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Syftet med vår studie var att se hur iDeal of Sweden kommunicerar med sin målgrupp genom 

de bilder och texter de publicerar på sitt Instagramkonto. Vi såg ett problem med att företag 

konstruerar en viss bild av verkligheten som kan komma att påverka unga tjejer. Företaget 

beskriver sig själva som ett mode- och livsstilsvarumärke som tillverkar tillbehör till 

mobiltelefoner. Vi ville undersöka hur företaget porträtterar ideal genom olika statussymboler 

och undersöka hur bildtexterna är konstruerade. Vi har utfört en semiotisk analys med fokus 

på denotation, konnotation och symboler, och valde att undersöka detta ur ett 

genusperspektiv.  

 

Vår uppsats tog avstamp i Goffmans (1979) teorier om Feminine touch, front stage och back 

stage samt Göthlunds (2010) tema inom bild; Fetischism. Vi gjorde en kvalitativ 

innehållsanalys med en semiotisk ansats för att studera materialet. För att enklare kunna se om 

Instagramkontot visade på en viss social status och ett visst ideal valde vi att tematisera 

symboler som fanns i bilderna, samt undersöka de tillhörande bildtexterna. De bilder som 

publiceras på företagets Instagramkonto består av exotiska resmål, exklusiva accessoarer och 

besök på restauranger. I bilder där en kvinna fanns med visade hon på attribut som associeras 

med kvinnlighet. iDeal of Swedens produkter är inte alltid i fokus på bilderna och i vissa 

bilder finns produkterna inte med. Det vi kunde se i denna studie är att företaget inte endast 

säljer mobilaccessoarer utan även säljer en livsstil. En livsstil som inte bara visar på hög 

social status men också en hög ekonomisk status.  
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The aim of our study was to see how iDeal of Sweden communicate through their pictures 

and captions through their Instagram account. We saw a problem with this type of 

communication because of the constructed reality that is displayed through pictures of 

luxurious lives that contains exclusive accessories and exotic environments. iDeal of Sweden 

sells mobile accessories and they describe themselves as a fashion and lifestyle brand. We 

wanted to explore how the company portraits ideals through status symbols. The study took a 

semiotic approach with denotation, connotation and symbols as the focus and it is a 

qualitative content analysis. Furthermore we also took gender in consideration when 

analyzing our case.  

 

Our study is rooted in Goffman´s  (1979) theories about Feminine Touch, front stage, back 

stage and Göthlund´s (2010) theme in image; Fetischism. To enable our analysis we chose to 

thematize the pictures and captions into five categories. The images that are uploaded on 

iDeal of Sweden´s Instagram account contains exclusive accessories and take place in exotic 

environments and in restaurants. All women in the images showed attruibutes that are linked 

to femininity. Some of  iDeal of Sweden´s images contains their products and some are not. 

As a result of our analysis we can see that the company does not only sell mobile accessories, 

they also sell a lifestyle. A lifestyle that shows high social status and high financial status.  
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1. Inledning  

Ungdomar befinner sig i en period i livet där de är som mest lättpåverkade av yttre faktorer 

samtidigt som de också försöker hitta sin identitet i samhället. De spenderar en stor del av sin 

tid på sociala medier där en fasad som består av häftiga platser, lyxiga accessoarer och smala 

kroppar visas upp, vilket ungdomar kan påverkas av. Konsumtionen av lyxvaror som 

identitetsskapande är något som kan kopplas till social status (Clark et al., 2006). För 

ungdomar är status och hur omgivningen uppfattar en viktiga aspekter, vilket leder till att fler 

strävar efter att konsumera lyxvaror (O´Cass och Frost, 2002). Instagram är en av de största 

plattformarna för företag att nå ut till konsumenter och mediets flöde präglas alltmer av 

marknadskommunikation från olika företag. Produkter och tjänster visas upp genom företags 

egna konton och via Influencers som samarbetar med företaget.  

 

En studie av Macmillian (2017) visar att Instagram är kopplad till ångest, en rädsla för att 

missa något, en känsla av otillräcklighet och depression. Undersökningen innefattade personer 

mellan åldrarna 14 till 24 i Storbritannien, som fick svara på enkätfrågor rörande hur sociala 

medier påverkar olika problem kopplade till psykisk ohälsa. "Seeing friends constantly on 

holiday or enjoying nights out can make young people feel like they are missing out while 

others enjoy life" och "These feelings can promote a 'compare and despair' attitude" är 

exempel på ungdomars svar från undersökningen. Ett annat svar som undersökningen fick var 

"Instagram easily makes girls and women feel as if their bodies aren't good enough as people 

add filters and edit their pictures in order for them to look 'perfect'." Denna studie fångade 

vårt intresse och kom att inspirerade oss till vårt val av uppsatsämne.   

 

Ett relativt nystartat företag som använder Instagram för att marknadsföra sig är iDeal of 

Sweden. Företaget har främst unga tjejer som följare och använder sig av influencers för att 

marknadsföra sina produkter. Instagram kan visa upp en idealiserad bild av verkligheten vill 

vi undersöka om företag också bidrar till att konstruera en bild av detta och i så fall se hur 

detta kan se ut.
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1.1 Problemformulering  

Vi vill i vår uppsats undersöka hur iDeal of Sweden kommunicerar med sina följare genom de 

texter och bilder de publicerar på sitt Instagramkonto. Företaget har främst unga tjejer som 

följare som befinner sig i en ålder där de lätt påverkas av andra menar Landstedt (2010). iDeal 

of Sweden använder sig av influencers i sin marknadskommunikation på så sätt att företaget 

publicerar bilder som är tagna av influencers som samarbetar med företaget. I vår studie 

kommer vi att titta på om och i så fall hur social status konstrueras genom iDeal of Swedens 

bilder och tillhörande bildtexter och om dessa visar på en viss social status och livsstil. Då 

företaget främst har unga tjejer som följare anser vi att det är intressant att undersöka och se 

om iDeal of Sweden bidrar till att konstruera en idealiserad bild av verkligheten.  

 

Vi är intresserade att undersöka vilka symboler som finns i bilderna och analysera dessa på ett 

djupare plan för att eventuellt hitta en underliggande mening. Vi är själva närvarande på 

Instagram och har noterat att Instagrams flöde präglas av bilder från influencers där dem 

flesta bilder följer samma mönster. Vi är medvetna om att detta fenomen har funnits i ett par 

år men det vi finner intressant är att fler företags konton börjar likna konton som är till för att 

inspirera. Det intressanta är också hur fler företag producerar ett innehåll där deras produkter 

inte alltid är i fokus, istället vill man skapa ett innehåll som är relevant och intressant för 

mottagaren. Vi vill undersöka hur detta innehåll ser ut på iDeal of Swedens Instagramkonto. 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel redovisar bakgrundsinformation om konsumtion och status, 

marknadskommuniktaion i sociala medier och vi kommer förklara vad en influencer är samt 

avsluta med information om iDeal of Sweden. 

2.1. Konsumtion och status  

Enligt Niinimäki (2010) finns det flera orsaker till konsumentens köpbeslut, det handlar 

förutom om det faktiska behovet även om status och att bygga upp en identitet. En 

statussymbol är ett synligt tecken som oftast indikerar på någons ekonomiska status. 

En av de främsta statussymbolerna inom mode för kvinnor, är i dag handväskan (Allie & 

Widner, 2013). Att inneha en väska från lyxmärken så som Chanel och Hermés är en viktig 

del i att skapa sin egna identitet för många unga konsumenter. Till följd av denna växande 

trend har dem flesta av de stora modehusen väskan som sin viktigaste accessoar. "As far as 

status goes, these (handbags) are probably one of the most important fashion categories - it's 

the only one that really shows off who you are, no matter how you are dressed" säger Vd:n för 

The Luxury Institute of New York år 2010 (Allie & Widner, 2013). Med detta menas att 

handväskan är en av de viktigaste accessoarerna eftersom den säger något om vem ägaren är. 

  

Konsumtion ser olika ut och kommer från olika drivkrafter i olika åldrar och klasser. Den 

starkaste drivkraften för millenniegenerationen är den sociala motivationen och att uttrycka 

status genom konsumtion. De konsumerar varumärken med personligheter som stämmer 

överens med deras identitetsuppfattning (Allie & Widner, 2013). Konsumenter i denna grupp 

tenderar att känna att de kan porträttera sig själva via konsumtion och på så sätt uppnå ideal 

genom symboler i form av status.  

 

2.2. Marknadskommunikation i sociala medier 

Sociala medier gör det möjligt för användare att kommunicera direkt med varandra genom 

ljud, text och bild (Nilsson, 2017). Att marknadsföra sig på sociala medier ger ofta en bred 

räckvidd och har också en ekonomisk fördel då det oftast är gratis att skapa ett konto och 

därmed gratis att marknadsföra sig. Många företag använder sig av Instagram för att 

kommunicera och nå ut till sina följare och har ett eget Instagramkonto där dem visar upp sina 

produkter och kommunicerar med sina följare. 
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Content marketing innebär att skapa ett innehåll som är relevant och intressant för mottagarna 

och som får följarna engagerade (Spoon, 2017). Detta möjliggörs bland annat via Instagram. 

Content marketing är när företag kommunicerar på mottagarens villkor, något som i dagens 

digitala värld är essentiellt. Idag möts vi av en stor mängd information som vi inte alltid 

efterfrågat. Mediekonsumenter ställer allt högre krav vilket gör att företag måste utveckla 

strategier som producerar ett intressant material som engagerar mottagarna. Något som också 

är essentiellt för företag är att de väljer att finnas på rätt kanaler. Det som gör content 

marketing till en effektiv strategi för företag är hur det bakom varje produkt finns en 

berättelse från verkligheten. Berättelserna handlar om riktiga människor och dess verklighet 

vilket genererar i ett engagemang från mottagarens sida. Content marketing bedrivs oftast via 

medier som avsändaren själv äger, vilket gör att avsändaren inte behöver betala för en 

annonsplats. Detta genererar också i en större kontroll över vad som publiceras (Spoon, 

2017).  

 

2.3 Influencer  

Begreppet influencer växer sig allt större på sociala medier och att vara en influencer har idag 

blivit till ett yrke. En influencer är en person med många följare på sina sociala kanaler och 

som därigenom kan vara med och påverka och influera sina läsare och följare. Detta sker 

genom sociala medier som exempelvis Instagram, bloggar och vloggar.  

Gladwell har studerat en rad olika influencers och kommit fram till olika karaktärsdrag hos 

dem (2000). De influencers som är mest relevanta i vår studie är Persuaders, Salesmen, 

Recommenders och Proclaimers. Persuaders är precis som det låter; influencers med 

övertalningsförmåga (Brown & Hayes, 2008). Dessa är medieprofiler som låter hens följare 

vägledas dit hen vill att de ska vägledas. Salesmen fungerar på liknande sätt som Persuaders, 

men till dem hör även att influencern har excentrisk personlighet som är tilltalande hos en stor 

publik, vilket i sin tur gör det lätt för influencern att övertala sina följare. En grupp influencers 

med en mer passiv inställning till sina följare är Recommenders som oftare rekommenderar 

snarare än uppmanar. Denna grupp kan ha ett stort inflytande på sin målgrupp trots sin 

passivitet då följarantalet ändå kan vara stort. Proclaimers är den grupp influencers som har 

stort inflytande på grund av den position hen har och kan ha stor inverkan på marknaden. Till 

denna grupp hör välkända medieprofiler och kändisar. 
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2.4 iDeal of Sweden 

iDeal of Sweden är ett e-handelsföretag som säljer mobiltillbehör och företaget grundades 

2013 av Filip Ummer och Joachim Lindström (iDeal of Sweden, 2017). Företaget beskriver 

sig själva som ett mode- och livsstilsvarumärke som tillverkar tillbehör till mobiltelefoner. “... 

fokus har alltid varit att skapa produkter som förenklar och gör skillnad i människors vardag”. 

iDeal of Swedens ledord är kvalitet, design och funktion. Företaget använder det sociala 

mediet Instagram som en av sina främsta kanaler att kommunicera med sin målgrupp och 

marknadsföra sig själva. Företaget använder sig av influencer marketing som strategi, det vill 

säga att företaget låter influencers marknadsföra produkter på sina sociala medier-kanaler. 

Alla de bilder som är publicerade på företagets Instagramkonto är tagna av olika influencers 

och företaget erbjuder influencers att visa upp deras produkter i utbyte mot gratisprodukter. 

Ett mobilskal från företaget kostar mellan 299:- och 399:-.  
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3. Teori  

I det här avsnittet presenteras de teorier som tillämpas i studien. Vi har valt att utföra en 

semiotisk analys med fokus på denotation, konnotation och symboler, och har valt att 

undersöka detta ur ett genusperspektiv. 

 

3.1 Semiotiken 

Semiotiken är läran om tecken och handlar om hur vi människor kommunicerar och skapar en 

mening i tillvaron med hjälp av olika tecken (Lindahl & Engelsöy, 2013). Semiotiken handlar 

både om att analysera språkliga uttryck så väl som att bidra med förståelse av andra 

uttryckssätt, såsom bild, musik och icke-verbala signaler. Semiotiken kan delas in i tre delar 

där den första delen kallas semantik, som berör vad det enskilda tecknet står för. Frågan som 

ställs här är främst vad tecknet representerar och hit hör främst ordböcker som anger vad olika 

ord betyder. Det andra området handlar om hur enskilda tecken sätts samman och tillsammans 

bildar en ny mening, studiet av syntax. Det tredje och sista området behandlar hur språk 

används- så kallad pragmatik. Fokus ligger här på användningen av språket utifrån situation 

och tema. Ferdinand de Saussure definierar semiotiken som “tecknens liv i samhället”.  

 

Denotation och konnotation  

Denotation- och konnotationsbegreppen kommer från den franska semiotikern Roland Barthes 

och handlar om hur mottagaren läser av det lingvistiska systemet i form av tecken. Han menar 

att tolkningen av bilder ser olika ut för olika människor. I en denotativ analys är det den 

uppenbara betydelsen av bilden som är central, vad som faktiskt kan ses (Fiske, 2007). För att 

den denotativa betydelsen ska vara korrekt ska det likna något i verkligheten som kan tolkas 

med hjälp av sunt förnuft. Ett annat krav på en denotativ analys är att det är viktigt att skilja 

på små detaljer som kan ha en avgörande betydelser för hur något är. Exempelvis om ett 

ansikte analyseras är det av betydande vikt att ta hänsyn till känslouttryck. Det är stor skillnad 

på om ansiktet uttrycker ledsamhet, glädje eller ilska. En konnotativ analys kan beskrivas som 

det andra steget i en analys som utförs efter den denotativa analysen. Då analyseras tecken av 

mottagaren tillsammans med hens kulturella bakgrund, känslor och värderingar (Barthes, 

1977). Vid den denotativa analysen utesluts därför en hel del betydelser som senare 

framkommer vid en konnotativ analys. Den konnotativa analysen är styrd av sin kontext och 

den som kodar bilden.  
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Symbol 

Den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce, även kallad pragmatismens grundläggare 

intresserade sig för språkanvändningen och bidrog till att utveckla detta kunskapsområde 

(Lindahl Engelsöy, 2013). Enligt Pierce kan tecknet brytas ned i tre olika delar; index, ikoner 

och symboler. Ikon kommunicerar med hjälp av likhet, alltså det vi ser är vad tecknet 

kommunicerar, exempelvis signalerar en stoppskylt att stanna. Index handlar om vår logiska 

slutsats, vi ser här inte direkt vad någonting är men kan utifrån logiken förstå vad något 

betyder, exempelvis att avtryck i snön tyder på att en människa gått där. Symbolen däremot är 

ett tecken som bestäms inom en viss kultur eller samhälle. En symbol kan vara de ord som 

finns i vårt språk eller logotyper som är bestämda inom en kultur (Inu, 2017).  

 

Färger och dess konnotationer  

Till semiotiken hör även läran om färger och dess konnotationer. Olika färger associeras med 

olika känslor, vilket kan påverka människans humör. En färg kan attrahera, skapa stämning, 

informera samt strukturera (Bergström, 2015). Bergström menar att ljusa färger förknippas 

med kvinnlighet och oskuldsfullhet, medan mörkare färger står för manlighet. Olika färger 

associeras med olika saker beroende på kultur och man kan därför inte generalisera vad en 

färg står för då den kan ha flera betydelser (Bergström, 2010). Exempelvis uppfattas färgen 

gul som helig i vissa kulturer och förknippas med falskhet i andra kulturer. Olika nyanser av 

färgen rosa associeras idag med kvinnlighet i västvärlden medan blått anses vara en 

respektingivande och längtansfull färg som ofta kopplas till det manlig könet. Färgen vit kan 

ha flera olika betydelser, vid bröllop står färgen för oskuldsfullhet och den kan också stå för 

ärlighet och fred (Nilsson, 2009).  

 

Myt 

Till semiotiken hör också begreppet myt. Roland Barthes beskriver myten som en berättelse 

som ger information om berättaren snarare än om berättelsen i sig (Fiske, 2007). Myten 

förklarar hur en kultur är och får historien att se sann ut (Barthes, 1977). Ett exempel på detta 

är hur kvinnligt och manligt är en självklar sanning i historien. Myten om kvinnligt och 

manligt berättar att könen har olika egenskaper och är bättre lämpade för att utföra olika 

saker. Barthes beskriver myten som ett system inom kommunikation som definieras utifrån 

hur den berättas och är applicerbar på allt vi talar om i ett samhälle. 
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3.2 Genus 

Inom genusforskningen finns det delade meningarna om vad begreppet faktiskt betyder. 

Gayle Rubin som sägs vara skaparen av begreppet genus menar att genus uppkommit ur 

människans biologiska skillnader, som människan sedan utvecklat till fler sociala skillnader 

(Jarlbro, 2006). Nästan alla genusforskare håller med om att forskningen handlar om 

motsatsförhållandet mellan man och kvinna, det vill säga att från den biologiska uppdelningen 

har sociala och psykologiska skillnader uppkommit (Connell, 2009). Det motstånd som finns 

till denna teori är att andra forkare menar att fokus bör vara att se på genus som en social 

konstruktion, snarare än utifrån biologin.  

 

Enligt Hirdman handlar genus om de könsstrukturer som finns i samhället och de ojämlikheter 

som finns mellan könen (2003). Den stora frågan för genusforskare är; varför kvinnor 

historiskt sett oberoende av geografi alltid är underordnad mannen. Begreppet genuskontrakt 

innebär de ramar och normer som mannen och kvinnan förväntas leva upp till som kan 

beskrivas som manligt och kvinnligt. Rent generellt handlar det om de påtryckningar könen 

utsätts för, hur de bör vara och hur de bör agera i olika situationer. Genusideologierna har 

under historien tagit olika mycket plats i samhällsstrukturen. Den kulturella överlagringen 

beskrivs som den ordningen som i sin tur beskriver de egenskaper som är manliga och 

kvinnliga. Till detta hör även att olika yrken och aktiviteter tillskrivs som mer eller mindre 

lämpade för de olika könen. De sociala könen formar människan i hennes uppfostran och 

uppväxt (Josefson, 2005). Attribut som förknippas med kvinnan handlar ofta om utseende och 

skönhet medans attribut som tillskrivs mannen ofta handlar om makt och andra självsäkra 

egenskaper som visar på att mannen är stark och handlingskraftig. Kvinnan är styrd av känslor 

medan mannen handlar rationellt och strukturerat enligt normerna. 

 

3.3 Ideal 

Tjejer lär sig från tidig ålder av media att de ska vara snygga och smala (Josefson, 2005). Det 

västerländska skönhetsidealet går ut på att kvinnan ska vara attraktiv, smal och hälsosam 

(Rudd & Lennon, 2000). Till idealet hör också att kvinnan ska ha felfri hy och frisyr samt ha 

attraktiva drag. Dessa ideal visar sig tydligt på dagens sociala medier. Många flöden präglas 

av kvinnor som är smala, med felfri hy och tillfixade frisyrer. Under historien har olika 

kroppsideal funnits om hur kvinnan bör se ut (Meurling, 2003). En jämförelse av kroppsideal 
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mellan stad och landsbygd på 1800-talet visar att den borgerliga kvinnan skulle vara späd och 

förfinad medan bondkvinnan skulle vara storvuxen för att klara av sina arbetsuppgifter. 

Anthony Giddens (refererad i Meurling 2003) menar att kroppen är som ett projekt som 

individen förväntas iscensätta. Ett begrepp som ofta nämns tillsammans med kroppsideal är 

kontroll. Begreppet kontroll kan kopplas till de yttre faktorer som finns, som normer, 

regelverk och konkreta åtgärder för hur hen bör se ut. Meurling menar att oavsett vilken slags 

kroppskontroll som råder så är den socialt och kulturellt betingad. Idag kan en person som 

räknas som överviktig drabbas av skuldkänslor då detta ger en känsla av misslyckande, då 

personen inte har kunnat kontrollera sin kropp. Kvinnor värderas i högre utsträckning utifrån 

om deras utseende och kroppar uppnår samhällets skönhetsideal i jämförelse med män 

(Meurling, 2003). Edlund, et al. (refererad i Meurling, 2003) menar att vara smal är något som 

i västvärlden blivit till en symbol för en kvinnans framgång, kontroll och sexuella attraktivitet.  

 

Helena Josefson skriver i sin bok Genus-hur påverkar det dig? (2005) att shopping är något 

som kopplas samman med kvinnlighet. Detta är något som härstammar från 1800-talet när 

folk började flytta in till städerna och den naturliga rollen för kvinnan blev att ta hand om 

hushållet och inhandling av mat, kläder och diverse saker. Många företag tjänar pengar på att 

kvinnor inte är nöjda med sina kroppar och många kvinnors identitet ligger i just hennes 

utseende och kropp. 

 

3.4 Goffmans teori om front stage och back stage   

Enligt Goffman (2009) visar människan upp en idealiserad bild av sig själv. Han menar att 

jaget spelar ett slags skådespeleri där individen antingen är back stage eller front stage. Front 

stage är den bild individer väljer att visa upp för andra och som de vill att andra ska se. Back 

stage är det motsatta; här agerar vi bakom scenen. Goffman menar att genom den personliga 

fasaden uttrycks individens sociala status. När individer möts för första gången försöker de 

skapa en uppfattning om varandra och observera den andra personens beteende och 

personlighet för att sedan kunna placera dem i något typ av fack. Goffman menar att 

människan spelar ett slags skådespeleri och bär olika masker i olika situationer. 

 

Erving Goffman (1951) skriver i sin artikel Symbols of class om status och dess betydelse. 

Goffman menar att status ändras med tiden och att det är olika faktorer som spelar in vad som 

ses som status under en viss tidsperiod. Status kan kopplas till en individs prestige, alltså en 
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persons anseende och hur hen uppfattas, något som inte har något att göra med en persons 

prestationer. Människor som tillhör samma sociala klass tenderar att bete sig på liknande sätt. 

En persons beteende kan därför säga mycket om hens sociala ställning.  

 

3.5 Feminine touch 

Kvinnor i media är ofta porträtterade med sina händer och fingrar synliga i bild (Goffman, 

1979). När kvinnan syns löst smeka sig själv eller något annat objekt menar Goffman att detta 

tyder på att kvinnan är ömtålig, skör och underordnad mannen. Tar kvinnan istället ett stadigt 

grepp om henne själv eller ett objekt tyder detta på det styrka, men detta fenomen är ovanligt 

menar Goffman. Feminine touch som begrepp togs fram för att kartlägga de könsskillnader 

som framställs genom bilder. 

 

3.6 Fetichism  

Det finns två olika teman inom bild, voyeurism och fetischism. Fetischism används när olika 

feministiska uttryck kodas. Ett exempel på detta är att bära klackskor, som är en kod för 

kvinnlighet. Att framställda kvinnokroppen som lockande är också ett slags feministiskt 

uttryck (Göthlund, 2010). Voyeurism handlar om blickar och båda dessa två olika teman finns 

inom den traditionella pornografiska bilden. Göthlund talar också om den traditionella 

kvinnliga stereotypen inom dessa teman, och de stildrag traditionella stereotyper uppvisar är 

oftast nakenhet eller lättkläddhet, där kvinnan ofta smeker sig själv. Kvinnan ska här 

framställas på ett sexuellt sätt, som förknippas med att vara kvinnlig. Vi kommer i vår studie 

ha fokus på temat fetischism men inte voyeurism då vi inte undersöker några blickar i vårt 

material.  

 

3.7 Visuell övertalning  

Även om företag inte direkt visar på status och vikten av den i sin reklam är de som 

producerar reklamen medvetna om detta (Messaris, 1997). Detta är något som inte visas direkt 

i reklam och annonser på grund av tron till jämlikhet mellan alla individer i samhället. En 

annons som visar upp en exklusiv produkt riktar sig till dem som har ekonomi till att köpa 

varan, men detta är dock inget annonsören skriver ut, utan det är underliggande förstått. 

Messaris skriver om hur produkter marknadsförs tillsammans med andra objekt som visar på 
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social status. Ett exempel på detta är en annons för Pulsars klockor som visas tillsammans 

med en känd målning från renässansen. En annan annons är från American express som visar 

upp en grupp elegant klädda personer bredvid ett guldkort från American express. Dessa 

visuella syntaxer, det vill säga sammanhang, konnoterar en viss typ av social status. John 

Berger 1972 (refererad i Messaris, 1997) menar att konst är ett tecken för rikedom. Han 

skriver “... art belongs to the good life, it is part of the furnishings which the world gives to 

the rich and the beautiful.”. Att använda konst i reklam och annonser har länge varit ett 

verktyg för att visa på en hög social status. Ett centralt element inom annonsering är att 

förmedla en social identitet. Reklam och annonsering för lyxprodukter är ofta arrangerade på 

ett sätt som är mer reserverat och sparsmakat.  

 

Hyundai är ett bilmärke med relativt låg status, något som företaget är medvetna om att 

konsumenter kan tycka. En reklam för Hyundai föreställer två eleganta kvinnor som står och 

väntar utanför en förnäm restaurang när en bil kör upp framför dem och ut stiger en stilig man 

i kostym. Denna reklam är ett försök till att höja Hyundais status genom att placera produkten 

i ett sammanhang som känns lyxigt. Detta som ett försök till att få folk att ändra uppfattning 

om märket för att öka försäljningen. Detta är enligt Messaris (1997) ett knep inom 

annonsering som kan höja varumärkets sociala status.  

 

3.8 Ideologier i annonser 

De flesta annonser är inte skapade för att endast sälja en produkt utan huvudsyftet är oftast att 

engagera och skapa en relation till mottagaren (Bignell, 2002). För att förstå en annons är det 

centralt att först identifiera de tecken och visuella symboler som finns, för att sedan se hur de 

är organiserade och hur de relaterar till varandra genom det paradigm som råder. Det gäller 

också att se och förstå de sociala myterna som annonsen bygger på för att kunna förstå den. 

Allt i en annons som tycks tillföra eller betyda något är en symbol i ett sammanhang som står 

för något. Konnotationerna i en annons grundar sig i det kulturella paradigm som råder, där 

vissa konnotationer tolkas utan att vi är medvetna om det medan andra får en mening först när 

vi medvetet tittar efter dem. Ett vanligt förekommande exempel på detta är parfymannonser 

för kvinnor. Parfymannonser denoterar oftast en kvinna som blir fotograferad med en parfym 

samtidigt som den konnoterar ungdom, skönhet, smalhet och andra egenskaper som 

förknippas med en sexuellt åtråvärd kvinna. Detta kan i sin tur stå för kvinnlig skönhet  utifrån 

samhällets struktur och kan kopplas till Roland Barthes mytteori. En parfymannons säger inte 
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rakt ut att konsumenten blir vacker av produkten istället kommuniceras detta genom 

strukturen av tecken i annonsen och genom hur vi avkodar mytens mening. En viktig del av 

tolkningen av annonser är också konsumenters förhållande till konsumerandet av olika 

produkter. Som konsument placerar hen sig i en social grupp genom olika konsumentval, och 

väljer därmed bort att tillhöra andra sociala grupper. Social status, mening och tillhörighet 

skapas genom de produkter individer väljer att konsumera. En reklamannons fokus ligger i att 

differentiera sig från andra produkter i samma produktkategori och också för att ge produkten 

i annonsen en social betydelse för konsumenten.  
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring lyxkonsumtion och social status, samt 

olika klasstolkningar. Vi kommer också att ta upp hur innehåll i magasin påverkar vår bild av 

vad som anses vara manligt och kvinnligt och varför kvinnor konsumerar magasin. 

 

4.1 Statussymboler  

En studie skriven av O’Cass och Frost från 2002 visar att yngre människor i högre 

utsträckning tenderar att påverkas av hur pass hög status ett företag har. Studien fastställer 

också att konsumenter väljer varumärken utifrån deras status och igenkännande. Det är av stor 

vikt för företag att vara innovativa och analysera marknaden för att hela tiden kunna vara 

uppdaterade. På så sätt bringas mer värde till företaget. 

 

En studie skriven av Shaw, Ellis, Kendrick, Ziegler, och Wiseman (2016) jämför varför vissa 

människor föredrar iphone över android. Iphone och android står för 90 procent av 

konsumtionen av smartphones och fungerar på liknande sätt funktionellt. Enligt studien är det 

som skiljer varumärkena mest åt de som köper mobilerna. Studien visar att de som väljer att 

köpa en iphone i högre utsträckning ser sin smartphone som en statussymbol. De som köper 

en iphone tenderar också att vara yngre, ofta kvinnor, extroverta, och inte bry sig om att 

många äger samma produkt.    

 

En studie från 2008 av Sven Ross undersöker olika klassaspekter i TV. Avhandlingen är en 

kvalitativ intervjustudie där Ross beskriver och undersöker hur svenska tv-tittare ser på 

klasstillhörighet när de tittar på de olika programmen. Respondenterna i undersökningen fick 

svara på hur deras uppfattningar kring tv-serierna var. Det som noterades av Ross var att 

respondenterna beskrev olika egenskaper gällande karaktärerna så som personlighet, hur de 

klädde sig, vilka yrken de hade och hur de såg ut. Genom dessa svar kunde sedan Ross få en 

uppfattning om hur karaktärerna i serierna tolkades att tillhöra olika klasser genom visuella 

symboler. Ross kom även fram till att de flesta i hans undersökning hade registrerat vilken 

social status huvudkaraktärerna hade. Ross beskriver det som att de flesta har ett inbyggt 

latent schema, där karaktärerna placeras in och tillskrivs en viss social status, en process som 

sker automatiskt. I studien undersöktes även hur klass och social position stod i samband till 

kön. Ross beskriver att det som överraskade honom var att det inte fanns någon skillnad i 
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status kopplat till kön. Det som kunde konstateras i undersökningen var att individerna i 

studien reflekterade i högre grad över karaktärernas utseende och personlighet snarare än 

vilken samhällsklass de tillhörde. Trots detta verkade de flesta omedvetet dela in karaktärerna 

i sociala grupper med hjälp av visuella symboler och därmed tillskriva de olika attribut och 

egenskaper. Inte alltför olikt tittar vi i vår studie även på symboler som kan kopplas till social 

status. 

     

4.2 Lyxkonsumtion 

I en magisteruppsats skriven av Jennie Kidd och Gunilla Birck vid Stockholms universitet 

(2005) består av en konsumentundersökning om lyxkonsumtion där syftet är att undersöka 

området lyx och varför individer eftersträvar detta. Uppsatsskrivarna har gjort en 

undersökning på både män och kvinnor vid Stockholms universitet och har genomfört tio 

olika intervjuer. Resultatet av studien visar att lyx är något som anses vara viktigt i 

människors vardag. De yngre medverkande ansåg att lyx var kopplat till mer materiella ting, 

medan de äldre kopplade lyx till att dricka ett gott vin eller att ha ett fint hem. Alla 

medverkande uppgav att de la mycket pengar på lyx vilket handlade om konsumtion av allt 

från exklusiva märkesväskor och klockor, till fin mat och resor. Studien visade att en 

anledning till konsumtion av lyxvaror var att personen känner sig mer nöjd om hen köper 

någonting dyrt, då det känns som att man köper någonting som är bättre. Studien visade också 

att priset på en vara kan vara avgörande för ett köp då personen på så sätt kan visa upp för 

andra att hen har råd med lyxiga varor. De yngre medverkande i intervjuerna ansåg i högre 

utsträckning att status är viktigt och hur omgivningen uppfattar en är också av betydande vikt. 

 

1999 utfördes en studie av Eastman et al. där avsikten var att undersöka hur konsumtion och 

status var relaterade. Undersökningen var en kvantitativ sådan där analysobjekten var 1557 

stycken högskolestudenter och vuxna som fick svara på en enkät. Frågeformuläret var 

utformat så att respondenterna fick svara på deras förhållningssätt och relationer till olika 

produktvarumärken. Resultatet visade att majoriteten var villiga att betala mer för en vara om 

produkten tillhörde ett varumärke de ansåg hade högre status. Studien visade också på hur 

konsumenterna associerade positiva känslor med varumärken de ansåg hade högre status. Ett 

nyare exempel på detta är en studie av Clark et al. från 2006 som kommit fram till liknande 

resultat. I studien undersöktes konsumtion i relation till status och studien beskriver två olika 

typer av konsumenter; konsumenter som söker status och konsumenter som handlar utifrån 
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behov. De statussökande konsumenterna handlar utifrån vad de tror att andra upplever som 

hög status. Den gruppen av konsumenter har en oro över att göra fel vid inköp och anpassar 

sig snabbt till vad normen säger. Gruppen med konsumenter som söker efter produkter som 

ska fylla deras behov påverkas i mindre utsträckning av vad deras omgivning anser om deras 

konsumtion och även om vad normen säger. 

 

En studie av Koo och Im beskriver hur individer som känner sig maktlösa tenderar att söka 

högre status för att återfå sin “makt” eller sociala status (2017). Going up or down? Effects of 

power deprivation on luxury consumption visar att det konsumenter som känner sig maktlösa 

föredrar lyxprodukter framför icke-lyxprodukter. Studien bestod av tre experiment där alla 

resultaten pekade mot samma håll; att de individer som upplever sig själva ha en lägre social 

status i samhället tenderar att konsumera märkeskläder, handväskor och andra accessoarer 

med stora och väl synliga logotyper. Ytterligare ett resultat studien kom fram till var att 

individer som upplever sig själva ha en lägre social status, föredrog lyxvarumärken framför 

andra varumärken som inte anses vara exklusiva. 

 

4.3 Innehåll i media  

Basnyat och Chang skriver i studien från 2014 om hur kvinnor porträtteras i skönhets- och 

livsstilsmagasin. Studien argumenterar för att media ger en konstruerad bild av hur kvinnligt 

och manligt konstrueras i bild och text. Vissa karaktärsdrag förekom i högre utsträckning i 

bilder medan andra förekom oftare i texter. De karaktärsdrag som var mest förekommande i 

bild var att kvinnan framställdes som känslosam, ödmjuk och smal, medan texterna visade 

mer på karaktärsdrag som tydde på att hon var förstående, medveten och snäll. Artiklar med 

fokus på skönhet och mode tenderade i högre utsträckning att ta upp just karaktärsdrag som 

känslighet, ödmjukhet och smalhet. Studien nämner också att magasin visar upp två olika 

typer av kvinnor; den traditionella kvinnan och den moderna kvinnan som är självständig. 

Basnyat och Chang menar att attribut som förr i tiden ansågs vara manliga, som att vara 

självständig och självsäker, har blivit mer socialt accepterade även hos kvinnor. Denna studie 

visar på hur innehåll i text och bild kan påverka den bild vi har av vad som anses vara manligt 

och kvinnligt, men också att dessa linjer kan suddas ut genom att framställa kvinnan med mer 

“manliga” karaktärsdrag.    

 

I Joke Hermes studie undersökes magasin som riktar sig till kvinnor för att se varför 
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magasinen konsumeras. Hon fann det intressant att titta närmare på hur magasinen 

konsumerades och vilken roll de spelade i läsarnas liv. Studien utfördes under fyra års tid och 

blev färdigställd 1995. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av både män 

och kvinnor som var konsumenter av magasinen där hon fokuserade på deras upplevelser. 

Resultatet blev att magasinen inte tycktes ha något kulturellt värde för läsarna, varken för 

männen eller kvinnorna i studien menar Hermes. De kvinnliga deltagarna i studien svarade att 

magasinen hade ett praktiskt värde i deras liv då de fick tips inom skönhet, hälsa, mode och 

matlagning av magasinen. Joke Hermes undersökte också i sin studie om varför deltagarna 

valt att konsumera tidskrifterna. De kvinnliga respondenterna svarade främst att 

anledningarna till att de valt att konsumera magasinen var att fördriva tid och att de var en 

källa till nöje. Undersökningen visade också på att kvinnorna i studien ansåg att magasinens 

innehåll var en källa till självförverkligande. Hermes beskriver att hon även kom fram till att 

respondenterna uppgett att de fick en känsla av att ha kontroll när de konsumerade magasinen 

och att de kände sig hjälpta och stärkta efter läsningen. Slutligen beskriver Hermes i studien 

att magasinen gör det möjligt för konsumenterna att fantisera om ett bättre “jag” och drömma 

sig bort till en bättre “plats” vilket attraherar en bred målgrupp. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att lyxkonsumtion blir allt viktigare för människor och unga 

vuxna anser att inhandla lyxiga varor är av stor vikt för individens status och andra 

människors uppfattning om en. Unga vuxna, främst tjejer, tenderar också i högre utsträckning 

att se mobilen som en statussymbol och väljer därför att köpa en iphone istället för en android, 

då iphonen anses ha en högre status. Den tidigare forskningen visar också att folk är rädda för 

att göra fel val när de handlar och tenderar därför att påverkas mycket av den norm som råder 

och vad ens omgivning tycker. Det som kan konstateras utifrån den tidigare forskning som 

utförts är att lyxkonsumtion ses som något viktigt för många individer och att det är nära 

knutet till den bild man vill visa upp för andra. Lyxkonsumtion är också viktig för att stärka 

ens sociala status och för att passa in och följa med i de trender som råder, och vad ens 

omgivning anser ger hög status. Innehåll i skönhet-och livsstilsmagasin påverkar den bild vi 

har om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Beroende på hur texter och bilder 

framställer olika karaktärsdrag kan linjer mellan feminint och maskulint suddas ut, men också 

förstärkas. Vi kunde också se i vår tidigare forskning att magasinen var en källa till 

självförverkligande hos kvinnor. I en studie av Hermes (1995) beskriver de kvinnliga 
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respondenterna  att de läser magasin för att drömma sig bort, både till en bättre plats och till 

ett bättre jag.  

 

Vår tidigare forskning kan knytas till vår undersökning om iDeal of Sweden och deras 

marknadskommunikation. Vår uppsats har sitt fokus i hur iDeal of Sweden kommunicerar 

med sina följare genom de bilder och texter de publicerar på sitt Instagramkonto. Att 

marknadsföra sig på sociala medier, främst Instagram, är relativt nytt och vi har därför inte 

hittat forskning som exakt säger något om just det vi vill undersöka. Trots denna avsaknad 

tror vi ändå att vi kan uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar.  
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5. Syfte och frågeställning 

I det kapitel presenteras syftet med vår uppsats samt våra frågeställningar som ska hjälpa oss 

besvara vårt syfte. 

 
Syftet med vår studie är att se hur iDeal of Sweden kommunicerar med sin målgrupp genom 

de bilder och bildtexter de publicerar på sitt Instagramkonto. Vi vill undersöka om och i så 

fall hur företaget porträtterar ideal genom olika statussymboler och  

undersöka hur bildtexterna är konstruerade. Vi såg ett problem med att företag konstruerar en 

viss bild av verkligheten som kan komma att påverkar unga tjejer. Företaget beskriver sig 

själva som ett mode- och livsstilsvarumärke som tillverkar tillbehör till mobiltelefoner. Vi 

ville därför undersöka hur företaget porträtterar ideal genom olika statussymboler och 

undersöka hur bildtexterna är konstruerade. Vår övergripande fråga är: på vilket sätt speglas 

social status genom bilderna och texterna? och utifrån denna fråga har tre delfrågor ställts;  

 

1. Vilka statussymboler finns med i bilderna som undersöks? 

2. Vad säger dessa tillhörande bildtexterna? 

3. Vilka är idealen som kommuniceras utifrån dessa bilder och texter? 
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6. Metod 

I det här kapitlet presenteras val av metod till vår studie. Vi gör en kvalitativ innehållsanalys 

med en semiotisk ansats för att studera materialet. För att enklare kunna se om iDeal of 

Swedens Instagramkonto visar tecken på en viss social status och ett visst ideal har vi valt att 

tematisera symboler som finns i bilderna, samt undersöka de tillhörande bildtexterna.  

 

6.1 Kvalitativ textanalys  

Den kvalitativa textanalysen grundar sig i hermeneutiken, det vill säga läran om tolkning 

(Østbye et al., 2004).  Enligt Østbye är textanalys är en metod som används i flera olika 

teorier som exempelvis semiotik, narratologi och feministiskt teori. I kvalitativa studier finns 

en risk för subjektiv tolkning då det inte går att komma undan tolkarens tidigare erfarenheter 

och kunskaper. I en kvalitativ analys är det intressanta inte hur ofta något förekommer utan 

istället om det förekommer och i så fall hur (Bergström & Boréus, 2005). Viktigt att ta hänsyn 

till vid en kvalitativ textanalys är kontexten texten befinner sig inom, men också delar och 

helheten av analysobjektet. Det breda begreppet textanalys innefattar analys av text, bild, 

rörlig bild såväl som tal. En textanalys påverkas alltid av materialet som studeras och ser 

därför aldrig exakt likadana ut. I vår studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ 

textanalys med hjälp av tematisering där vi valt att dela in analysobjektens egenskaper i olika 

teman för att göra vår analys mer överskådlig. Textanalys kan som tidigare nämnts användas i 

olika teorier och vi har i denna studie valt att utgå från semiotiken.  

 

6.2 Semiotiken som metod 

Denna uppsats antar en semiotisk ansats och vi analyserar det utvalda materialet utifrån de 

symboler som förekommer i bilderna och undersöker vad dessa symboler kan stå för. Vi 

analyserar bilderna och bildtexterna utifrån de två nivåerna denotation och konnotation som 

ingår i en semiotisk analys. Denotationen är det vi kan se direkt i bilden och konnotationen är 

det vi kan tolka utifrån bilden. Den konnotativa nivån är i högre utsträckning beroende av sin 

kontext än vad den denotativa är. Enligt Esaiasson et al. (2012) handlar tolkning om att 

begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs. Enligt Esaiasson et 

al. är tolkningsarbetet beroende av fyra faktorer; frågans karaktär, tankens klarhet, valet av 

tolkningsperspektiv och avståndet mellan texten och den uttolkade forskaren. Frågans 
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karaktär handlar om textens manifesta och latenta budskap. Med frågans karaktär menas 

textens manifesta och latenta budskap. Det manifesta budskapet är det som kan utläsas direkt, 

medan det latenta budskapet är det som finns mellan raderna. Tankens klarhet syftar på att det 

är viktigt för texttolkaren att skilja på vad texten betyder för hen som forskare, samt vad den 

betyder för avsändaren. Med val av tolkningsperspektiv menas från vilket perspektiv texten 

analyseras och att man utifrån detta tar reda på vad texten betyder. Avståndet mellan text och 

uttolkare syftar till hur bekant tolkaren är med den miljö där texten är publicerad. Dessa fyra 

faktorer fungerar alla som grundpelare i tolkningsarbetet av text och bild.  

 

6.3 Urval, avgränsning och material  

Vår uppsats fokuserar på hur företaget iDeal of Sweden kommunicerar med sina kunder via 

Instagram och vad deras inlägg på denna plattform kan säga om social status.Vi har valt att 

analysera 17 stycken bilder med tillhörande bildtexter då trovärdigheten ökar genom att inte 

utesluta kontexten och därmed avgränsa oss till att bara analysera bilderna. Som Lindgren och 

Nordström (2009) beskriver bör en textanalys göras i sin hela kontext när en semiotisk ansats 

används och det är detta tillvägagångssätt vi använder oss av i uppsatsen. Dock har vi valt att 

utesluta emojisarna i bildtexterna och på så sätt har vi gjort en form av begränsning. Detta på 

grund av att emojis kan ha flera olika betydelser samtidigt och därför går att tolka på flera 

olika sätt. En emoji är en typ av symbol som representerar ett objekt eller en symbol som 

används vid elektroniska meddelanden. Emojis är inte kulturellt betingade utan bestämda 

snarare inom sociala grupper och mindre umgängeskretsar. Vi har också valt att avgränsat oss 

till att inte analysera kommentarerna under bilderna då vi inte gör denna analys ur ett 

mottagarperspektiv.  

 

Vi valde ut bilderna efter de material som kunde säga oss något, det vill säga bilder med 

många symboler och bildtexter. Urvalet i vår studie är baserat på målstyrda val som är en 

vanlig metod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008). Målstyrda val innebär att material, 

som troligtvis kommer kunna ge mest data för att kunna svara på studiens frågeställningar, 

väljs ut. Denna metod har vi använt oss av i vår studie.  
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6.4 Tillvägagångsätt  

Vårt mål med antalet analysobjekt var att uppnå teoretisk mättnad. Enligt Esaiasson et al. 

(2012) finns risken att studien missar viktig fakta och att materialet som undersöks tenderar 

att bli för tunt vilket vi ville undvika. Vi började med att studera iDeal of Swedens 

Instagramkonto och valde sedan ut 17 stycken bilder att analysera, då vi efter detta antal inte 

ansåg att det längre tillkom någon ny information. För att veta på ett ungefär hur stort antal 

bilder vi behövde, undersökte vi andra liknande uppsatser för att undvika fallgropen att välja 

ut ett för tunt eller ett för stort material.  

 

När empirisk data samlats in till en analys inleds arbetet med kodningen av datan, det vill säga 

att datan förs in i ett schema eller en tabell av något slag (Hartman, 2004). Nästa steg är att 

tolka den data som är insamlad och detta kan ske på en rad olika sätt. Vi utgick sedan från 

semiotiken och valde att fokusera på denotation, konnotation och symboler i bilderna. När vi 

sedan hade analyserat varje bild och dess symboler, denotationer och konnotationer och lagt 

in det i ett analysschema sammanfattade vi varje kategori utifrån dessa aspekter. Vidare 

sammanfattade vi de ideal vi kunde se under varje tema för att sedan kunna säga något om 

materialet visar på social status. Vi tog också stöd från vårt teorikapitel med forskning från 

Hirdman, Göthlund, Bignell, Messaris och Goffman när vi analyserade materialet. Vi har 

också med kategorin attityder i analysschemat, en kategori som inte står som egen rubrik i 

resultatet. Detta på grund av att temat attityder fungerade som ett hjälpverktyg för att 

sammanfatta enskild attityd under enskild kategori. Vi ansåg att resultatdelen skulle bestå av 

för många upprepningar om attityder skulle fått en egen rubrik i studiens resultatkapitel.  

 

6.5 Analysschema  

Hartman (2004) menar att det empiriska materialet som samlats in behöver överföras i någon 

slags tabell för att göra materialet mer överskådligt, detta tillvägagångssätt har vi använt oss 

av i vår studie. Nedan presenteras ett utdrag ur vårt analysschema och vi valde att kortfattat 

beskriva det vi kunde se under varje tema i analysschemat, för att sedan utföra en mer 

genomgående analys av de olika symboler vi kunde se i vårt material. I bilagorna finns alla de 

17 bilder vi analyserat numrerade så det enkelt går att följa med i analysschemat. Kolumnen 

till vänster i analysschemat beskriver vilken bild vi analyserat. Nedan visas också en kort 

beskrivning på vad de olika bokstäverna står för i analysschemat.  
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K: Konnotation 

D: Denotation 

S: Symbol 

ioS: iDeal of Sweden 

 
 

Skönhet/Shopping Mat och 
Dryck 

Shopping Miljö Relationer Attityd 

15 D:Rosa solglasögon 
och mobilskal, 
väska. 
 
K: Kvinnlighet 

D:Fika, 
baguette och 
svalkande 
drycker. 
 
K: Två 
personer som 
delar på en 
baguette.  

D:Solglasögon, 
Guessväska, 
mobilskal från 
ioS.  
 
K:Väska och 
iphone som 
statussymbol. 

D:Restaurang,fika för 
två, marmorbord. 
 
K:Marmor konnoterar 
exklusivitet. Råd att 
äta ute.  

D:Tagga din 
bästa 
kompis. 
 
K: Alla har 
en bästa 
vän.  

D: Onsdagar är 
till för att 
spenderas med 
vänner. 
 
K: Alla har 
vän/vänner att 
spendera sin 
onsdag med. 

Utdrag ur analysschema bild 15  

 

6.6 Metodkritik och avgränsningar  

Vi har valt att inte undersöka några reaktioner eller kommentarer till bilderna eftersom detta 

inte bidrar till att svara på vårt syfte, utan vårt fokus ligger på hur företaget valt att konstruera 

sina bildtexter och vad symbolerna i bilderna säger. Den semiotiska skolan handlar om 

kommunikationen mellan mottagare och sändare och att det finns en överenskommelse om 

hur vi tolkar olika tecken (Bignell, 2002). Tecken och språk är oftast kulturellt bestämda och 

därför är det viktigt att inom semiotiken vara medveten om den kultur kommunikationen sker 

inom för att undvika brus. Då semiotiken handlar om tolkning av tecken och vi i vår uppsats 

kommer analysera de statussymboler vi kan se i bilderna går det inte att komma ifrån att 

tolkningen påverkas av våra erfarenheter. I och med den fria tolkningsaspekten finns det 

också därför en möjlighet att denna analys skulle fått ett annat utfall och resultat om den hade 

analyserats i en annan kultur. Vår tolkning kan också skilja sig från hur sändaren och 

mottagaren av bilderna tolkat bilderna och bildtexterna, då den uppfattning vi har inte är hela 

sanningen.  

 

6.7 Tillförlitlighet  

Materialet i denna uppsats är baserat på tolkning och vid kvalitativa studier ligger fokus 

snarare på ord än kvantifiering när det kommer till insamling och analys av data (Bryman, 

2008). Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom forskningen, dock har forskare 
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diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är gällande kvalitativa studier då det insamlade 

materialet inte är statistiskt mätbara. Istället för att mäta reliabilitet och validitet inom 

kvalitativa studier mäts materialet genom tillförlitlighet, vilket delas in i fyra olika 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Trovärdighet  

För att uppnå trovärdighet i sin forskning krävs det att forskningen utförts enligt de regler som 

finns (Bryman, 2008).  

 

Överförbarhet 

Den kvalitativa forskningen tenderar att ha fokus på kontexten av den verklighet som 

analyseras (Bryman, 2008). Genom att ge en detaljerad beskrivning av sitt material samt dess 

kulturella kontext överlåts läsaren att själv se om resultatet är överförbart till andra miljöer. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet uppnås då alla stegen i forskningsprocessen är fullständigt och korrekt utförda 

(Bryman, 2008). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera  

Möjlighet att styrka och konfirmera anspelar på att forskaren ska ha insikt i att det är omöjligt 

med en fullständig objektivitet när forskning på samhället utförs, men att hen har agerat 

utifrån ett så objektivt perspektiv som möjligt (Bryman, 2008).  

 

Vi anser att vår studie uppfyller alla ovanstående kriterier då vi presenterar det utvalda 

materialet och beskriver vårt tillvägagångssätt under hela processen. Vi tar stöd från 

etablerade forskare och deras teorier för att kunna styrka studiens resultat och har försökt att 

hålla våra personliga värderingar utanför. Som nämnt har vi också studerat liknande uppsatser 

på en högre nivå, liknande vår studie, för att på så sätt minska tolkningens subjektivitet. 

Studien har tagit stöd av tidigare använda forskningsramar och vi har använt oss av noga 

beprövade analysverktyg för att öka studiens objektivitet och trovärdighet. Vi har motiverat 

alla de val som gjorts i studien och vi är medvetna om att uppsatsen inte kan göra något 

anspråk på att generalisera utan endast bidra med kunskap till hur iDeal of Sweden 

kommunicerar med sina följare genom sitt Instagramkonto.  
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7. Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultaten till våra tre frågeställningar. Vi presenterar först de 

återkommande symboler vi sett i materialet som sedan delats in i teman. I vår analys kommer 

vi att presenatera dessa teman och vad vi kunde se under varje enkild kategori. I första delen 

av analysen presenteras svar på frågeställning ett och två. Vi har lagt ihop frågeställning ett 

och två i vår analys då en semiotisk analys utförs bäst om hela kontexten studeras och för att 

undvika onödiga upprepningar. Sedan att besvaras frågeställning tre om vilka idealen är 

utifrån dessa bilder och texter. Analysen avslutas med att besvara vår övergripande fråga 

som är, ”På vilket sätt speglas social status genom bilderna och texterna?”.  

 

Det vi upptäckte relativt snabbt efter att ha studerat varje bild var att det fanns återkommande 

teman i bilderna. Dessa teman var Skönhet/kvinnlighet, Mat och dryck, Miljö, Shopping och 

Relationer som också kom att bli analysens utgångspunkt. Att dela in materialet i dessa teman 

var det första steget i analysen och fokuset var här endast att undersöka vilka återkommande 

symboler vi kunde se. Genom tematisering sammanfattas datan på ett sätt som gör det 

effektivt att analysera den och för att hitta likheter och olikheter (Olsson, 2008). Vi valde ut 

studiens teman då vi ansåg att just dessa kategorier skulle kunna ge svar på våra 

frågeställningar. Då alla dessa teman kan på ett eller annat sätt kopplas till social status bidrar 

dessa till att svara på vår forskningsfråga.  

 

Skönhet/kvinnlighet   

Under temat skönhet/kvinnlighet var de mest förekommande symbolerna solbränd hy, målade 

naglar, klackskor, långt hår och mycket smink. I alla de bilder vi valt att analysera, där det 

förekom en person, kunde vi se detta. Det vi kunde se ett flertal gånger var kvinnor som hade 

målade och välvårdade naglar och som använde sig av mycket smink. Alla kvinnor som 

medverkade på bilderna föll inom kategorin smal och alla hade långt välvårdat hår. Något vi 

också kunde se var att kvinnorna ofta hade målade naglar i färgen rosa, något som förknippas 

med kvinnlighet (Bergström, 2015). Dessa olika aspekter konnoterar alla tillsammans 

kvinnlighet. Smycken, klackskor och kvinnor klädda i klänningar förekommer ofta på 

bilderna vilket också förknippas med kvinnlighet. På flera av bilderna syns kvinnor med 

solbränd hy som vi kan koppla till status då en person med solbränd hy konnoterar att hen 

antas ha råd att resa. Under en av bilderna säger bildtexten “His and hers” vilket indikerar på 

att det finns en skillnad mellan könen genom att man här delar upp dem i “his and hers”. 
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Redan från tidig ålder lär sig tjejer att de ska vara snygga och smala, något som faller inom 

ramen för vad som anses vara kvinnligt. En av bilderna föreställer en kvinna med långt hår 

och är sminkad som bär en vit klänning och färgen vit står i vissa kulturer för oskuldsfullhet. I 

en annan av bilderna vi analyserat lyder bildtexten “Mood:wearing white to look more 

innocent ”. Detta kan konnoteras att personen bär vitt i syftet att se oskyldig ut (Nilsson, 

2009).  

 

Enligt Goffmans teori om feminine touch porträtteras kvinnan ofta i bilder och media med 

sina fingrar och händer synliga i bild. När kvinnan syns smeka sig själv eller något annat 

objekt tyder detta på att kvinnan är ömtålig, skör och underordnad mannen. I det material vi 

har analyserat är detta ett återkommande fenomen. Vi kan även koppla detta till det Hirdman 

(2003) skriver om gällande begreppet genuskontrakt som innebär att mannen och kvinnan 

förväntas leva upp till olika normer som beskrivs som manligt och kvinnligt. Detta handlar 

generellt om hur de olika könen bör vara och agera för att uppfattas som manliga och 

kvinnliga. Enligt Josefsson (2005) är de attribut som förknippas med kvinnan kopplat till 

skönhet och utseende. De återkommande aspekter vi kan se under denna kategori är är att 

många av bilderna består av symboler som konnoterar skönhet och kvinnlighet. Fetischismen 

används när olika feministiska uttryck kodas, som exempelvis att bära klackskor som är en 

symbol för kvinnlighet (Göthlund, 2010). På några av bilderna bär kvinnorna klackskor, detta 

är ännu en aspekt som kopplas till begreppet genuskontrakt, där kvinnan ska vara och se ut på 

ett visst sätt för att uppfattas som kvinnlig.  
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Hämtad från iDeal of Swedens Instagramkonto, uppladdade den 14 juni 2017 respektive den 

23 augusti 2017.  

Mat & dryck 

Många av de bilder vi analyserat innehåller mat och dryck. Den mat som förekommer är 

pizza, hamburgare, pommes frites, brunch, fika och frukost av olika slag. I dryckesväg kunde 

vi se kaffe och smoothies i bilderna. Nästan alla bilder är tagna på restauranger, vilket 

konnoterar att hen har råd att äta på restaurang. På en av bilderna vi analyserat som föreställer 

två smoothies lyder bildtexten: “Current relationship status: made dinner for two.. ate both”. 

Detta kan tolkas som att iDeal of Sweden menar att smoothien kan drickas som ett alternativ 

för middag. Konnotationen blir här att man bör tänka på vad man äter och att det räcker med 

att äta/dricka något litet till middag. 

 

På ett par bilder lyder dock bildtexterna följande “ This picture contains 2200 calories and 

zero f*ucks given(...)” och “ when you realize it’s almost 300 days until you'll be wearing a 

bikini again!”. Detta ger en bild av att den som publicerar bilderna är medveten om att onyttig 

mat leder till att man kommer längre ifrån kroppsidealet, gällande vikt, men samtidigt har en 
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attityd som påstår sig inte bry sig om detta ideal. Enligt Meurling (2003) är kontroll ofta ett 

begrepp som kan kopplas till kroppsideal. Kvinnan bör här utifrån externa faktorer så som 

normer, kontrollera sin kropp och vad hon äter. Meurling menar att oavsett om kroppsidealet 

kan förändras med tiden så är det alltid socialt och kulturellt betingat. Trots att det är mest 

ohälsosam mat som syns på bilderna är de personer på bilderna smala och visar på det 

kvinnliga kroppsidealet. Detta skapar en förvirring och en motsägelsefullhet där hen ska 

kunna äta denna typ av mat samtidigt som hen ska ha idealkroppen. Det som talar för att iDeal 

of Sweden anser att hen bör tänka på sin kropp är just citaten som citerats ovan “ This picture 

contains 2200 calories and zero f*ucks given(...)” och “ when you realize it’s almost 300 days 

until you'll be wearing a bikini again!”. Den sistnämnda bildtexten indikerar att det anses vara 

okej att äta glass nu då det fortfarande är 300 dagar kvar tills hen ska bära en bikini igen och 

visa upp sin kropp. iDeal of Sweden visar upp ett innehåll som idealiserar att äta den typ av 

mat, samtidigt som hen bör hålla igen när det är dags att visa upp kroppen igen. På en annan 

av bilderna vi analyserat lyder bildtexten “ Current relationship status: made dinner for two.. 

ate both(...)”. Vi tolkar det som att iDeal of Sweden uppmuntrar till att äta mycket, och att 

detta nästan blir till något som ses som en åtråvärd egenskap. Många av måltiderna äts också 

ute på restaurang vilket indikerar på att personen har råd att äta på restaurang.    

Hämtad från iDeal of Swedens Instagramkonto, uppladdad den 24 augusti 2017. 
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Miljö 

Bilderna är antingen tagna i exotiska miljöer eller på restaurang där maten och mobilskalen 

oftast visas upp på ett marmorbord. Marmor är sen gammalt förknippat med exklusivitet. En 

av bilderna är tagen på ett hotell i Paris med eiffeltornet i bakgrunden. Detta konnoterar att 

personen har råd att resa och bo på ett hotell så pass nära eiffeltornet. På ett par av bilderna 

finns inte produkten med utan visar endast upp exotiska resmål. Fokus ligger då istället på 

vackra miljöer där bildtexterna uppmanar följaren att tagga den person hen skulle vilja resa 

till denna plats med. På en av bilderna sitter en kvinna i en bil där det tydligt går att se att 

bilen är av märket Volvo. iDeal of Swedens Instagramkonto består av bilder från många olika 

platser världen över vilket ger följaren en bild av att det vore naturligt att kunna resa och se 

alla dessa platser och detta blir nästan till en självklarhet.  

 

Shopping  

På flera av bilderna finns märkesväskor, solglasögon, och smycken med. Enligt Koo och Im 

visar konsumenter upp sin sociala status genom de produkter de konsumerar (2017). Individer 

med ett större behov av att visa upp sin tillhörighet väljer ofta att köpa produkter som tydligt 

visar upp vilket varumärke produkten har menar Koo och Im (2017). På några av bilderna 

visas märkesväskor upp och på en av bilderna går det tydligt att se att väskan är från 

varumärket Chanel. Detta skulle kunna kopplas till det Koo och Im säger om varumärken 

kopplat till social status, där de produkter konsumenten handlar visar hens sociala status. 

Exklusiva varumärken konnoterar inte bara en hög social status utan också att personen i 

fråga har en hög ekonomisk status. På några av bilderna syns smycken som liknar 

diamantringar och och diamantörhängen, något som också kopplas till exklusivitet och hög 

status.  

 

På alla de bilderna vi undersökt består mobilerna endast av märket apple. Enligt studien av 

forskarna Shaw, Ellis, Kendrick, Ziegler och Wiseman från 2016 tenderar de som köper en 

iphone ofta att vara yngre och kvinnor och där konsumenten ser produkten som en 

statussymbol. Vi kan inte på någon av bilderna se en mobiltelefon från något annat varumärke 

än iphone. Detta kan också knytas till social status och behovet att visa upp detta.  
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Många av iDeal of Swedens bilder innehåller ett flertal accessoarer som i själva verket inte 

har något att göra med produkten. Bilderna består oftast av många detaljer, vilket får bilderna 

att se mer exklusiva ut.  

 

Relationer 

De flesta av bildtexterna uppmanar följaren att tagga en person som hen vill uppleva något 

med, alltifrån att äta brunch tillsammans, resa eller flytta till en lyxig villa med. Enligt studien 

Status of mind leder Instagram till orealistiska förväntningar hos ungdomar och unga vuxna 

där en känsla av otillräcklighet inte är ovanlig. Detta skulle vi kunna koppla till de bildtexter 

iDeal of Sweden använder sig av som uppmanar att tagga en bästa vän eller en pojkvän där de 

nästan ses som en självklarhet att alla har en bästa vän eller en pojkvän som de kan dela olika 

ögonblick och upplevelser med. Några av de bildtexter vi anser falla under denna kategori är 

uppradade nedan. Gemensamt för dessa bildtexter är att de alla uppmanar följaren till att tagga 

någon i kommentarsfältet. Dessa är alla bildtexter som antingen uppmanar följaren till att 

tagga ens bästa vän eller partner, eller som säger att denna upplevelse delas med en bästa vän 

eller partner. Följande citat är några av de bildtexter som är exempel på detta. “Relationship 

status: in a relationship with my passport...tag someone you wanna run away with!”, 

“Wednesday is friendsday! tag your bestie”, “Is this place even real?.. Tag someone who 

would love to live here!”  

 

 

Hämtad från iDeal of Swedens Instagramkonto, uppladdad den 20 september 2017. 
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Nedan presenteras vår resultat som svarar på vår tredje frågeställning. 

 

Skönhet/Kvinnlighet 

Alla de kvinnor som finns med på bilderna är smala, sminkade och har långt hår. Alla kvinnor 

på bilderna har även en solbränd hy, vilket kan ses som en felfri hy. På de bilder där endast 

personens händer finns med är alltid naglarna målade och välvårdade och på de bilder där 

endast fötter och ben syns bärs ofta klackar. En kvinna sitter på en balkong i Paris, hon har 

tillfixat hår, är sminkad, och smeker sig själv med ena handen. Detta indikerar feminine touch 

som tyder på skörhet som också ses som något kvinnligt. Det andra fotot föreställer en kvinna 

som tar en selfie i spegeln. Hon är klädd i en vit klänning, har långt fixat hår och är sminkad. 

Färgen vit står i vissa kulturer för oskuldsfullhet och på en av bilderna vi analyserat lyder 

bildtexten just “wearing white to look more innocent” vilket indikerar på att färgen vit här står 

för oskuldsfullhet (Nilsson, 2009). 

 

Det vi kan se utifrån dessa bilder är att ett kvinnligt ideal visas upp på iDeal of Swedens 

Instagramkonto.  

 

Mat och dryck 

Många av bilderna innehåller mat och dryck i restaurangmiljö. Den mat som förekommer 

mest är brunch, fika och desserter. Detta talar emot att kvinnor bör äta hälsosamt för att nå 

upp till idealet, men samtidigt uppkommer en motsägelsefullhet när iDeal of Sweden skriver “ 

When you realise it’s almost 300 days until you’ll be wearing a bikini again!(...)” till en bild 

som visar två glassar. Denna bildtext indikerar att det är 300 dagar tills nästa gång det är dags 

att bära bikini och att det därför ses som okej att äta glass nu för det är 300 dagar kvar tills det 

är dags att vara smal igen. Detta visar på att det finns en medvetenhet i att det faktum att äta 

onyttigt leder till att individen kommer längre ifrån kroppsidealet. 

 

En av bildtexterna lyder även “ Sure, relationships are cozy and so… but honestly, no guy 

will never make me feel the way I feel about food (...) Who can relate? “. Utifrån detta citat 

kan vi tolka att mat värderas högre än relationer, i alla fall vill iDeal of Sweden få det att 

framstå på det viset. Det vi skulle kunna tolka utifrån denna kategori är att äta mycket anses 

som en åtråvärd egenskap. 
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Miljö 

De flesta av bilderna är tagna i exotiska miljöer som tyder på att man har råd och tid att resa. I 

flera av bilderna finns inte själva produkten med, utan det som visas upp är endast bilder på 

exotiska platser med en text som uppmanar följaren att tagga en person hen skulle vilja resa 

till denna plats med. Fokus ligger här endast på att visa upp en en fin miljö och har i själva 

verket inget med de produkter företaget säljer att göra. Personen som publicerat fotot är ibland 

med på bilderna. 

 

Alla de bilder vi analyserat indikerar att personerna som laddat upp fotona har en hög 

ekonomisk status. Att kunna resa och besöka nya platser är något som ses som ett privilegium 

och något som tyder på att du har en så pass stark ekonomi så att du kan kan besöka alla dessa 

olika platser. 

 

Shopping 

Det vi ser under denna kategori är exklusiva handväskor, solglasögon, Iphones med 

tillhörande skal från iDeal of Sweden och smycken. Handväskan och mobilen är föremål som 

visar på en viss typ av status, som syns genom dessa bilder. 

 

Det vi kan säga utifrån detta är att statussymboler anses vara viktiga och något som borde 

visas upp. Vi kan också tolka det som att personerna har de ekonomiska förutsättningarna för 

att kunna inhandla dessa föremål. Detta visar på ett ideal som innefattar att  ett hög social 

status och ett högt ekonomiskt kapital. 

 

Relationer 

På många av bildtexterna uppmanas följaren till att tagga en vän, bästa vän eller partner. Vi 

kan också se att i flera av bildtexterna uppmanas följaren att tagga sina vänner som ofta 

benämns som “hot squad” eller “single squad”. Ett par bildtexter tyder på att mat värderas 

högre än relationer och vi kan också tolka detta som att detta är en attityd att sträva efter. Vi 

tolkar det som att idealet är att ha en “jag-bryr-mig-inte”-attityd.  

 

Flera av bildtexterna uppmanar till att tagga någon som ska bjuda följaren på något, en resa 

eller brunch. Detta kan tolkas som att umgängeskretsen bör ha pengar då hen ska kunna bjuda 

på dessa upplevelser.  
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Nedan presenteras en sammanfattning av vår övergripande frågeställning om hur social 

status speglas i bilderna och bildtexterna. 

 

När vi i vår analys tittat på social status och hur det visar sig i vårt analysmaterial har vi tagit 

avstamp i Jonathan Bignells bok (2002) och Paul Messaris bok (1997) som beskriver hur 

social status yttrar sig i reklamannonser. Trots att vi i vår studie inte undersöker 

marknadsföring anser vi ändå att dessa studier är relevanta för att tolka vårt material. Det vi 

kan se utifrån dessa bilder och tillhörande bildtexter är att alla kvinnor är sminkade, med långt 

hår och välvårdade målade naglar. Dessa är alla aspekter som visar på det kvinnliga idealet 

och kan kopplas till en individs sociala status. De flesta bilder är tagna i exotiska miljöer eller 

på restauranger, vilket visar på att personen har råd med dessa upplevelser vilket också visar 

på en hög social status. Det vi kunnat se är att de flesta av bilderna innehåller andra produkter 

än själva mobilskalet. Det handlar om exklusiva märkesväskor, solglasögon och smycken 

vilket visar att detta är en livsstil att eftersträva. Nästan alla bildtexter uppmanar att tagga en 

person hen vill dela en upplevelse med, vilket förmedlar budskapet om att följaren ska ha 

många vänner. Detta kan också kopplas till att ha en hög social status. Utifrån dessa olika 

kategorier kan vi se att iDeal of Sweden använder sig av olika föremål som visar på en hög 

social status. Både i bilderna och i bildtexterna blir detta tydligt. iDeal of Sweden är ett 

företag som säljer mobilaccessoarer, men vi kan utifrån denna analys se att företaget säljer in 

mer än endast ett mobilskal. Utifrån dessa bilder och texter säljs också en livsstil, en livsstil 

som visar på en hög social status, men också ett livsstil som visar på en stark ekonomi.  

 

Resultatsammanfattning 

På frågan om Vilka statussymboler finns med i bilderna? är svaret att märkesväskor, 

solglasögon, smycken, dyra resmål, mat från restauranger och där det anses vara självklart att 

följaren har en en bästa kompis, finns med.  

På frågan om Vad säger bildtexterna? är svaret att en genomgående attityd visas upp med en 

självsäker jargong. Denna attityd har vi valt att kalla jag bryr mig inte-attityden.  

På frågan om Vilka är idealen utifrån dessa bilder och texter? är svaret att idealet är att ha en 

hög social och ekonomisk status med en stor social krets. Vi har även sett jag bryr mig inte-

attityden som ett ideal att eftersträva. Vi har utifrån vår analys kommit fram till att social 
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status visas genom de statussymbolerna vi sett och genom texterna som förmedlar en viss 

attityd. 
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8. Diskussion 

I det här kapitlet presenteras vad uppsatsen bidragit med genom att knyta samman vårt syfte, 

metod och resultat mot vår bakgrund och teori. Sist presenteras förslag till vidare forskning 

samt studiens bidrag till fältet.  

 

iDeal of Sweden använder sig av bilder från influencers som visar upp en konstruerad bild av 

verkligheten, som kan liknas med Goffmans front stage, han menar att genom den personliga 

fasaden uttrycks individens sociala status. De bilder som publiceras på företagets 

Instagramkonto består av exotiska resmål, exklusiva accessoarer och besök på restauranger. 

Företaget riktar sig främst mot tjejer och många av dem befinner sig i en ålder där de är som 

mest lättpåverkade av influenser från sin omgivning. Goffman (2009) menar att individen 

visar upp den bild hen vill att andra ska ha om en. Han menar att vi spelar ett skådespeleri där 

vi bär olika masker beroende på situation. Instagram skulle kunna liknas med en av de scener 

där individen spelar ett slags skådespel. De influencers som iDeal of Sweden samarbetar med 

har alla konton som består just av dessa aspekter, fina miljöbilder, exklusiva accessoarer och 

besök på restauranger. Detta sänder ut ett budskap till följarna att dessa är saker en bör ha och 

platser en bör besöka. Företaget säljer inte endast mobilaccessoarer utan säljer in en hel 

livsstil. Vi har kommit fram till i vår analys att denna livsstil kräver ett högt ekonomiskt 

kapital. Det vi finner intressant är att iDeal of Sweden publicerar ett innehåll med materiella 

ting och exotiska platser som individen på något sätt ska sträva efter att ha. Företaget 

använder sig av bilder där deras produkter befinner sig i en exklusiv miljö och vill på så sätt 

höja varumärkets status.  

 

Den traditionella kvinnan 

På alla de bilder där det finns en kvinna med är hon alltid sminkad, med långt hår och en 

solbränd hy. Dessa är alla aspekter som påvisar det kvinnliga idealet. Enligt Josefson (2005) 

spelar många företag på att kvinnor inte är nöjda med sina kroppar och kvinnan skapar sig en 

identitet genom sitt utseende. Det vi kan se utifrån de bilder vi analyserat är att företaget 

använder sig av bilder som visar på det som kallas det kvinnliga idealet. Då de flesta av 

följarna befinner sig i en ålder där de är som mest lättpåverkade kan vi anta att detta kan 

komma att påverka dessa tjejers självbild. Det man också borde ha i åtanke är att dessa bilder 

är redigerade, med olika filter och ljussättningar vilket kanske inte följarna har i åtanke när de 

tittar på bilderna. Att framställa kvinnokroppen som något lockande är också ett feministiskt 
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uttryck (Göthlund, 2010). Att bära klackskor kan ses som en kod för vad som anses vara 

kvinnligt, inom temat fetischism. Detta är något vi kan se på de bilder som vi har analyserat. I 

flera av bilderna ses kvinnorna bära klackskor samtidigt som hon försiktigt smeker sig själv, 

vilket också faller under temat fetischism och Goffmans feminine touch. Detta är alltså 

uttryck för vad som kan kopplas till kvinnlighet och vi kan därför säga att iDeal of Sweden 

sänder ut ett budskap om den traditionella kvinnligheten. Att vara vacker och kvinnlig är 

något som också ger en högre social status då man uppnår idealet.  

 

I studien Reading Women's Magazines: An Analysis of Everyday Media Use av Joke Hermes 

kommer Hermes fram till att kvinnor läser magasin för att drömma sig bort till en bättre plats 

och ett bättre jag. Hermes beskriver att hon även kom fram till att respondenterna uppgett att 

de fick en känsla av att ha kontroll när de konsumerade magasinen och att de kände sig hjälpta 

och stärkta efter läsningen. Vi har genom vår analys kommit fram till att dåtidens magasin 

skulle kunna kopplas till dagens Instagram på så sätt att det Instagramflöden också kan skulle 

kunna vara ett medel för kvinnor att drömma sig bort till en bättre plats genom bilderna. iDeal 

of Swedens Instagramkonto verkar inte bara för att sälja en produkt utan även för att inspirera. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka i fall om iDeal of Swedens följare också känner 

sig stärkta och hjälpta av innehållet från kontot.  

 

Den moderna idealkvinnan 

Roland Barthes teori om myten beskriver hur samhället ser ut och ger information om 

den  kultur befinner sig i. Myten om idealkvinnan och myten om den lyckade kvinnan är något 

som vi kunde se i vårt material som vi analyserat. Att inneha en hög social status och ett högt 

ekonomisk kapital stämmer överens med hur det lyckade idealet ser ut. Bignell (1997) menar 

att myten först får betydelse när den avkodas, det vill säga när iDeal of Swedens följare 

avkodar deras bilder. Myten om det kvinnliga idealet kopplas samman med de attribut och 

egenskaper vi sett på de bilder vi analyserat; vacker, smal, sminkad, långt hår och olika 

accessoarer som tyder på kvinnlighet. Genom iDeal of Swedens Instagramkonto upprätthålls 

denna myt om hur idealkvinnan och den lyckade kvinnan ska vara. Vi kan tydligt se hur 

myten om den lyckade kvinnan som både är vacker och smal, som har pengar och framgång 

framkommer i iDeal of Swedens Instagramkonto. Vår analys går även i linje med hur den 

kulturella överlagringen är uppbyggd; kvinnans attribut handlar i hög grad om utseende. I vårt 

analysmaterial visas ett “perfekt” yttre upp och en stor del av attributen vi kunnat se är 

centrerat kring skönhet och utseende. I studien “Are You a “Woman”? Representation of 
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Femininity in Two Women's Magazines in Singapore, Cleo and Her” från 2014 undersöker 

Basnyat och Chang hur kvinnor porträtteras i skönhet-och livsstilsmagasin. Studien kommer 

bland annat fram till att de kunde se två olika typer av kvinnor i magasinen; den traditionella 

kvinnan och den moderna kvinnan, där den moderna kvinnan är självsäker och självständig. 

Vi kunde se flera exempel på dessa två typer av kvinnor i de bildtexter och bilder vi 

analyserat. Trots det att kvinnan ofta porträtterades smekandes sig själv på ett mjukt och 

traditionellt kvinnligt sätt, som tyder på att kvinnan är underordnad mannen, kunde vi ändå se 

en mer självständig attityd i många bilder. Speciellt kan vi koppla den moderna kvinnan till 

den genomgående “jag-bryr-mig-inte-attityden”. Studien visar på att en social acceptans kring 

den nya självständiga kvinnan nu infinner sig, och att attribut som tidigare kopplades samman 

med män nu även kan ses som socialt acceptabla för kvinnor. Det tycks ha skapats en ny myt 

kring den moderna idealkvinnan som är stark, självständig, drivande, smart, företagsam men 

fortfarande har ett vackert yttre och smal kropp. Den traditionella och den moderna kvinnan 

tyck ha samma utseendemässiga krav på sig men det som främst skiljer dem åt är deras 

egenskaper. Den moderna kvinnan ideal ska både besitta skönhet och samtidigt vara 

självsäker och självständig.  

 

Livsstil 

Att kunna ha råd att äta ute på restaurang visar på en högre social status, vilket vi kan se i 

många av de bilder vi analyserat. Mycket av den mat som visas upp är ohälsosam mat där 

bildtexten indikerar på att man är medveten om att maten inte är hälsosam, men där man 

samtidigt inte bryr sig om detta. Enligt Meurling (2003) är kontroll ofta ett begrepp som kan 

kopplas till kvinnligt kroppsideal. Många av bildtexterna visar att denna medvetenheten om 

kontrollen finns, men att man samtidigt inte bryr sig, en egenskap som framstår som åtråvärd. 

En bildtext som vi fann väldigt intressant lyder“ when you realize it’s almost 300 days until 

you'll be wearing a bikini again”. Denna text visar på att matintaget bör kontrolleras och att 

det inte anses vara okej att äta många kalorier under sommaren, då man ska bära bikini. Detta 

skapar i sig en motsägelsefullhet där man både ska kunna äta vad man vill men samtidigt 

också kontrollera sitt matintag. Vi tror även att detta kan bidra till en osäkerhet hos unga 

gällande mat och kontroll över den egna kroppen. Vi fann det intressant att majoriteten av 

bilderna innehåller mat och dryck av olika slag, när företaget i själva verket säljer 

mobilaccessoarer. Att äta är också kopplat till att umgås, och följarna uppmanas ofta att tagga 

en person hen skulle vilja äta med. Detta indikerar på att man ska unna sig och njuta, med ett 

sällskap. Att äta ute på resturang är också en indikator på att du har tid och råd att göra detta. 
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Så även här kan vi se att iDeal of Swedens Instagramkonto tycks sälja en livsstil och inte 

endast mobilaccessoarer.   

 

iDeal of Swedens produkter är inte i fokus på de flesta bilderna och i vissa bilder finns 

produkterna inte med. Vi kan också här tolka detta som att företaget inte endast säljer 

mobilaccessoarer, utan också en livsstil. En livsstil som inte bara visar på hög social status 

men även hög ekonomisk status. Studien av Shaw, Ellis, Kendrick, Ziegler, och Wiseman 

(2016) undersöker vilka faktorer som spelar in när folk väljer att köpa smartphones. Studien 

visar att de som köper iphones söker efter en produkt som är mer statushöjande. Studien visar 

också att det är främst unga tjejer med en extrovert personlighet som väljer att köpa iphone 

istället för android. Bilderna på Ideal of Swedens Instagramkonto innehåller endast iphones, 

och inte nånstans kan vi se en mobil av annat märke av de bilder vi har analyserat. Vi kan anta 

att iphonen ses som ett statussymbol hos användarna, och då kontot främst riktar sig mot unga 

tjejer, ser vi här en koppling till den studie som utförts om smartphones.  

 

Utifrån alla kategorier som undersökts kan vi se att företaget vill förmedla ett budskap som 

handlar om att inneha en socialt hög status, detta genom olika materiella ting och upplevelser. 

Sociala medier blir allt viktigare för företag för att kunna nå ut till sina följare och finnas 

närvarande på de medier där kunderna finns. Samtidigt som det blir viktigare för företag kan 

också privatpersoner skapa sig en identitet genom sociala medier och bygga sitt eget 

varumärke. Att skapa ett innehåll som lockar mottagaren blir allt mer essentiellt för företag, 

speciellt för de företag som befinner sig i denna bransch med denna målgrupp. Det gäller 

också att finnas på de kanaler där den potentiella kunden finns, och kommunicera på kundens 

villkor. Genom att använda den typ av strategi så har också företag en större kontroll över det 

som publiceras om dem på deras olika kanaler. Detta kan vi koppla till den kontroll iDeal of 

Sweden har över vad som publiceras på deras konto och på så sätt vilket innehåll de vill 

förmedla. Genom att företag använder sig av influences med övertalningsförmåga, så kallade 

persuaders, kan dem vägleda och inspirera sina följare till att exempelvis köpa en viss 

produkt.  

 

Innan vi påbörjade vårt arbete hade vi förväntningar på att hitta symboler som kunde visa på 

att iDeal of Sweden förmedlar ett budskap där hög status anses vara viktigt. Detta var också 

något vi fick bekräftat efter att ha analyserat materialet, och fokus låg på materiella ting, resor 

och exotiska och fina platser. Det som vi dock inte hade räknat med är att nästan alla bilder 
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innehåller en uppmaning om att tagga en person som följaren ville dela denna frukost eller 

upplevelse med. Vidare kunde vi komma fram till att det inte endast är olika statussymboler 

som är i fokus och inte heller den produkt företaget vill sälja, utan det vi tydligt kunde se var 

att iDeal of Sweden visar på en viss attityd. En attityd som vi valt att kalla “jag bryr mig 

inte”- attityden. Detta visas genom citat som “ This picture contains 2200 calories and 0 f*cks 

given (..)” och “Sure relationships are cozy and so… But honestly, no guy will never make 

me feel the way I feel about food (...)”. Dessa två citat tycker vi tydligt visar på denna “jag 

bryr mig inte”-attityd och något vi också fann intressant var att majoriteten av bildtexterna har 

mat och att äta mycket mat som fokus. Ett citat lyder “ People who love to eat are always the 

best people (...)” och många av texterna indikerar på att man ska älska att äta. Företaget 

uttrycker sig som att de är medvetna om det ideal som råder, men att man samtidigt inte bryr 

sig. Dock skapas en motsägelsefullhet när de skriver “When you realise it’s almost 300 days 

until you’ll be wearing a bikini again” (...)” detta visar att företaget anser att man bör bry sig 

om hur man ser ut och tänka på sin kropp och vad man stoppar i sig, men samtidigt uttrycker 

dem sig på ett sätt där man inte ska bry sig. Detta bidrar till en förvirring och en 

motsägelsefullhet. Denna attityd var något som överraskade oss och som vi inte hade räknat 

med att komma fram till. Vi har i vår diskussion och analys konstaterat att företaget säljer mer 

än bara en produkt, de säljer också in en livsstil, men något de också gör är att förmedla en 

attityd, en attityd som egentligen inte har någon som helst koppling till de produkter som 

säljs.  

 

Exotiska miljöer 

Många av bilderna är som vi konstaterat tagna i exotiska miljöer vilket ger en bild av att 

personen har råd och tid att kunna resa. I de flesta bilderna visas en lyxig miljö upp, dock kan 

vi inte påstå att iDeal of Swedens produkter skulle kunna klassas som exklusiva eller lyxiga 

produkter då priset ligger mellan 299:- och 399:-. De använder sig, i sina bilder de publicerar, 

av andra föremål som på något sätt konnoterar lyx och kan genom detta höja sin egen status. 

Vi vill likna detta med en reklamfilm från icke-exklusiva bilmärket Hyundai. Messaris (1997) 

beskriver reklamfilmen som föreställer två elegant kvinnor som står och väntar utanför en 

lyxig restaurang när en Hyundai-bil kör upp framför dem och ut ur bilen stiger en stilig man i 

kostym. Detta var ett försök från Hyundai att försöka höja deras status och förändra 

uppfattningarna om varumärket genom att använda element och attribut av lyx i deras 

reklamfilm. Detta är något vi kan koppla till iDeal of Swedens kommunikation på Instagram 

då de placerar sina produkter i exklusiva miljöer för att höja statusen på sina egna produkter.  
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För att kunna resa krävs ett stort ekonomiskt kapital, och genom att ständigt publicera bilder 

som är tagna i exotiska och fina miljöer kan det tolkas som om det vore en självklarhet att 

kunna resa vart man vill, när man vill. Vi tror att detta kan sätta en press på de som inte kan 

resa, men också på de som inte gillar att besöka nya platser och vara äventyrlig. I studien 

“Status of mind” där man undersöker psykisk ohälsa kopplat till sociala medier, kan sociala 

medier leda till orealistiska förväntningar på ungdomar, där en känsla av otillräcklighet inte är 

ovanligt (Macmillian, 2017). Detta sker som en reaktion på att ungdomar tenderar att jämföra 

sig med andra. Detta kan kopplas till de bilder iDeal of Sweden publicerar från olika platser i 

världen, som möjligen kan ge en känsla av att missa något, om man inte besöker dessa platser.  

 

Lyxkonsumtion 

Återkommande accessoarer är som vi nämnt främst smycken som tycks vara diamantringar 

och diamantörhängen och exklusiva handväskor. Som konstaterats är dessa alla symboler för 

kvinnlighet men de kan också kopplas samman med social status då dessa accessoarer kan 

indikera på att man har en hög ekonomisk status. I stuiden av Jennie Kidd och Gunilla Birck 

(2005) visar resultatet att unga människor i högre utsträckning bryr sig om hur andra uppfattar 

en och anser att status är något som är viktigt. Undersökningen visar att alla medverkande 

anser att lyx är viktigt, men att den ter sig i olika former. För de äldre medverkande är lyx 

starkare kopplat till att kunna unna sig en bättre livskvalitet i form av mat, hem och dryck. För 

de unga är det i högre utsträckning viktigt att konsumera lyxprodukter för att kunna visa upp 

det för andra. De bilder vi analyserat från iDeal of Swedens Instagramkonto är först 

publicerade av influencers som främst är unga tjejer. Vi kan göra en koppling mellan den 

livsstil som visas upp på iDeal of Swedens konto och hur unga ser på lyx och varför det är 

viktigt. Vi kan anta att genom att ständigt se dessa bilder skapas också att större behov av att 

ha, inte bara för att visa upp en specifik livsstil men också för att passa in. Clark et. al, (2006) 

menar att statussökande konsumenter handlar utifrån vad de tror att andra upplever ha en hög 

status. Människor är rädda för att göra fel inköp och anpassar sig därför ett vad normen säger 

att hen bör ha. Något vi finner intressant och värt att lyftas är att alla bilderna är tagna från 

olika influencers, utom två av bilderna som är tagna av samma person, men ser snarlika ut och 

visar upp samma livsstil. iDeal of Sweden väljer att publicera dessa bilder som alla säljer in 

en och samma livsstil, en livsstil bestående av lyx i form av materiella ting och resor. Vi kan 

på så sätt anta att bilderna främst riktar sig mot unga, då konsumtion kopplat till status är 

något många strävar efter och anser vara viktigt.  
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“Tag your bestie” 

I de flesta bildtexterna uppmanas följaren att tagga en vän eller partner, genom dessa 

uppmaningar förväntas individen ha en bästa vän eller en partner. Något vi finner intressant är 

att de uttrycker sig på ett sätt som att man inte behöver bry sig speciellt mycket om sina 

relationer och att man kan ta sina relationer lite för givet. Genom en del bildtexter visar iDeal 

of Sweden upp en attityd där relationer kommer på andra plats, alltså inte det som anses vara 

det viktigast. Vidare kan detta tolkas som att personen bakom texten har vänner eller en 

partner som hen inte behöver värna om, de kan tas för givet. Vi ser även här att “jag-bryr-mig-

attityden” visar sig igen.  

 

iDeal of Sweden 

En influencer är en person med många följare på sina sociala kanaler och som därigenom kan 

vara med och påverka och influera sina läsare och följare. Ur vår analys tycks vi kunna likna 

företaget med att vara en influencer. Vi är medvetna om att det finns en uppenbar koppling till 

influencer och iDeal of Swedens konto, då de marknadsför sig på detta sätt. Det vi vill lyfta 

fram utöver denna uppenbara koppling är att företagets Instagramkonto liknar mer ett konto 

med huvudfokus på att influera och inspirerar snarare än att visa upp sina produkter. iDeal of 

Sweden producerar ett innehåll på sitt konto som visar på en en viss social status. Vi har 

genom denna studie kunnat besvara våra tre frågeställningar och vår övergripande fråga. 

Vissa resultat var väntade, som att det kvinnliga idealet visas och förstärks genom dessa 

bilder, men något som kom att överraska oss var den attityd bildtexterna förmedlade. Vidare 

finner vi det intressant att alla bildtexter också är skrivna på engelska, detta förmodligen på 

grund av att influenserna är från olika delar av världen, men också för att locka en större 

målgrupp. Som studien genomgående har belyst så påverkas unga i högre utsträckning av sin 

omgivning och influenser från den. Instagram är ett forum där individen kan visa upp en viss 

bild av verkligheten och visa upp den bild man vill att andra ska ha om en. IDeal of Sweden 

är ett relativt nystartat företag som använder sig av detta forum för att kommunicera med sina 

följare och för att marknadsföra sina produkter. Vi kan efter att ha undersökt vårt syfte med 

studien se att också iDeal of Sweden bidrar till att konstruera en bild av verkligheten och vi 

har i vår studie belyst hur detta ser ut.  
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8.1  Studiens bidrag till fältet  

Begreppen influencer och influencer marketing är relativt nytt, trots detta har en hel del 

forskning utförts inom ämnet. Fler och fler företag ser detta som ett sätt att marknadsföra sitt 

varumärke genom och på så sätt få en större räckvidd. Vår uppsats har dock sitt fokus på hur 

bilder och texter konstrueras på sociala medier med fokus på Instgram. Vi anser att det är just 

innehållet och vad det förmedlar, på sociala medier, som är intressant. Vi valde ut det relativt 

nystartade företaget iDeal of Sweden och undersökte 17 av de bilder som fanns publicerade 

på deras Instagramkonto för att se eventuella mönster och vad de kunde indikera och peka 

mot. Det vi kunde konstatera ganska fort var att det fanns återkommande teman inom både 

bilderna och texterna och att de alla berörde området status. Vår uppsats har bidragit med 

information om hur iDeal of Sweden, som använder sociala medier som deras främsta 

marknadsföringskanal, kommunicerar med sina följare. iDeal of Sweden säljer mobilskal och 

andra mobilaccessoarer, ändå finns det många andra symboler med i de bilder som finns 

publicerade på kontot. Vi har gett en inblick i hur företaget sänder ut ett budskap till följarna 

som handlar om mer än bara själva produkten. Det som kunnat konstaterats är att en viss 

attityd speglas utifrån dessa bilder och texter, en attityd som det skulle vara intressant att 

undersöka om det kan appliceras och syns på andra företag som använder sig av liknande 

strategier och kanaler. Det har inte utförts mycket tidigare forskning kring hur företag 

konstruerar sitt innehåll på sociala medier för att marknadsföra sin produkt och vår uppsats 

kan inte generellt säga något om företags innehåll på sociala medier, men har gett en inblick i 

hur detta kan se ut.  

 

Ett problem som finns i en kvalitativ innehållsanalys är att det aldrig går att komma ifrån 

tolkarens egna erfarenheter vid analysering av materialet (Østbye et al., 2008). Vi kan heller 

inte säga något om hur mottagarna tolkar materialet eller vad sändaren, i detta fall, iDeal of 

Sweden vill säga med bilderna och bildtexterna. Hur vi valt att tematisera materialet påverkar 

också resultatet och hade andra teman valts kunde resultatet sett annorlunda ut. En annan brist 

vi kan se med undersökningen är att det under dem senaste veckorna publicerats många bilder 

på alkohol eller texter som handlar om alkohol på iDeal of Swedens Instagramkonto. Detta 

efter att vi utfört vår analys. Hade vi tagit med dessa bilder hade vi kanske också hittat andra 

attityder och fenomen, vilket eventuellt hade påverkat vårt resultat. Val av teorier påverkar 

och vinklar också resultatet, dock valde vi noggrant ut teorier som vi ansåg skulle kunna säga 

oss mest om vårt material anpassat efter våra frågeställningar. Vi såg också till att använda 
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oss av teorier som är väl beprövade i liknande analyser, för att göra studien mer trovärdig. 

Hade vi valt att använda oss av andra teorier hade vi eventuellt kommit fram till andra 

fenomen i vårt innehåll och vi kan nu i efterhand se att de hade varit intressant att utföra en 

retorisk analys för att fördjupa oss i bildtexterna och hur de är konstruerade. Retoriken är 

läran om talekonst och har som främsta syfte att övertala och därför hade det varit spännande 

att på djupet analysera om bildtexterna är konstruerade för att övertala och i så fall hur. En 

annan teori som skulle kunna ha använts i vår undersökning är dagordningsteorin. Teorin 

används främst i nyhetssammanhang och handlar om att medierna bestämmer över vad som 

samhället ska tycka är mest värt att diskutera. Skulle den teorin appliceras i vår studie skulle 

motsvarigheten kunna vara hur influenserna sätter trender för en livsstil som eftersträvas. Då 

hade också studien fått ett större fokus på influencers och deras påverkan på följare. 

 

8.2  Förslag till vidare forskning  

Då vår uppsats inte gör något anspråk på att säga något om hur mottagaren uppfattar och 

tolkar materialet, vore det intressant för vidare forskning att undersöka och analysera hur detta 

tolkas av mottagarna. Vi kan inte heller säga något om vad sändaren har för syfte med 

bilderna och texterna, något som också skulle vara intressant att undersöka. Vi anser att vår 

studie har lagt en bra grund för vidare forskning inom fältet där fokus istället skulle kunna 

ligga på hur stark påverkan detta innehåll har för mottagarna. Vårt intresse för studien grundar 

sig i att vi tycker sociala medier och dess påverkan är intressant. Ungdomar är en stor 

målgrupp på sociala medier och de befinner sig också i en ålder där de är som mest 

lättpåverkade av faktorer från sin omgivning.  

 

Vidare anser vi att det vore intressant att undersöka om denna attityd och form av innehåll 

förekommer på företag som använder sig av Instagram som deras främsta 

marknadsföringskanal. Exempelvis skulle undersökningen kunna ha sitt fokus på om denna 

strategi används mot en specifik målgrupp och i så fall vad detta beror på.  

 

Genom att använda Instagram som plattform för att marknadsföra sin produkt får företag en 

större räckvidd och når därmed fler människor och potentiella kunder. Det vore även 

intressant att undersöka hur de kommunicerar med sina influencers och hur samarbetet ser ut 

mellan iDeal of Sweden och deras influencers för att få en större kunskap och djupare inblick 
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inom fältet. Förhoppningsvis kan denna uppsats komma att inspirera för vidare forskning 

inom fältet social status och marknadskommunikation.  
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Analysschema 
 

Bild Skönhet/ 
kvinnlighet 

Mat och 

dryck 
Shopping Miljö Relationer Attityd 

1 D:Solbrända 

händer.  
 
K&S:anses vara 

vackert att vara 
solbränd, personen 

har varit på resa. 
 

 

D:Pizza på 

restaurang. 
 
K:ha råd att äta 

ute. 

D:Mobilskal från ioS. 
 

K:Råd med iphone, 

trendigt.  
 

S:Statussymbol. 

D:Italiensk 

pizza,marmorbord. 
 
K:resa i Italien, 

lyxig miljö. 
 

 

D:Pizzan delas 

med någon. 
K:Gilla 

kolhydrater. 

2 
 

D:Frukost, 

restaurang. 
 
K:Råd att äta 

frukost ute. 

D:Mobilskal från ioS. 
 
K:Råd med iphone, 

trendigt. 
 
S: Iphone som 
statussymbol.  

D:Café utomhus, 

marmor- 
bord. 
 
K: Lyxig miljö. 

D:Frukost 

delas med 
bästa 

kompisen. 
 
K:Alla har en 

bästa vän. 

D: Positiv 

inställning. 
 

3 
  

D:Hus. 
 
K:Dyrt hus 
 
S:Status med dyrt 
hus 

D:Stort hus 
utomlands 
 
K:Råd med hus 
utomlands 

D:Att tagga en 
vän/pojkvän. 
 
K&S:Alla har 
en 

vän/pojkvän. 

K:Drömmer om 
att bo fint. 

4 
 

D:Frukost på 

restaurang. 
 
K:Har en stark 
ekonomi.  
 

 

D:Mobilskal från ioS. 
 
K: Iphone, trendigt. 
 
S:Iphone som 
statussymbol. 

D:Restaurang, 

marmorbord. 
 
K&S:Lyxig miljö. 
 

D:Frukost med 

sällskap.  
 
S&K: Har en 
kompis som 

också har tid 

och råd för 
café-besök. 

D:Mat är bättre 

än pojkvän. 
 
K:Tar sina 
relationer för 

givet och inte 

anstränger sig så 
mycket för 

förhållandet. 

5 D:Två smala tjejer i 

solnedgången. 
 
K:De är lyckliga. 
 

 

D:Utomlands. 
 
K::Ha råd att resa. 
 
S:Status, har pengar, 

kan resa, har tid att 

resa. 

D:Havet, utomlands, 

solnedgång, 

studsmatta i vattnet. 
 

D:Tagga en 

vän. 
 
K:Ha någon att 

resa med. 

D:Tagga en vän. 
 
K:Resa bättre än 
partner. 

6 D:Smal tjej, långt 

fint hår, smycken, 
rosett, fixade 

naglar, 

solglasögon. 
 
K:Kvinnlig. 
 
S:Kvinnliga 
symboler, smycken 

och accessoarer.  

 

D:Mobilskal från ioS, 

smycken, 
solglasögon, 

utomlands. 
 
K:Personen har råd 

med detta, iphone. 
 
S:Status att ha 
iphone, ha råd att 

resa, smycken osv. 

D:Exotisk miljö. 
 
K:Råd och tid att 

resa eller bo i 

exotisk miljö. 

D: Har någon 

med sig som 
fotar henne. 
 
K:Förmodar att 
någon är med 

henne. 

D: Få en lika fin 

dag som hennes 
hår. 
 
K:Viktigt att ha 
fint hår. 

7 D:Smal tjej, klädd i 

klänning, mycket 

smink. 
 
K&S:Kvinnlighet.  
 

 

D:Mobilskal från ios, 

klänning, 

diamantörhängen. 
 
K&S:Status att ha 

iphone. 

D:Hemma- 
miljö, soffa med 

flera kuddar. 
 

D:Du antas ha 

ett 

kompisgäng, 
även att du har 

snygga 
kompisar. 

K:Antyder att du 

har ett bra 

självförtroende. 
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K: Status att ha 

snygga vänner.  

8 D:Smal tjej, smeker 

sig själv, mycket 
smink, henna-

tatueringar, fixade 

naglar. 
 
K: Kvinnlighet 
 
S: Symboler som 
tyder på 

kvinnlighet. 

 

D:Smycken, 

klänning, resa till 
paris. 
 
K&S: Eiffeltornet är 
symbol för paris, 

resa. 

D:Paris, hotell nära 

eiffeltornet.  
 
K: Hotell när 

eiffeltornet måste 
vara dyrt. 

D:Antyder att 

du har någon 
som vill bjuda 

dig på en resa 

till paris.  
 
S: Att kunna 

resa betyder 
status.  

K:Att det vore en 

självklarhet att 
kunna åka till 

Paris.  

9 D:Fixade naglar, 

hud, klackar. 
 
K&S: Kvinnlighet.  

 

D:Diamantring, 

högklackade skor, 

bil, rosbukett, päls, 

mobilskal från ioS. 
 
K:Rosa föremål  står 
för kvinnlighet, en 

Volvo. 
 
S:Höga klackar, 

diamantring, rosor, 

hög status. 

D:Volvo-bil 
 
K&S: Personen har 
råd med denna bil, 

pengar.  
 

 

D: Det hör till 

vardagen att köra 

runt i en lyxig bil 

i klackar med en 

diamantring och 
en päls. 
 
K: Min vardag 

består av dessa 
delar, trots att det 

är uppenbart att 

fotot är 
arrangerat. 

10 D:Handväska. 
 
K:Kvinnligt. 

D:Två 
hamburgertallri-

kar. 
 
K: Äts på 

restaurang, två 

personer som 
äter. 
 

D:Mobilskal från ioS, 
handväska. 
 
K: Väska som liknar 
en klassisk Chanel-

väska som står för 

exklusivitet, iphone 
är en statussymbol. 
 

D:Utomhus. 
 
K:Äts på restaurang 

på uteservering. 

K:Middag för 
två. 

K:Går emot att 
kvinnor bör äta 

hälsosamt, men 

samtidigt inte 
bryr sig.  

11 D:Hans och 
hennes.  
 
K:Skillnad på 
könen.  

D:Kaffe och 
muffins. 
 
K:Ute på café. 

D:Mobilskal från ioS, 
klocka, ring. 
 
K:Paret är förlovade, 
mobilskalen är på 

iphone som är 

statussymbol. 

D:Fika, 
marmorbord, 

blommor. 
K:Restaurang 
 
S:Har råd att äta ute 

K:Antas att 
personen har 

en pojkvän. 
.  

K:Alla ska ha en 
bra dag.  

12 D:Fixade naglar 

som är rosa, 
solbränd, ringar. 
 
K:Kvinnligt.   

D:Smoothie.  
 
K:Hälsosam.  
 

D:Mobilskal från ioS. 
 
K:Iphone som 

statussymbol.  

D:Smoothie vid ett 

marmor-bord, 
middag för två.  
 
K: Smoothie till 
middag, tyder på att 

smoothie räcker för 

middag. Hen bör 
inte äta något mer.  

D:Tagga dina 

singelvänner.  
 
K:Du ska ha ett 

kompisgäng, 
som är singlar. 

D:Singel, äter för 

två, smoothies till 
middag. 
 
K:Äta lite, vara 
smal. 

13 D:Solbränd, 
välvårdade naglar, 

vit blus, visar hud.  
 
K:Kvinnlighet, 
oskuldsfullhet. 

 

D:Mobilskal från ioS, 
top, klocka. 
 
K:Iphone som 

statussymbol. 

  

D:Hon ska verka 
vara oskyldig. 
 
K:Kvinnan ska 

vara  
oskyldig.  

14 D:Solbränd hud, 
långa fixade naglar, 

armband. 
 
K:Kvinnligt. 

D:Äter glass. D:Glassdessert med 
extra allt.  
 
K:Dyr, lyxig glass. 

D: Utomhus. D:Två personer 
som äter 

likadana 
glassar.  
 

K:Vara smal till 
sommaren, inte 

behöva bry sig 
under höst/vinter. 

Man kan ej vara 

tjock i bikini. 
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K:Har en vän 

att äta glass 
med. 
 

15 D:Rosa 
solglasögon, och 

mobilskal, väska. 
 
K:Kvinnlighet. 

D:Fika, baguette 
och svalkande 

drycker. 
 
K:Två personer 

som delar på en 

baguette.  

D:Solglasögon, 
handväska, mobilskal 

från ioS.  
 
K:Guessväska,  och 

iphone som 

statussymbol. 

D:Restaurang, fika 
för två, marmorbord. 
 
K:Marmor 
konnoterar 

exklusivitet. Råd att 

äta ute.  

D:Tagga din 
bästa kompis. 
 
K:Alla har en 
bästa vän.  

D:Onsdagar är 
till för att 

spenderas med 

vänner. 
 
K:Alla har 

vän/vänner att 
spendera sin 

onsdag med. 

16 D:Två smala tjejer 

med långt hår. 
 
K: Kvinnlighet. 
 

 

D:Resa. 
 
K: Har råd med resa 

till en exotisk plats.  

D:Exotisk miljö. 
 
K:Har råd att resa. 

D:Tagga någon 

att resa med. 
 
K:Du ska ha 

någon du vill 

resa med.  

D: Resa är livet 

men du vill ha 

någon som älskar 

dig lika mycket 

som dem älskar 

att resa. 
 
K:Man ska älska 

att resa. 
  

17 D: Handväska. 
 
K: Kvinnlighet. 

D:Fika 
 
K:Fika för två. 
Semla, kaffe, 

och 

budapesttårta. 

D:Handväska, 

mobilskal från ioS. 
 
K: Handväska och 

iphone som 

statussymbol.  

D:Café utomhus i 

solen. 
 
K: Råd att kunna 

fika ute.  

D:Människor 

som älskar att 
äta är de bästa 

personerna.  
 
K: Inte rädd för 
att äta onyttigt.  

K:Man ska gilla 

att äta. 
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