har olika förväntningar på 

kvinnan och hur hon bör vara, som till exempel att hon ska vara omtänksam, inte ta för 

mycket plats och uppmärksamhet och att hon ska vara snygg och sexig. Därför är det 

upplyftande att se en stark och driven kvinna som tar plats i samhället och även får yttra sig i 

olika slags medier om feminism och genus, och inte är rädd för att göra det och utnyttja sina 

medieplattformer till det yttersta. Detta uppförande som är utanför den så kallade “samhälls-

normen” gör att Beyoncé på olika sätt förkroppsligar de kvinnliga egenskaper som har blivit 

en norm i dagens samhälle. Sätter en det i ett större perspektiv och reflekterar över hur stor 

förändring hon faktiskt kan uppnå genom sina budskap med hjälp av sin 

bildkommunikation, sätts det faktum att all kommunikation hon använder sig av är uträknad 

för att se vilken effekt den får. Men det är också dessa aspekter som gör att hennes 

användning av bildkommunikation och sättet den kommuniceras ut till hennes publik 

fungerar och tas emot av hennes följare. 

 

7.6. Förslag på vidare forskning 

Vår studie diskuterar vilka budskap som konstrueras genom Beyoncés bildkommunikation 

på Instagram. För framtida forskning anser vi att det hade varit intressant att genomföra en 

liknande studie där fler än en känd profil studeras och analyseras, för att undersöka vad 

nutidens kända profiler väljer att konstuera och kommunicera till sina följare och om det 

finns några återkommande teman. Det hade även varit av intresse att studera hur dessa 

budskap påverkar deras följare i en större kontext genom att analysera kommentarer, 

statusar och bildtexter.  

 

Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie men där både text och bild analyseras. 

Det hade varit intressant att även ta med fler sociala medier då det gör resultaten mer 

nyanserade där en kan se om de skiljer sig åt, och vilket socialt medie som är mest effektivt 

för att få ut kommunikationen snabbare.  
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Det tredje och sista förslaget för vidare forskning skulle kunna vara att diskutera vad för 

budskap en manlig känd profil och frontfigur väljer att konstuera och kommunicera ut med 

hjälp av sin bildkommunikation. Genom att ta hjälp av liknande teorier som vi har valt att ha 

med i vår studie så som genus och självpresentation, kan en istället applicera de stereotyper, 

normer och sociala roller ur ett manligt perspektiv istället för kvinnligt. Då det förekommer 

normalisering och stereotypisering för det manliga könet också. Detta förslag skulle kunna få 

en intressant och nyansrik analys och diskussion då det främsta fokuset i genus och 

stereotyp-diskussioner oftast handlar om stereotypisering och normalisering av det kvinnliga 

könet och vilka motsättningar den gruppen står och har stått inför.  
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