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Abstract 
Influencer marketing is one of the fastest growing trends within marketing in Sweden. By 

using a semiotic analysis, this study aims to analyze how influencers communicate through 

sponsored posts on Instagram. Two posts each posted by six different influencers were 

selected for the study. The influencers were divided into three categories, parental influencers, 

fashion influencers and fitness influencers. The analysis showed that influencers describe the 

product as an essential part of their everyday life by telling how much they like it. The posts 

also reproduce certain stereotypes, as it for example displays women as engaged mothers and 

consumers of beauty products. The fashion and the fitness influencers Instagram posts both 

display stereotypes concerning thin and well-shaped bodies. The captions function for the 

viewers understanding of the posts meaning is anchoring more often than relay. 
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Sammanfattning 
Influencer marketing är en av de snabbast växande marknadsföringstrenderna i Sverige. 

Genom en semiotisk analys syftar denna studie att analysera hur influerare kommunicerar 

genom marknadsförande inlägg på Instagram. Två inlägg var av sex olika influerare 

analyserades. Influerarna delades in i tre kategorier; föräldrainfluerare, modeinfluerare och 

träningsinfluerare. Analysens resultat visade att influerare beskriver produkten som en viktig 

del av vardagen genom att uttrycka hur mycket de tycker om den. Inläggen reproducerar även 

vissa stereotyper, till exempel då de framställer kvinnor som engagerade mödrar och 

konsumenter av skönhetsprodukter. I inläggen publicerade av mode- och träningsinfluerare 

framställs stereotyper kring kroppsideal med smala och välformade kroppar. Bildtexternas 

funktion är förankrande, oftare än relä. 
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1. Inledning 
I takt med att sociala medier blivit en större del av dagens informationssamhälle har det växt 

fram nya typer av kändisar som skapat sin plattform och byggt upp sitt kändisskap genom 

exempelvis bloggar, YouTube, Instagram och Facebook. Dessa kändisar benämns med många 

namn; Influerare, Influencer, YouTuber, Instragrammare, bloggare, sociala medie-kändis och 

så vidare. Gemensamt för dessa är att de har många följare i sociala medier och publicerar 

sponsrat innehåll där de använder sin plattform för att mot betalning, marknadsföra en 

produkt, en tjänst eller ett företag. Denna typ av marknadsföring kallas Influencer marketing. 

Konceptet bygger på att influeraren genom sociala medier har blivit någon som följarna litar 

på och har en relation till. Således kan marknadsföring genom influerare liknas vid en 

rekommendation från en vän. Genom att visa upp, berätta om och använda en produkt 

påverkar influeraren sina följares åsikter och attityder som i sin tur ska leda till att de köper 

produkten (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Med sin höga status och stora möjlighet att påverka, håller influeraren på att bli en maktfaktor 

i samhället. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) omsattes år 2018 ca 800 

miljoner kronor i influencer marketing i Sverige. Det är en siffra som beräknas stiga och 

passera gränsen för en miljard kronor år 2020. Med den tillväxten är influencer marketing en 

av de snabbast växande trenderna i marknadsföringsbranschen. Detta, menar IRM, beror på 

att annonsörer flyttat sina investeringar från tryckta till digitala medier. I takt med att 

samhällets mediekonsumtion förändras, läggs allt större resurser på marknadsföring genom 

influerare och i sociala medier (Svenska Dagbladet, 2019).  Men trots de enorma summor 

pengar som investeras i influerare, är det fortfarande ett ungt fenomen som lite forskning 

studerat. Den forskning som finns har antingen sett till influerare som verktyg för företag och 

organisationer ur ett marknadsföringsperspektiv eller studerat influerare genom 

samhällsvetenskaplig forskning för att förklara och förstå fenomenets roll i och påverkan på 

samhället. Denna studie kommer därför att fokusera på influerares visuella kommunikation i 

sponsrade inlägg på Instagram. Detta i syfte att förstå vilka värderingar som inlägget 

förstärker och hur produkten konstrueras samt vilka egenskaper som inlägget tillskriver 

produkten. Att undersöka hur influerare på Instagram genom bild, kommunicerar för att 

marknadsföra en produkt, tjänst eller företag mot betalning är något som i liten grad studerats 

tidigare och det är denna kunskapslucka som jag med min studie vill bidra till att fylla. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Instagram 

Instagram är en applikation och ett socialt nätverk där användare kan dela foton och 

videoklipp genom att ladda upp dem som inlägg i appen. Användare på Instagram kan följa 

andra användare för att få se alla inlägg från dem man följer samlade i ett personligt flöde. 

Interaktion mellan användare är också tillgänglig genom att publicera innehåll som Instagram 

Stories. Innehåll som är publicerat som Stories är tidsbegränsat och kan enbart ses av andra 

användare under 24 timmar efter publicering. Användare kan också skicka meddelanden till 

varandra och reagera på inlägg genom att gilla-markera eller kommentera dem (Instagram, 

u.å.). 

 

Sociala medier är en stor del av vardagen för många svenskar. Hela 83 procent av alla 

svenska internetanvändare är aktiva på sociala medier varav 65 procent uppger att de 

använder sociala medier dagligen. Instagram är det sociala nätverk som är näst störst bland 

svenskar, efter Facebook. 61 procent av svenska internetanvändare använder Instagram och 

41 procent använder det dagligen. Siffran är ännu högre bland unga då ca två tredjedelar av 

internetanvändarna mellan 12-35 år använder Instagram minst en gång om dagen. Men trots 

att många lägger ned mycket tid på sociala medier upplever endast 24 procent av alla sociala 

medie-användare att den tid de spenderar på sociala medier är meningsfull (Internetstiftelsen, 

2019). 

1.1.2 Influerare & Influencer Marketing 

En influerare (ofta omnämnd med den engelska termen influencer) är en person som påverkar 

sin omgivning genom sociala medier, ofta i syfte att förändra konsumtionsattityder eller 

köpbeteenden. En influerare har ofta ett stort antal följare, vilka har en relation till influeraren. 

Detta är något som företag vill dra nytta av genom att betala influeraren för att publicera 

innehåll där de marknadsför deras produkt, tjänst eller företag. Det är detta som är Influencer 

Marketing (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Influerare skapar och publicerar innehåll på olika plattformar, exempelvis bloggar, YouTube, 

Instagram eller andra sociala medier. Genom sina kanaler på olika plattformar ger de sina 

följare en inblick i deras privatliv och vardag. Influerare har många följare och ett kändisskap 

som ofta skapats tack vare sociala medier. Det är ibland svårt att identifiera och definiera 

influerare för att särskilja dem från andra typer av kändisar i sociala medier. Influerare har 
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ofta, men inte alltid, blivit kända tack vare sin blogg eller sociala medie-kanaler. Men även 

andra typer av kändisar i sociala medier, t.ex. skådespelare, musiker eller atleter kan publicera 

marknadsföring och sponsrade inlägg, vilket gör det svårt att tydligt definiera influerare och 

separera fenomenet från andra typer av kändisar i sociala medier (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2017). 

 

Influencer markering är som jag nämnt tidigare, en av de snabbast växande 

marknadsföringstrenderna i Sverige. Konceptet bygger på att marknadsföringen integreras i 

influerarens flöde och därifrån sprids snabbt och effektiv till följare. Marknadsföringen tjänar 

på influerarens funktion som relationsbyggare där effekten blir större då följaren har en 

relation till influeraren och därför lättare tar till sig budskapet (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Publikens mottagande av budskapet påverkas också positivt av att budskapet kommer från en 

konsument till en annan. Influeraren är, precis som målgruppen, en konsument vilket ger mer 

tyngd och trovärdighet till budskapet än om avsändaren varit en annonsör. Detta är något som 

allt fler företag och organisationer identifierat och börjar använda mer och mer (De Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017). 

1.1.3 Marknadsföringslagen 

Dold marknadsföring i sociala medier är förbjuden enligt marknadsföringslagen. När man 

publicerar marknadsföring eller reklam i sociala medier behöver det tydligt framgå att det är 

reklam. Detta för att betraktaren ska förstå att det finns ett bakomliggande syfte att sälja. Det 

som räknas som reklam, är när innehållet är publicerat i utbyte mot ekonomisk ersättning, 

gratis produkter eller om den som publicerat innehållet tjänar pengar på att länka till 

exempelvis en produkt eller webbshop. Man kan på olika sätt markera att innehåll är 

publicerat mot betalning. Ett exempel är att inleda texten i inlägget med ”Annons”. Det finns 

inga krav på hur markeringen ska se ut utan de enda krav som finns är att markeringen ska 

vara tydlig för publiken och att det direkt ska framgå att det är reklam/marknadsföring 

(Konsumentverket, 2019a). 

 

Enligt marknadsföringslagen är det också förbjudet med vilseledande eller aggressiv 

marknadsföring som påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Med 

vilseledande marknadsföring menas reklam som innehåller felaktiga påståenden eller som 

framställer varan på ett för mottagaren vilseledande sätt. Aggressiv marknadsföring är sådan 

som innehåller trakasserier, fysiskt våld, hot eller tvång (Konsumentverket, 2018). 
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Vid brott mot marknadsföringslagen riskerar den som brutit mot lagen att stämmas av 

Konsumentombudsmannen (KO). I januari 2019 blev bloggerskan och influeraren Kenza 

stämd av KO för att ha publicerat innehåll som innehöll reklam utan att ha redogjort för det. 

Tidigt 2017 var Kenza på en resa till Zanzibar tillsammans med andra influerare. Under resan 

publicerade hon en rad inlägg på sin blogg och i sociala medier om solglasögon från företaget 

Chimi Eyewear. En del av dessa inlägg var markerade som reklam medan några är 

publicerade utan markering om reklam eller marknadsföring. KO menar att alla inlägg 

innehåller reklam för Chimi Eyewear och därför har Kenza brutit mot marknadsföringslagen 

(Konsumentverket, 2019b). Kenza menar att de inlägg som inte är markerade som reklam 

publicerades utanför det samarbete hon ingått i med Chimi Eyewear och att de publicerades 

av fri vilja utan kommersiellt syfte. Anledningen att hon publicerade inlägg med 

solglasögonen var att hon genuint tyckte om dem och inte för att det ingick i samarbetet. De 

inlägg som ingick i samarbetet och som hon fått betalt för är markerade som reklam och 

därför anser Kenza att hon inte är skyldig till brott mot marknadsföringslagen (Kenzas.se, 

2019). 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
Denna studie kommer att undersöka olika typer av influerares kommunikation i sponsrade 

inlägg på Instagram. Detta i syfte att se vilka värderingar som inlägget förstärker och hur 

produkten konstrueras samt vilka egenskaper som inlägget tillskriver produkten och därmed 

reproducerar.  

 

De influerare som kommer analyseras är uppdelade i olika kategorier, baserat på vad deras 

publicerade innehåll berör. De tre kategorierna är föräldrainfluerare, modeinfluerare och 

träningsinfluerare. Det som kommer analyseras från de utvalda inläggen är bild/bilder samt 

tillhörande bildtext.   

 

För att uppfylla syftet, ämnar studien besvara följande frågeställningar; 

• Hur konstrueras produkter och vilka egenskaper/värden reproducerar influerarnas 

inlägg om produkterna genom inläggen? 

• Vilka värderingar och stereotyper uttrycker eller förstärker inläggen genom inläggen? 

• Hur använder sig influerare av bildtexter i relation till bild/bilder i inläggen? 

• Finns det några skillnader mellan de olika kategorierna av influerare? 
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1.3 Disposition 
Uppsatsens första avsnitt är inledningen. Där ges en introduktion till ämnet, en presentation 

av relevant bakgrundsinformation samt en redogörelse av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter kommer avsnittet tidigare forskning. I detta avsnitt presenteras 

tidigare genomförda studier inom ämnet samt en positionering av denna studie i förhållande 

till liknande studier. Det tredje avsnittet i uppsatsen innehåller de teoretiska utgångspunkter 

som denna studie kommer förhålla sig till. Metodavsnittet består av en redogörelse samt 

diskussion av den metod som denna studie kommer tillämpa. Därefter följer ett avsnitt om 

material. Där kommer jag presentera och diskutera urvalet av inlägg som analysen ska 

tillämpas på. Det sjätte avsnittet är analys. Här kommer en redovisning av resultatet av 

analysen. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatserna av analysen presenteras under 

avsnittet diskussion.  
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2. Tidigare forskning 
Influerare är, som tidigare nämnt, ett ungt fenomen. Det finns idag två fält av forskning som 

studerat influerare. Det ena fältet består av forskning som genomförts ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv med syfte att förstå och förklara influerare som 

samhällsfenomen. Det andra fältet består av forskning som studerat influerare som verktyg för 

organisationer och företags marknadsföring i sociala meder. Dessa studier är 

marknadsföringsinriktade och ämnar förstå vad som gör influencer marketing framgångsrik. 

2.1 Autenticitet 
En av studierna från det marknadsföringsorienterade fältet är Pöyry m.fl. studie (2019) kring 

följares reaktioner på reklam och sponsrade inlägg i sociala medier. Studien bestod av en 

enkätundersökning där följare till olika influerare fick svara på frågor kring influerarens 

inlägg. Resultatet visar att det finns en rad olika faktorer som påverkar hur ett inlägg tas emot 

av följare. Den faktorn med störst positiv påverkan på följarens mottagande är autenticiteten i 

inlägget. Följaren behöver uppleva att inlägget är autentiskt. Med det menas att inlägget 

uttrycker influerarens genuina åsikter och att produkten som marknadsförs inte går emot de 

värderingar och principer som influeraren står för (Pöyry m.fl, 2019). 

 

Även den samhällsvetenskapliga forskningen som studerat influerare som fenomen i 

samhället, tar upp autenticitet. Marwick & Boyd (2011) har studerat kändisars praktiker i 

sociala medier och menar att publiken upplever autenticitet när en influerares inlägg inte 

känns överdrivet tillrättalagda eller perfekta. Små detaljer såsom stavfel eller grammatiska fel 

kan göra stor skillnad på hur en influerare uppfattas av sina följare. Marwick & Boyd (2011) 

menar också att bilderna som en influerare publicerar behöver framstå som uppriktiga 

ögonblicksbilder som personen tagit spontant. Om bilden känns konstgjord eller iscensatt, 

kommer influeraren inte upplevas som autentisk (Marwick & Boyd 2011). Men även 

konstgjord eller iscensatta bilder/inlägg kan komma att uppfattas som autentiska, menar 

Khamis, Ang & Welling (2017) som i sin forskning kring influerare kommit fram till att 

autenticitet kan konstrueras. Genom att influerare bygger sig själva som varumärken, alltså 

skapar associationer kring sin profil i sociala medier, konstruerar de egenskaper och 

värderingar genom vilka de vill uppfattas. Autenticiteten är en sådan egenskap som kan 

konstrueras vilket leder till att influeraren kan uppfattas som äkta, genuina och autentiska 

genom att fejka eller förstärka sina åsikter och värderingar (Khamis, Ang & Welling, 2017). 



 7 

Även Audrezet, Kerviler & Moulards studie (2018) har berört begreppet autenticitet i relation 

till influerare i sociala medier. I sin observationsstudie av influencer marketing-kampanjer har 

Audrezet, Kerviler & Moulard kommit fram till att det finns två typer av autenticitet. Den ena 

typen är passionerad autenticitet. Passionerad autenticitet är när influerarens motivation att 

marknadsföra produkten kommer från en genuin passion för produkten. Reklamens budskap 

uppfattas som mer trovärdigt om följare anser att det är en genuint positiv attityd för 

produkten som återspeglas i influerarens inlägg (Audrezet, Kerviler & Moulard, 2018). 

Marknadsföring genom influerare upplevs som passionerat autentisk om inlägget uttrycker 

influerarens positiva åsikt om produkten, vilken är ärlig och genuin. Detta överensstämmer 

med Pöyrys (2019) teori kring autenticitet som nämnts tidigare i detta avsnitt. 

 

Transparent autenticitet är den andra typen av autenticitet som Audrezet, Kerviler & Moulard 

(2018) funnit i sin studie. Denna typ av autenticitet uppstår när en influerare använder fakta-

baserad information i reklam, snarare än känslomässiga argument. För att uppnå transparent 

autenticitet, ska influeraren vara så tydlig och öppen som möjligt gällande reklam och 

samarbeten gentemot följare. Detta kan innebära att tydligt markera inlägg som reklam, svara 

på frågor om samarbetet och vara öppen med vilken typ av kompensation man fått i utbyte för 

att publicera reklam i sin kanal. Det är också viktigt att bilder och filmer som influeraren 

publicerar inte är allt för redigerade eller retuscherade. Då kan följarens uppfattning om 

influeraren som autentisk snabbt förändras i negativ riktning (Audrezet, Kerviler & Moulard, 

2018). Detta är något som även Marwick & Boyd (2011) tar upp i sin forskning när de 

beskriver att iscensatta och konstgjorda bilder motverkar autenticiteten. 

2.2 Samspelet och relationen mellan en influerare och dess följare 
Influerares interaktion med sina följare är något som både Marwick & Boyd (2011) och 

Khamis, Ang & Welling (2017) pekar på som en vital del i att skapa och behålla en stor 

följarskara. Influerare är beroende av sina följare och behöver därför interagera med dessa för 

att behålla befintliga samt locka nya följare till sina sociala medier. Enligt Khamis, Ang & 

Welling (2017) mäts och beräknas en influerares framgång i antal följare, likes, delningar och 

kommentarer. Storleken på publiken definierar storleken och värdet på influerarens 

varumärke. Interaktionen handlar också om att bygga en relation med sina följare. Likt 

autenticiteten är intimitet en avgörande faktor för en lyckad relation mellan influerare och 

följare. Att vara personlig i sina publicerade inlägg, svara på kommentarer och bidra få följare 

att ”lära känna” influeraren är stor del av relationsbyggandet (Marwick & Boyd, 2011).  
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Samspelet och relationen mellan influerare och följare är något som även Pöyrys studie 

(2019) berör. Pöyry menar att den starka relationen mellan en influerare och dess följare är 

det som utmärker influencer marketing från klassisk annonsering i sociala medier. Influencer 

marketing kan liknas vid en rekommendation från en vän eller bekant. En följare har 

förtroende för influeraren, vilket leder till att marknadsföring genom influerare har en större 

positiv inverkan på följaren än reklam som kommer direkt från företaget bakom produkten 

(Pöyry, 2019).  

 

På temat om influerares samspel med följare bidrar Ki & Kims (2019) studie genom att 

definiera influerarens roll gentemot följaren som en av två kategorier. En influerare är 

antingen en Opinion Leader eller en Taste Leader för sina följare. En Opinion Leader är en 

influerare som påverkar genom hur den uttrycker sig och det den säger. Denna typ av 

påverkan kan liknas med en klassisk opinionsbildare som tar ställning på en allmän plattform 

och därigenom får stöd. En Taste Leader påverkar genom det visuella och blir någon som 

följaren tar efter. En Taste Leader blir en förebild som genom stil, kläder och andra yttre 

faktorer påverkar sina följare utan att egentligen behöva ta direkt ställning för något (Ki & 

Kim, 2019). 

2.3 Positionering av studie utifrån tidigare forskning 
I de två föregående avsnitten har jag presenterat två teman som funnits i den tidigare 

genomförda forskningen inom ämnet influerare och influencer marketing. Det första temat 

innefattar forskning kring influerare och autenticitet. Denna forskning kommer vara 

användbar för min egen studie då jag kan se till de slutsatser som andra studier presenterar 

och tillämpa dessa på eget material. Ett exempel är Audrezet, Kerviler & Moulards (2018) 

teori om passionerad och transparent autenticitet.  

 

Det andra temat handlar om influerares samspel och relationsbyggande med sina följare och 

är funnet i studier som analyserat följare till influerare. Detta är något jag inte kommer att 

göra då jag enbart kommer se till innehåll publicerat av mina utvalda influerare. Således 

positionerar jag mig utifrån vad som redan studerats och finner en kunskapslucka att fylla. Att 

undersöka reklam i influerares inlägg för att se vilka egenskaper och värderingar som 

reproduceras är något som inte gjorts tidigare och där kommer min studie som sagt kunna 

bidra till att fylla en kunskapslucka. Det är även få studier som studerat influerare i en svensk 

kontext, vilket min studie kommer att göra.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna som jag kommer att 

förhålla mig till i min egen studie. Detta, tillsammans med den tidigare forskningen, är de 

teorier som jag utgår från i mitt eget arbete och därför anser relevant att presentera och 

diskutera. 

3.1 Semiotik 
Vetenskapen om tecken, deras betydelser och funktioner kallas semiotik. Semiotik studerar 

människans betydelseproduktion i dess vidaste mening, villkoren för kommunikation, dess 

lagmässighet och samband med samhället (Nordström, 2003, s.115). Det innebär att 

undersöka och förstå tecken var för sig, i relation till andra tecken och slutligen dess betydelse 

i relation till kontexten (Eriksson & Göthlund, 2012, s.44). Fiske & Jenkins (2011) förklarar 

tecken som sådant som vi uppfattar med våra sinnen, till exempel sådant vi ser eller hör. Ett 

objekt eller ljud är tecken som vi uppfattar genom våra sinnen och tolkar utifrån våra 

värderingar, uppfattningar och attityder för att skapa en förståelse för vad tecknet är. Ett 

teckens betydelse kommer därför att skilja sig beroende på vem det är som uppfattar det 

eftersom vi alla har olika värderingar, uppfattningar och attityder, genom vilka vi skapar oss 

en egen förståelse (Fiske & Jenkins, 2011, s.39).  

 

Semiotiken som vetenskap utvecklades ursprungligen av lingvister och språkforskare. 

Lingvisten Ferdinand de Saussure och filosofen Charles Sanders Peirce ses som de 

vetenskapliga urfäderna till denna lära. 1964 publicerade Roland Barthes en bildanalys av ett 

reklamfotografi för pastatillverkaren Panzani i tidskriften Communications. Denna bildanalys 

blev starten på bildsemiotikens historia. Idag är semiotiken ett vedertaget och användbart 

redskap för att förstå hur olika slags bilder påverkar och samspelar med dess betraktare, både 

som teori och metod (Eriksson & Göthlund, 2012, s.41-44). 

 

De tre tidigare nämnda förgrundsfigurerna inom semiotikens historia, Saussure, Peirce och 

Barthes, har olika terminologier vilka används för att förstå och förklara hur tecken skapar 

mening för betraktaren (Eriksson & Göthlund, 2012, s.41-44). I denna studie kommer jag 

tillämpa och utgå från Barthes terminologi för den semiotiska analysen som metod. En 

beskrivning om semiotik som metod och Barthes begrepp finns därför att erhålla under avsnitt 

4.   
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3.2 Stereotyper i reklam 
Medier i allmänhet och reklam i synnerhet arbetar med stereotyper för att anspela på 

betraktarens och allmänhetens förutfattade meningar om hur någon eller något är. Stereotyper 

kan beskrivas som schabloner eller mallar som framställer ett objekt på ett klichéartat eller 

banalt sätt. Därför är det inte ovanligt att många upplever sig kränkta och illa berörda när de 

generaliseras till en stereotyp, då dessa framställer personer som dumma, enkelspåriga och 

endimensionella. Det kanske vanligaste exemplet på stereotyper är hur genus och könsroller 

skildras i reklam (Fagerström & Nilson, 2008, s.70-71). Men för att analysera reklam bör man 

ha i åtanke att all reklam har ett säljande syfte, vilket medför att reklamen medvetet försöker 

påverka eller övertala betraktaren till en handling eller ett köp. All form av övertalning 

innebär att vissa aspekter framhävs medan andra döljs för att framställa det som marknadsförs 

i ett positivt ljus. Detta kan leda till en missvisande gestaltning av verkligheten (Jarlbro, 2006, 

s.120-121). 

3.2.1 Genus 

Reklambilder är inte sällan generaliserande när det kommer hur man skildrar män och 

kvinnor. Jarlbro (2006) menar att reklam ofta är missvisande när det kommer till att avbilda 

samtida förhållanden mellan könen, både nu och genom reklamens historia. I Nowak och 

Andréns studie från 1975 presenteras resultatet att kvinnor var överrepresenterade i svenska 

populärpressannonser mellan 1950 och 1975. De menar även att kvinnan generellt sett 

framställs som ung, sexig, glad och ensam samt att kvinnans funktion i reklamen främst är 

dekorativ medan mannen framställs som stark och handlingskraftig. Detta, menar Jarlbro 

(2006), är stereotyper som lever kvar och består även i modern tid (Jarlbro, 2006, s.120-121). 

 

Fagerström och Nilson (2008) säger att kvinnan är överrepresenterad i den del av 

offentligheten som utgörs av reklambilder, men att mannen är överrepresenterad i exempelvis 

politiken och i massmediers nyhetsartiklar och reportage. I reklamen knyter gestaltningen av 

kvinnan an till den mjuka eller privata sfären, då hon skildras som en engagerad förälder, 

vacker hustru, hemmafru eller konsument av skönhetsprodukter. Det är också vanligt att 

kvinnan objektifieras till en kroppslig symbol för sexualitet. Kvinnokroppen används i reklam 

för att väcka uppmärksamhet och fånga betraktarens intresse som sedan leds vidare till 

produkten som reklamen marknadsför (Fagerström & Nilson, 2008, s.50-51). Objektifieringen 

av kvinnokroppen har också lett till en stereotyp där kvinnan skildras som väldigt feminin och 

sexuell. Kvinnan med stor byst och smal midja har blivit normaliserad i reklamen och skapar 
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skeva skönhetsideal för unga kvinnor. Även den sexualiserade kvinnokroppens närvaro är 

normaliserad i reklam. Den finns ofta med i reklam för produkter som inte har någon direkt 

koppling till en sexig kvinna, till exempel yoghurt eller högtalare (ibid, s.45).  

3.2.2 Barn 

Reklam för barn innehåller ofta just barn. I reklambilder för leksaker och barnkläder gestaltas 

barnen också genom generaliseringar och stereotyper. I vissa fall har barnen egna stereotyper 

men ofta är det samma roller som i vuxenvärlden. Att skilja på pojkar och flickor är ofta 

tydligt i reklam genom att reklam för pojkar är blå, grön eller svart medan flickornas bilder är 

i rosa, vit eller guld. Även typen av produkter som pojkar respektive flickor visas upp med 

stärker de stereotyper som finns. Pojkar leker med bilar, maskiner och teknik och flickor med 

kläder och skönhetsprodukter. Man ser spår av de vuxnas genusroller även hos barnen både 

genom kläder och utseende men även genom poser och kroppshållningar, ett exempel på det 

är när unga flickor har smink och smycken samt poserar sexualiserande med en hand på 

höften eller liknande (Fagerström & Nilson, 2008, s.77-78). 

3.3 Autenticitet 
För att analysera kommersiella budskap, vilket jag kommer göra i denna studie, är det 

intressant att beakta begreppet autenticitet. I boken Authentic TM: the politics of ambivalence 

in a brand culture diskuterar författaren Sarah Banet-Weiser (2012) konceptet autenticitet 

utifrån varumärken. Hon menar att det finns metoder och strategier som används för att 

reklam ska upplevas så autentisk som möjligt, exempelvis genom att försöka dölja dess 

kommersiella budskap. Budskap med kommersiella syften upplevs sällan som autentiska då 

betraktaren är medveten om det säljande syftet och att budskapet är menat att påverka och 

locka till köp. Att autentiska budskap inte är kommersiella och kommersiella budskap inte är 

autentiska är en allmän uppfattning, menar Banet-Weiser (2012, s.10-11).  

 

Men i dagens varumärkeskulturella konsumtionssamhälle blir autenticitet allt viktigare. 

Nästan alla har relationer till varumärken som påverkar deras köpbeteenden genom vilka 

produkter vi köper eller inte köper. Varumärkeskulturen skapar lojalitet hos konsumenten 

genom att den köper märkets produkter samt undviker produkter från konkurrerande 

varumärken. Denna relation bygger på konsumentens lojalitet och upprätthålls av den 

autenticitet som varumärket visar mot sina konsumenter.  Varumärket behöver i sina beslut 

och handlingar agera utifrån sina värderingar och sin image för att upprätthålla sin autenticitet 

och således behålla konsumenternas lojalitet. Banet-Weiser (2012) liknar detta förhållande 
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med ett kärleksförhållande mellan två personer, då båda slags förhållanden baseras på 

minnen, förväntningar och känslor (Banet-Weiser, 2012, s.8-9). Förhållandet mellan 

varumärke och konsument kan också tillämpas på influerare då det inte bara är företag och 

organisationer som är varumärken utan även kändisar och offentliga personer, till exempel 

influerare. I detta fall är det följarna som får rollen som konsument. 

 

Men autenticitet är inte bara att vara genuin eller äkta i sina handlingar, utan också i sina 

relationer. I och med det tidigare nämnda konsumtionssamhälle vi lever i, blir ekonomiska 

faktorer allt mer betydande i hur personer värderar och hanterar relationer. Att ha relationer 

styrda av känslor är att ha autentiska relationer, menar Banet-Weiser (2012, s.14).  

 

Begreppet autenticitet har berörts i den tidigare forskningen som presenteras i avsnitt 2. 

Denna studie kommer att tillämpa Audrezet, Kerviler & Moulards (2018) teori om de två 

typerna av autenticitet; passionerad och transparent autenticitet. Genom att analysera 

materialet och undersöka hur influerare kommunicerar kring produkten de marknadsför, 

kommer denna studie kunna se vilken typ av autenticitet som inlägget använder. Detta genom 

att undersöka om inlägget använder känslomässiga argument eller informativa och 

faktabaserade argument för att göra reklam för produkten samt att studera inläggens bilder för 

att se om dessa upplevs som iscensatta eller spontana ögonblicksbilder (Audrezet, Kerviler & 

Moulard, 2018). 
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4. Metod 

4.1 Semiotisk analys 
Denna studie kommer att tillämpa en semiotisk analys på materialet. Detta genom att utgå 

från den semiotiska vetenskapen (se avsnitt 3.1) och identifiera meningsbärande element och 

analysera dessa utifrån sig själva, i relation till varandra samt i relation till inlägget som helhet 

och kontext. Studiens semiotiska analys kommer att utgå från Barthes teori och terminologi 

om bildsemiotik. Relevanta begrepp presenteras nedan. 

 

En semiotisk analys har många likheter med multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). En 

MCDA utgår från bildsemiotiken som teori för att analysera visuellt material. Metoderna 

skiljer sig dock åt när det kommer till att analysera text då MCDA använder kritisk lingvistik 

medan den semiotiska analysen har egna begrepp för att definiera texter, och då främst utifrån 

sin funktion för bildens mening. Dessa metoder skiljer sig även då MCDA är kritisk och 

används för att identifiera skeva maktförhållanden och ideologier (Hansen & Machin, 2013, 

s.115-119). Denna studie tillämpar inte MCDA som metod för att den semiotiska analysen 

anses lämpligare. Syftet med denna studie är inte att försöka identifiera maktförhållanden 

eller ideologier i materialet, således anses den semiotiska analysen vara den bästa metoden för 

att uppfylla syftet. Semiotiken erbjuder verktyg för studien att analysera materialet och 

möjligheter att besvara frågeställningarna. 

4.1.1 Denotation och konnotation 

Barthes menar att tecken har två nivåer av mening där den första nivån är den han kallar 

denotation. Den denotativa nivån av mening är det läsaren ser när den betraktar bilden. För att 

förstå den första nivån av mening i en bild, ska man som forskare fråga sig själv; Vad ser jag i 

denna bild? Eller för att använda Barthes begrepp; Vad denoterar bilden? Den frågan besvaras 

genom en bokstavlig beskrivning av vad bilden föreställer. Denotativ mening bör vara fri från 

värderingar och därför inte innehålla adjektiv eller uttrycka åsikter. När man studerar 

denotativ nivå är det viktigt att vara försiktig då det är lätt att undermedvetet använda 

värdeladdade ord för att beskriva vad man ser (Hansen & Machin, 2013, s.175-176). 

 

Därefter analyseras tecknets konnotativa nivå. Den andra nivån av mening förstås när man 

undersöker vilka värderingar som framkommer genom vad som presenteras eller hur det 

presenteras i bilden. När vi på denotativ nivå identifierat alla meningsbärande element i 
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bilden, kan vi fråga oss vilka värderingar dessa ger uttryck för eller vilka associationer de 

skapar hos oss som betraktare. För det är först när en betraktare uppfattar och tolkar tecknet 

utifrån sitt eget sociala och kulturella sammanhang som förståelsen för den konnotativa nivån 

av mening skapas. Således kan ett teckens konnotativa mening skilja sig åt beroende på vem 

betraktaren är och vilka sammanhang som påverkar dess tolkning (Machin, 2007, s.25-26).  

 

Barthes använder sig också av myter som ett analysbegrepp. Myter är, enligt Barthes, hur 

tecken samspelar och förstås utifrån diskurs vilket får betraktaren att uppfatta mening 

(Barthes, 1973, s.119). Denna studie tillämpar inte myter som analysbegrepp eller verktyg, I 

stället används konnotation och konnotativ analys för att se hur mening skapas och uppfattas i 

materialet. Myter som analysverktyg inkluderas inte i denna studie då begreppet konnotation 

anses vara tillräckligt för att analysera teckens mening på djupare nivå. 

4.1.2 Konnotationsbärande element och representationsstilar 

Barthes menar att det finns fyra element eller representationsstilar som är speciellt 

konnotationsbärande. Dessa är viktiga att ta hänsyn till i en semiotisk analys då de spelar en 

stor roll för förståelsen av den konnotativa nivån av mening i bilden. Den första 

konnotationsbäraren är poser och kroppshållningar. Barthes menar att varje person har ett 

uppslagsverk av poser i sin hjärna och att varje enskild pose har konnotativ mening och 

associationer som påverkar hur man som betraktare uppfattar en bild. Genom hållningen eller 

posen som en social aktör har i en bild, kommer olika värderingar och egenskaper till uttryck. 

För att förstå posens konnotativa mening kan man ställa sig frågor som om kroppen tar upp 

mycket eller lite utrymme, är kroppen öppen eller stängd, framstår posen som avslappnad 

eller spänd och så vidare (Hansen & Machin, 2013, s.177-180). Precis som poser är blickar 

också konnotationsbärande element i som påverkar bildens mening. Genom att titta in i 

kameran, upplever vi att den sociala aktören interagerar med oss som betraktare och skapar en 

intim upplevelse. Blickar som inte är vända mot kameran, har också olika konnotativa 

associationer. Att titta uppåt kan ofta konnotera positivitet, makt och hög status medan 

nedåtvända blickar associeras med negativitet, låg energi eller låg status (ibid, s.181-183). 

 

Det finns också konnotationsbärande element i bilder som är oberoende av sociala aktörers 

eventuella närvaro. Dessa är objekt och omgivning. Precis som med poser, har vi 

associationer kring objekt i våra huvuden. Om vi ser ett visst objekt eller en samling av flera 

objekt i en bild skapar vi oss en uppfattning om den situation som bilden föreställer (Barthes, 
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1977, s.22-23). Det kan även vara relevant att ta hänsyn till vilka objekt som inte finns med i 

bilden. Vi kan förstå bildens konnotativa mening genom objekts närvaro men också dess 

frånvaro. Även kläder innefattas av begreppet objekt. Om det finns sociala aktörer i bilden 

kommer betraktaren förstå den konnotativa meningen utifrån aktörens utseende och klädsel, 

vilket leder associationer kring situationen bilden föreställer. Till exempel kan en person 

klädd i kostym associeras med formella händelser (Hansen & Machin, 2013, s.183-185).  

 

Associationer och konnotativ mening skapas också av omgivningen i bilden. Om bilden visar 

i en person i en viss omgivning, kommer omgivningen givetvis ha stor påverkan på hur vi 

uppfattar situationen. Vi har erfarenheter och sociala samt kulturella koder genom vilka vi 

tolkar och uppfattar mening, så även kring omgivningen. Om en bild föreställer en situation i 

naturen eller i stadsmiljö, ger det olika konnotationer och påverkar hur vi förstår vad bilden 

föreställer (Hansen & Machin, 2013, s.185-187). 

4.1.3 Förankring och relä 

Barthes har även begrepp som används för att angripa text genom en semiotisk analys. Han 

menar att det finns två sätt som en text fungerar i relation till bild. Den första funktionen är 

förankring. Barthes (1977) menar att bilder är polysema och har flera betydelser samt att det 

är upp till betraktaren som undermedvetet avgör vilka betydelser som förstås och vilka som 

ignoreras. Men texter kan styra betraktarens uppfattning att förstå betydelser genom att texten 

förankrar bildens mening eller betydelse. Om en bildtext förstärker ett budskap eller en 

betydelse så att betraktaren, tack vare texten, får ytterligare förståelse för bildens konnotativa 

mening, är dess funktion förankrande. Detta är den vanligaste funktionen som flest texter 

kategoriseras som. Relä är den andra funktionen och är mindre vanlig än förankringen. Den 

förekommer oftast i serietidningar, seriestripps och filmer. Funktionen innebär att texten och 

bilden kompletterar varandra för att skapa mening för betraktaren. Bild och text är beroende 

av varandra, och får ofta en annan betydelse om man ser till bild eller text separat. Bildtexter 

med funktionen relä, adderar ny information och nya intryck än tillhörande bild. Detta gör att 

bildens mening kombinerat med bildtextens mening skapar en ny egen mening för helheten. 

(Barthes, 1977, s.39-41). 

 

Texter i reklambilder används ofta för att förstärka budskapen och intrycken som betraktaren 

får av bilden. Reklambilder är ofta väldigt tydliga sett till vilka objekt i bilden som framhävs 

och fångar betraktarens uppmärksamhet och texter används därför för att leda betraktaren till 
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att uppfatta de budskap som avsändaren vill framhäva. Således har texter i reklambilder oftast 

den förankrande funktionen (Rose, 2012, s.120). 

4.2 Metoddiskussion 
Motiveringen för mitt metodval grundar sig i att det jag är intresserad av i denna studie är att 

analysera bilder i första hand. Semiotik som metod är en väl lämpad metod för att undersöka 

visuellt material för att förstå underliggande och dold mening. När studiens syfte bestämdes, 

övervägdes också den multimodala kritiska diskursanalysen som metod. Men då mitt material 

består av inlägg från Instagram med bilder och tillhörande bildtext, beslöt jag mig för att 

tillämpa en semiotisk analys då den i min mening är den bäst lämpade metoden för att 

uppfylla studiens syfte.  

 

Den semiotiska analysen tar visuell kommunikation på allvar och är en metod för detaljerade 

och djupgående analyser av bilder. Det är en metod som erbjuder precisa verktyg för att förstå 

dold mening. Men den semiotiska analysen har också fått motstå en viss kritik. En punkt som 

den kritiserats för är att det finns flera olika begreppsapparater inom metoden. Olika 

framstående semiotiska forskare har skapat olika begrepp för att sätta ord på vad och hur en 

semiotisk analys ska analysera sitt material. Ofta har dessa begreppsapparater uppfunnits för 

egen vinning, alltså att forskaren skapat egna begrepp för att anpassa metoden utifrån sin egen 

studie (Rose, 2012, s.144-145). Som jag nämnde i avsnitt 3.1 har bland andra Saussure, Peirce 

och Barthes olika begreppslistor för vilka faktorer i en bild som ska studeras i en semiotisk 

analys. Rose (2012) menar att det inte enbart är negativt med variation och att det finns en 

poäng med att det finns olika begreppsapparater att använda sig av, men att det har en tendens 

att bli förvirrande om man inte är medveten om begreppens betydelser och skillnader (ibid, 

s.145) 

 

Det som den semiotiska analysen kanske främst kritiserats för, är dess bristande reliabilitet. 

När man som forskare utför en semiotisk analys blir resultatet en konsekvens av forskarens 

egna kulturella och sociala sammanhang då dessa starkt påverkar hur denne tolkar teckens 

mening. Således kommer en analys på samma material av en annan forskare troligtvis leda till 

ett annorlunda resultat än det den förste kom fram till. Tolkningar av tecken är subjektiva och 

kan därför resultat av semiotiska analyser inte generaliseras utöver den genomförda studien 

(Rose, 2012, s.144). Detta är många semiotiker medvetna om därför har många haft ett 

ointresse att tydligt beskriva och rättfärdiga hur urvalsprocessen gått till när forskaren valt 
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vilket material studien ska analysera. Eftersom man inte kan nå ett generaliserbart resultat 

med semiotisk analys som metod, ställs inte lika höga krav på ett representativt urval som 

med andra metoder (ibid, 108). I denna studie beskriver jag min urvalsprocess i avsnitt 5.1 för 

att vara transparent i hur jag gått tillväga för att få fram material att analysera. Jag är 

medveten om att metodens brister och dess konsekvenser kring denna studies resultats 

generaliserbarhet, men ändå anser jag att det är till min fördel att vara tydlig kring mitt urval.  
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5. Material 

5.1 Urvalsprocess 
Först och främst har jag valt att enbart undersöka innehåll från Instagram. Detta för att 

Instagram är den plattform där varumärkessamarbeten är vanligast (Resumé, 2018), samt att 

dess inläggsform, d.v.s. bild i kombination med bildtext är intressant att studera genom en 

semiotisk analys. 

 

För att välja vilka influerares inlägg som denna studie ska analysera, har jag utgått från 

statistik som influencer markering-företaget Beatly presenterade i slutet av 2018. I statistiken 

listas de 10 största svenska influerarna baserat på antal följare i tre olika kategorier; mode, 

inredning och träning. Av dessa kategorier kommer jag att använda mode och träning i min 

egen studie. Dessutom kommer jag ha en tredje kategori som är föräldrainfluerare. 

Motiveringen för att använda dessa tre kategorier är att jag själv, innan urvalsprocessen 

inleddes, valde ut tre kategorier som enligt min egen uppfattning kändes intressanta och 

relevanta i relation till varandra och därför passar bra i en sådan här typ av studie. Att två av 

dem fanns i Beatlys statistik, underlättade sedan urvalsprocessen markant. Anledningen till att 

jag använder mig av tre olika kategorier är dels påverkat av den tidsram som jag har i detta 

arbete. För många kategorier hade inneburit en omfattande och tidskrävande analysprocess. 

Beslutet kring antal kategorier beror också på att jag vill kunna jämföra och genom att ha tre 

kategorier istället för två, ge en utökad bild över eventuella likheter och skillnader de olika 

kategorierna emellan. 

 

För kategorierna mode och träning har jag sett till dem influerare som var med på Beatlys lista 

och valt ut två ur varje kategori som publicerat ett flertal inlägg som innehåller reklam. Flera 

andra influerare än de som valdes ut, övervägdes men föll bort på grund av att de publicerade 

för få inlägg som innehåller reklam. För kategorin föräldrainfluerare har jag valt två influerare 

som jag själv känner till, anser lämpliga att ta med i studien och publicerat inlägg som 

innehåller reklam. Jag valde ut två influerare för kategorin föräldrainfluerare, baserat på 

innehållet som de publicerat under de senaste sex månaderna. De har båda använt sig av 

föräldraskapet i sina sociala kanaler, den ena genom att dela bilder med sitt barn och den 

andra har publicerat inlägg genom vilka hon delar med sig av upplevelserna kring sin 

graviditet. Specifik motivering för respektive influerare presenteras under avsnitt 5.3. 
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För att sedan välja ut vilka av influerarnas inlägg som ska analyseras har jag sett till de tre (i 

skrivande stund) senast publicerade inläggen av varje influerare, som är markerade som 

reklam (se avsnitt 1.2.3 Marknadsföringslagen). Av dessa tre inlägg har ett slumpvis tagits 

bort, för att få ett urval på två inlägg per influerare, vilket leder till ett sammantaget urval på 

12 inlägg. Storleken på ett urval för kvalitativa forskningsstudier bör enligt Bryman (2012, 

18-20) baseras på fem faktorer; informationsmättnad, minimikravet för ett tillräckligt urval, 

forskningsdesignen, heterogeniteten hos populationen samt studiens frågeställningar. Antalet 

är avgränsat till 12 för att få ett tillräckligt stort antal inlägg för att det ska vara möjligt att se 

skillnader och identifiera eventuellt återkommande teman. Avgränsningen är också baserad på 

storleks- och tidsramen för detta arbete. I avsnitt 5.3 följer en presentation av de influerare 

som studien kommer att analysera. 

5.2 Avgränsningar 
Som tidigare nämnt, har jag gjort avgränsningar kring antalet inlägg för analysen. Antalet 

inlägg är dels baserat på att få ett tillräckligt stort urval för att kunna se eventuella mönster 

eller skillnader mellan inläggen eller kategorierna. Det är också baserat på tidsramen. För stor 

mängd inlägg hade gjort analysen allt för tidskrävande för att matcha den tidsplan jag har att 

förhålla mig till i mitt arbete.  

 

Det har även gjorts avgränsningar för vilka inlägg som valts med för analysen. Först och 

främst har jag valt att endast se till inlägg som endast innehåller bild. Således har jag valt att 

utesluta inlägg som innehåller film och rörlig bild. Detta för att underlätta analysen och 

möjligheten att göra en rättvis jämförelse då film och rörlig bild har möjlighet att innehålla så 

många fler meningsbärande tecken än en stillbild. Även publicerade Instagram Stories är 

uteslutna på grund av att man inte kan se äldre Stories då dessa försvinner 24 timmar efter 

publicering. Jag har även avgränsat inläggen för att få olika företag/produkter i reklamen. Om 

de senaste tre inläggen som innehåller reklam, består av mer än ett inlägg som gör reklam för 

samma produkt/företag, har jag endast tagit med det första inlägget som gör reklam för den 

specifika produkten/företaget, bland de tre utvalda. Jag har valt att genomföra denna 

avgränsning för att kunna identifiera teman hos influeraren snarare än den specifika 

produktens reklam. Att analysera flera inlägg av samma influerare som marknadsför samma 

produkt, skulle göra det svårt att avgöra om det är temat beror på produkten eller influeraren. 
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5.3 Presentation av utvalda influerare 
I detta avsnitt kommer en kort presentation av respektive influerare med hänvisningar till 

inläggen som urvalet består av. Inläggen finns att tillgå under bilagor. Uppgifter om antal 

följare och inlägg är hämtade 21 november 2019. 

5.3.1 Föräldrainfluerare 

Inlägg 1.1 och 1.2 är publicerade av influeraren Margaux Dietz. @margauxdietz har ca 364 

tusen följare på Instagram och har under de senaste 6 månaderna publicerat 181 inlägg. Av 

dessa är 18 inlägg markerade som reklam. Margaux Dietz har också en blogg och en 

YouTube-kanal, samt en podcast vid namn Redgert & Dietz som hon gör ihop med Daniel 

Redgert. Margaux Dietz ingår i kategorin föräldrainfluerare baserat på det innehåll hon 

publicerar på Instagram, då hon ofta lägger upp innehåll på och med sin son Arnold. 

 

Inlägg 1.3 & 1.4 är publicerade av influeraren Janni Olsson Delér. @jannid har ca 1,4 

miljoner följare på Instagram. Under de senaste 6 månaderna har hon publicerat 109 inlägg 

varav åtta är markerade som reklam. Janni Olsson Delér är också aktiv i andra sociala medier 

då hon har en YouTube-kanal och en blogg. Hon har även en podcast som heter Two of a 

kind, tillsammans med sin syster Michaela. Motiveringen för att Janni Olsson Delér är med i 

denna kategori är att hon fick en son den 19 november 2019 och har därför under de senaste 

månaderna publicerat innehåll kring sin graviditet och reklam för barnprodukter samt använt 

sig av graviditeten i kommunikationen för reklaminläggen.  

5.3.2 Modeinfluerare 

Influeraren som publicerat inlägg 2.1 & 2.2 är Fanny Lyckman. Med ca 516 tusen följare på 

Instagram har @fannylyckman publicerat 87 inlägg under de senaste sex månaderna. Nio av 

dessa är markerade som reklam. Fanny Lyckman har också en podcast tillsammans med Klara 

Elvgren som heter Oss Emellan. 

 

Influeraren bakom inlägg 2.3 & 2.4 heter Johnny Edlind och har ca 1 miljon följare. 

@johnnyedlind har under de senaste sex månaderna publicerat totalt 58 inlägg där fem inlägg 

är markerade att innehålla reklam. Utöver sin karriär som influerare, har Edlind ett eget 

klädmärke, Altum Pursuit. 
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5.3.3 Träningsinfluerare 

Inlägg 3.1 & 3.2 är publicerade av Anna Nyström. Med ca 8,4 miljoner följare är hon den 

största svenska influeraren, enligt Beatlys statistik (Resumé, 2018). @annanystrom har 

publicerat 157 inlägg under det senaste halvåret. Av dessa inlägg är 14 markerade som 

reklam. Utöver Instagram använder Anna Nyström även YouTube, där hennes kanal har 112 

tusen prenumeranter. 

 

Malin Björk har publicerat inlägg 3.3 & 3.4. @malinbjork har ca 540 tusen följare och har 

publicerat 109 inlägg under de sex senaste månaderna. 13 inlägg är markerade som reklam. 

Utöver Instagram, har Malin Björk en podcast tillsammans med Angelica Brexner, som heter 

Mammorna ur garderoben.  
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6. Analys 
Detta avsnitt inleds med en presentation av den denotativa analysen av inläggen. Det innebär 

en kort beskrivning av vad bilden föreställer samt vad som står i bildtexten. Vissa bildtexter 

innehåller emojis, d.v.s. symboler och smileys. Alla emojis i bildtexter skrivs ut och förklaras 

i text samt stjärnmarkeras. Senare i avsnittet presenteras de teman som jag funnit i den 

konnotativa analysen.  

6.1 Denotativ analys 
Inlägg 1.1 gör reklam för Felix Sverige. I bilderna i inlägget ser vi en kvinna och ett barn på 

ett golv, där kvinnan ligger på mage och barnet sitter. Kvinnan är klädd i en röd tröja, blåa 

jeans och har håret uppsatt. Barnet är klädd i en grå tröja och vita mönstrade byxor. På golvet 

framför dem står det tre tallrikar. Två av dem är mörkgrå och på dessa finns det makaroner 

och köttbullar. Den tredje tallriken är en djup sådan i turkos färg. I den djupa tallriken ligger 

tomater. På golvet finns också bestick och en röd ketchupflaska. I bildens bakgrund ser vi en 

vägg och en dörr. I den första bilden kan vi se kvinnan hålla ytterligare en ketchupflaska som 

hon använder för att hälla ketchup på den ena tallriken med mat. Kvinnan ler med blicken 

vänd mot barnet. Barnets blick är riktad mot golvet och maten. I den andra bilden är det 

barnet som håller i den andra ketchupflaskan, medan kvinnan lutar huvudet mot sin hand. 

 

Bildtext i inlägg 1.1: 

”Ett halvår senare och vi är evigt tacksamma över att ketchupfejden är över här hemma! 

Äntligen en ketchup utan tillsatt socker och utan sötningsmedel som Arnold älskar och 

äntligen tycker Jacob att det är okej att Arnold äter ketchup då och då hehe *emoji som 

blinkar med ena ögat* Tack Felix!! @felix_sverige #felixosötad #osötadketchup” 

 

Inlägg 1.2 gör reklam för Arla och består av en bild. Bilden visar en kvinna och ett barn som 

sitter i en traktor. Kvinnan är klädd i en beige jacka, svart tröja, blåa jeans, svarta stövlar och 

en grå mössa. Kvinnan håller i ratten och tittar in i kameran och ler. Till höger om kvinnan ser 

vi barnet. Barnet har en rosa mössa, grå jacka, svarta byxor och vita skor. Barnet håller i ett 

mjölkpaket med båda händerna och har blicken riktad framåt.  
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Bildtext i inlägg 1.2: 

”Äntligen är vloggen ute när jag och Arnold besöker en Ekologisk Arlagård!! In och kolla 

kanalen för att se vart den klimatneutrala eko mjölken kommer ifrån och när Arnold blir helt 

tokig i alla kossor *ko-emoji**rött hjärta*” 

 

Inlägg 1.3 innehåller reklam för Gina Tricot. Bilden föreställer en kvinna som sitter på en 

bänk. Kvinnan är klädd i grå byxor och en grå tröja. I händerna håller kvinnan upp en likadan 

grå tröja som hon själv bär men i betydligt mindre storlek. Bredvid kvinnan på bänken, finns 

det två kuddar och en stor grå nallebjörn. Under bänken står två flätade korgar på golvet.  

 

Bildtext i inlägg 1.3 

”Now I’m just waiting for our little baby to arrive so we can wear matching outfits. *apa med 

händerna för ögonen* I totally LOVE the #ginamini collection from @ginatricot, so many 

cute looks that you can match with your kid or just wear because you like it! *rött hjärta* The 

collection is now available in stores and online! *emoji med hjärtan som ögon* 

#GinaMyWay” 

 

Inlägg 1.4 är reklam för Ideal of Sweden. Den första bilden visar en kvinna som fotar sig själv 

i en spegel med sin mobiltelefon. Kvinnan är klädd i en leopardmönstrad klänning och tittar 

på mobilskärmen som hon håller i ena handen. Den andra handen har hon under sin mage. I 

bakgrunden ser vi en klädhängare med kläder på, en taklampa, en sittpuff och en stol. 

Väggarna i rummet är vita och det finns två fönster, ett på respektive sida om kvinnan. Den 

andra bilden är också tagen i en spegel. I bilden ser man spegelns ram som täcker en del av 

bildens nedre och högra sida. I spegeln syns kvinnan som tittar på mobilen hon håller med ena 

handen. Hennes andra hand håller hon mot sin axel. 

 

Bildtext i inlägg 1.4: 

” Trying out new @idealofsweden products while waiting for this little boy to come out 

*Gravid kvinna-emoji* *bebis-emoji* *hand-emoji som gör okej-tecken* #IdealofSweden 

have now released a magnetic card holder that you can put on any of their cases - so smart! 

*Emoji med hjärtan som ögon* Use the code ”JANNINOV” to get 20% off (valid for one 

week!). *Läppavtryck-emoji*” 
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Inlägg 2.1 gör reklam för Nelly.com. Bilden föreställer en kvinna klädd i svart. Hon har byxor, 

en topp, jacka och solglasögon på sig och i handen håller hon en väska. Huvudet är vänt mot 

sidan av kameran. Miljön består av ett grått betonggolv, vitmålade tegelväggar och i taket 

finns det flera rör. I bakgrunden syns en vit dörr och två gråa dörrar.  

 

Bildtext i inlägg 2.1: 

“Did u guys see my competition with @nellycom 2 posts ago?? Last day to compete *svart 

hjärta* Let’s goooo” 

 

Inlägg 2.2 gör reklam för ZINQ. Den första bilden föreställer en kvinna klädd i en vit blazer 

med blont hår som faller ned framför axlarna. Kvinnan har ett halsband och ringar i guld. I sin 

ena hand håller hon ett silverfärgat tuggummipaket. Hennes blick är vänd mot kameran. Den 

andra bilden visar inte kvinnans ansikte då den är beskuren och visar endast hennes mun och 

haka. 

 

Bildtext i inlägg 2.2: 

”Betalt samarbete med @zinqswe || Most important accessory attending any dinner or event 

*diamant-emoji* @zinqswe #zinqgum” 

 

Inlägg 2.3 gör reklam för Zalando. Den första bilden föreställer en man klädd i svarta byxor, 

vit tröja, beige keps, vita strumpor och vita skor. Mannens står med ena benet böjt på en sten 

och andra benet bakom på en annan sten. Hans ansikte är vänt framåt, med blicken bort från 

kameran. Runt stenarna är det vatten som sträcker sig till horisonten i bakgrunden. På den 

andra bilden syns mannen ståendes med blicken vänd nedåt. Han har svarta byxor, bar 

överkropp och barfota. Överkroppen och armarna är tatuerade.  Mannen står på en strand av 

stenar där vattnet möter land. Den första bilden är i färg medan den andra bilden i inlägget är 

svartvit. 

 

Bildtext i inlägg 2.3: 

”When @zalando asked me to join their campaign #freetobe I didn’t hesitate one second. 

Where I am today, and where I am going, I see myself as a free spirit.  

To be free is to live a life that’s exhilarating and inspiring, where everyday is a journey for 

fulfillment even if that means breaking norms and conventions. 
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I wish to inspire all of you to create something unique so that you never have to look back on 

life regretting the things you wish you would have done. #zalando” 

 

Inlägg 2.4 gör reklam för Daniel Wellington. Bilden föreställer en man i bar överkropp som 

tittar in i kameran och ler. Mannens hänger med armarna på kanten av en ansats i trä, vilket 

gör att man endast ser hans kropp från bröstet och uppåt. Mannen är tatuerad på sina armar, 

axlar, händer och sitt bröst. Hans ena arm vilar mot ansatsen medan han har den andra handen 

mot sin panna. På den vilande armen har han en svart armbandsklocka. I bildens högerkant 

syns en grå stolpe i förgrunden. I bakgrunden ser vi en sjö och skog med himlen ovanför. 

 

Bildtext i inlägg 2.4: 

”The moment I let myself go and enjoy some free time. To take the boat out with friends, see 

the sun go down and become one with the silence under water. Laugh and spin on topics that 

don’t make sense. Quality, a true word to value. What’s your moment? @danielwellington 

#DWmoments” 

  

Inlägg 3.1 är reklam för Freddy Store Sverige. På bilden ser vi en kvinna med blont hår, vit 

topp och svarta byxor. Hennes kropp är vänd bort från kameran men kvinnan tittar över sin 

egen axel in i kameran. Kvinnan håller sin ena hand mot pannan och den andra handen nedåt 

längs med kroppen. Bakgrunden består av en vit vägg där kvinnans skugga syns.  

 

Bildtext i inlägg 3.1: 

”Soaking up the last bit of sun before the winter rolls in *höstlöv-emoji* Wearing 

@freddystore *svart hjärta*” 

 

Inlägg 3.2 består av tre bilder och gör reklam för You Sverige. I den första bilden ser vi en 

kvinna med blont hår, klädd i en beige klänning. Till vänster i bilden finns ett fönster och på 

fönsterbrädan står en spegel i guld, en vit skål med produkter i samt en skål med 

sminkborstar. Kvinnan är vänd mot fönstret, med blicken i spegeln och händerna i nacken. 

Bakom kvinnan finns en säng. I bakgrunden syns en vit vägg. Den andra bilden är en närbild 

på den vita skålen från fönsterbrädan. I skålen ligger olika skönhetsprodukter. Bakom skålen 

syns gardinen från fönstret. Den tredje bilden visar kvinnan som tar en bild på sig själv i en 

rund spegel. Kvinnan håller telefonen i ena handen och har den andra handen mot sitt ansikte. 
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Hennes blick är vänd mot telefonens skärm. Runt om spegelns ytterkant syns en vägg. I 

förgrunden av bildens nederkant syns sminkborstar. 

 

Bildtext i inlägg 3.2: 

”Some me time *svart hjärta* Ser till att ge mitt hår och min hy extra kärlek, eftersom att den 

tenderar att bli extra torr nu när det börjar bli kallare. Blir eran också det? *svart hjärta* 

Bra produkter är i alla fall ett måste för mig, och på You.se finns mina skönhetsfavoriter 

samlade. Är så peppad på att ha ett superglow i höst! *smiley* *fallande höstlöv-emoji* 

@you.sverige”  

 

Inlägg 3.3 består av tre bilder och är reklam för Sudio. Den första bilden visar en kvinna med 

blont uppsatt hår, svarta solglasögon, rosa topp, rosa tights och svarta hörlurar. Hon står vänd 

åt sidan, med ena handen framför sig. I handen håller hon en svart ask. Hennes blick är vänd 

mot asken i handen. I bakgrunden syns en vit vägg. På bild två har kvinnan handen på sina 

solglasögon och den svarta asken i andra handen. Bild två är tagen från ett kortare avstånd. 

Den tredje och sista bilden i inlägget är en närbild på den svarta asken. Asken är öppnad och i 

den ligger ett par hörlurar. Både på asken och på hörlurarna finns texten sudio. Asken ligger 

på ett vitt tyg som agerar bakgrund. 

 

Bildtext i inlägg 3.3: 

” When I workout I ALWAYS listen to music, it's so important for me to get that energy and 

motivation at the gym. For years I've been using head phones from @sudio and I was so 

excited to try these earbuds that is called TOLV *emoji med hjärtan som ögon* You can 

charge them in this cute little package as well *två händer ihop-emoji* I promise they are so 

good and I'm super happy to give you 15% off with code malinbjork15 *rött hjärta* #sudio 

#fitmom #workout” 

 

Inlägg 3.4 gör reklam för Women’s best. Bilden föreställer en kvinna klädd i vit topp, vita 

tights och vita skor med sitt blonda hår uppsatt. Hon har ena handen sträckt uppåt och i den 

andra handen, som hon håller framför sig, står en flaska. Hon har ena benet rakt och det andra 

lätt böjt framåt. I bilden syns en regnbåge som stiger från flaskan och fortsätter ur bild. Miljön 

är utomhus. Kvinnan står på en trätrall och i bakgrunden syns en byggnad med vita väggar, vit 

dörr, svart tak och ett vitt staket. I bakgrunden syns även en del av bil och en häck. På marken 

bredvid kvinnan finns två vita klot. 
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Bildtext i inlägg 3.4: 

“NEWS for you that want to shop for free at @womensbest by joining their new Rewards club 

and collecting points *emoji med hjärtan som ögon* Check my story for more info 

*konfettiboll-emoji* #womensbest #fitness” 

6.2 Konnotativ analys 
Det andra steget av min analys innebär att undersöka den konnotativa nivån av mening. 

Resultatet av detta redovisas nedan, i form av en presentation av de teman som funnits i 

materialet. 

6.2.1 Produkten som en del av vardagen 

I flera av inläggens bilder syns influeraren tillsammans med produkten. Det är också 

förekommande att inläggens bildtexter uttrycker influerarens positiva åsikt om produkten, 

vilket enligt Pöyry (2019) gör att inlägget uppfattas som autentiskt. Även Audrezet, Kerviler 

& Moulards (2018) teori om passionerad autenticitet kan appliceras på materialet. Detta 

eftersom influerarna använder produkterna samt uttrycker sin passion för dem. Huruvida 

passionen och den positiva attityden är genuin eller inte, kan vi inte få svar på med denna typ 

av metod. 

 

Ett exempel på inlägg när influeraren använder produkten är inlägg 1.1 när Margaux Dietz 

och hennes son äter köttbullar och makaroner med ketchup. I den första bilden håller 

Margaux själv i ketchupflaskan och häller ketchup på den ena tallriken. I den andra bilden i 

inlägget är det hennes son som håller i flaskan för att förse den andra tallriken med ketchup. 

Tolkningen av detta blir att vi ser att ketchupen används i Margaux hushåll, vilket borde 

innebära att hon tycker om den och att marknadsföringen är genuin. Bildtexten till samma 

inlägg förstärker tolkningen av influerarens passion för produkten då den skrivs om som en 

problemlösare; 

 

”Ett halvår senare och vi är evigt tacksamma över att ketchupfejden är över här hemma! 

Äntligen en ketchup utan tillsatt socker och utan sötningsmedel som Arnold älskar och 

äntligen tycker Jacob att det är okej att Arnold äter ketchup då och då hehe…” 

 

I texten beskriver influeraren hur produkten varit en lösning på ketchupfejden och att dem för 

det är evigt tacksamma. Produkten blir då en problemlösare som förenklar deras vardag. 
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Ett liknande exempel finner vi i inlägg 3.3 där Malin Björk gör reklam för hörlurar från 

Sudio. I bild 1 och 2 ser vi influeraren ha hörlurarna i öronen och hålla det tillhörande fodralet 

i handen. I bildtexten berättar Malin Björk att hon alltid lyssnar på musik när hon tränar, att 

hon använt hörlurar från Sudio i åratal och att hon lovar att de är bra. Att hon använder 

produkten framkommer här både i bild och i text, vilket gör att även detta inlägg är 

passionerat autentiskt enligt Audrezet, Kerviler & Moulards (2018) teori. Även i detta inlägg 

beskriver influeraren produkten som en del av dennes vardag då hon använder hörlurarna när 

hon tränar och att hon gjort detta i åratal. 

 

Även i inlägg 2.2 beskriver influeraren produkten som en del av vardagen då Fanny Lyckman 

gör reklam för tuggummi från ZINQ. I bilden kan vi inte se att hon använder produkten men 

influeraren håller i en förpackning av produkten och i bildtexten skriver hon att tuggummit är 

den viktigaste accessoaren när hon deltar på middagar eller händelser. Att beskriva ett 

tuggummi som en accessoar, gör att man som betraktare uppfattar hur viktig den är och att 

influeraren sedan säger att det är den viktigaste av accessoarer förstärker denna uppfattning. 

Även inlägg 3.2 och 3.1 exemplifierar hur influerare beskriver och marknadsför produkten 

som en viktig del i dennes vardag. Anna Nyströms reklam för You Sverige i inlägg 3.2, 

innehåller bilder då hon sitter framför en sminkspegel med sminkprodukter framför sig, vilket 

skapar intryck av att hon precis sminkat sig med dessa produkter. I bilderna ser hon väldigt 

iordninggjord ut och med sminkat ansikte förstärks intrycket av att hon använt produkterna 

hon marknadsför. I texten skriver hon även att bra produkter är ett måste och att You Sverige 

erbjuder hennes skönhetsfavoriter. I inlägg 3.1 skriver Anna Nyström att hon bär kläder från 

Freddy Store, vilket är företaget hon marknadsför. Genom att använda produkterna som 

marknadsför, ges intrycket av att hon tycker om produkterna och därför är passionerat 

autentisk i inlägget. 

6.2.2 Stereotyper och kroppsideal 

Bland de analyserade inläggen har ett tema om kroppsideal identifierats. Genom poser och 

exponerande av kroppar, förstärks samhällsrådande kroppsideal om perfekta och välformade 

kroppar. Exempel på detta återfinns i inlägg 2.3. I inläggets andra bild syns influeraren 

Johnny Edlind stå vid en strandkant. Han är endast klädd i ett par byxor och har således 

överkroppen bar. Kroppen är muskulös och vältränad, vilket överensstämmer med 

skönhetsidealen för den manliga kroppen. Även de kvinnokroppar som är representerade i de 

analyserade inläggen förstärker rådande kroppsideal, vilket i ser exempel på bland annat i 
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inlägg 3.1. Bilden visar Anna Nyström poserandes i kläder från Freddy Store. Kroppen är 

framträdande i bilden och framställs på ett sätt som kan beskrivas som sexualiserande då 

posen gör att hennes rumpa och smala midja framhävs och således förstärker kvinnligt 

kroppsideal. Samma ideal förstärks i inlägg 3.4 då Malin Björks bild också föreställer en vit, 

smal och välformad kvinnokropp som är framträdande i bilden. 

 

En annan stereotyp som analysen funnit är den generalisering av kvinnan i reklam som 

Fagerström och Nilson (2008) presenterar. Stereotypen av kvinnan innebär att hon framställs 

som en engagerad förälder, vacker hustru, hemmafru eller konsument av skönhetsprodukter 

och knyter an till den mjuka eller privata sfären. Inlägg som analyserats och förstärker denna 

stereotyp är inlägg 1.1 och 1.2. Dessa inlägg framställer alla en kvinna som agerar som en 

engagerad förälder, genom att influeraren i bilden spenderar tid med sin son. I båda inläggen 

ges intrycket av en lycklig familjesituation med en mamma och hennes son. Inlägg 1.3 ser vi 

en kvinna som håller upp en barntröja som är likadan som den kvinnan själv har på sig. Att 

hon skaffat matchande kläder till sig och sitt ofödda barn gör att betraktaren uppfattar henne 

som engagerad i sitt föräldraskap och således förstärker även detta inlägg den tidigare nämnda 

stereotypen av kvinnan. Fagerström och Nilson (2008) säger att det också är vanligt att 

kvinnan i reklam framställs som en konsument av skönhetsprodukter. I inlägg 3.2 gör Anna 

Nyström för skönhetsprodukter och smink, vilket stämmer överens med generaliseringen. 

 

I inlägg 1.2 generaliseras även barnet som en stereotyp, då pojken sitter i en traktor. Detta 

stämmer överens med den manliga stereotypen som förekommer bland barn i reklam. 

Fagerström & Nilson (2008) menar att pojkar ofta förekommer tillsammans med bilar, 

maskiner eller teknik samt att färgerna svart, blå och grön är vanliga i sådan reklam. I detta 

inlägg är pojken klädd i könsneutrala färger och därför förstärks inte stereotypen ytterligare 

genom färgvalen. 

6.2.3 Bildtextens funktion 

I analysen har jag även sett till bildtexterna och den funktion de har för betraktarens förståelse 

och uppfattning av bildens mening. Bildtexterna har sedan kategoriserats utifrån Barthes 

(1977) teori om förankring och relä. De bildtexter som är förankrade används för att förstärka 

och förtydliga bildens mening. I inlägg 1.4 visar bilderna en gravid kvinna som tar bilder på 

sig själv i spegeln med sin mobiltelefon. Telefonen har ett rosa skal med ett guldfärgat 

visakort i ett fack på baksidan. I bildtexten skriver influeraren att testar Ideal of Swedens nya 
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produkter medan hon väntar på födseln av sin son. Hon berättar även att företaget släppt en ny 

magnetisk korthållare som man kan fästa på alla deras mobilskal. Betraktaren ser i bilden att 

kvinnan är gravid, att mobilen har ett skal och att det finns ett kreditkort i mobilskalet. I och 

med att bildtexten ger betraktaren samma information om sammanhanget som denne redan 

fått från bilden, förstärks intrycket ytterligare. Således förankrar bildtexten bildens mening. 

 

Efter att ha analyserat alla inlägg och bildtexter har fyra inläggs bildtexter kategoriserats som 

relä. I bildtexten i inlägg 2.1 frågar influeraren Fanny Lyckman sina följare om de sett hennes 

tävling med Nelly.com två inlägg tidigare och det är sista dagen för att tävla. Nelly.com är 

företaget som inlägget är markerat som reklam för, vilket är en webbshop för damkläder. I 

bilden ser vi Fanny Lyckman i en miljö som kan liknas vid ett garage eller en källare. Enbart 

genom bilden får betraktaren inte mycket att skaffa sig en uppfattning av sammanhanget 

genom. Efter att ha läst bildtexten, skapas förståelse för att det är en tävling med en 

klädesbutik som inlägget marknadsför. Inläggets budskap förstås av betraktaren när bild och 

bildtext i kompletterar varandra för att skapa mening. Även inlägg 2.3, 2.4 och 3.4 har 

kategoriserats som relä. Övriga inläggs bildtexter anses vara förankrande.  

6.2.4 Iscensatta ögonblick av det perfekta livet 

Ytterligare ett tema som funnits i analysen är det att inläggens bilder genomgående upplevs 

som iscensatta. I bilderna är influeraren alltid närvarande och central, vilket gör att 

uppmärksamheten dras till personen (eller personerna om man ser till inlägg 1.1 samt 1.2). 

Dessutom är bakgrunderna i bilderna ofta väldigt intetsägande och tar ingen fokus från 

personen. Det finns inget i bilderna som stör eller avleder uppmärksamheten från influeraren 

och produkten, vilket skapar en känsla av att motiven är iscensatta och tillrättalagda. 

Exempelvis i inlägg 3.2 syns skönhetsprodukter liggandes i en skål, några sminkborstar står i 

ett glas och en kvinna som tittar på sig själv i en sminkspegel som står på fönsterbrädan. 

Bilden får betraktaren att tro att kvinnan just använt produkterna och sminkat sig då hon i 

bilden ser sminkad ut i ansiktet. Men alla produkter ligger fint och prydligt placerade med 

etiketterna uppåt så att alla kan se vilka varumärken de är ifrån, vilket gör att bilden känns 

iscensatt och tillrättalagd då det inte finns ett enda element i bilden som stör eller sticker ut i 

negativ bemärkelse. 

 

Det inlägg som sticker ut när det kommer till hur pass konstgjord den upplevs vara, är inlägg 

1.1. Bilden visar en mamma och hennes son som sitter på golvet med varsin tallrik med 
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makaroner och köttbullar. Den situation som bilden gestaltar, skapar associationer hos 

betraktaren som gör att bilden uppfattas visa en vardaglig situation. Det vanliga och 

vardagliga ligger lång ifrån det perfekta och önskvärda livet som inläggen generellt visar upp 

som något ordinärt i influerarnas liv. Att äta makaroner och köttbullar ses som vardagligt 

snarare än perfekt eller konstgjort. Samma sak med att äta sittandes på golvet och inte vid ett 

vackert dukat bord. I viss mån kan även inlägg 1.2 diskuteras som ett inlägg som sticker ut 

som mindre iscensatt och konstgjord. Att åka traktor och besöka en bondgård är kanske inte 

lika vardagliga handlingar som att äta makaroner och köttbullar, men det är fortfarande en 

situation som sticker ut då det inte bidrar till den bild av influerarnas lyxiga och perfekta liv 

som återfinns i majoriteten av inlägg. Dessa genuina ögonblicksbilder som fångat en spontan 

situation är det som Marwick & Boyd (2011) menar att autenticitet består av. De iscensatta 

och tillrättalagda bilderna gör att inte heller reklamen och budskapet upplevs genuina, äkta 

eller trovärdiga.  
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7. Diskussion 
Resultatet av den semiotiska analysen som presenterades i föregående avsnitt visade att 

influerarna genomgående beskriver produkterna eller företagen de marknadsför i inläggen 

utifrån dess positiva påverkan på deras liv. Det är föga förvånande att produkterna omnämns i 

positiv bemärkelse då reklam alltid försöker påverka betraktaren genom att locka till köp. 

Genom att berätta hur bra produkten är, vill influeraren få sina följare intresserade av att köpa 

produkten för att ta del av de positiva konsekvenser den för med sig. Produkterna konstrueras 

som väsentliga delar av influerarnas vardag, något som betraktare kan relatera till. I bilderna 

syns influeraren antingen tillsammans med produkten eller när influeraren använder 

produkten, vilket antyder att produkten tycker om produkten. I relation till Audrezet, Kerviler 

& Moulards (2018) teori om autenticitet, kan vi se att resultatet av denna studie påvisar att 

den passionerade autenticiteten är vanligare än den transparenta autenticiteten. Detta eftersom 

inläggen uttrycker influerarens positiva åsikt om produkten. Huruvida åsikten är genuin eller 

inte kan vi inte säga i denna studie, då jag hade behövt intervjua influeraren för att få svar på 

det. 

 

Det är genomgående att influeraren beskriver produkten utifrån sin egen åsikt om den snarare 

än att beskriva produktens egenskaper. Det är få inlägg som ens uttrycker något alls om vad 

produkten gör eller vad det är som gör den så bra. I dem inlägg som faktiskt beskriver 

produktens egenskaper så är denna information mycket kortfattad. Avsaknaden av 

faktabaserade argument i inläggen gör att den transparenta autenticiteten inte uppnås i det 

analyserade materialet. Det är således den passionerade autenticiteten som är dominerande. 

 

Inläggen ger även uttryck för värderingar som inte nödvändigtvis har med produkten att göra. 

Generaliseringar och stereotyper av könsroller är en sådan. Den kvinnliga kroppen 

sexualiseras, framför allt i de inlägg som är publicerade av träningsinfluerare. I dessa bilder 

syns vita, smala kvinnokroppar vara framträdande och centrala i bilderna, samt att rumpan 

och den smala midjan är framträdande och förstärker generaliseringen ytterligare. Den 

manliga kroppen är endast förekommande i två inlägg då enbart en av mina utvalda influerare 

är man. I dessa två inlägg visas den manliga och muskulösa kropp upp, vilket förstärker 

stereotypen av mannen som stark och handlingskraftig. Både de kvinnliga och manliga 

stereotyperna som Nilson & Fagerström (2008) presenterar går att finna i materialet som 

analyserats. För att kunna dra större slutsatser och bättre kunna jämföra hur de olika 
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könsrollerna presenteras eller generaliseras i inläggen hade jag behövt analysera fler inlägg 

publicerade av manliga influerare. Nu är, som jag nämnde tidigare, enbart en av mina sex 

utvalda influerare man. Men i och med att detta inte är en genusstudie i första hand, har jag 

inte utgått ifrån kön när jag valt ut de influerare vars inlägg denna studie analyserat. 

 

Även den generalisering och stereotyp av kvinnan som en engagerad och god mamma visas 

upp i materialet. I de inlägg som publicerats av föräldrainfluerare syns en mamma som agerar 

som en bra förälder, dels genom att umgås och spendera tid med sin son (som i inlägg 1.1 och 

1.2) men också som att köpa matchande kläder till sig själv och sitt barn (inlägg 1.3). I inlägg 

1.4 beskriver influeraren i bildtexten hur hon väntar på födelsen av sin son. Dessa inlägg 

förstärker den stereotyp av kvinnan som enligt Nilson & Fagerström (2008) anknyter till den 

mjuka sfären som en engagerad förälder, vacker hustru, hemmafru eller konsument av 

skönhetsprodukter. Det sistnämnda i generaliseringen stämmer överens med inlägg 3.2 då 

kvinnan syns tillsammans med smink och skönhetsprodukter i bilderna samt beskriver dessa 

som sina favoriter i bildtexten. 

 

För att kategorisera bildtexternas funktioner för betraktarens förståelse för bilden har jag i 

denna studie valt att använda mig av Barthes (1977) begrepp förankring och relä. Barthes 

menar att den förankrande funktionen är den vanligaste, vilket överensstämmer med resultatet 

i denna studie. Åtta av de tolv inläggen som analyserades hade bildtexter vars funktion var 

förankrande. Gemensamt för dessa åtta inlägg var att de gjorde reklam för en specifik produkt 

och att denna produkt fanns med på bilden i inlägget. De fyra inlägg som kategoriserades som 

relä, gjorde reklam för ett företag och inte en specifik produkt och i dessa bilder fanns inte 

alltid någon specifik produkt eller något objekt som tydligt kan kopplas till det företag som 

marknadsförs. För att en bildtext ska kategoriseras som relä, ska bild och bildtext gemensamt 

skapa mening och förståelse för sammanhanget hos betraktaren. Således kan man inte förstå 

inläggets mening genom att enbart se till bilden. Exempelvis i inlägg 2.1 då bilden visar 

influeraren poserandes för kameran i vad som från början kan ses vara ett vanligt inlägg på 

Instagram. Det är först när man läser bildtexten som man förstår att inlägget är reklam för 

Nelly.com.  

 

Slutligen vill jag i denna studie se hur svaren på mina frågeställningar skiljer sig åt i resultatet 

mellan de olika kategorierna av influerare. På frågeställningen kring hur produkten 

konstrueras genom bild och text samt vilka egenskaper eller värderingar inlägget tillskriver 
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produkten har inga större skillnader upptäckts. Skillnaderna finns snarare i vilka stereotyper 

som förstärks av inläggen i respektive kategori. Där har studien funnit att föräldrainfluerarnas 

inlägg förstärker stereotypen av kvinnan som en engagerad förälder medan denna stereotyp 

inte funnits uttryck för i något inlägg från de övriga kategorierna. Kategorin modeinfluerare 

och de inlägg som publicerats av Fanny Lyckman och Johnny Edlind förstärker dels 

kroppsliga stereotyper av både mans- och kvinnokroppen. Även inläggen från kategorin 

träningsinfluerare förstärker samhällsrådande kroppsideal om smala och vältrande kroppar.   

 

Även sett till bildtextens funktion i inläggen har studien funnit att modeinfluerare skiljer sig åt 

då de i dessa inlägg är vanligare att bildtexternas funktion kategoriserats som relä än 

förankring. Av fyra inlägg publicerade av en modeinfluerare har tre inlägg bildtexter vars 

funktion är relä. Ingen annan kategori av influerare har så många bildtexter som inte är 

förankrande. Alla inlägg publicerade av föräldrainfluerare samt tre av fyra inlägg publicerade 

av träningsinfluerare är förankrande. Detta kan bero på att det bland modeinfluerare är 

vanligare att göra reklam för företag inom modebranschen och webbshopar för kläder än vad 

det är i de andra kategorierna. Det kan också vara en konsekvens av att kläder är något som 

alla använder och därför inte lika uppseendeväckande än andra produkter som övriga inlägg 

marknadsför och således använder influerarna andra metoder för att marknadsföra kläder och 

modeföretag. Detta hade varit något som varit intressant att höra influerarnas egna tankar 

kring och studera i framtida forskning, något som jag kommer ta upp i nästa avsnitt. 

 

Det finns, som studien tagit upp tidigare, vissa skillnader mellan de olika kategorierna. En 

sådan skillnad är vilken typ av stereotyp som inläggen reproducerar. Men resultatet visar 

också på att det finns många likheter mellan kategorier, exempelvis att produkten är en bra 

och viktig del av vardagen. Att reklam är positiv till den produkt som marknadsförs är inget 

som förvånar. Men något som jag inte förväntade mig av resultatet var att skillnaderna inte 

var större än vad resultatet visar. Det uppstår nästan som att det är normaliserat hur influencer 

marketing ska se ut och att alla inlägg följer en och samma mall. Detta kan givetvis vara en 

konsekvens av en medvetenhet av vad som fungerar bra och vad som gör influencer 

marketing framgångsrik. Det hade varit intressant att studera ett större antal inlägg för att se 

om denna tanke kring hur reklam genom influerare ser ut, håller även på ett annat material. 

Det hade också varit intressant att studera influerare från en annan kontext än svenska 

influerare för att se om det finns några skillnader mellan olika länder, kulturer eller samhällen. 
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Men svaret på min sista frågeställning är tudelat, då studien funnit skillnader inte bara mellan 

kategorierna, utan också inom dem. Exempelvis i dem inlägg som är publicerade av 

föräldrainfluerare, har studien funnit skillnader mellan de två influerarna. Margaux Dietz 

bilder innehåller båda hennes son. Således använder influeraren sin son och sig själv i rollen 

som engagerad förälder i bilden som strategi för kommunikationen. Den andra influeraren, 

Janni Olsson Delér har inte fött sitt barn vid tillfället hon publicerar de inlägg som studien 

analyserat, vilket gör att hon inte har samma möjlighet att inkludera barnet i bilden då barnet 

ännu är ofött. Men hur som helst, skiljer sig bilderna åt på så sätt att hon inte använder sig av 

sin roll som förälder som ett säljande argument i bild. I inlägg 1.3 poserar influeraren med 

kläder och i inlägg 1.4 marknadsförs mobilskal från Ideal of Sweden. Den strategi som 

Margaux Dietz använder sig av, finns inte i Janni Olsson Delérs inlägg. Att inläggen inom 

samma kategori skiljer sig åt är intressant då det påvisar den personliga stil som är influencer 

marketings unika säljargument som konceptet bygger på. Att varje influerare är personlig och 

unik är det som gör marknadsföring genom influerare så attraktiv för företag 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Detta är något som varit intressant för vidare studier, vilket jag 

kommer beskriva ytterligare i nästkommande avsnitt. 

7.1 Vidare forskning 
Som jag nämnt tidigare – är det inte många studier som valt att studera influerare på sociala 

medier i en svensk kontext. Det finns således många angreppsvinklar som framtida forskning 

inom ämnet kan använda för att bidra till att fylla denna kunskapslucka. Det hade exempelvis 

varit intressant att genomföra en intervjustudie med influerare som studieobjekt för att få höra 

hur de resonerar och tänker kring att göra reklam i sociala medier och samtidigt vara 

autentisk. En sådan typ av studie hade kunnat svara på sådant som jag i denna studie inte 

kunnat göra, till exempel huruvida de positiva åsikter som genomgående uttrycks kring de 

produkter som marknadsförs är genuint positiv eller om det är ett försök att uppnå autenticitet 

i reklamen, om än fabricerad sådan. 

 

I vidare studier hade det även varit intressant att studera en influerare mer djupgående och 

analysera fler inlägg av en och samma influerare som gör reklam för att se hur just den 

influeraren kommunicerar i sponsrade inlägg över tid. Alternativt att undersöka olika 

influerares inlägg som gör reklam för samma produkt eller företag för att se hur olika 

influerare skiljer sig åt i kommunikationen och marknadsföringen.  
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9. Bilagor 

9.1 Inlägg för analys 
Kategori: Föräldrainfluerare 

Inlägg 1.1 
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Inlägg 1.2 
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Inlägg 1.3 
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Inlägg 1.4 
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Kategori 2: Modeinfluerare 

Inlägg 2.1 
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Inlägg 2.2 
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Inlägg 2.3 
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Inlägg 2.4 
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Kategori 3: Träningsinfluerare 

Inlägg 3.1 
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Inlägg 3.2 
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Inlägg 3.3 
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Inlägg 3.4 

 
 

Alla inlägg är hämtade 191118. 
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