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1. Inledning 

Youtube kan ses som en ny plattform för underhållning och avkoppling (Nordicom 2017). När det är 

dags att koppla av framför skärmen kan en åskådares förväntan av sin favorit-Youtubers uppdatering vara 

att bli matad av just underhållning och inte att bli uppmuntrad till köp. En videoblogg kan vara vad en 

åskådare tittar på där Youtubern berättar om sin dag eller sina känslor. När åskådaren matas av denna 

underhållning utsätts den även för mängder av reklam.  

 

Vi valde att studera videobloggar när vi började titta på Youtube av en annan anledning och upptäckte 

hur mycket reklam som på olika sätt förmedlas i vloggar. Vår inställning var från början att vloggen är en 

dokumentation av en persons vardag men vi märkte att produkter och märken väldigt ofta 

rekommenderas i vloggar. Av detta väcktes vårt intresse för ämnet vilket blev en ingång till vår uppsats.  

 

Gör en Youtuber reklam är denna en influencer som sysslar med social-media marketing inom influencer 

marketing (Tapinfluence u.å). Detta är en funktion i sig som sker på många sociala medier idag. Vi vill 

med denna uppsats belysa att vloggen i sig har en betydande grund gällande influencers marknadsföring. 

 

1.1 Bakgrund 

Konsumtionen inom detaljhandeln ökade mellan 2005 och 2015 enligt Konsumtionsrapporten: 

2016.  Skor, kläder, restaurangbesök och inredning är några exempel på köp som ökat under denna period 

(Roos 2016, s. 6). En anledning till den ökade konsumtionen kan vara att bloggar och sociala medier på 

2000-talet blivit populärt i samhället. Detta gav privatpersoner möjligheten att dela med sig av innehåll ur 

sitt vardagsliv (Fuentes 2016, s. 44f) som allmänheten kan ta del av. Samtidigt ser man en ökad 

reklamtrötthet bland Sveriges befolkning. Väldigt få har en positiv inställning till reklam, både till den 

traditionella men även den på sociala medier (Pitkänen 2017, s. 17), exempelvis banners och annonser. 

Som ännu ett bevis på reklamtrötthet har folk börjat använda adblockers för att ta bort dessa annonser 

(Sandberg & Martínez 2017a, s. 23). På grund av reklamtrötthet försöker företag hitta nya sätt att nå fram 

utan att stöta bort publiken (Sandberg & Martínez 2017a, s. 23) vilket på grund av den ökade aktiviteten 

på sociala medier lett till så kallad social-media marketing inom influencer marketing. 

 

Marknadsföring via influencers på sociala medier ökade mellan 2015 och 2016 (Frick 2017). Denna sorts 

marknadsföring innebär att en person med många följare på sociala medier influerar sin publik (Dalquist 

& Wadbring 2017, s. 8) med personliga rekommendationer om olika produkter till sina följare (Uzunoğlu 

& Misci Kip 2014, s. 592). En influencer kan finnas på medieplattformar som Instagram eller Youtube. 
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En av de största anledningarna till att detta fungerar som reklam är för att produkten marknadsförs på ett 

sätt där det framstår som att de själva står för åsikterna kring produkten och att det känns äkta (Martner 

2017, s. 32). Följarna tror på vad en influencer säger när den visar upp och rekommenderar en produkt 

eller ett märke då den verkar autentisk och ärlig (Westenberg 2016, s. 8f). 

 

Youtubers delar upp sina olika sorters videos i diverse kategorier. En av dessa är vloggar och det 

innefattar videos där en Youtuber dokumenterar sin dag, ungefär som bakom kulisserna i dagboksform 

(Griffith & Papacharissi 2010). En vlogg är en förkortning av videoblogg (TechTerms 2011) och uppkom 

runt början av 2000-talet. Det är en plattform som är enkel för privatpersoner att använda för att 

producera och publicera innehåll (Olsson 2017, s. 14). Det finns flera typer av vloggar och de vanligaste 

är instruktionsvideos, reseuppdateringar eller personliga kommentarer. Människor som skapar vloggar 

kallas för vloggare och innehållet skiljer sig från person till person. Vissa lägger upp videos bara för att 

det är roligt medan andra har det som sitt jobb och inkomstkälla (TechTerms 2011). 

 

Innehåll som skapas exempelvis av en vloggare ger utrymme till respons av olika slag, såsom 

kommentarer, vilket kan skapa identifikation med vloggaren och andra som tittar på videon. Företagen 

som äger medieplattformarna använder sig utav inbyggda funktioner som låter tittaren uttrycka vad den 

tycker och tänker. Några exempel på inbyggda funktioner som finns på Youtube är att man kan 

prenumerera på en Youtuber, man kan dela deras videos och så vidare. En Youtuber uppmanar tittarna till 

att ta del av dessa funktioner exempelvis genom att säga att de ska prenumerera på deras kanal. Detta gör 

de för att skapa mer uppmärksamhet kring sig själva då det lockar fler tittare och även företag som vill 

marknadsföra sina produkter. Denna marknadsföring sker genom sponsringskontrakt, samarbeten och 

reklam. Företagen använder sig av personer som har en målgrupp där deras produkter är relevanta. Ska 

man göra reklam för exempelvis kläder bör företaget använda sig av en Youtuber som kan göra olika 

typer av videos där de använder, rekommenderar och visar upp kläderna. Eftersom det är interaktioner 

mellan människor och finns sätt för tittarna att ge respons på det dem ser så kan företagen även hålla koll 

på senaste trenderna. Företagen gynnas alltså av att använda sig av personer som har många följare och 

syns mycket på sociala medier (Sandberg & Martínez 2017b, s. 69). 

 

1.2 Syfte 

Den forskning vi tagit del av kring influencers och reklam i sociala medier handlar för det mesta om en 

influencer som förebild och varför influencer marketing är en bra strategi för marknadsföring. Oavsett om 

det skrivs kring det i en Youtube-kontext eller inom andra sociala medier. Det pratas sällan om videon i 

sig och dess stil trots att exempelvis vloggens format kan ha stor betydelse för marknadsföringen. Detta 

anser vi är intressant att bidra med till forskningen. 
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När man väljer att titta på en vlogg kan det vara för att man vill se en influencers vardagsliv och det som 

händer bakom kulisserna jämfört med andra typer av videos. Det är intressant att tittaren kanske inte 

räknar med att det ska finnas reklam i en vlogg då de är reklamtrötta men vi menar att reklamen finns där 

ändå och att det är vloggens stil som gör att reklamen når fram extra effektivt. I de andra typerna av video 

är det mer troligt att reklam ska förekomma och därför kanske man inte tar den till sig på samma sätt, 

eftersom att man räknar med att det är en del av den typen av video. Dock räknar man som sagt inte med 

att det ska vara reklam i en vlogg, det ska endast handla om deras vardagsliv. Detta är ett smart sätt att 

marknadsföra sig på och vi vill undersöka om vloggen som format har en bidragande roll i det hela. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers marknadsföring förstärks av metoder som 

kännetecknar en vlogg. De metoder vi vill lyfta fram är de dokumentära dragen, retorik samt handhållen 

kamera och halvbild. Vi kommer att analysera delar ur tre Youtubers vloggar som enligt oss uttrycker 

reklam. Exempelvis när de använder eller nämner produkter, tjänster, varumärken eller restauranger. 

Genom teorier kring dokumentärfilm, retoriska tillvägagångssätt inom rörlig bild samt halvbildens och 

handkamerans funktioner kommer vi undersöka hur dessa delar förstärker influencers marknadsföring i 

vloggar. Vi har förhoppningen att dessa teorier kan hjälpa oss att visa hur vloggens form förstärker en 

influencer när den gör reklam. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi tittar i denna uppsats på vloggens uttryck och inte på de bakomliggande anledningarna till varför 

vloggen ser ut som- och innehåller vad den gör. Vi väljer exempelvis inte att nämna varför vloggaren valt 

att filma med handkamera eller varför de tittar in i kameran. Vi skriver istället hur deras blick i kameran 

kan tolkas eller hur handkameran bidrar till ett visst uttryck. Vi är medvetna om att man i denna typ av 

video kan manipulera innehållet så att det framställs så som man vill för att göra en mer lockande video. 

Man kan göra aktiva val gällande vad man tar med och och inte men som sagt väljer vi endast att titta på 

vad som uttrycks i den färdiga filmen. Vi är även medvetna om att film kan ses som antingen en spegling 

av verkligheten eller ett återskapande av den. I denna uppsats tar vi inte ställning till detta utan menar att 

vloggens form uttrycker något som ser verkligt ut. Det kan alltså betyda att vloggen antingen är 

manipulerad eller ej vilket för oss inte spelar någon roll då vi endast tittar på vloggen utifrån och inte 

vilka val som gjorts. 

 

Vi vill förtydliga att vi endast analyserar vloggens form och inte en influencer eller reklamen i vloggen. 

Vi nämner en influencer och dess marknadsföring då detta är vad vi menar blir förstärkt av formen i 

vloggen. De delar som enligt oss innefattar reklam är de delar vi undersöker för att beskriva att formen vi 
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pratar om finns på dessa delar. När det gäller materialet avgränsar vi oss till att endast titta på de delar i 

vloggarna som vi anser uttrycker reklam genom att de antingen pratar om eller visar upp en produkt eller 

ett företag. Vi förklarar detta mer ingående under 4.1 Urval och material.  

  

Vi är även medvetna om att det finns Youtubers som är anti-konsumistiska och att hela Youtube inte ser 

likadant ut gällande inställning till reklam eller hur man jobbar med det. Vi fokuserar endast på tre 

Youtubers när vi gör vår analys och argumenterar för vloggens form. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av den tidigare forskning vi tagit del av samt redovisning kring 

vilka teoretiska utgångspunkter som kommer användas i analysen. Därefter diskuteras valet av material 

och metod. Analysen som sedan kommer är är indelad i två olika moment. I det första beskrivs exempel 

som enligt oss uttrycker reklam i utvalda vloggar. Dessa delas upp efter respektive Youtuber som vi i 4.1 

Urval och material närmare beskriver. Detta gör vi för att klargöra vilka delar av materialet vi tänker 

analysera genom våra teorier och vilka delar vi tolkar som reklam utifrån vår tidigare forskning. I det 

andra momentet analyseras dessa exempel utifrån respektive teori. Avslutningsvis förs en redovisning 

och diskussion kring resultatet av analysen samt uppsatsen i stort. 

 

1.5 Förkortningar 

Nedan följer förkortningar på vloggar som används i arbetet. Dessa finns för att undvika långa titlar på 

vloggar i den löpande texten. Detta kan även ses som en lathund för att hitta rätt videoklipp när 

förkortningarna anges.  

 

• Jon Olssons vloggar: 

”Iphone 7” - THE NEW IPHONE 7 PLUS!! | VLOG 158 

”Lambo” - JANNI DRIVES THE 800HP+ LAMBO | VLOG 241 

”Selfie cam” - STOCKHOLM AND THE ULTIMATE SELFIE CAM | VLOG 168 

”Toys” - WHAT'S A MAN WITHOUT HIS TOYS? | VLOG 74 

 

• Linn Ahlborgs vloggar: 

”Favoriter” - Favoriter i garderoben + PÄLSJACKOR FRÅN MIN EGNA 

KLÄDKOLLEKTION!!! 

”Hår” - VLOGG | MITT NYA HÅÅÅÅÅR 
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”Phil’s Burger” - Stockholm och Phil’s Burger med Frida och Jennifer 

 

• Therese Lindgrens vloggar: 

”Anders” - ANDERS!!! 

”Clementiner” - RÅKAR KÖPA 1000 CLEMENTINER 

”Flyttar” - NU FLYTTAR VI! 

”Muff” - VAR KÖPER MAN MUFFEN 

”Polisen” - BLIVIT TAGEN AV POLISEN 

”Shoppa” - SÄMST PÅ ATT SHOPPA 

”Slime” - GÖR VÄRLDENS GLITTRIGASTE SLIME 

”Veckovloggen” - Veckovlogg: SISTA VECKOVLOGGEN 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs relevant fakta utifrån forskningsläget inom ämnet samt hur vi förhåller oss till 

detta. Det kommer att behandla begrepp såsom exempelvis reklam, influencer marketing, parasociala 

relationer och social interaktion. Detta är alltså också en genomgång av återkommande begrepp och för 

att öka förståelsen av uppsatsen.  

 

2.1 Reklam 

Förmedlingen av reklambudskap, medieanvändande och konsumenters beteende har förändrats av 

digitaliseringen av mediemarknaden. Mediekonsumtionen har till stor del förflyttats till sociala medier 

och därför har reklambudskapen gjort likadant. Nya reklamlösningar har skapats och reklambudskapen 

har blivit individualiserade (Ohlsson & Facht 2017, s. 8). Antalet fällda influencers som inte märker sina 

reklamsamarbeten har ökat de senaste åren. Endast två influencers fälldes 2015 till skillnad mot 2017 då 

det tagits 22 fällande beslut . Influencers kommenterar detta med att de alltid vill märka de videos som är 

samarbeten men att de försöker hitta en bra balans där lagarna inte finns eller är otydliga då de annars 

skulle behöva märka sina liv (Karlén 2017). Detta belyser ett av våra metodproblem, att det är 

problematiskt att utifrån veta vad som är reklam och inte i en vlogg, som vi djupare går in på i det 

kapitlet.  
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2.1.1 Öppen reklam 

Reklam finns överallt i vårt samhälle och kan se ut på olika sätt (Dalquist & Wadbring 2017, s. 7). 

Marknadsföring innebär reklam för ett företag, för ett företags tjänster och produkter eller de budskap ett 

företag står för (Söderman 2017, s. 75f). Marknadsföring kan se ut på många sätt och det är vanligt att 

den riktas till unga då de är köpstarka, har inflytande på föräldrars köp och kan föra vidare information 

om produkterna till vänner. Man talar om att det finns två former av reklam, öppen och dold (Dalquist & 

Wadbring 2017, s. 7). 

Den vanligaste formen av öppen reklam är de traditionella reklamannonser företag betalar för. Ett 

exempel på en annan typ av öppen reklam är sökordsmarknadsföring, det innebär banners eller annonser 

på internet som dyker upp högst upp vid en sökning. Dessa sätt att marknadsföra sig på är klart och 

tydligt öppen reklam då de flesta förstår att det är ett företag som gör reklam för sina produkter och 

tjänster (Dalquist & Wadbring 2017, s. 7). 

Det finns en marknadsföringslag som säger att all marknadsföring ska utformas och presenteras så det 

tydligt framgår att det är marknadsföring (Pitkänen 2017, s. 12). Det ska alltså vara enkelt att skilja på 

vad som är annat innehåll och åskådaren ska direkt kunna avgöra om det är reklam. Skulle det vara ett 

innehåll som inte tydligt framgår som reklam måste det markeras så att åskådaren ändå kan förstå att det 

är reklam. Exempelvis genom att lägga till grafiska element som färg eller text som tydligt visar detta 

(Trotzig 2017, s. 67f). Dessa regler innefattar också att reklam som görs åt ett företag genom en annan 

person, exempelvis en bloggare, också måste förhålla sig till de regler som finns inom marknadsföring 

(Söderman 2017, s. 75f). Det är även viktigt att tänka på den angivna målgruppen. Exempelvis om det är 

till barn eller tonåringar måste man ta hänsyn till att de inte är lika medvetna som vuxna när det gäller att 

hålla isär reklam och vad som är annat innehåll (Trotzig 2017, s. 67f). 

Reklam är alltså olika meddelanden som skickas ut genom medier för att marknadsföra en tjänst eller 

produkt. Det händer dock att denna marknadsföring övergår i en form av dold reklam då de flesta i 

samhället tröttnat på den öppna reklamen. Det är ett sätt för företagen att nå ut på ett mer innovativt sätt 

utan att man ska uppleva det som reklam (Pitkänen 2017, s. 11). 

 

2.1.2 Dold reklam 

Dold reklam har ökat rejält det senaste decenniet då internet och sociala medier utvecklats (Sandberg & 

Martínez 2017a, s. 21f). Det finns även två andra anledningar till denna ökning. Till att börja med är 

många trötta på traditionell öppen reklam vilket fört med sig att dold reklam blivit ett sätt att ändå nå ut 

till folket. Den andra anledningen är att man idag ser på on demand-tjänster som Netflix, Viaplay 

etcetera. Detta har lett till att tv inte längre fungerar som plattform för marknadsföring lika bra som förr. 
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Annonsörer har alltså nästintill blivit tvungna att hitta nya sätt att marknadsföra sig på för att nå ut 

(Sandberg & Martínez 2017a, s. 23).  

Några exempel på dold reklam är produktplacering, native advertising, branded content och influencer 

marketing (Sandberg & Martínez 2017a, s. 21f). Native advertising är annonser som visas i sociala 

medierdyker upp i flöden som att det skulle vara ett vanligt inlägg från en privatperson. Den enda 

skillnaden är att det måste märkas som sponsrat innehåll i en anknuten text (Pitkänen 2017, s. 15f). 

Branded content är ett samarbete mellan medier och en annonsörer. I grund och botten handlar det om 

reklam som ser ut som vanliga artiklar eller inlägg, likt native advertising. Det som skiljer dem åt är att 

branded content inte behöver handla om företaget eller deras tjänster och produkter, snarare sådant som 

företaget vill förknippas med (Pitkänen 2017, s. 16). Dold reklam kan även exempelvis synas i spel och 

på Youtube.  

Det finns många varianter av dold reklam vilket skapar svårigheter när man ska avgöra vad som faktiskt 

är dold reklam och inte (Dalquist & Wadbring 2017, s. 8). Dold reklam kan betyda flera saker, dels kan 

den vara dold då det är svårt att avgöra om det är reklam eller ej och dels genom att det är svårt att veta 

vilket innehåll som är sponsring respektive produktplacering (Sandberg & Martínez 2017a, s. 25). Man 

kan säga att sponsring är mer en typ av öppen reklam vilket är vanligt att se på TV. Det kan exempelvis 

innebära sponsring av ett helt program eller delar av ett program. Produktplacering kan man däremot se 

som en typ av dold reklam. Företaget betalar för att få synas med sin produkt eller sitt varumärke i en 

film eller liknande. Det måste alltid framgå både före och efter ett program eller en film om det används 

sponsring eller produktplacering (Pitkänen 2017, s. 16)  

Produktplacering används idag även på andra sätt. Det kan exempelvis vara genom en influencer eller i 

ett spel. Detta beror på att det finns många nya plattformar företagen kan använda för att nå ut till sina 

konsumenter. Produktplacering går ut på att inte synas och därför räknas det inte som ett försök till 

påverkan på ett argumenterande sätt. Då det ofta inte framgår klart och tydligt vem eller vilka som är 

avsändare kan det ses som dold reklam och påverkan sker oftast omedvetet (Modig & Söndergaard 2017, 

s. 53).  

Dold reklam har funnits länge men fått extra mycket uppmärksamhet igen då det i och med 

digitaliseringen blivit mer utbrett (Dalquist & Wadbring 2017, s. 9). Det är inte godkänt enligt svensk lag 

att använda dold reklam och det finns även en etisk fråga kring huruvida det är ett rimligt sätt att 

marknadsföra sig på. Det man kan konstatera är att företagen försöker gå runt lagstiftningen och 

människors kritiska tänkande kring reklam för att kunna påverka konsumenter undermedvetet eller så det 

inte ska synas att det är reklam (Sandberg & Martínez 2017c, s. 50). 

Vi fokuserar inte i denna uppsats på vad som är ett korrekt sätt att marknadsföra sig på men vi menar att 

den öppna och dolda reklamen är en utgångspunkt till vår uppsats. Reklamen existerar i vloggarna oavsett 
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om den är dold eller öppen och oavsett om det är rätt eller fel. Vi förhåller oss till reklamen som ett 

redskap när vi analyserar för att kunna undersöka hur vloggarnas form förstärker marknadsföringen som 

sker genom en influencer. Det känns därför logiskt att undersöka de delar som faktiskt uttrycker 

marknadsföring. I vloggarna sker detta enligt oss antingen genom dold eller öppen reklam. 

 

2.2 Influencer marketing  

Influencers, ibland kallat opinionsledare, är en del av dagens marknadsföringsbransch. Detta är personer 

på sociala medier med många följare som kan ha inflytande på sin publik (Dalquist & Wadbring 2017, s. 

8) då de ofta berättar om sina upplevelser av märken eller produkter för sina följare (Uzunoğlu & Misci 

Kip 2014, s. 592). Företag har upptäckt hur effektiv marknadsföring via influencers är (Uzunoğlu & 

Misci Kip 2014, s. 592) då influencers uppladdningar sprids hastigt på internet genom deras kanaler med 

många följare (Westenberg 2016, s. 10). Då ett företag betalar en influencer för att marknadsföra sig 

kallas detta influencer marketing. Inom influencer marketing kan man använda sociala medier, vilket man 

kan kalla för social-media marketing, där företaget använder en influencers kanaler på sociala medier för 

att synas (Tapinfluence u.å) 

I marknadsföring via influencers i sociala medier, exempelvis bloggare eller vloggare, är innehållet mer 

personligt än redaktionellt. Innehållet ser inte ut som traditionell marknadsföring, det kan bakas in i det 

personliga innehållet i exempelvis vloggen. Trovärdigheten ökar om materialet inte är perfekt, 

exempelvis perfekta bilder eller stavfel. Tanken med marknadsföring via en influencer är att det ska se ut 

som något annat än marknadsföring (Dalquist & Wadbring 2017, s. 8). 

Kändisar i traditionell media kan jämföras med influencers på sociala medier men enligt undersökningar 

bland amerikanska ungdomar identifierar sig unga mer med Youtubers än med traditionella TV- och 

filmkändisar. De kan relatera mer till dem än Hollywoodkändisar vars livvstil ser helt annorlunda ut 

(Westenberg 2016, s. 8). Om en Youtuber har sidor som en följare gillar är det möjligt att de identifierar 

sig med denna och kopierar deras beteende då människor tenderar att kopiera beteende från människor de 

tycker om eller kan relatera till (Westenberg 2016, s. 8f). Influencers påverkar människor i samma 

intressekultur som en själv då följarna är intresserade av samma saker (Uzunoğlu & Misci Kip 2014, s. 

592). Den kanske största skillnaden jämfört med att marknadsföra med traditionella kändisa är att 

influencers styr innehållet och kontakten med åskådaren själv och försöker få det att se pålitligt ut. 

Produkten marknadsförs på ett sätt där det framstår som att de själva står för åsikterna kring produkten 

och att det känns äkta (Martner 2017, s. 32). Följarna tror på vad vloggaren säger när den visar upp och 

rekommenderar en produkt eller ett märke då den verkar autentisk och ärlig. En sak som ökar deras 

trovärdighet och som många Youtubers gör för att visa att de inte döljer något är att döpa sina sponsrade 

videos till namn så man vet att dessa videos innehåller sponsrat material (Westenberg 2016, s. 8f). Följare 
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tenderar att tro på åsikterna från de som är lika de själva snarare än att lyssna på traditionell reklam 

(Uzunoğlu & Misci Kip 2014, s. 598). 

Psykologer har länge varit medvetna om att människor kan vara i så kallade parasociala relationer med 

fiktiva karaktärer eller kändisar. Dessa relationer kan leda till att man stöter bort personer i sitt verkliga 

liv för att skapa känslomässig plats åt de karaktärer eller kändisar man följer (Thompson 2008). Det finns 

två synliga aspekter av parasociala relationer inom media. Den första är en delad intimitet trots att man är 

på olika platser i tid och rum, en slags intimitet på avstånd. Den andra aspekten är intimitet som inte 

omfattar det man kan uppleva i en interaktion i fysik form. Detta tillsammans gör att individer på avstånd 

kan avnjuta fördelarna av umgänget utan de krav som kan finnas i en fysik interaktion ansikte mot ansikte 

(Thompson 2001, s. 271). Det blir en form av pålitligt och regelbundet sällskap som finns där för 

individen genom att exempelvis ge råd, berätta om dagliga händelser, ta upp samtalsämnen eller allmänt 

erbjuda nöje. Detta utan att man är tvungen att upprätthålla de krav som finns i en verklig relation. Det är 

vanligt i det moderna samhället att man skapar intima relationer till människor på det här sättet. 

Exempelvis kan nyhetsuppläsare, artister och skådespelare bli bekanta och igenkänningsbara personer 

som individer diskuterar i sitt vardagsliv. Det kan förekomma att dessa kändisar sedan nämns vid 

förnamn, som att det är en kompis (Thompson 2001, s. 272). Danah Boyd som har studerat sociala 

medier länge menar att flöden på sociala medier skapar en ny form av parasociala relationer då dessa 

även skapas mellan privatpersoner. Man har koll på människor i sitt nätverk för att man följer dem 

noggrant online även fast de knappt vet om att man existerar i verkligheten och alltså inte har koll på ens 

riktiga liv (Thompson 2008). Denna relation menar vi skapas till en influencer. 

Då vi vill visa hur vloggens form kan förstärka en influencer och dess marknadsföring sker det naturligt 

att vi behöver förhålla oss till och beskriva vad en influencer är. Denna tidigare forskning kring 

influencers gör klart gällande detta och hur den jobbar med sin marknadsföring utåt. Vi tittar på hur en 

influencer kan uttrycka reklam genom vloggarna och inte hur deras samarbete med företag går till eller 

om det överhuvudtaget kan klassas som marknadsföring. 

 

2.3 Vloggen som dagbok 

I texten “Looking for you: An analysis of video blogs” (Griffith & Papacharissi 2010) undersöks 

personliga videobloggar. Författarna försöker förstå tio personliga vloggar som utrymmen för 

självpresentation. De undersöker hur vloggare presenterar sig själva genom vlogg och vilka strategier 

samt tekniker de använder. De försöker också se kopplingarna mellan privat och det som syns utåt i 

bloggarna. I denna studie ser de vlogg som en konstruerad presentation av jaget och deras slutsatser är att 

självrepresentation sker på olika sätt. Individer presenterar sig på ett sätt beroende på vad denne vill 

skapa för intryck. De pratar om tre teman inom vloggar vilka är dagbok, identitet och narcissism och har 

kommit fram till att skaparna av vloggar presenterar sig själva på dessa olika sätt. Dagboken som en 
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själv-reflektion, ett medium för identitet och uttryck samt som ett sätt att tillfredsställa sitt narcissistiska 

behov. Poängen med denna text är alltså enligt oss att förstå hur presentation av ens sin identitet sker via 

en vlogg. Det som gör denna text relevant för oss är att den förklarar att en vlogg kan ses som en dagbok 

vilket vi har som en utgångspunkt till vår uppsats. 

 

2.4 Social interaktion 

Interaktion inom sociala medier är även något vi hittat tidigare forskning kring. Maximiliane Frobenius 

(2014) pratar om en aktiv konversation som utförs digitalt, alltså att man pratar med publiken utan att de 

är där i fysisk form. Att vloggaren pratar med åskådaren trots att den just då inte kan svara, men senare 

kan den ge respons via exempelvis kommentarer. I Sociala medier - vetenskapliga perspektiv skriver 

även Magnus Andersson (2017) om detta. Han säger att människors sociala interaktion både kan vara 

online och offline, vissa är mer offentliga än andra och att interaktion på sociala medier inte är 

annorlunda än vilket cafébordsamtal som helst. Han säger att det är viktigt att studera vardaglig 

kommunikation online i olika grupper i samhället då det är där jaget konstrueras och världen definieras. 

Vi förhåller oss till detta genom att försöka visa i vår analys och resultatredovisning att interaktion med 

åskådaren har betydelse för vloggarnas form. 

 

2.5 Äkta vara? 

Kimberly Ann Hall (2015) pratar om äktheten i online amatör media. Hon undersöker den fejkade 

profilen lonleygirl 15. En skådespelare som spelade en tjej som gjorde ”confessional vlogs” på Youtube. 

Efter att denna snabbt blivit viral upptäcktes det att detta var fejk, att ett team låg bakom alltihop. Hon tar 

då också upp frågan om hur äkta eller icke äkta en vlogg kan vara (Vonderau 2010). 

 

Erving Goffman (1959) diskuterar jaget och självrepresentation i sociala sammanhang där han menar 

att man presenterar sig själv på olika sätt beroende på situationen. Man behöver gå in i en sorts “roll” 

innan man kan interagera med andra människor. Man förbereder en slags fasad inför varje möte. Om 

man exempelvis skall framföra något finns det en uppdelning av framförandet då man bakom 

kulisserna förbereder sig medan frontfiguren utför själva presentationen. Detta baseras oftast på att 

publiken inte ska få se det som sker bakom kulisserna då det kan vara en presentation som inte är 

adresserad till dem (Goffman 1959). Detta kan även tolkas som att man sätter på sig olika masker i 

sociala situationer, där det dock är personen bakom masken som väljer vilken mask som ska användas 

i det specifika tillfället (Branaman 1997, s. xlviii). Denna aspekt är intressant då detta kan förekomma 
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i vloggarna. Att personerna framför kameran går in en viss roll så fort kameran sätts igång och skapar 

en slags persona som kanske inte stämmer överens med hur personen egentligen är. 

 

Huruvida det som sker i vloggarna anses vara äkta, då det går att manipulera innehållet, är en aspekt 

som inte ligger i fokus för oss. Dock kan det vara värt att nämna att dessa motsägelser finns då vi 

baserar större delar av vår uppsats på att uttrycket känns äkta. Skillnaden är att det är den färdiga 

produkten och vad den uttrycker som vi analyserar och inte vad för tankar det fanns i  skapandet av 

vloggarna. Som vi nämnt tidigare bör denna aspekt ses som en avgränsning för att minimera 

missförstånd kring vad vi ämnar att studera i denna uppsats. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas de teorier analysen utgår från. Den första är Bill Nichols idéer kring 

dokumentärfilm då vloggen kan ses som en dokumentation av någons vardag. Efter det lyfts teorier från 

Robert C Allen, Anna Edin och Nichols för att redogöra hur åskådaren tilltalas och adresseras i film och 

TV då tilltal är en stor del av de vloggar som tas upp i denna uppsats. Slutligen lyfts handhållen kamera 

och bildutsnitt. Dessa används då handkamera och halvbild ofta förekommer i dessa vloggar. Dock är 

delen om bildutsnitt inte en teori per se men skrivs ändå med i detta kapitel för att beskriva den 

kameratekniken. 

 

3.1 Dokumentärfilm 

Bill Nichols (2010) är en en professor i film på San Francisco State University främst förknippad med 

sina studier kring dokumentärfilm. Vi utgår från dokumentärfilm när vi beskriver de dokumentära 

konventioner som är relevanta för vår studie.  

 

Nichols menar att dokumentärfilmens berättande bygger på tekniker som bidrar till ett autentiskt uttryck. 

Enligt honom innehåller dokumentärfilmens narrativ en bild av vardagen, naturligt ljus, icke iscensatta 

miljöer och personer som inte är skådespelare är vanligt förekommande. Att man avslöjar livet som det är 

genom dessa tekniker betyder nödvändigtvis inte att det är sanning utan snarare ett sätt att berätta på 

(Nichols 2010, s. 133f), tekniker som uttrycker en autentisk stil. Nichols menar att dokumentärfilmen kan 

förklaras som en form där personer är sitt äkta jag i verkliga händelser eller situationer av sitt liv. Han 

menar att innehållet utgår från verkligheten istället för en konstruerad berättelse likt fiktiva filmer 

(Nichols 2010, s. 142). På grund av att dokumentärfilmens stil tar med publiken i personers vardag menar 

Nichols att personerna i filmen är sig själva till skillnad från om de är på scen eller i en fiktiv miljö där de 
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spelar sig själva. Då kan de istället tolkas som skådespelare, eftersom de inte är i sin vardagliga situation 

(Nichols 2010, s. 8). Den här formen använder sig av direkt adressering, tilltal genom att prata till 

kameran eller publiken. Man skapar ett sätt för filmen, eller personerna i filmen, att berätta om den värld 

åskådaren lever i eller hur den skulle kunna förändras (Nichols 2010, s. 76).  Nichols säger att det är 

vanligt att andra filmer bygger sitt narrativ kring en utgångspunkt från dokumentärfilmen. Denna 

utgångspunkt förklarar han genom att skriva ”[...] we feel a distinct fascination when we witness the lives 

of others who seem to belong to the same historical world that we do” (Nichols 2010, s. xii). Ett intresse 

för filmen skapas alltså på grund av att publiken känner igen sig i världen som byggs upp. Tittaren ser 

saker, människor och platser den själv skulle kunna uppleva i verkligheten. Detta skapar en känsla av 

trovärdighet då man ser det som faktiskt finns framför kameran och därför upplever man detta som att det 

måste vara verkligt, att det verkligen har hänt eller finns på riktigt (Nichols 2010, s. 42f). Detta intresse 

menar Nichols grundar sig i kombinationen av ett dokumentärt innehåll och realism som skapas via 

camcorder teknologin (Nichols 2010, s. xii), ett suddigt eller skakigt kameraarbete.  

 
 

3.2 Retoriska tillvägagångssätt 

3.2.1 Berättande och erkännande av åskådaren 

Robert C Allen (1992, s. 116ff) pratar om erkännandet av åskådaren samt hur denne adresseras beroende 

på om det är fiktionsfilm eller TV. Han menar att cinematisk och retorisk form är två modeller utvecklade 

genom TV. Den cinematiska formen innebär att det oftast är en synd när en skådespelare tittar in i 

kameran. Hollywoodfilm eller andra dramatiseringar låtsas vanligtvis som att publiken inte är där och om 

skådespelaren skulle titta in i kameran bryts illusionen av verklighet. Åskådaren påminns då om att det är 

en film. Den retoriska formen är motsatsen till den cinematiska. Den adresserar åskådaren direkt och 

erkänner både avsändarens och mottagarens roll. Detta kommer från TV och finns i bland annat i 

talkshows, tv-shop, sport och reklam. Avsändaren kan exempelvis vara en reporter, värd eller 

ankarperson. Direktadressering till åskådaren kan vara att prata med publiken, att tilltala den genom ”Du” 

eller säga ”god morgon”, att försöka fånga tittarens uppmärksamhet genom att kommunicera med den 

och föreställa sig att den lyssnar. Som publik blir man ofta påmind om att man är den i tv-rutans mål att 

nå och att man involveras i diskussionen. Allen skriver “Commercial television constantly reminds you 

that you are the “you” it wishes to speak to” (Allen 1992, s. 119). Avsändaren, exempelvis 

programledaren, försöker hela tiden upprätthålla intresset hos publiken genom att ofta tilltala den 

specifikt.  
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3.2.2 Blickar 

Anna Edin (2000) diskuterar i sin doktorsavhandling Den föreställda publiken, som handlar om svensk 

public service-television, bland annat tilltal och hur TV kan vara både underhållning och en 

samtalspartner. Hon skriver att det i TV skapas en känsla av närvaro och verklighet av delvis tilltalet till 

publiken och delvis den direkta blicken på åskådaren. Den direkta blicken kan komma från exempelvis 

programledaren genom att hen tittar på åskådaren som att kameran inte var där. Edin säger att inom TV 

tittar vissa in i kameran, oftast programledare eller hallåor, och på grund av blicken i kameran föreställer 

de sig själva. De som däremot inte tittar in i kameran föreställer nödvändigtvis inte sig själva utan det kan 

vara en roll. Hon skriver att den direkta blicken kan ses som ett tecken för sanning och verklighet (Edin 

2000, s. 45ff). Blicken i kameran uttrycker alltså verklighet då de inte ignorerar att kameran är där som i 

spelfilm där man låtsas som att den inte är där. Med spelfilm menar hon att spelfilm inte är verklighet. 

Samtidigt beskriver hon motsatsen till detta sannings- och verklighetsuttryck då hon menar att TV inte 

säger vad som är sant i en verklighetskontext. Just där och då är det som sker i TV sant och verkligt (Edin 

2000, s. 45ff).  

 

3.2.3 Gester, ansiktsuttryck och betoning 

Till skillnad från exempelvis texter och fiktionsfilm skapar den direkta adresseringen en förståelse för 

vad som sägs, hur det sägs och visar gester och uttryck som följer med detta. Alltså, tonläget och 

ansiktsuttryck kan enligt Nichols ha stor betydelse på förståelsen av något som sägs. På samma sätt som 

det sker i en verklig interaktion ansikte mot ansikte. Nichols menar att dessa tillvägagångssätt kan ha en 

emotionell påverkan, precis som konventionerna i en fiktionsfilm kan ha. Gester och uttryck är 

kommunikation som kan berätta saker utan att man behöver sätt ord på det. För individer är det en viktig 

del för att kunna förstå vad man vill få fram genom självpresentationer, exempelvis kan detta synas och 

appliceras extra mycket i intervjuer (Nichols 2010, s. 92). 

 

3.3 Handhållen kamera 

Enligt Nichols förstärker Camcorder teknologin upplevelsen av realism (Nichols 2010, s. xii), ett suddigt 

eller skakigt kameraarbete. Han anser även att fotot är objektivt, det publiken ser existerade framför 

kameran när det spelades in vilket gör att den upplever det som autentiskt (Nichols 2010, s. 42f).   

 

Definitionen av handhållen kamera är då en person håller kameran i sin hand, oavsett om den exempelvis 

vilar mot en axel eller är lågt ner på marken. Meningen med den här typen av filmande var från början att 

göra kameran rörlig där det inte gick att använda något annat verktyg för att stabilisera, exempelvis i en 
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trappa. Nu för tiden är det vanligt att man använder handhållen kamera för att skapa ett speciellt uttryck 

då det finns så mycket andra tekniker att använda sig av för att göra kameran rörlig. Handhållet filmande 

kan skapa en känsla av en dokumentär stil som i sin tur ger intrycket av att man är där och att det som 

sker i bild är det som faktiskt händer (Brown 2012, s. 216). Det är alltså vanligt att man använder en 

handhållen kamera för att skapa realism eller förstärka spänning (Walsh 2012).  Handhållen kamera är 

något som betecknar verklighet och publiken kan relatera till denna form då de inte bara är vana att se 

den utan kan skapa den själva (Landesman 2008).  Den dokumentära stilen används ibland även i 

fiktionsfilm då man försöker efterlikna detta så mycket som möjligt (Brown 2012, s. 30). 

 

3.4 Bildutsnitt 

Det finns flera typer av bildutsnitt som kan användas inom film, några av de vanligaste är översiktsbild, 

helbild, halvbild och närbild. Översiktsbild är ett bildutsnitt där man ser hela scenen. Det är oftast en bild 

tagen från ett avstånd som gör att man ser helheten av scenen eller platsen. Oavsett om det är en bild på 

en skog tagen från luften eller en bild från en dörröppning in i ett rum. Så länge det visas en bild på 

helheten av scenen räknas det som en översiktsbild (Brown 2012, s. 17). Helbild innebär att hela kroppen 

syns på karaktärer, från huvud till tå. Det kan även gälla objekt, exempelvis om man ser en buss så ser 

man hela bussen och inte bara en del av den. Helbilden har ett avstånd till föremålen eller karaktärerna 

som gör att man ser helheten av dem. Halvbild liknar helbild men visar en närmare bild av vad som sker. 

Halvbild är när man ser en person från midjan och uppåt, oavsett om personen sitter ned eller står upp. 

Genom att komma närmare det som sker i bild kan man se människors ansiktsuttryck, detaljer på deras 

kläder, saker i bakgrunden och så vidare. Detta gör att vi blir mer involverade i vad de gör och vad det de 

säger för något (Brown 2012, s. 20). Det finns flera typer av närbild då det beror på hur nära kameran är, 

exempelvis kan en närbild vara på en karaktärs ansikte från halsen och uppåt. Det kan även vara på 

föremål, så fort något filmas på nära håll räknas det som en närbild. Sedan finns det även extrem närbild 

som innebär att man filmar exempelvis ett öga, att det enda som syns i bild är själva ögat för att man 

filmar på så pass nära håll. Man använder ofta närbilder för att förklara något för tittaren, för att visa upp 

viktiga detaljer. Det kan exempelvis handla om föremål som är viktiga att komma ihåg eller detaljer kring 

en karaktärs kroppsspråk som förtydligas (Brown 2012, s. 21). 

 

4. Material och metod 

I detta kapitel beskrivs vilket material som valts och hur det valts ut samt vilken metod som används. Här 

kommer en beskrivning finnas gällande hur analysen, resultatet och diskussionen är uppbyggd samt 

eventuella problem med dessa delar. 



 15 

 

4.1 Urval och material 

Youtubers kanaler innehåller ofta spellistor för olika typer av videos som exempelvis “Hauls”, “Q&A”, 

“Tutorials”, “Challenges”, “Vloggar” etcetera. Det är vanligt att en vlogg har samma stil som en dagbok 

då skaparen beskriver vad som händer i dennes vardag. Det kan alltså vara en teknik som används i 

vloggar för att det ska se ut som en personlig dagbok. Skaparen uttrycker sig själv, reflekterar, skapar 

minnen och testar denna form av medium, precis som i en dagbok fast man filmar vad som sker och 

pratar till åskådare istället för att prata med dagboken. En av skillnaderna på en vlogg och en dagbok är 

att man i en vlogg kan få respons jämfört med dagboken där man håller allt för sig själv (Griffith & 

Papacharissi 2010).  

Spellistan vlogg och innehållet i denna form kan alltså uttrycka en sorts dokumentation av en Youtubers 

vardag, medan en Youtubers andra spellistor med andra namn uttrycker marknadsföring tydligare. 

“Hauls” är ett exempel på detta där man visar upp kläder man köpt eller är sponsrad av och recenserar 

dem. En “haul” eller “tutorial” och den typ av videor anser vi skapar förväntningar på att det kan finnas 

reklam, jämfört med vloggen. Vi har märkt att reklam finns i vloggar trots det vilseledande namnet, både 

öppen och dold reklam, vilket gör detta till ett intressant analysobjekt. Vloggar uttrycker enligt oss en 

förväntan om att man ska följa med i en dokumentation av en Youtubers dag och inte att det ska vara en 

video som innehåller reklam då det finns andra spellistor för det. Vi är dock medvetna om att flera av 

dessa spellistor också kan tolkas som vardag eller att man inte förväntar sig att det ska finnas reklam i 

dem, alltså på samma sätt som i vloggar. Exempel på sådana spellistor är “Resor”, “#tjejsnack” eller 

“House tours”. Vi har valt endast en spellista då materialet annars blir för stort att studera och för att en 

vlogg kan ses som en videodagbok och en dokumentation, vilket vi är intresserade av att lyfta fram. Vi 

har alltså valt vloggen då det är en form av video skapad i dagboksform som även uttrycker reklam. 

De Youtubers vi valt till denna studie är Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg. Therese 

Lindgren, född 1987, är en av sveriges största Youtubers med över 600 000 följare. Hon tar i sina vloggar 

med publiken i sin vardag och tar upp ämnen som bland annat veganism, djurrätt, psykisk ohälsa och 

skönhet. Hon driver även en podcast och har skrivit en bok om sina egna erfarenheter gällande psykisk 

ohälsa (Thereselindgren 2017). Jon Olsson, född 1982, är en svensk innovatör som driver väskmärket 

Douchebags. I grunden är han en professionell skidåkare inom freestyle. Han driver en Youtube-kanal 

med en miljon följare där han i april 2016 började vlogga i sin vardag flera dagar i veckan (Jon-olsson 

u.å.). Linn Ahlborg, född 1999, är en svensk Youtuber med över 370.000 följare på Youtube. Hon är 

även bloggare och Instagrammare samt har skapat en klädkollektion för klädmärket NAKD. Hon tar i 

sina vloggar med sina åskådare i sin vardag och pratar framförallt om mode och skönhet (Youtube 2018). 

Dessa tre har vi valt då de alla är populära i Sverige, de är olika åldrar, lever olika livsstilar och har olika 
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typer av vloggar och intressen. Exempelvis har Jon Olsson en fotograf som oftast filmar honom och han 

verkar enligt oss satsa på att ha proffsigt och redigerat foto. Therese Lindgren och Linn Ahlborg filmar 

däremot för det mesta själva och har inte samma typ av proffesionella uttryck i sina bilder. Therese 

Lindgren och Linn Ahlborg gör även ofta sponsrade videos medan Jon Olsson inte gör det, vad vi hittat. 

De alla har olika intressen vilket påverkar deras vloggar som då också upplevs olika. Att de skiljer sig 

från varandra i dessa aspekter gör att de tre som material blir intressantare till skillnad från tre vloggare 

med likadana intressen och vloggar. Vi anser att vårt syfte, att visa hur vloggens form förstärker 

influencers trovärdighet när de gör reklam, kan förstärkas då vloggarna ser olika ut.  

Vi har tittat på ett tiotal vloggar från varje Youtuber utifrån de titlar vi anser uttrycker en vardaglig 

situation. De vloggar som tydligt uttrycker reklam i titeln har vi valt bort. Detta har vi gjort för att kunna 

analysera vloggar där man minst förväntar sig reklam då de i första hand uttrycker något annat. Dock 

fanns även sponsrade vloggar bland dessa. Detta är intressant för vår uppsats eftersom vi är intresserade 

av vloggens form och på så sätt kan vi se om det är samma form i en sponsrad vlogg som i en icke 

sponsrad vlogg. Utifrån detta har vi letat upp de delar i vloggarna där Therese Lindgren, Jon Olsson eller 

Linn Ahlborg pratar om eller använder produkter, varumärken eller restauranger. Dessa delar menar vi 

kan tolkas som öppen eller dold reklam. Det vi tolkar som öppen reklam kan vara en sponsrad vlogg eller 

en del i vloggen som är i sammarbete med ett företag. Det vi tolkar som dold reklam kan vara när de 

nämner eller testar en produkt eller ett varumärke. Vi valde att ta med delar där Therese Lindgren, Jon 

Olsson eller Linn Ahlborg både talar för och emot produkter. Det vi menar är vårt faktiska material, som 

vi skriver om i vår analys, är de delar i vloggarna där Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg 

använder eller nämner produkter, tjänster, varumärken eller restauranger. Alltså de delar som enligt oss 

uttrycker dold eller öppen reklam. Oavsett om det är reklam eller ej så visar det vår poäng. 

 

4.2 Metod  

Vi kommer att titta på de utvalda delar i vloggarna som uttrycker reklam och sedan tolka det vi ser med 

hjälp av tidigare nämnda teorier. I analysen kommer vi börja med att beskriva de utvalda delarna från 

vloggarna kortfattat för att man enklare skall förstå vad som händer i vloggarna och för att minska 

upprepning när exempel ges. Vi kommer applicera Nichols teori kring dokumentärfilmens form på några 

av de utvalda delarna, exempelvis miljöer och vardagliga situationer, för att visa hur vloggen har en 

dokumentär form. Resultatet av detta förväntas visa hur en vlogg kan uttrycka autenticitet genom att 

dokumentärfilmens delar visar vad i en vlogg som kan bidra till det autentiska uttrycket. Vi kommer även 

med hjälp av teorier kring retorisk form inom tv och handhållen kamera samt bildutsnittet halvbild 

analysera vloggarna. Detta görs för att påvisa att en av huvudorsakerna till att vloggens form förstärker 

reklamen ligger i det verkliga uttrycket som framställs och närheten som skapas. Blickar, gester, direkt 
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adressering, ansiktsuttryck och tonläge i vloggarna kommer då att lyftas fram. Utifrån detta kommer vi 

sedan diskutera resultatet av analysen genom varje teori. Detta leder oss in på den avslutande 

diskussionen kring hur dessa delar av vloggens form tillsammans bidrar till en ökad trovärdighet och i 

förlängningen hur det förstärker influencers marknadsföring i vloggar, vilket är själva syftet med 

uppsatsen. 

 

4.3 Metodproblem 

Vi är fullt medvetna om att det vi anser vara dold reklam inte nödvändigtvis behöver vara det. Det är inte 

säkert att ett företag står bakom det som sägs utan personen i vloggen kan på eget initiativ prata om det. 

Det är problematiskt att studera den här typen av reklam då grundtanken med den är att inte synas och att 

vara just dold. I den nyligen utgivna Marknadsmässig kurragömmalek? av Statens medieråd menar 

Helena Sandberg och Carolina Martínez (2017a) att det är utmanande för forskningen att ta reda på om 

inslagen är sponsrade eller något som råkat komma med i bild. På grund av att medier på interner hela 

tiden förändras och att innehållet är individualiserat är det svårt att se vad som är reklam. Det är vanligt 

att den blir osynlig när den blandas med innehåll som är anpassat utifrån tittarens egna intressen 

(Sandberg & Martínez 2017a, s. 25). Vi har därför valt ut delar som enligt oss uttrycker någon form av 

reklam, oavsett om den är medvetet placerad eller icke. Vår uppsats går ut på att undersöka hur vloggens 

form förstärker reklamen och inte på att fördjupa oss i hur reklamen fungerar eller om det är ett företag 

som står bakom det som visas och sägs. 

 

Vi är även medvetna om att teorierna vi valt är anpassade att fungera till både analysen och resultatet. Det 

vill säga att vi redan på förhand förväntar oss ett visst resultat och att vi valt materialet utifrån vad som 

passar till teorierna. Dock menar vi att det finns många andra delar av vloggen som också bidrar till 

känslan av verklighet och trovärdighet. Det finns delar runtomkring som hjälper till att bygga upp 

känslan, exempelvis att man ser klipp från deras vardag sedan kommer en del som uttrycker reklam och 

efter det ser vi återigen något som inte har med reklamen att göra men vi kommer nära personerna. Det är 

alltså delar som vi skulle kunna applicera våra teorier på men vi väljer att inte ta med dessa delar då det 

dels blir för stort material att analysera och dels för att vårt syfte är att se hur formen förstärker reklamen. 

Då känns det naturligt att vi analyserar delar som uttrycker reklam istället för att prata om något som inte 

har med själva reklamen att göra, även om det till viss del kan vara en bidragande faktor. Det får ses som 

ett förslag till vidare forskning i ett annat sammanhang om man vill undersöka de delarna av vloggen. 
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5. Analys 

Detta kapitel är indelat i två olika moment. Inledningsvis beskrivs exempel som enligt oss med grund i 

tidigare forskning uttrycker reklam i utvalda vloggar. Uppdelningen sker utifrån Therese Lindgren, Jon 

Olsson och Linn Ahlborgs vloggar. Här förklaras vad influencers gör och vad de säger i sina vloggar 

gällande produkter och märken. Anledningen till detta är delvis för att läsaren enkelt ska kunna gå 

tillbaka i texten när exempel ges i analysens och uppsatsens resterande moment, och delvis för att 

klargöra vilka delar av materialet som ska analyseras. Under 5.4 Tillämpning av teorier analyseras dessa 

klipp utifrån respektive teori där uppdelningen sker efter en teori i taget. Detta görs för att visa att varje 

teori för sig själv går att applicera på vloggarna samtidigt som det skapar utrymme att i 

resultatredovisningen diskutera vad de tillsammans kan ha för funktion. Vi är medvetna om att denna 

uppdelning är ovanlig men enligt oss är detta den bästa för vår uppsats. 

 

5.1 Therese Lindgren 

5.1.1 “SÄMST PÅ ATT SHOPPA” 

I första delen av vloggen “SÄMST PÅ ATT SHOPPA” (Lindgren 2017f) går Therese Lindgren i ett 

stadsområde. Hon säger att hon för ett par veckor sedan fick en inflyttningspresent i form av ett 

presentkort av butikskedjan Lagerhaus och att hon inte tänkt använda det förens hon flyttar men att hon 

nu inte kan hålla sig längre. Hon går efter detta in i butiken och Lagerhaus skylt syns. Väl inne i butiken 

går hon runt och tittar på saker samt plockar ner saker hon vill ha i varukorgen. Hon hittar några sorters 

dricksglas och säger ”Men gud vad fina glas de har här, kolla, de här var ju jättefina. Det är typ sådana 

dricksglas som jag har fast högre liksom, jag har ju sådana här, fast från Ikea”. Hon hittar sedan ett 

lampfäste som hon berättar att hon har, med en stjärnformad glödlampa i. Hon säger ”Hur fint är det inte 

att sätta i en stjärnformad glödlampa nu på jul? Vi har ju inte tänkt att vi ska julpynta någonting, men, 

bara en liten sån här” och lägger ned en kartong med en glödlampa i sin korg. Hon hittar sedan ett 

doftljus som luktar avokado, luktar på det, säger ”Det luktade inte gott” och skrattar. Senare i vloggen 

säger hon ”Fan också, jag var supertaggad på att åka hit men nu har jag drabbats av sådan här 

beslutsångest igen, att jag känner mig helt överväldigad och bara står och tänker att allting är fint på 

samma gång som ingenting är fint. Förstår ni hur jag menar?”. Hon pratar sedan om hur det är när man 

inte har pengar och vill ha allt och tvärt om. Hon hittar en vas som hon väljer att inte ta och efter detta 

kommer hon fram till att hon inte ska köpa någonting alls. Hon säger ”Alltså nu blir jag så överväldigad, 

som jag alltid blir när jag är i sådana här fysiska butiker, att jag kommer inte köpa någonting”. Hon 

skrattar lite åt sig själv, säger att hon ska ställa tillbaka allt hon plockat ner i korgen och att det bara är 

jobbigt att handla i butik. 
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5.1.2 ”VAR KÖPER MAN MUFFEN?” 

I vloggen ”VAR KÖPER MAN MUFFEN?” (Lindgren 2017g) kör Therese Lindgren bil och berättar att 

hon ska köpa lunch på ett veganskt café som heter Delivore som hon inte varit på tidigare. Hon berättar 

även vilken adress det ligger på. Nästa klipp är inne i cafét när hon köper lunchen och det syns tydligt att 

det står Delivore på produkterna hon väljer. Nästa klipp är i bilen igen och hon berättar vad hon köpte 

och visar upp det tydligt för kameran. Hon säger bland annat: ”Jag köpte en sån, jag var tvungen, alltså 

jag vet inte riktigt vad det är, men det är kaksmulor, någon slags vaniljkräm och lite sylt, alltså, det ser 

bara för gott ut så jag måste testa”. Sedan tar hon upp en macka ur påsen medan hon säger ”Alltså jag 

älskar ju skagenröra, alltså det är ju det bästa jag vet men skagenröra är ju inte veganskt, men här har de 

en macka med vegansk skagen, alltså en vegansk skagenmacka så den lär ju vara god, för jag älskar ju 

deras skagenröra”. Samtidigt som hon säger att hon älskar deras skagenröra tar hon upp den ur påsen. 

Hon säger ”Den här har jag köpt massor med gånger och den är svingod, jag älskar den”. Sedan visar hon 

upp en vegan ranch, en slags dressing, som hon säger att hon har på olika rätter hon brukar laga. Hon 

sätter efter detta igång bilen och börjar köra, medan hon berättar att hon ska till Kjell & Company för att 

köpa en sladd för att kunna koppla ihop sina två Mac datorer. Det klipps till att hon går in på Kjell & 

Company och deras logga syns tydligt. I slutet av vloggen ligger Therese Lindgren i sin säng och det är 

kväll. Hon berättar att hon ska sova men att hon först vill säga något. Hon säger ”Och på söndag, då 

släpps min klädkollektion för NAKD, hallå det är ju asstort för mig. Så jag längtar tills på söndag, fast jag 

är nervös också, aa, det kommer gå bra”. 

  

5.1.3 ”BLIVIT TAGEN AV POLISEN (Ej clickbait)” 

I vloggen ”BLIVIT TAGEN AV POLISEN (Ej clickbait)” (Lindgren 2017b) är Therese Lindgren och 

hennes sambo Anders inne i ett varuhus. Therese Lindgren berättar att de ska välja färg på benen och 

tyget på ett set stolar från märket Goby som de ska köpa. Hon säger att det finns många olika färger för 

ben och tyg och att de ska besluta tyget idag. Hon berättar sedan att hon tidigare gjort misstaget att endast 

satsa på snygga möbler före bekvämlighet men att hon denna gången ska satsa på att det ska vara 

funktionellt. De vill ha stolar som man kan sitta länge i och att det inte är jätteskönt att sitta i de 

pinnstolarna de har idag. I nästa klipp visar hon tre färger man kan välja på stolsbenen och vilken färg de 

valt. Hon säger: ”Här är ett prov på själva stolsbenen, man kan antingen välja denhär, det är liksom en 

matt mässing, tyvärr, jag skulle helst velat haft blank, men det är en matt, eller så finns det matt svart, 

eller denhär”. Längre fram i klippet sitter hon och Anders vid ett bord och tittar på färgprover till tyget på 

stolarna. Hon säger ”Det var ju inte lite tyg som det fanns att välja mellan, alla de där, alla de här, alla de 

här, sen fanns det faktiskt ännu mer tyger men de var inte veganska för de var gjorda av ull och sånt där”. 
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Hon visar och beskriver sedan hur de tänker kring valet, bland annat att det kanske blir märken om det är 

sammet eller om man är svettig på sommaren. I nästa klipp har de bestämt sig och hon visar vad de valt 

och säger att hon är jättenöjd och ”Wow vad fint”. 

 

5.1.4 ”Veckovlogg: SISTA VECKOVLOGGEN” 

I vloggen ”Veckovlogg: SISTA VECKOVLOGGEN” (Lindgren 2017h) sitter Therese Lindgren i sitt 

hem framför datorn. Hon berättar att hon fått en förfrågan av en kvinna som intervjuade henne att skicka 

in sina sex skönhetsfavoriter. Hon säger ”[...] och då tänkte jag, åh, den här ska jag berätta är min 

favoritrouge från Make up store i färgen copper, jag tycker den är jätte, jättefin. Och så tänkte jag att jag 

skulle länka till den också, och så nu när jag hittade den så är det såhär att det är en ögonskugga”. 

 

Senare i vloggen står Therese Lindgren framför sin diskbänk i sitt kök med ett paket framför sig med en 

locktång i. Hon säger: ”Häromdagen fick jag er hjälp att välja en ny locktång. Jag frågade er på snapchat 

bara, vad ska jag välja för locktång, jag vill ha en asfet så jag kan göra typ såhär, liksom bara så att, jag 

vill inte ha jätte, jättelockigt utan bara, lite så, asså ni vet, lite såhär, för det är så himla tråkigt, ibland, att 

ha rakt hår, ibland är det skitsnyggt att ha rakt hår tycker jag, men ibland vill man bara ha lite fall, så 

därför skulle jag vilja ha en stor locktång och alla sa att den här var den bästa”. Hon visar upp den så 

märket GHD syns tydligt och hon nämner det. Efter detta klipp berättar hon att hon aldrig kommer 

använda en del av tången så hon funderar på att bryta av den, vilket hon gör. 

 

5.1.5 ”NU FLYTTAR VI!” 

I början av vloggen ”NU FLYTTAR VI!” (Lindgren 2017d) är Therese Lindgren hemma i sin lägenhet. 

Alla hennes saker är packade i flyttkartonger och hon berättar för tittaren att hon inte trodde att hon ägde 

så mycket saker. Hon visar upp alla kartonger och säger att denna vlogg är sponsrad av Stockholms 

stadsbud samtidigt som företagets logga tydligt syns på flyttkartongerna. Hon säger att det är världens 

bästa flyttfirma, hur duktiga de varit och att hon inte behövt lyfta ett enda finger. Hon fortsätter att hylla 

företaget genom att visa hur de har plastat in och märkt hennes saker. Hon avslutar med att berätta att hon 

aldrig tidigare varit med om en så trevlig flyttfirma. En bit in i vloggen är Therese Lindgren utanför sin 

nya lägenhet och möter upp flyttfirman som sedan bär in hennes saker. På en bil syns flyttfirmans logga 

och hon säger ”Gud vad grymma de är”. I slutet av vloggen är Therese Lindgren i sin nya lägenhet. Hon 

visar upp en av flyttkartongerna och berättar att företaget har en enkel adress att nå. Sedan säger hon 

företagets namn och att hon senare ska lägga in en länk till dem i beskrivningen av denna vlogg. 
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5.1.6 ”GÖR VÄRLDENS GLITTRIGASTE SLIME” 

Mot slutet av ”GÖR VÄRLDENS GLITTRIGASTE SLIME” (Lindgren 2017c) dammsuger Therese 

Lindgren sitt vardagsrum. Sedan klipper det till att hon sitter på huk på golvet med ett paket framför sig. 

Hon pratar med sin pojkvän Anders som sitter i soffan samtidigt som hon berättar att hon håller på att 

packa upp en lampa ur paketet där märket Ledgo syns tydligt. När det är öppnat filmar Therese Lindgren 

mot en annan kamera som är fastmonterad på ett stativ med en rund lampa omkring sig. Hon säger 

”Kolla, vad snyggt det blev” samtidigt som hon filmar baksidan av lampan och märket Ledgo tydligt 

syns. Hon berättar att hon tycker det ser proffsigt ut, att hon är väldigt nöjd med köpet och att hon tycker 

att det blev fint. 

 

5.1.7 ”RÅKAR KÖPA 1000 CLEMENTINER” 

Vloggen ”RÅKAR KÖPA 1000 CLEMENTINER” (Lindgren 2017e) börjar med att Therese Lindgren i 

sitt kök säger ”God morgon” till kameran. Hon berättar att hon väntar på att onlinebutiken Mathem.se ska 

leverera mat till henne. Hon nämner att hon beställt varor till sin smoothie bowl som hon ska äta till 

frukost. I nästa klipp öppnar hon sin ytterdörr och personalen från Mathem.se bär in ett tjugotal kassar i 

hennes hall. På dessa kassar syns Mathems logga tydligt. Vissa kassar är fullproppade med clementiner 

och Therese Lindgren frågar de från Mathem varför det är så mycket clementiner. De svarar att hon hade 

beställt tusen stycken varpå hon förvånat skrattar åt sig själv och säger att hon skulle beställa tio 

clementiner. Mot slutet av vloggen står Therese Lindgren med sin pojkvän Anders i deras kök. Hon 

öppnar ett paket som innehåller en kameraväska från EOS där märket syns på väskan. Hon säger ”Gud 

hörni kolla vad bra, man får utan problem plats med två stycken systemkameror”. Hon visar under tiden 

upp att två kameror ligger i väskan. Det klipps till lite senare då hon öppnar ett till paket som hon ser ut 

att vara nöjd med. Anders frågar henne vad det är för något och hon svarar att det är träningskläder 

samtidigt som hon visar upp ett par byxor som märket Aimn syns på. 

 

5.1.8 ”ANDERS!!!” 

I slutet av vloggen ”ANDERS!!!” (Lindgren 2017a) ska Therese Lindgren göra sig redo att för att gå till 

sängs i sitt badrum. Hon säger ”Jag sa ju till er att jag har en sjukt cool tandborste jag vill visa er. Det här 

är inte ett samarbete, jag får inte betalt för att säga det här, men, alltså, kolla på den här”. Hon visar upp 

en gul tandborste. Hon fortsätter att berätta om den genom att säga ”Det här är alltså en tandborste som är 

gjord helt i silikon. Ser ni att den har liksom inte ens vanliga borststrån utan det är bara små silikon 



 22 

pluppar. Visst ser den sjuk ut?”. Hon håller upp tandborsten samtidigt som hon säger ”[...] och sen så 

sätter man på den genom att man trycker där [...]”. Hon trycker på en knapp på tandborsten och fortsätter 

med ”[...]och då vibrerar den. Man ska tydligen använda den som en vanlig tandborste. Så man tar 

tandkräm, vatten och sen så bara borstar man”. Under tiden hon säger detta tar hon på tandkräm och 

vatten på tandborsten och sedan borstar hon tänderna. Samtidigt som är mitt uppe i tandborstningen säger 

hon ”Nej”. Hon fortsätter att borsta en stund till innan hon tillslut stannar upp och säger ”Nej, det här 

kändes bara jättemärkligt. De här stråna kommer ju liksom inte in, eller det känns i alla fall inte som att, 

vanliga borststrån, det känns som att de kommer liksom in lite mellan tänderna och upp såhär jättenära 

tandköttet och verkligen rengör. De här plupparna är liksom lite för stora”. Hon avslutar vloggen genom 

att säga ”Hörni, vi ses imorgon igen, jag tar två stycken dagens frågor då, god natt, puss, hej”. 

 

5.2 Jon Olsson 

5.2.1 ”STOCKHOLM AND THE ULTIMATE SELFIE CAM | VLOG 168” 

En bit in i vloggen ”STOCKHOLM AND THE ULTIMATE SELFIE CAM | VLOG 168” (Olsson 

2016b) har Jon Olsson precis rest sig ur en stol i ett flygplan. Han säger att han kommer på att han vill 

tipsa sina åskådare att om man ska flyga från Skandinavien till USA ska man välja Norwegian Premium 

Economy. Han pekar mot flygstolarna i bakgrunden och berättar vad priser är för den klassen. Samtidigt 

säger fotografen att detta inte är ett sponsrat inlägg. Jon Olsson skrattar lite och säger att det självklart 

inte är sponsrat. Han berättar sedan att det endast är ren information som han ger ut, samtidigt pekar han 

återigen mot stolarna. Han ser ut att vara väldigt nöjd. I slutet av vloggen befinner han sig i ett sovrum, 

han säger ”God morgon” och ser väldigt glad ut. Han berättar att han vill visa något, att han har kommit 

på den ultimata selfiekameran. Märket Leica syns tydligt på kameran då han filmar sig själv genom en 

spegel. Han berättar att han har lagt till en skärm till sin Leica kamera för att enklare kunna se vad han 

filmar och se sig själv bättre när han filmar. Han ser väldigt glad ut över att han kommit på denna idé. 

Han avslutar vloggen genom att säga ”We are gonna see you guys tomorrow”. 

 

5.2.2 ”JANNI DRIVES THE 800HP+ LAMBO | VLOG 241” 

I mitten av vloggen ”JANNI DRIVES THE 800HP+ LAMBO | VLOG 241” (Olsson 2016a) är Jon 

Olsson och hans flickvän Janni i en butik och testar kläder. Det klipper till att han står i kö för att köpa 

kläderna han testat, i samma butik. Det klipper sedan till att Jon Olsson filmar sin hand som tar tag i en 

påse från H&M samtidigt som han tackar expediten för sitt köp. I slutet av vloggen sitter Jon Olsson på 

golvet i sitt sovrum med en påse från H&M framför sig. Fotografen säger att han ska visa upp sina nya 
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kläder likt en Victoria Secret runway show. Jon Olsson skrattar och säger att tittarna har sett nog av 

honom i underkläder. De båda skrattar och han ser väldigt glad ut. Fotografen säger samtidigt att de inte 

är sponsrade av Victoria Secret. Jon Olsson står nu upp och han beskriver plagget han har på sig. Det 

klipper tillbaka till honom som nu står i ett annat plagg som han även denna gång beskriver. Såhär 

fortsätter det en stund sedan säger han ”H&M did a good job, all of this combined, should we turn off the 

TV?”. Ljud från TVn hörs i bakgrunden vilket stör när han ska prata. De stänger av TVn och han säger ”I 

was gonna say, all of this combined for 178€. So yeah when you drive the Lambo you have to cut down 

somewhere”. Jon Olsson skrattar och ser glad ut när han berättar detta. Han avslutar med att säga att det 

här inte var lika bra som en Victoria Secret show samtidigt som han skrattar och säger ”[...] so with that 

said I think we end today”. Efter detta säger han hejdå på flera olika språk. 

 

5.2.3 “THE NEW IPHONE 7 PLUS!! | VLOG 158” 

I början av vloggen “THE NEW IPHONE 7 PLUS!! | VLOG 158” (Olsson 2016c) frågar Jon Olssons 

fotograf vad Jon Olsson och hans kompis ska göra. Hans kompis säger att han vill till Apple store och 

kolla på en ny Iphone. Jon Olsson pratar om att han haft en Iphone med trasig skärm länge och därför vill 

köpa en samt att han hade kunnat tänka sig att betala dubbelt, så mycket vill han ha den. Han säger ”I 

actually saw a comment, why in the world does Jon have a pink iphone? To be honest, I don’t care what 

color it is”. De kommer fram till Apple Store och möts av en från butikspersonalen. Han beskriver att de 

måste ställa sig i kön för att ta reda på om de har den produkt de vill ha. Han ställer sig i kön och 

fotografen frågar ”So, is this your first Iphone line?”. Jon Olsson svarar ”It is a hundred percent my first 

Iphone line”. Han säger sedan på ett ironiskt sätt att han har väldigt lite hopp om att få en Iphone. De 

pratar sedan om chansen att få en Iphone just den dagen och lite om skillnaden på Iphone 7 och Iphone 7 

plus. De kommenterar de olika modellerna på olika sätt, inte bara positivt. Jon Olsson säger ”Yeah, this is 

not of interest for me” och hans kompis säger ”It’s like a credit card” medan de kollar på en mindre 

modell som kompisen har. De kommer i nästa klipp fram till expediten och pratar om vilken Iphone de 

vill ha. De får reda på att den finns. I nästa klipp förklarar Jon Olsson att de måste åka tillbaka senare och 

hämta telefonerna. Han säger att det känns overkligt att de kan köpa dem idag. Senare i vloggen är de 

tillbaka i Apple Store och ställer sig i kön, köper Iphonen och går därifrån. Fotografen säger ”We got it”. 

Jon Olsson visar sedan upp sina Iphones och säger att han tyckte att det var värt att stå i kön. Det kommer 

fram ett fan som vill fotograferas med honom.  

 

Senare i vloggen föreslår Jon att prova Iphonekameran utomhus. De går ut och Jon säger att han tycker 

den är bra och visar några exempel på sina bilder. Han säger ”I gotta say I’m pretty impressed”. Apples 

logga syns tydligt när han testar telefonens kamera. Senare i vloggen kommer Jon hem från affären och 
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upptäcker några paket utanför sitt hus. Fotografen säger ”I love brown boxes on a porch”. Jon säger ”It 

looks like we dubblescored, do you have a knife?”. Han öppnar paketen och säger ”We finally got the 

blue Douchebags”. Han berättar att eftersom han fick hem paketen nu betyder de att den produkten är 

tillgänglig att köpa när denna videon laddats upp. Han säger att denna färgen var mycket bättre än hans 

testversion. Han säger även ”This is a good day, Iphones and new Douchebags”. Fotografen säger sedan 

”So, these will be avalible on douchebags.com” och Jon nämner att det finns en länk nedan klippet. Han 

säger även ”Cause I know a lot of people have been asking, when can i buy them, well today I got them 

and today you guys can buy them”. 

  

5.2.4 “WHAT'S A MAN WITHOUT HIS TOYS? | VLOG 74” 

I “WHAT'S A MAN WITHOUT HIS TOYS? | VLOG 74” (Olsson 2016d) är Jon Olsson hemma efter att 

ha varit och handlat i en mataffär. Han säger till sin kompis ”Markus, I have an extra double, triple 

surprise for you”. En låda Maxbon, någon typ av choklad, syns tydligt. Markus blir glad och säger att det 

är två sorter, en som är original och en som är kaksorter. De pratar om att Jon Olsson egentligen köpte 

dem till sig själv. Efter det går han och hämtar en annan sak han köpt och visar för Markus. Det är 

Nutella bready som verkar vara något nytt för dem. I nästa klipp sitter han och Markus vid ett bord och 

smakar den sistnämnda produkten. Jon Olsson säger att det som är bra med denna produkt är att den är 

som ett pre-snack innan gymmet, han berättar att han snart ska till gymmet. De betygsätter snacksen och 

båda ger dem höga betyg. 

 

5.3 Linn Ahlborg 

5.3.1 “VLOGG | MITT NYA HÅÅÅÅÅR” 

I “VLOGG | MITT NYA HÅÅÅÅÅR” (Ahlborg 2017c) ska Linn Ahlborg äta frukost. Hon tar ut ett 

filmjölkspaket från kylen och visar sedan upp vad det är för märke då det står på diskbänken. Det syns 

tydligt att det står Bollnäsfil.  Hon säger: ”Okej, så det jag äter varje dag till frukost måndag till fredag är 

Bollnäsfil. Och alltså det här är mycket godare än vanlig fil, jag tror det är för den är fetare men jag 

rekommenderar den här filen, den är jättegod”. Sedan tar hon ut ett flingpaket från ett skåp. Det syns 

tydligt att det står ICA och special flingor. Hon säger ”Och i dom har jag ICAs specialflingor, så jävla 

galet”. 

  

Senare i vloggen har hon precis varit hos frisören och visar nu upp sitt hår framför kameran. Hon säger 

att hon köpt en ny flaska av sitt favoritsilverschampo. Hon säger: ”Jag har fått jättemycket frågor om 
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vilket silverschampo jag använder, för jag använder silverschampo ganska ofta för att jag vill inte ha 

några gula toner alls egentligen, jag vill typ ha silvrigt hår, så det här är det silverschampot jag hade 

rekommenderat till alla som vill ha typ silvrigt hår eller få bort gula toner, det heter till och med no 

yellow så det förklarar ju sig själv”. Hon läser på flaskan, säger att det är från märket Fanola och att det är 

skitbra. 

  

Senare i “Hår” sitter hon hukad på golvet i köket och berättar att när hon kom hem fått två paket. Hon 

säger ”Jag tänkte att jag kunde öppna dem med er för att jag inte vet vad det är i”. I nästa klipp står hon i 

köket, öppnar paketet och säger att hon hoppas att det är från NAKD för att hon tänkte att hon skulle visa 

upp kläder i den här videon. Hon säger att hon inte skulle göra något speciellt idag alls förutom att 

övningsköra med sin pappa och se Idol och sen sova. Hon öppnar paketet och utbrister ”Jaaa det är det” 

när hon ser att det var kläder från NAKD. Hon säger sedan ”Bra, då tänker jag visa er en massa kläder nu 

från NAKD, det här är alltså i samarbete med NAKD, det ska bli askul att prova kläder med det här nya 

håret”. Det klipper mellan varje ombyte och hon visar upp kläderna. Hon använder fraser som att hon 

älskar färgen, visar hur tröjan är, vida armar vilket hon säger att hon älskar. Hon säger att hon kommer 

länka allt nedanför videon på Youtube och i ordning med hur hon provar kläderna. Hon provar en 

pälsjacka och säger ”Wow denna var verkligen så fin”. Hon påminner sedan om att hennes pälsjackor 

snart släpps. Hon provar en utstyrsel och säger ”Jag tror jag ska ha det här i skolan imorgon”. När hon 

provar en klänning säger hon ”Alltså detta är typ det finaste jag haft på mig, det är nästan så jag vill fälla 

en tår. Ser ni den här? Okej det här börjar nästan bli jobbigt för denna var också ren och skär perfektion. 

Jag säger inte detta bara för att det är ett samarbete utan [...] HOOH!”. Efter alla delar där hon provat 

kläder beskriver hon vilken kod man ska använda när man shoppar på NAKDs hemsida för att få hennes 

rabatt och avslutar med “Kommentera gärna vilken som var er favorit om ni gillade någonting”.  

 

5.3.2 ”Favoriter i garderoben + PÄLSJACKOR FRÅN MIN EGNA 

KLÄDKOLLEKTION!!!” 

En bit in i ”Favoriter i garderoben + PÄLSJACKOR FRÅN MIN EGNA KLÄDKOLLEKTION!!!” 

(Ahlborg 2017a) befinner sig Linn Ahlborg i sitt kök. Hon berättar att tittarna efterfrågat modeinspirerat 

innehåll vilket lett till att hon i denna vlogg ska visa upp sina favoritplagg. Hon säger ”Jag har inte 

planerat det här, så jag kommer liksom bara ta med er och visa lite grejer i min garderob som jag tycker 

om. I liksom vloggformat”. Hon går till sitt rum, visar upp sina skor och säger ”Som ni kanske vet älskar 

jag Isabel Marants skor [...]” samtidigt som hon visar upp olika varianter från samma märke. Hon filmar 

sedan sig själv samtidigt och märket Kenzo syns tydligt på hennes tröja. Hon visar sedan fler plagg 

från sin klädhängare där märket Kenzo återigen syns tydligt. Hon berättar om sina kläder och säger sedan 
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”nu kommer en klänning som ni nyligen såg om ni följer mig på Instagram”. Det visas upp en bild från 

inlägget på Instagram där hon har klänningen på sig. Hon filmar sedan insidan av denna klänning där 

märket Realisation syns i bild. I kombination med detta säger hon ”Såhär heter märket”. Linn Ahlborg 

går igenom flera klänningar som hänger på galgar och hon berättar att detta är flera klänningar från 

samma märke hon precis nämnt. Hon visar upp när hon har på sig några av dessa klänningar och ser 

väldigt glad ut när hon gör det. Hon beskriver varje klänning och berättar vad hon tycker om dem. Efter 

det pratar hon om två väskor som ligger på ett litet bord, som är från Stella McCartney.  

Senare i vloggen är Linn Ahlborg i sitt kök igen och visar upp flera lådor och partyprylar som står 

staplade på varandra. På ena lådan står det Coolstuff.com och hon säger ”Ni ser till exempel Coolstuff, 

lite ballonger. Anledningen till att jag visar det här är för att jag tänkte fråga er om ni är intresserade av 

en vlogg när jag fixar och donar lite inför mitt firande. I såna fall får ni gärna gilla eller kommentera den 

här videon”.  

Linn Ahlborg sitter på huk och säger ”Det här blir ett litet announcement för jag fick precis klart för mig 

att jag får visa dem här”. Hon visar upp en låda med pälsar i och lyfter upp en dem medan hon säger 

”Kan ni gissa vad det är?”. Hon fortsätter att plocka upp pälsarna och berättar att det är pälsjackor från 

hennes egen klädkollektion med företaget NAKD. Hon berättar när pälsarna kommer att släppas och att 

resten av hennes kollektion kommer lite senare. Det klipper till ett slags montage när hon testar jackorna. 

Hon ser glad ut och använder ibland sin telefon som att hon passar på att ta bilder på jackorna samtidigt 

som hon spelar in denna vlogg. Vloggen avslutas med att Linn Ahlborg står iklädd en klänning som hon 

säger är från klädmärket Sandro Paris. Hon säger till sist ”Okej allihop, det var alla plagg jag tänkte visa 

för den här gången. Ni får jättegärna kommentera om ni vill att jag ska göra fler såna här videos. Så får ni 

ha det så jättebra så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hej då”. 

 

5.3.3 ”Stockholm och Phil’s Burger med Frida och Jennifer” 

Vloggen ”Stockholm och Phil’s Burger med Frida och Jennifer” (Ahlborg 2017b) börjar med att Linn 

Ahlborg i sitt rum berättar att hon ska visa upp nya kläder som hon fått av modeföretaget NAKD. Hon 

fortsätter med att säga att första delen av videon är ett samarbete med NAKD.com och att det är hennes 

vanliga rabattkod som gäller för tjugo procents rabatt på hela NAKD sortiment. Hon säger att hon nu 

kommer testa massor olika kläder från NAKD och att hon kommer länka allt i beskrivningen så tittarna 

kan kika om det är något som intresserar dem och isåfall använda hennes rabattkod.  

Senare i vloggen sitter Linn Ahlborg och två vänner till henne på restaurangen Phil’s Burger och hon 

säger ”Nu sitter jag på Phil’s Burger och vi har beställt lite mat. Jag beställde en sån där vanlig Phil’s 
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Burger, det gjorde du med va? Och det beställde du med [...]”. Hon skrattar och är glad när hon berättar 

detta. Det klipper till inuti en butik där det i bakgrunden tydligt syns att det är butiken Massimo Dutti. 

Senare i vloggen beställer Linn Ahlborg och hennes vänner drinkar i en bar. Det klipper till att de sitter 

vid ett bord samtidigt som hon berättar att de satt sig på Friday’s och vad för drinkar de köpt.  

Mot slutet av vloggen är Linn Ahlborg i sitt kök och har fått hem två paket som hon ska öppna. Hon 

säger ”Medan jag ändå har vloggen igång så tänkte jag att jag kan öppna två paket med er. Det här är 

inget sponsrat utan det är saker jag har köpt själv till min lilla fest som jag ska ha när jag blir 18”. Hon ser 

glad ut när hon berättar detta och under tiden lyfter hon upp ett av paketen som det står Coolstuff på. Hon 

säger ”Jag har alltså beställt från Coolstuff” samtidigt som hon skär upp paketet med en kniv. Hon visar 

upp det hon har köpt och öppnar även det andra paketet.  

Det sista som händer i vloggen är att Linn Ahlborg i sitt garage pekar mot fyra Noccoplattor som står på 

en trave samtidigt som hon säger ”det här har jag fått av Nocco men jag är inte sponsrad, jag får inte 

betalt för att visa det här men jag tänkte bara göra er lite avundsjuka”. Vloggen avslutas efter detta med 

att hon säger ”Ni får ha det så jätte, jättebra så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hej då”. 

 

5.4 Tillämpning av teorier 

5.4.1 Dokumentärfilm 

Vi vill förtydliga att denna teori kommer användas för att visa hur en vlogg kan uttrycka autencitet. Vi 

menar alltså inte att undersöka hur en vlogg är lik en dokumentärfilm utan använder endast 

dokumentärfilmens delar för att visa vad i en vlogg som bidrar till det autentiska uttrycket. 

 

Enligt Nichols innefattar dokumentärfilmens narrativ en bild av vardagen, naturligt ljus, icke iscensatta 

miljöer och personer som inte är skådespelare är vanligt förekommande (Nichols 2010, s. 133f). Detta är 

applicerbart på de vloggar vi valt att titta på då vloggen kan ses som en dokumentär film. Therese 

Lindgren visar i “Slime” upp en bild av vardagen genom att hon filmar sig själv dammsuga sitt 

vardagsrum. Detta styrker även argumentet att hon är i en miljö som inte är iscensatt. Samtidigt har hon 

en vardaglig konversation med sin pojkvän Anders som ger en känsla av att ingen av dem är 

skådespelare. Dessa vardagliga situationer liknar dokumentärfilmens beståndsdelar. Detta syns även i 

Linn Ahlborgs ”Hår” då hon visar vad hon ska äta till frukost. Hon befinner sig i sitt kök när hon säger 

”okej, så det jag äter varje dag till frukost måndag till fredag är Bollnäsfil. Och alltså det här är mycket 

godare än vanlig fil, jag tror det är för den är fetare, men jag rekommenderar den här filen, den är 

jättegod”. Detta uttrycker en bild av hennes vardag, i en miljö vi tolkar som icke iscensatt. Enligt Nichols 
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behöver det inte betyda att det som sker är en absolut sanning utan snarare att det kan ses som en typ av 

teknik, eller knep, att berätta på (Nichols 2010, s. 133f). Att det kan vara medvetna val för att bygga upp 

sin persona, exempelvis kanske inte Linn Ahlborg alltid äter den där frukosten men hon försöker skapa 

en känsla av att hon har en enkel vardag. På samma sätt som Therese Lindgren kanske medvetet väljer att 

ha kvar klippet när hon dammsuger trots att det nödvändigtvis inte är intressant för tittaren. 

 

Nichols pratar om att dokumentärfilmen har en form där personer är sig själva i verkliga händelser eller 

situationer av sitt liv (Nichols 2010, s. 142). I vloggen ”Toys” är Jon Olsson i sitt hem och har köpt 

choklad till sin kompis. De pratar med varandra och är glada över att få testa chokladen. De betygsätter 

den och Jon Olsson berättar att han ska till gymmet. Detta skulle kunna tolkas som en verklig händelse ur 

hans liv där han är sig själv. Det är inget märkvärdigt som händer men ger en inblick i hans liv. Therese 

Lindgren och Linn Ahlborg visar upp liknande situationer, exempelvis är Linn Ahlborg i vloggen ”Phil’s 

Burger” i Stockholm för att hälsa på sina vänner. Hon äter i denna vlogg på en restaurang och går runt 

och shoppar. I denna vlogg tar hon med kameran oavsett vad som händer under dagen. I ”Flyttar” visar 

Therese Lindgren upp en dag när hon flyttar från en lägenhet till en annan. Hon verkar vara sig själv, tar 

hjälp av en flyttfirma och visar upp flytten när den faktiskt sker. Denna händelse skulle utföras oavsett 

om hon spelade in en vlogg eller ej. Anledningen till att det ser ut såhär i vloggarna skulle kunna tolkas 

genom Nichols teori om dokumentärfilm. Han menar att själva stilen i dokumentärfilmer tar med 

publiken in i personers vardag vilket leder till att personerna i filmen är sig själva till skillnad från om de 

exempelvis är i en fiktiv miljö (Nichols 2010, s. 8). 

 

Nichols (2010, s. 42f) påstår att människor känner ett specifikt intresse för videor som visar upp andras 

liv eller situationer från en värld som de själva tillhör. Det finns enligt honom ett intresse av att publiken 

känner igen sig i den specifika världen. Publiken ser saker, människor och platser den själv skulle kunna 

uppleva i verkligheten. Ett exempel är i vloggen ”Shoppa” då Therese Lindgren går runt i butiken 

Lagerhaus. Butiken är en känd och vanlig butik, människor som agerar vardagligt och butiken ser ut som 

på riktigt. Det är en vanlig situation publiken skulle kunna uppleva själva. Ett annat exempel på detta är 

då Jon Olsson i ”Selfie cam” befinner sig i ett flygplan som nyss landat. Han står bland flygplansstolarna, 

ser trött ut och tittar omkring sig för att inte glömma något. En miljö och situation de flesta i publiken 

nuförtiden skulle kunna associera till. Även Linn Ahlborg har delar som visar på detta då hon i 

”Favoriter” befinner sig i sitt hus och visar upp kläder hon äger. Det är en person i sitt egna hem som 

visar upp och tar på sig sina egna kläder. Återigen en igenkänningsfaktor, som Nichols menar är en av 

anledningarna till att publiken intresserar sig för att kolla på videor. Det skapar också, enligt Nichols, en 

känsla av trovärdighet då publiken ser det som faktiskt finns framför kameran och därför upplever det 

som att det de ser verkligen har hänt eller finns på riktigt (Nichols 2010, s. 42f). Den genomgående 

argumentationen som Nichols har är att det är en vardag som visas upp och att det gärna får vara en 
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vardag som publiken kan relatera till och känna igen. Vilket är precis det som syns i många vloggar vi 

tittat på. 

 

5.4.2 Berättande och erkännande av åskådaren 

5.4.2.1  Föreställd publik 

Den retoriska formen som innebär att adressera åskådaren direkt (Allen 1992, s. 116ff) kan vi applicera 

på vårt material då vi hittat samma mönster i vloggarnas sätt att adressera åskådaren. Allen menar att man 

inom TV kan föreställa sig en publik som lyssnar då man berättar något (Allen 1992, s. 116ff). 

 I Therese Lindgrens vlogg “Shoppa” är hon inte i ett sällskap utan ensam med sin kamera. Hon berättar 

att hon fått en inflyttningspresent i form av ett presentkort från Lagerhaus, att hon inte tänkt använda det 

förrän hon flyttat men nu kan hon inte kan hålla sig längre. Senare är hon på Lagerhaus och säger ”men 

gud vad fina glas de har här, kolla, de här var ju jättefina. Det är typ sådana dricksglas som jag har fast 

högre liksom, jag har ju sådana här, fast från Ikea”. Hon hittar sedan en stjärnformad glödlampa och 

berättar att hon inte tänkt julpynta i år men ändå vill ha denna. Hon luktar även på ett doftljus och säger 

”det luktade inte gott”. I nästa klipp berättar hon att hon drabbats av beslutsångest och tänker lägga 

tillbaka allt hon köpt. Dessa exempel visar hur Therese Lindgren berättar vad hon gör och hur hon 

konverserar med sin föreställda publik, hon berättar vad hon ska göra och hur hon tänker kring sin 

vistelse och shopping på Lagerhaus. Detta kan tolkas som en form inom det Allen kallar 

direktadressering i TV, att man som avsändare föreställer sig en publik som lyssnar (Allen 1992, s. 

116ff).  

I Jon Olssons vlogg “Iphone 7” används samma typ av adressering. Hans fotograf frågar vad de ska göra, 

hans kompis säger att han vill till Apple store för att kolla in en ny Iphone och Jon Olsson säger att han 

kunnat tänka sig att betala dubbelt pris för en ny. Han säger även på skämt “I have had a broken screen 

for a hundred and fifty years, since we met”. Klippet fortsätter med liknande typer av konversationer där 

fotografen frågar och Jon Olsson förklarar. De skojar även om en modell av Iphone som de tycker är för 

liten. Senare i vloggen säger Jon Olsson ”I gotta say i’m pretty impressed” då han provar kameran på 

telefonen. Skillnaden mellan exemplet från Therese Lindgren är att Jon Olsson är med sina vänner. 

Därför pratar de ibland internt och skojar med varandra men de är ändå väldigt noga med att involvera 

kameran i samtalen. Detta kan också tolkas som direkt adressering (Allen 1992, s. 116ff) då Jon Olsson 

och hans vänner hela tiden beskriver vad de ska göra och vad de precis gjort för kameran och sina 

föreställda tittare. Trots deras interna samtal beskriver de vad de menar och pratar om så att en tredje part 

ska hänga med.  
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Linn Ahlborg jobbar på samma sätt med adressering. Hon är med sina vänner i vloggen “Phil’s Burger” 

och säger meningar som ”Nu sitter jag på Phil’s Burger med Filippa höll jag på att säga, hahaha. Nu sitter 

jag på Phil’s Burger och vi har beställt lite mat […]” och “Nu ska jag visa vilka jag är här med […]”, 

Senare i klippet säger Linn Ahlborg ”Okej, nu har vi fått maten. Jag har som sagt den vanliga burgaren 

och sen har jag sötpotatispommes och så har jag tryffeldipp och sen dricker jag cola zero”. Hon umgås 

och har kul med sina vänner i denna vlogg medan hon beskriver för kameran var de är och vad de gör. 

Detta är också exempel på hur Allens teori om direktadressering går att applicera på vloggarna. Trots att 

hon och hennes vänner umgås verkar det som huvudsaken för dem är att beskriva och berätta för den 

föreställda publiken vad som pågår. 

Det dessa exempel har gemensamt är att personerna i klippen ständigt för ett samtal med sin föreställda 

publik. De beskriver saker för kameran och berättar vad de gör. De umgås med sina föreställda tittare. 

Detta kan man tolka utifrån Allens idé gällande hur en reporter i TV eller en berättarröst i en reklamfilm 

pratar med publiken och föreställer sig att den lyssnar (Allen 1992, s. 116ff). Enligt Edin uttrycker 

direktadressering i TV en känsla av närvaro och verklighet (Edin 2000, s. 45ff) vilket den direkta 

adresseringen i dessa klipp kan tolkas utifrån. 

 

5.4.2.2 “Ni” 

Allen nämner även att direktadressering kan innebära att erkänna tittaren genom att tilltala 

den.  Exempelvis genom att säga ”ni”, ”du” eller ”god morgon” (Allen 1992, s. 116ff).  Detta kan man se 

i Therese Lindgrens vlogg “Shoppa” då hon säger ”förstår ni hur jag menar” eller i vloggen 

“Clementiner” där hon säger ”god morgon” innan hon börjar berätta om mathem.se. I “Veckovloggen” 

säger Therese Lindgren ”häromdagen fick jag er hjälp att välja en ny locktång. Jag frågade er på snapchat 

bara [...]”. Man kan även se denna typ av tilltal i Jon Olssons vlogg “Iphone 7” då han öppnar lådor 

innehållandes väskor från hans egna märke Douchebags. Hans fotograf säger ”So, these will be avalible 

on douchebags.com?”. Jon Olsson svarar ”yes, link in the description below, check it out. Cause I know a 

lot of people have been asking, when can i buy them, well today I get them and today you guys can buy 

them”. Linn Ahlborg använder även denna typ av tilltal. Ett exempel finns i hennes vlogg “Hår” då hon 

ska visa upp kläder i samarbete med NAKD och hon säger ”Bra, då tänker jag visa er en massa kläder nu 

från NAKD”. När hon provar kläderna säger hon meningar som ”[...] Ser ni den här?” och ”[...] 

kommentera gärna vilken som var er favorit om ni gillade någonting”. I hennes vlogg “Favoriter” säger 

hon ”Som ni kanske vet älskar jag Isabel Marants skor [...]” och ”[...] jag har inte planerat det här, så jag 

kommer liksom bara ta med er och visa lite grejer i min garderob som jag tycker om. I liksom 

vloggformat”. Alla dessa delar är exempel på när en influencer i en vlogg tilltalar publiken. Detta kan 

tolkas som ett sätt för en influencer att fånga tittarens uppmärksamhet utifrån Allens (1992, s. 116ff) teori 

om hur det fungerar i TV eller Reklam. Han menar, att säga ”du” eller ”god morgon” inom reklam eller 
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en talkshow i TV är en del av hur man kan tilltala publiken direkt. Han anser att det i TV är som ett 

verktyg man kan använda för att fånga tittarens uppmärksamhet. 

Att direkt adressera publiken genom att föra ett samtal med den och att erkänna den via att exempelvis 

säga ”ni”, som vi nu nämnt, menar Allen är verktyg för att fånga och upprätthålla publikens 

uppmärksamhet i TV (Allen 1992, s. 116ff). Detta är applicerbart på vårt material då vi hittat dessa drag i 

de vloggar vi analyserat. Anna Edin skriver att det i TV skapas en känsla av närvaro och verklighet 

genom tilltalet till publiken (Edin 2000, s. 45ff). Vi har gått igenom exempel på olika former av tilltal i 

vloggarna. Att prata till publiken, exempelvis som Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg gör 

när de berättar var de är på väg eller vad de gör och att nämna dem exempelvis som när Linn Ahlborg 

säger ”Bra, då tänker jag visa er en massa kläder nu från NAKD”. Vi anser att det Edin skriver går att 

applicera på vårt material då alla vloggar innehåller direkt adressering genom de drag vi gett exempel på. 

Att det skapas en känsla av närvaro och verklighet genom att tala med publiken. 

 

5.4.3 Blickar 

Förutom direkt adressering, som vi ovan beskrivit, nämner Anna Edin en annan anledning till att känslan 

av närhet och verklighet skapas. Hon syftar på den direkta blicken på åskådaren (Edin 2000, s. 45ff). I 

Therese Lindgrens vlogg “Muff” sitter hon i sin bil och har köpt lunch från cafét Delivore. Hon visar upp 

allt hon köpt för kameran och beskriver det. Under tiden hon berättar tittar hon delvis in i kameran som 

att det vore en person hon pratade med och delvis på produkterna hon köpt. I Jon Olssons vlogg “Lambo” 

har han shoppat på H&M och ska visa upp vad han köpt. Varje gång han visar ett nytt plagg säger han 

vad det är och tittar rakt in i kameran. Efter att han visat alla kläder säger han ”H&M did a good job [...]” 

och ”I was gonna say, all of this combined for 178€”. När han säger detta går blicken mellan att titta på 

kläderna han köpt, in i kameran och på sin fotograf. Jon Olsson tittar i sina vloggar ofta på fotografen 

som filmar. Linn Ahlborg tittar ofta in i kameran, exempelvis i “Hår” då hon berättar om ett 

silverschampo från fanola. När hon berättar varför hon älskar silverschampot, vad det heter och att hon 

rekommenderar det har hon blicken i kameran och ibland tittar hon på flaskan med schampot. Detta är 

några exempel på hur en influencer i sina vloggar kan titta in i kameran på olika sätt medan de beskriver 

något de köpt. Dessa blickar kan man tolka med hjälp av det Edin skriver om blicken i TV, där blicken 

kan komma från en programledare eller hallåa. Hon skriver att på grund av blicken i kameran föreställer 

de sig själva och att den direkta blicken kan ses som ett tecken för sanning och verklighet (Edin 2000, s. 

45ff). 
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5.4.4 Gester, ansiktsuttryck och betoning 

Bill Nichols (2010, s. 92) menar att något som bidrar till förståelsen av kommunikationen genom direkt 

adressering är hur det som sägs uttrycks via andra sätt än endast tal. Det han tar upp som kan förstärka 

förståelsen är tonläget, ansiktsuttryck och gester. I Therese Lindgrens “Flyttar” säger hon: 

Och den här videon är sponsrad av världens bästa flyttfirma Stockholms stadsbud, alltså de 

har hjälpt mig att packa allting, jag har inte behövt lyfta ett finger, och ni ser hur duktiga 

dom har gjort, de har liksom plastat in mina stolar, de har plastat in den här, åh ömtålig akta 

står det på den där, och kolla min kaktus har fått en egen låda, don’t sit here, och så har de 

varit så söta och har gjort såhär små smileysar, här e badrum, allt, skor, kläder och diverse, 

haha, det är världens, alltså jag har aldrig varit med om en så trevlig flyttfirma (Lindgren 

2017d). 

När Therese Lindgren säger detta ser hon glad och nöjd ut. Hon betonar ”världens”, ”aldrig” och 

”trevlig” väldigt mycket i detta uttalande. Hon gestikulerar även när hon säger ”aldrig” som en 

förstärkning till ordet. Hon pekar på deras logga när hon säger ”Stockholms stadsbud” och gestikulerar 

när hon säger ”allting” då hon förklarar att de hjälpt henne packa. När hon säger ”jag har inte behövt lyfta 

ett finger” gestikulerar hon också tydligt för att förstärka det hon säger genom att slå handen i luften i takt 

med att hon säger orden. Hon låter glad och nöjd på tonen. Dessa delar förstärker det hon med ord säger. 

Detta kan vi förstå utifrån Nichols (2010, s. 92) som menar att dessa delar bidrar till förståelsen av något 

som sägs. När Jon Olsson köpt sin Iphone i “Iphone 7” är han väldigt glad och exalterad. Han ser glad ut 

då han visar hur många han köpt och betonar ”really excited” i meningen. Samma sker då han visar upp 

de kläder han köpt från H&M. Han gör tummen upp då och då, ler och skrattar. Linn Ahlborg använder 

också dessa delar när hon pratar om saker hon köpt eller äter. Exempelvis i början av hennes vlogg “Hår” 

när hon visar upp sin frukost. Hon betonar vad hon säger med gestikuleringar. Hon säger ”Okej, så det 

jag äter varje dag till frukost måndag till fredag är Bollnäsfil. Och alltså dethär är mycket godare än 

vanlig fil, jag tror det är för den är fetare, men jag rekommenderar den här filen, den är jättegod”. När 

hon säger ”det här är mycket godare” slår hon flera gånger i takt med vad hon säger med fingret på 

filpaketet som att hon måste understryka hur god den är. Senare i vloggen visar hon upp kläder från 

NAKD. Hon ser glad ut och låter exalterad när hon provar kläderna. När hon säger ”[...] alltså detta är typ 

det finaste jag haft på mig, det är nästan så jag vill fälla en tår” och ”Ser ni den här??!” blir hon mer och 

mer exalterad. Vid ett annat tillfälle säger hon ”Jag säger inte detta bara för att det är ett samarbete utan 

[...]” och utbrister i ett skrik ”HOOH” som en slags reaktion på hur fint plagget är. Dessa delar vi ovan 

beskrev var exempel på dessa influencers tonlägen, gester och ansiktsuttryck. Detta kan förstås utifrån 

vad Nichols pratar om inom dokumentärfilm, att förståelsen av något som sägs påverkas av 

ansiktsuttryck, hur något sägs och gester precis som i en verklig interaktion ansikte mot ansikte. Dessa 
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delar menar han är kommunikation som talar ett eget språk och kan ha en emotionell påverkan (Nichols 

2010, s. 92). 

 

5.4.5 Halvbild 

Blain Brown (2012, s. 20) säger att en halvbild liknar en helbild men visar en närmare bild av vad som 

sker. När man filmar i en halvbild ser man en person från midjan och uppåt, oavsett om personen sitter 

ned eller står upp. Detta är ett vanligt fenomen inom de vloggar vi studerat, alla använder det här 

bildutsnittet någon gång i varje vlogg. I ”Selfie cam” filmas Jon Olsson av sin fotograf i en halvbild på ett 

flygplan. Fotografen säger att det inte är ett sponsrat inlägg under tiden Jon Olsson pratar om Norwegian. 

Både han och fotografen skrattar åt det och Jon Olsson ser väldigt glad och nöjd ut över lag. I en annan 

vlogg, ”Lambo”, filmas han i en helbild när han sitter på golvet i sitt sovrum. Fotografen går sedan 

närmare honom för att det ska bli en halvbild, vilket gör att man ser hans ansiktsuttryck bättre. Therese 

Lindgren jobbar nästan på samma sätt, skillnaden är att hon ofta håller i kameran själv. I hennes vlogg 

”Muff” finns en sekvens där hon ställt sin kamera på instrumentbrädan i sin bil och filmar sig själv i 

halvbild samtidigt som hon kör. Hon berättar att hon ska åka och köpa lunch på ett veganskt café som 

heter Delivore. Lite senare sitter hon i bilen igen och visar upp vad hon köpt, märket Delivore syns 

tydligt på produkterna. När hon filmar sig själv i början av ”Clementiner” håller hon kameran riktad mot 

sig själv i en halvbild, hon ser väldigt trött ut. I slutet av samma vlogg har hon ställt ned kameran på sin 

köksbänk som filmar henne i en helbild. När hon väl ska visa upp ett paket hon öppnat är hon tvungen att 

gå närmare kameran, som i en halvbild, för att man tydligt ska se vad det är för något. Linn Ahlborg gör 

på samma sätt. Hon ställer också kameran framför sig eller håller i den och filmar sig själv i halvbild. I 

”Hår” står hon i sitt kök och har kameran framför sig på sin köksbänk, hon ställer sig så pass nära att hon 

hamnar i en halvbild och ser till att vara på det avståndet när hon visar upp sitt nya hår. I ”Favoriter” 

filmar hon runt omkring i hennes hus och det är mycket halvbilder där hon själv håller i kameran och har 

den riktad mot sig själv. När hon filmar ned mot kläder som hon visar upp ser hon till att komma så pass 

nära med kameran att man tydligt kan se vilket märke det är hon pratar om. Utifrån dessa exempel på 

användandet av halvbild i vloggarna går det att dra kopplingar till det som Brown pratar om när det gäller 

halvbild. Han menar att när man kommer närmare det som sker i bild kan man se människors 

ansiktsuttryck, detaljer på deras kläder, saker i bakgrunden och så vidare. Detta gör att vi blir mer 

involverade i vad de gör och vad de säger (Brown 2012, s. 20). 
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5.4.6 Handhållen kamera 

Det är vanligt att filma med handhållen kamera för att ge intrycket av realism (Walsh 2012) då publiken 

kan relatera till denna form eftersom de själva skulle kunna skapa den (Landesman 2008). Handhållen 

kamera är vanligt förekommande i de vloggar vi tittat på. I Therese Lindgrens “Shoppa” håller hon 

kameran och filmar sig själv när hon går till butiken Lagerhaus. Inne i affären filmar hon också med 

handkamera men växlar mellan sig själv och delar av butiken för att visa vad hon pratar om. Ibland går 

kameran även ur fokus. I “Polisen” köper Therese Lindgren stolar på ett varuhus och filmar på samma 

sätt. Enligt Brown har handhållen kamera ett dokumentärt uttryck för att det som filmas faktiskt har hänt, 

vilket går att applicera här då hon ser ut att vara i butiken för att handla. Jon Olsson filmar ibland själv 

men blir oftast filmad av sin fotograf, i båda fallen används vanligtvis en handhållen kamera. I “Iphone 

7” är de på väg till Apple store. Fotografen filmar Jon Olsson och hans kompis när de går genom 

varuhuset. När de på olika delar i klippet pratar med butikspersonalen filmas de lite underifrån, som att 

kameran hålls där nere för att de inte ska märka att de filmas eller för att de inte vill dra för mycket 

uppmärksamhet till sig då de håller en kamera. Detta kan tolkas utifrån Browns idé om att handhållet 

filmande kan skapa en känsla av dokumentär stil (Brown 2012, s. 216), att de dokumenterar vad som 

händer, som ger intrycket av att det som händer i bild faktiskt hänt (Brown 2012, s. 216). Linn Ahlborg 

filmar också mycket med handkamera när hon vloggar. Ett exempel är i vloggen “Phil’s Burger” då hon 

filmar sina vänner och sin mat med handkamera för att visa vad hon ska äta och berätta vad de gör. 

Senare i samma vlogg är hon och hennes kompisar i affärer där hon hela tiden filmar med handkamera. 

“Favoriter” är ett annat exempel, där filmar hon med handkamera då hon visar upp sina kläder i sitt hem. 

Hon filmar på olika ställen i sitt rum där hennes kläder, skor och väskor finns. Dessa exempel vi gett 

visar på att alla tre vloggare ofta använder sig av rörlig, handhållen kamera när de vloggar. Enligt Ohad 

Landesman (2008) kan publiken relatera till denna typ av filmande då de själva kan skapa det. 

Handhållen kamera är en vanlig funktion för att en film ska uppfattas som realistisk (Walsh 2012) och 

enligt Brown (2012, s. 216) ger handhållen kamera intrycket av att det som sker i bild faktiskt har hänt 

vilket går att applicera på vloggarna. 

 

6. Resultat av analys 

Genom att analysera vloggarna utifrån Nichols teorier kring dokumentärfilm kunde vi visa hur en vlogg 

skapar en känsla av realism och trovärdighet, där personers vardag är en av anledningarna. Vi såg både 

Therese Lindgren och Linn Ahlborg visa upp en enkel vardag i miljöer som inte känns iscensatta. Therese 

Lindgren dammsuger sitt vardagsrum och pratar med sin pojkvän i “Slime” medan Linn Ahlborg 

beskriver vad hon brukar äta till frukost i “Hår”. Detta anser vi kan skapa en känsla av att det som sker är 

verkligt, att det är en del av deras vardag vilket kan leda till att trovärdigheten för dem ökar.  
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Vi såg i vloggarna att Therese Lindgren, Linn Ahlborg och Jon Olsson av oss upplevs vara sig själva i 

verkliga händelser, exempelvis när Therese Lindgren väljer att filma sin dag då hon flyttar. Det är en 

händelse som hon skulle upplevt även om hon inte dokumenterade den, det är inte en konstruerad 

händelse för att skapa en bra video. När man ser Jon Olsson, Linn Ahlborg eller Therese Lindgren i 

miljöer och händelser från deras vardag upplever vi det som att de är sig själva och inte går in i någon 

roll, precis som dokumentärfilmens stil.  

 

Det är även tydligt att miljöer och saker som tittaren ser i bild påverkar intresset för videon. Genom att 

visa upp miljöer som tittaren känner igen eller själv kan uppleva kan det upplevas verkligt. Detta kan 

skapa en känsla av trovärdighet då man ser det som fanns där framför kameran i stunden och upplever det 

därför som verkligt. Exempelvis när Therese Lindgren i “Shoppa” går runt i en butik, då ser tittaren en 

verklig miljö från sin egen värld som den kan känna igen sig i vilket leder till att den kan känna ett visst 

intresse för videon eftersom det upplevs som verkligt. Vi upplever att miljön är av stor vikt för att skapa 

ett autentiskt uttryck i vloggarna. I “Selfie cam” står Jon Olsson i ett flygplan då han pratar om 

flygbolaget Norwegian. Det vi menar är att miljön är betydelsefull, för vad hade hänt om han stod i en 

annan miljö men pratade om samma sak? Han hade stått ute på en gräsmatta och pratat om detta finns en 

risk att det kan uppfattas som påtvingad reklam. Det faktum att han står i ett flygplan, eller att det han 

säger verkar vara något han säger i förbifarten, kan enligt oss bidra till att det känns verkligt och 

uppriktigt. I detta fall hjälper det självklart till att hans fotograf berättar att det inte är ett sponsrat inlägg 

men vår tolkning går att applicera på alla vloggar vi analyserat. Miljön är enligt oss av stor vikt för att 

skapa verklighetskänsla och trovärdighet kring det som sägs i vloggarna.  

 

Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg adresserar sina åskådare direkt genom att föra ett samtal 

med dem och att nämna dem genom att säga exempelvis ”ni”. Att Linn Ahlborg säger ”bra, då tänker jag 

visa er en massa kläder nu från NAKD” eller att Jon Olsson säger ”well today I got them and today you 

guys can buy them” fångar åskådarens uppmärksamhet då de nämner tittaren genom ”you guys” och ”er”. 

Att de gör detta ibland innebär att åskådarens uppmärksamhet upprätthålls. Therese Lindgren berättar var 

hon är på väg, vad hon gör och hur hon tänker kring sitt köp när hon är på Lagerhaus i vloggen “Shoppa”. 

Hon berättar detta för publiken som ska se vloggen, med andra ord föreställer hon sig en publik som 

lyssnar på henne. Detta har Linn Ahlborg, Therese Lindgren och Jon Olsson gemensamt. De för ständigt 

ett samtal med sin publik, beskriver saker för kameran och berättar vad de gör. Att de pratar med och 

nämner sina åskådare kan fånga åskådarnas uppmärksamhet och kan få dem att fortsätta lyssna och titta 

på vloggen. Det kan skapa en känsla av närhet och verklighet att de blir tilltalade av personen i vloggen. 

Våra tre vloggare adresserar även åskådarna genom att titta in i kameran när de pratar. Jon Olsson blir 

ofta filmad av en vän. Han pratar och tittar därför även med och på honom. Trots detta går hans blick 

ständigt in i kameran emellanåt för att involvera tittarna som en del av samtalet och sitt umgänge. Samma 
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sak gör både Therese Lindgren och Linn Ahlborg när de umgås med vänner samtidigt som de vloggar. I 

spelfilm tittar man vanligtvis inte in i kameran eftersom man ska låtsas att kameran inte finns. I vloggen 

däremot tittar de ständigt in i kameran då det inte är spelfilm. Deras blick i kameran kan därför skapa en 

känsla av verklighet och visa att de är sig själva, till skillnad från spelfilm då man är skådespelare. Det de 

säger är vad de själva tycker då de tittar in i kameran. Therese Lindgren tittar exempelvis in i kameran, 

som att det är åskådarna hon pratar med när hon beskriver vad hon köpt för lunch i vloggen “Muff”. När 

hon berättar om lunchen vandrar hennes blick fram och tillbaka mellan publiken och produkterna då det 

är publiken hon talar till. Av detta kan en känsla av närvaro och verklighet skapas, som att det hon säger 

är äkta, då hon hela tiden involverar tittaren i det hon pratar om.  

Vi upptäckte under analysens gång att de inte tittade in i kameran lika mycket som vi innan analysen 

trodde. Blicken går mellan produkterna de pratar om, mellan vänner, in i kameran och på skärmen 

bredvid linsen där de kan se sig själva samtidigt som de filmar. Detta anser vi styrker vårt resultat 

gällande det realistiska uttrycket då en konversation i verkligheten kan ske på samma sätt. I verkligheten 

tittar man inte in i endast en persons ögon hela tiden. Man tittar oftast på olika saker, som miljön eller det 

man pratar om. Är man i en konversation med fler personer tittar man på alla för att inkludera dem i 

samtalet. Ett lysande exempel på att konstant involvera publiken i samtalet är i Jon Olssons vlogg 

“Iphone 7” då han pratar och drar ett internskämt med sina vänner men ändå emellanåt riktar blicken mot 

kameran. 

När Jon Olsson, Therese Lindgren och Linn Ahlborg berättar vad de köpt, använder eller äter upplever vi 

dem som väldigt engagerade gällande deras tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa delar bidrar 

till vad de säger och förtydligar att de menar vad de säger. Exempelvis att de tycker ett plagg är fint som 

Linn Ahlborg gör när hon visar upp kläder från NAKD i vloggen “Hår”. Hon är så exalterad att hon blir 

allt mer högljudd och utbrister tillsist i ett skrik under tiden hon berättar om en klänning. Ett annat 

exempel är att när de är tillfreds med ett köp ser glada och nöjda ut, som Jon Olsson när han köpt flera 

Iphones i “Iphone 7” och ser väldigt nöjd och glad ut. Deras användning av annat än tal och deras 

kroppsspråk talar för sig själv. Therese Lindgren pekar exempelvis på flyttfirman Stockholms stadsbuds 

logga medan hon pratar gott om dem och understryker att hon är nöjd genom att gestikulera. 

De vloggar vi analyserat är ofta filmade i halvbild vilket gör att ansiktsuttryck, detaljer på kläder, rörelser 

etcetera tydligt syns. Dessa delar hjälper åskådaren att bli mer involverad i vad som händer och vad 

personerna i bild säger. Genom att Jon Olsson, Linn Ahlborg eller Therese Lindgren syns i halvbild kan 

en åskådare läsa av deras ansiktsuttryck och ta del av mindre detaljer som sker i bild. Detta anser vi 

hjälper till att skapa trovärdighet och närhet när de som influencers, enligt oss, marknadsför någonting. 

Exempelvis då Linn Ahlborg i ”Hår” visar upp att hon klippt sig och man ser att hon är väldigt glad över 

detta eller när Therese Lindgren i “Anders” provar en tandborste och inte ser särskilt nöjd ut i sitt 

ansiktsuttryck. Åskådaren kommer nära dem och kan ta till sig det som sägs på ett sätt som den kanske 
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inte skulle göra om det var en helbild. Det är känslan av att komma nära en influencer som vi menar 

bidrar till trovärdigheten för den. Halvbild kan jämföras med vilket cafébordssamtal som helst eller en 

konversation som sker i verkligheten, i ett samtal är man oftast så pass nära att man ser varandra i en 

slags halvbild. De som konverserar är oftast inte så långt ifrån att de ser varandra i helbild eller 

översiktsbild. De står oftast heller inte så pass nära varandra att det blir som en närbild eller extrem 

närbild. Att influencers oftast filmas i halvbild menar vi bidrar till ett verkligt uttryck då det kan likna en 

konversation i verkligheten. 

Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg filmar för det mesta med handhållen kamera vilket vi 

menar är en anledning till att en vlogg kan uttrycka autenticitet. De dokumenterar sina dagar med 

handhållen kamera vilket skapar ett uttryck som ser verklighetstroget ut. Exempelvis filmar Linn Ahlborg 

med handkamera när hon och hennes vänner tittar på kläder i vloggen “Phil’s Burger” och Jon Olssons 

fotograf filmar honom med handkamera när han befinner sig i ett köpcentrum och köper flera Iphones. 

Det är en rörlig och skakig kamera som filmar deras situationer. Att det filmas på detta sätt bidrar till 

känslan av att det som sker i bild faktiskt har hänt i verkligheten. Det ser ibland amatörmässigt eller 

dokumentärt ut. Exempelvis när butikspersonalen i “Iphone 7” filmas underifrån och det är mycket 

skakigt samtidigt som kameran verkar gömd. Detta bidrar till känslan av autenticitet. Det ser ut som att 

det filmats genom att endast trycka på kameran och vem som helst hade kunnat smygfilma det. Detta kan 

göra att åskådaren känner igen sig då den skulle kunna skapa det på egen hand. Detta bidrar till en 

amatörmässig känsla och därav känslan av verklighet. Det är även intressant att handkameran filmas med 

en fri hand. Vi menar att kameran följer en kroppslig rörelse vilket kan skapa intimitet och närhet som i 

förlängningen bidrar till att man som åskådare kan komma närmare personen i bild. 

 

7. Avslutande diskussion 

Det vårt resultat av analysen visar är att det genom vloggens form skapas en känsla av verklighet och 

autencitet. Detta kan enligt oss öka en influencers trovärdighet vilket vi ville visa då syftet med denna 

studie var att visa hur influencers marknadsföring förstärks av vloggens form.  

Att vi valde vloggar som material var bland annat för att vloggar enligt oss har en dagboksform. Att man 

i en vlogg beskriver vad som händer i ens vardag, att man uttrycker och reflekterar som i en personlig 

dagbok menar vi är intressant då den verkar vara en autentisk och ärlig film från en persons vardag. På 

grund av detta är det därför intressant att en vlogg kan användas som plattform för reklam. Något som är 

intressant och förstärker resultatet är att vi både använt oss av sponsrade och icke sponsrade vloggar. Vi 

menar att resultatet förstärks då vloggar har samma form oavsett om de är sponsrade eller ej. Genom att 
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applicera våra teoretiska utgångspunkter på vloggarna menar vi att det skapas en känsla av verklighet och 

autenticitet av vloggarnas form. Vloggen har, precis som dokumentärfilmen, en form som skapar känslan 

av verklighet då någon filmas i sin vardag. Personerna i vloggen gör det de skulle göra vilken dag som 

helst vilket skapar känslan av att detta hänt på riktigt i deras liv. På grund av att det upplevs som verkligt 

ökar en trovärdighet kring att personerna i vloggarna är sig själva och att det som sker är på riktigt. När vi 

pratar om tilltal menar vi att man i vloggarna tilltalar publiken genom att samtala med den. Man erkänner 

publiken genom att nämna den, titta på den och visa känslor via ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonläge. 

Att adressera publiken direkt på detta sätt skapar en känsla av närvaro och verklighet. Detta ökar enligt 

oss trovärdigheten för att det som sker och det de säger är äkta. Att man i vloggarna ofta väljer att filma i 

halvbild med en handhållen kamera bidrar till intrycket av att det är verkligt. Det är ett skakigt, halvdant 

foto som vem som helst kan filma. Samtidigt som det ger intrycket av ett vardagligt samtal som pågår 

mellan två individer. Enligt oss påvisar dessa delar tillsammans att vloggens form uttrycker verklighet 

och autenticitet. Detta uttryck menar vi ökar en influencers trovärdighet vilket vi beskriver tydligare 

under nästa rubrik. Att en vlogg ser ut att vara en äkta dokumentation av en persons vardag skapar 

förtroende för att det som sägs i vloggen är äkta och då trovärdigt. 

 

7.1 Förstärkning av influencers 

Den tidigare forskning vi tog del av av visade att företagen hittat nya medel att göra reklam på grund av 

den reklamtrötthet som finns i samhället. Marknadsföring via influencers är ett av dessa medel. I 

marknadsföring via influencers är innehållet personligt och det ser inte ut som traditionell 

marknadsföring utan kan bakas in i vloggen. Syftet med marknadsföring via en influencer är att det ska se 

ut som något annat än marknadsföring (Dalquist & Wadbring 2017, s. 8). Reklamen i en vlogg talar alltså 

inte direkt till kunden utan kunden påverkas till köp av rekommendationer av en inflytelserik förebild, 

som åskådaren kan ha en parasocial relation till. Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg ser vi 

som influencers som marknadsför produkter i sina vloggar. När en influencer rekommenderar en produkt 

uppfattas det mer trovärdigt än annan reklam då en influencer ses som autentisk (Westenberg 2016, s. 8f). 

Det intressanta för oss är att själva formen i sig också uttrycker autencitet. Vi menar då att när exempelvis 

Jon Olsson köper iphones i “Iphone 7” tar han med publiken i en vardaglig situation, in i butiken och allt 

som sker när han ska köpa den. Sekvensen filmas med handkamera, i halvbild och han ser hela tiden till 

att åskådaren är en del av umgänget genom att uppmärksamma den via samtal, blickar och att glatt 

berätta hur nöjd han är med sitt köp. Att denna video är så pass autentisk menar vi är för att videons form 

förstärker Jon Olssons trovärdighet som influencer. En influencer kan finnas på andra sociala medier och 

inte bara i videoformat, men eftersom det är en vlogg hjälper dess form till att skapa trovärdighet genom 

det autentiska uttrycket. 
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7.2 Reklam via autentiska åsikter 

Vi hittade flera exempel på vad som kan tolkas som att Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg 

säljer in produkter genom att i en positiv mening nämna dem. Exempelvis när Linn Ahlborg 

rekommenderar sitt favoritschampo från märket Fanola, när Jon Olsson tipsar sina åskådare om att flyga 

med Norwegian Premium Economy och när Therese Lindgren berättar om sin veganska lunch från 

Delivore. Detta kan uppfattas som autentiskt då de har egenskaper som en influencer har. Formen som de 

filmiska delarna bidrar med anser vi alltså förstärka trovärdigheten för vad de som influencers ser ut att 

marknadsföra. Vi har inte endast hittat positiv respons från våra influencers när de pratar om eller provar 

produkter. Det finns flera exempel på när något nämns i negativ mening. När Therese Lindgren är på 

Lagerhaus i “Shoppa” doftar hon på ett doftljus som luktar avokado och säger ”det luktade inte gott” och 

skrattar. Senare i samma video säger hon att hon drabbats av beslutsångest för att hon tycker att allt är 

fint samtidigt som att ingenting är fint, att hon känner sig överväldigad som hon alltid gör i fysiska 

butiker och att hon inte kommer köpa någonting. Hon säger att hon ska lägga tillbaka allt hon plockat ner 

i korgen. I vloggen "Anders” provar hon en tandborste som hon inte är nöjd med. Hon beskriver varför 

och ger tandborsten negativ respons. I Jon Olssons “Iphone 7” kommenterar han en mindre modell av en 

iphone genom att säga ”yeah, this is not of interest for me” och hans kompis säger ”it’s like a credit 

card”. Att de inte endast argumenterar positivt för produkter anser vi gör dem trovärdiga. Detta hjälper 

dem som influencers att verka mer ärliga vilket i förlängningen förstärker vårt resultat.  

 

7.3 Motsägelser 

Under vår undersökning upptäckte vi även att Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg inte 

tittade in i kameran lika mycket som vi från början hade fått intrycket av. Många av de tillfällen då de är 

riktade mot kameran tittar de på skärmen bredvid kameran, där de ser sig själva. Detta skiljer sig från 

blicken i TV som våra teorier gällande detta baseras på då man i TV inte på samma sätt har en skärm 

bredvid kamerans lins där man ser sig själv. Detta är enligt oss en säregen egenskap för vloggens form. 

Det blir dock autentiskt att deras blick inte konstant stirrar in i kameran. De tittar nämligen även på sina 

vänner eller saker de pratar om. Detta skapar autencitet då man i verkligheten inte heller konstant stirrar 

in i ögonen på personen man pratar med. Exempelvis, konverserar man med fler än en person inkluderar 

man oftast alla genom att föra sin blick på var och en. Analysen visar även att det inte är handhållen 

kamera alltid. Ibland sätter Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg kameran på en fast yta och 

filmar mot sig själva medan de exempelvis provar kläder, mat eller öppnar paket. I dessa klipp har vi 

dock hittat våra andra analyspunkter och kan därför säga att dessa klipp också uttrycker autencitet. Vi har 

även upptäckt att vloggarna inte alltid filmas i halvbild men det är vanligast förekommande. 
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Vi har uppmärksammat att teorierna vi använt oss av bekräftas på fler ställen i vloggarna än i de specifika 

delar vi har valt ut att analysera. Eftersom vi ville visa hur marknadsföringen förstärks behövde vi titta på 

de delar som uttrycker reklam men vi har uppmärksammat att även andra delar kan förstärka reklamen 

utöver de stunder som reklamen framhävs. Då vi menar att det är ett uttryck av verklighet och 

trovärdighet som bidrar till att reklamen förstärks kan man argumentera för att det är mer än våra utvalda 

delar i de vloggar vi analyserat som står för detta. Exempel på detta är när Jon Olsson umgås med sin 

flickvän, pratar till åskådaren om sitt personliga liv eller annat som inte sker medan han samtidigt pratar 

om ett märke eller en produkt. Det är i dessa stunder en trovärdighet och verklighet också kan byggas 

upp. När en del som uttrycker reklam sedan kommer kan de andra delarna redan emotionellt påverkat 

åskådaren så den fått förtroende för en vloggare. Det vi vill poängtera är att vi är medvetna om och insåg 

under analysens gång att våra teorier går att applicera på flera delar i vloggarna. Det är inte en nackdel för 

vårt resultat eller syfte men kan vara värt att nämna då varför vi inte tagit med detta i vår analys skulle 

kunna ifrågasättas. 

  

Vi kommer självklart inte ifrån problematiken kring att vi inte vet om det vi tolkat som dold reklam 

faktiskt är reklam. Det framgår inte alla gånger om det är ett företag som står bakom meddelandet eller 

om det blir gratis reklam åt företaget. Detta gör alltså att vi kanske inte har analyserat det som specifikt är 

influencer marketing. Dock var vår poäng med denna studie att visa hur vloggens form kan förstärka 

reklamen, oavsett om det är faktiskt reklam eller inte så har vi visat på hur det kan se ut i en vlogg när 

något som skulle kunna vara reklam framhävs på detta sätt. 

Vi är medvetna om att en vlogg kan manipuleras genom exempelvis redigering och val av vad som visas 

upp och då inte blir en exakt representation av deras liv, utan snarare en rekonstruktion. Detta är dock 

inte vad vi analyserat då vi tittat på vloggen utifrån. Vi tittade på vad vloggen uttrycker och inte hur 

tanken kring skapandet av filmen gick till. 

 

8. Slutsats 

Resultatet av uppsatsen är att de delar vi tittat på i vloggen bidrar till en känsla av närhet och autenticitet 

vilket vi menar förstärker trovärdigheten för vad som sägs och sker i vloggarna. De dokumentära dragen i 

vloggen bidrar till att vloggen ses som realistisk och ärlig. Att involvera publiken genom tilltal bidrar till 

en känsla av närvaro och autencitet samt blicken in i kameran bidrar till att det som sägs uppfattas som 

ärligt. Halvbilden bidrar med att åskådaren kommer närmre inpå de ansiktsuttryck och gester en 

influencer använder sig av vilket bidrar till att åskådaren ser och tar till sig det som sägs mer än om det 

vore exempelvis en helbild. Handkameran som filmteknik bidrar till ett realistiskt uttryck vilket vi menar 

förstärker sanningsanspråket i vloggens form. Dessa delar bidrar enligt oss till att det som sägs i en vlogg 
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kan ses som trovärdigt och denna trovärdighet menar vi förstärker reklameffekten. Förtroendet publiken 

redan kan ha för Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn Ahlborg som influencers upplever vi förstärker 

de delar i vloggens form som vi menar skapar ett trovärdigt uttryck. Det är på detta vis som influencers 

marknadsföring förstärks av delar i en vloggs form. 

 

8.1 Vidare forskning 

Under uppsatsens gång har vi upptäckt två intressanta sätt man skulle kunna närma sig ämnet vloggar. 

Dessa fick inte plats i denna uppsats men är något vi ser som vidare forskning om man skulle vilja. Den 

första går in på en influencers livsstil och den andra handlar om att en influencer har sin blick på 

kamerans skärm istället för in i linsen. 

 

De vloggar vi analyserat innehåller många gånger klipp där Therese Lindgren, Jon olsson och Linn 

Ahlborg provar eller pratar om saker de spenderat pengar på. Om man ser en vlogg som en dagboksform, 

en dokumentation av en persons vardag, och inkluderar faktumet att de spenderar pengar väldigt ofta i 

sina vloggar menar vi att en viss livsstil uttrycks. Detta kan vara intressant som vidare forskning enligt 

oss genom att undersöka hur en vlogg kan uttrycka en viss typ av livsstil och hur den kan påverka en ung 

publik. Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att en anledning till att konsumtionen ökat kan vara på grund av 

influencers. Därför tycker vi detta är en intressant sak att undersöka då det blir en fråga om man vill ha 

samma livsstil som en influencer och det är en anledning till den ökade konsumtionen. Att man köper 

samma saker som en influencer, åker på samma resor eller äter på samma restauranger. En ytterligare 

fråga som dyker upp kring detta är hur vida detta är rimligt för en privatperson i mellanklassen i Sverige 

eller hur vida det är bra för dagens ungdomar att influeras på detta sätt. 

 

Den andra intressanta punkten vi hittat genom att skriva denna uppsats är att vloggen har en säregen 

egenskap gällande var en avsändare har sin blick. Det skiljer sig jämfört med andra medium som 

använder rörlig bild och talar till publiken. Vi syftar här på att Therese Lindgren, Jon Olsson och Linn 

Ahlborg ibland tittar på sig själva i kamerans skärm när de filmar sig själva. Man kan tänka sig att 

personen borde titta in i kamerans lins för att verkligen nå ut till tittaren men det händer som sagt att 

blicken är mer fokuserad på skärmen och hur de ser ut. Detta kan vara värt att forska vidare kring då det 

skulle kunna ses som en ny form av filmande i dagens selfie cam-hysteri. Detta skulle då kunna bli ett 

ämne som är väldigt relevant i tiden där fokuset nödvändigtvis inte behöver ligga på själva tilltalet eller 

det tekniska med blicken utan snarare forskning kring dagens samhälle och den västerländska kulturen. 
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9. Sammanfattning  

På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är 

influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en 

Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. En influencer kan liknas med 

hur en hollywoodkändis förr sågs som förebild. Idag kan fans komma mycket närmre sin idol tack vare 

sociala medier, speciellt via vloggar där influencers ofta visar ofta upp sina liv. I vloggar finns även 

öppna och dolda reklamsamarbeten vilket är varför detta i denna uppsats är intressant som material. 

 

Syftet med denna uppsats var att visa hur influencers marknadsföring förstärks av metoder som 

kännetecknar en vlogg. För att genomföra detta analyserades de delar som kunde tolkas som dold eller 

öppen reklam i Therese Lindgrens, Jon Olssons och Linn Ahlborgs vloggar, då de kan uppfattas som 

influencers. I dessa delar upptäcktes att influencers blick ofta riktas in i kameran, att vloggaren ofta pratar 

till publiken och nämner den. Det upptäcktes även att det vanligaste bildutsnittet är halvbild och att 

kameratekniken oftast är handkamera. Dessa delar behandlades sedan genom teorier inom 

dokumentärfilm, teorier gällande retoriska tillvägagångssätt inom rörlig bild samt teorier kring 

halvbildens och handkamerans funktioner. Genom detta hittades en gemensam faktor i alla delar, att det 

skapas en känsla av verklighet och autencitet av dessa drag. Detta ledde in på resultatet som blev att 

autenticitet och verkligt uttryck är anledningar till att en vlogg utstrålar trovärdighet. Detta menade vi är 

vad som bidrar till en influencers marknadsföring. Trovärdigheten som skapas av drag i vloggens form 

bidrar till en influencers effekt när den gör reklam. 
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