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Sammanfattning 
Vi har i denna uppsats valt att analysera vilken slags livsstil som förmedlas i reklam på den sociala 

medie-applikationen Instagram. Frågeställningen vi har valt är följande:  

- Vilken slags livsstil förmedlar unga svenska Influencers i åldern 19-30 med inriktning mode 
och livsstil genom bilder när de gör reklam på Instagram?  
 

Vi har valt denna frågeställning då vi, genom att surfa runt på sociala medier, märkt av likheter och 

skillnader mellan olika reklaminlägg och vill ta reda på om det finns oskrivna regler på vad som bör 

finnas med och visas upp i en reklambild på Instagram. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

vilken slags livsstil som förmedlas i bilder av unga svenska influencers på Instagram när de 

samarbetar med företag.  

 

Vårt material har analyserats med hjälp av semiotikens ramverk genom en analys av denotation och 

konnotation på olika utvalda reklambilder. Vi har även använt oss av Roland Barthes teori om 

förankring samt Stuart Halls teori om stereotyper. Dessa teorier har hjälpt oss analysera och ta reda 

på bakomliggande meningar och kulturella betydelser i olika bilder i samband med deras 

medföljande texter.  

 

Metoden vi har använt oss av är en semiotisk analys. Med denna metod har vi kunnat ta reda på 

bakomliggande meningar på de bilder vi valt, samt analyserat detaljer som kan ge bilder en annan 

mening. Detta genom att tillämpa vår kultur, sociala normer samt förförståelser på sex olika 

reklambilder upplagda av influencers på applikationen Instagram. Vi har även analyserat detta på 

en samhällsnivå för att ta reda på vilken betydelse bilder som dessa har på en djupare nivå som 

påverkar massan.  

 

Slutsatsen och resultatet av vår undersökning är att den livsstil som förmedlas av de undersökta 

influencers på Instagram är en glamorös och lyxig livsstil som är kombinerad med ett vardagligt 

objekt eller en vardaglig syssla. Detta för att framstå som mer relaterbara och inte framstå som en 

ouppnåelig ikon. 

 
Nyckelord: Influencer, Instagram, Native Advertising, Livsstil 
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Abstract 

We have chosen to analyse what kind of lifestyle influencers choose to display when collaborating 

with other companies on social media, more specifically the application Instagram. The purpose of 

this thesis is the following: 

- What kind of lifestyle is portrayed by young swedish influencers in the age of 19-30 with 

the orientation towards fashion and lifestyle through pictures when they produce 

advertisements on Instagram? 

 

We have chosen this purpose due to our own experiences of noticing a difference between lifestyles 

that are portrayed on social media. This made us want to find out if there are unwritten rules and 

similarities of how to post an ad on Instagram. 

 

Our material has been analyzed with the help of the theory of semiotics. This theory has allowed us 

to analyze different parts and details in pictures to find out if there are any underlying messages 

that might completely change the impression and main message of a picture. We will also use 

Roland Barthes theories of how text and pictures work together to form a new meaning in a 

picture and, lastly, use Stuart Halls theory about stereotypes.  

 

Our chosen method is a semiotic analysis. This method has allowed us to find out the underlying 

meanings and messages of pictures on Instagram, and it has also allowed us to analyze if the 

overlying message of the picture changes if you compare the picture with it’s supplied text. 

 

The result and our conclusion of our analysis is that the lifestyle portrayed by these influencers is a 

luxurious lifestyle that at the same time is combined with an everyday product or chore. This to be 

perceived as a relatable person rather than a god like icon.  

 
Keywords: Influencer, Instagram, Native Advertising, Lifestyle 
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Förord 

Denna uppsats är skriven av Hanna Skogli Andersson och Mikaela Haglund. Vi har under arbetets 

gång hjälps åt att analysera bilagorna med hjälp av relevanta teorier och metoder. Vi har även 

tillsammans formulerat text och innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion 5 

1.1  Bakgrund 5 

1.2  Urval och avgränsningar 7 

1.3  Dömda influencers 9 

1.4  Syfte 9 

1.5  Frågeställning 9 

1.6  Disposition 9 

1.7  Begreppslista  10 

2. Teori och tidigare forskning 13 

2.1  Semiotik 13 

2.2  Stereotyper  15 

2.3 Livsstil 16 

2.4  Tidigare forskning 17 

3. Metod och material 19 

3.1  Material 20 

3.2  Validitet  21 

3.3 Reliabilitet 21 

3.4 Forskningsetiska överväganden 21  

4. Analys & Resultat 23 

5. Diskussion 34 

5.1 Kritisk diskussion 36 

6. Slutsatser 37 

7. Implikationer för framtida forskning 39 

7.1 Framtida forskning 39 

8. Referenslista 41 

9. Bilagor 43 

 

 

 

4 



1. Introduktion 
#Blessed är en referens till stereotypen av influencers. Det har blivit ett uttryck associerat till att 

influencers får produkter gratis för att visa upp dem. Detta har visats på Instagram med texten 

#Blessed, eller välsignad på svenska, och har sedan blivit ett väl använt uttryck på Instagram.  

 

Anledningen till vårt val av ämne är att influencers och deras samarbeten med företag blir allt 

vanligare och blir en större del i människors vardag. Därför har vi undersökt vilken slags livsstil som 

förmedlas i bilder på Instagram. Då reklam på Instagram med hjälp opinionsbildare klassas som en 

av den nya tidens reklam finner vi det intressant att utforska hur detta utformas i praktiken. I och 

med balansgången mellan lagstiftning och Native Advertising är det intressant att se vilka 

tillvägagångssätt som tas för att göra den perfekta reklambilden. Native Advertising innebär att en 

reklambild ska passa in i ett flöde så väl att man inte tror att det faktiskt är reklam. Reklamen är 

alltså utformad på så sätt att den ska smälta in och bli en del av det redan existerande innehållet 

(Share Through, 2019). Native Advertising finns överallt och inte bara på Instagram. Även på 

andra kanaler handlar Native Advertising om att passa så väl in i originalflödet att det inte liknar 

reklam (Share Through, 2019).  

 

1.1 Bakgrund 

Reklam anses vara en typ av information för att kunna påverka människor till att köpa en vara eller 

tjänst. Historiskt sett har reklam oftast skickats ut som massinformation genom till exempel 

reklamskyltar, TV och radio. Idag är reklam dock mer och mer skräddarsydd efter mottagaren, 

genom till exempel personaliserad reklam på hemsidor. Något som är särskiljande för klassisk 

reklam är att den är betald för att få visas och produceras (Petersson, 2014). Men gratis resor och 

PRpaket, som företag sänder ut för att eventuellt få gratis exponering, är också något som anses 

vara reklam. Med dagens digitalisering gäller det för varumärken att dra nytta av alla olika sätt de 

kan synas och marknadsföra sina produkter på.  

 

Instagram är en applikation som startade år 2010 som en plattform där man kan dela bilder med 

sina vänner. Med åren har Instagram vuxit och utvecklats till en av de mest populära sociala 

medieplattformarna och har numera har miljontals användare. På appen kan man, förutom att 

lägga upp bilder, även ladda upp små filmklipp, applicera filter på dessa, lägga till bildtexter samt 
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kommentera på och gilla andras bilder (Instagram, 2019). Många har tagit detta som en chans att 

utveckla sina egna flöden och få följare utöver sina vänner, och på detta sätt uppnå ett nytt slags 

kändisskap. Med flöde menas alla de bilder man lägger upp på sociala medieplattformar och som 

man kan scrolla igenom. Dessa flöden har ofta en egen nisch och på detta sätt skapas ett eget 

varumärke för sitt eget flöde. Människor satsar på att skapa flöden som inspirerar andra människor 

och framställer en livsstil som många människor eftersträvar. Det är en naturaliserad idealbild i vårt 

västerländska samhälle att många människor strävar efter ett liv som känd, och i och med detta nya 

sätt att uppnå ett kändisskap är det många ungdomar som dedikerar sina liv till att skapa ett flöde 

på Instagram. Detta utvecklades till slut till ett yrke där dessa inspirerande människor samarbetar 

med etablerade företag för att sälja produkter. Detta yrke började kallas influencers. Ordet kommer 

från engelskans “influence” vilket betyder inflytande på svenska. Dock är det ett svårdefinierat ord 

och det finns olika betydelser för det. Nu för tiden är ordet influencer ofta synonymt med 

modebloggare på sociala medier. Dock finns det andra typer av influencers, till exempel politiska 

och ideologiska influencers, som ofta inte kopplas till ordet. En influencer är alltså snarast en 

opinionsbildare, inte bara en modebloggare eller kändis. Vidare har Instagram alltså utvecklats till 

en jobbmöjlighet där så kallade influencers med många följare kan bli sponsrade av företag i utbyte 

mot att de visar upp produkter eller demonstrerar tjänster och skriver något gott om dem så deras 

följare ska bli inspirerade att prova produkten eller tjänsten själv. I vissa fall kan dessa influencers 

även bli medbjudna på resor där det förväntas att de ska visa upp vad de får vara med om. Denna 

reklam kan liknas vid Native Advertising. Reklamen är alltså utformad på så sätt att den ska passa 

in och bli en del av influencerns naturliga flöde på Instagram (Share Through, 2019). Dock är det 

värt att nämna att en influencers huvudsakliga jobb består av att göra reklam för sig själv hela tiden, 

alltså blir deras liv och personliga varumärke även det en reklambild. Vi kommer hädanefter endast 

referera till betalda samarbeten med andra företag som reklambild trots ovanstående.  

 

I och med Instagrams utvecklande, som för många har blivit den plattform där de är 

yrkesverksamma, behövdes det till slut utvecklas nya lagar som handlar om att det tydligt ska 

framgå när inlägg på sociala medier är reklam. Influencers var tidigare inte tillräckligt tydliga med 

att skriva ut när man har jobbat ihop med företag i ett inlägg, vilket har klassats som smygreklam. 

Med smygreklam menas inlägg som är reklam, men som inte tydliggjorts att det är det. Lagen om 

marknadsföring ändrades så att det ännu tydligare ska framgå när ett inlägg är sponsrat eller betalt 

för, vilket kan och vanligtvis görs med hjälp av medföljande text (Riksdagen, 2018). Detta då det 
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inte alltid tydligt framgår att en bild är reklam, i och med att Native Advertising blivit en stor del av 

reklam på Instagram och att influencers blir bättre och bättre på det. Det blir även en balansgång 

mellan tydlig reklam och Native Advertising på Instagram. I och med lagstiftningen och många 

anmälda smygreklamer blir det svårare för Native Advertising. Företag vill helst att det inte ska 

synas tydligt att det är reklam då det finns studier på att tydlig reklam inte har samma påverkan på 

konsumenter som Native Advertising, medan influencers inte vill bli dömda och därför vill skriva 

ut att en bild är reklam. De vill samtidigt att en bild ska passa in i deras flöde, personliga varumärke 

och livsstil. Det blir som sagt en balansgång där både influencers och företag försöker balansera 

fram en perfekt bild.  

 

Reklam på sociala medier ett viktigt ämne i vårt moderna mediesamhälle då det är ett populärt sätt 

att marknadsföra sig på. Dock är det stor bevakning på vad som får och inte får sägas och det finns 

tydliga riktlinjer om vad som bör vara med när ett inlägg är reklam. Skicklig Native Advertising 

syns ofta inte, och åskådaren tar inte in när det är reklam eller icke reklam lika lätt (Share Through, 

2019). Därav analyserar individer inte tillräckligt när man ser en produkt, och inser inte att det kan 

vara ett dolt motiv bakom bilden. 

 

1.2 Urval och avgränsningar 

Influencers 

De influencers vars inlägg vi har valt att analysera i denna uppsats är utvalda genom att fråga 

femton unga vuxna vilka influencers de följer på Instagram. Vi bad dem nämna tre influencers var, 

och valde därefter de som oftast nämndes. Dock är det viktigt att nämna att vi endast frågade 

människor i vår egen umgängeskrets, vilket resulterar i ett bekvämlighetsurval som inte kan 

representera alla unga vuxna i åldern 19-30 (Ekström & Larsson, 2010; Östbye et al, 2003). Det var 

även viktigt att dessa influencers har samma slags flöde med samma inriktning. De inriktningarna 

dessa influencers har är mode och livsstilsbilder, och de har även liknande följarantal. De utvalda 

bilderna skulle vid en första anblick kunna uppfattas som såväl reklambilder som icke-reklambilder. 

Nedan presenterar vi de influencers vi kommer att analysera.  
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Linn Ahlborg 

Linn Ahlborg är en influencer som likt flera av våra influencers började som bloggare. Utöver sitt 

Instagramkonto med ca 597 000 driver hon även en populär Youtubekanal vilken hon regelbundet 

uppdaterar. På Linns Instagram kan vi se bilder på snygga kläder, god mat och bilder från resor. 

Alla bilder är av hög kvalite och flödet har ett sammanhängande upplägg. 

Daniel Paris 

Daniel Paris är en TV- och radiopersonlighet som för tillfället har ca 78 000 följare på Instagram. 

Han har varit med i många olika dokusåpor och har även hörts på radion i olika program. I sitt 

flöde visar han upp en mer vardaglig och relaterbar sida där man får följa såväl glamorösa fester som 

mer personliga bilder som skildrar en till synes mer grå vardag.  

Lovisa Barkman 

Lovisa Barkman är en influencer som började med en blogg. Hon har idag ca 119 000 följare på 

Instagram där hon visar upp främst modebilder och bilder på sina många middagar ute på 

restauranger. Man får väldigt sällan följa en vanlig vardag, utan det är fina kläder och lyxiga resor 

som visas upp i hennes flöde. 

Andreas Wijk 

Andreas Wijk är en influencer som började som mode- och livsstilsbloggare. Idag har han ca  

172 000 följare på Instagram där han främst lägger ut livsstilsbilder från sin vardag, men även 

modebilder där han visar upp nya kläder. Han har arbetat som modell åt olika företag och valde 

sedan att satsa på musiken. Nu har han släppt mycket musik men många associerar honom 

fortfarande med livsstils-inlägg på Instagram.  

Isabella Löwengrip 

Isabella Löwengrip, mer känd som Blondinbella, är en av Sveriges första stora bloggare som också 

finns på Instagram där hon för tillfället har ca 460 000 följare. Hon har på senare år startat många 

egna, och mycket framgångsrika, företag. Hon ändrade år 2016 namnet på sin blogg och Instagram 

till Isabella Löwengrip (Aftobladet, 2016), i ett försök att förändrat sitt personliga varumärke från 

en provocerande tonåring till en seriös företagare. Idag handlar hennes flöde om att visa upp ett 

extravagant jetset-liv till sina följare. 
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Fanny Lyckman 

Fanny Lyckman är en influencer som även hon började som bloggare. Hon har idag ca 547 000 

följare på Instagram. Man får följa hennes många resor runt om i världen där hon visar upp en 

annorlunda vardag som många drömmer om.  

 

1.3 Dömda influencers 

Trots att det, numera, finns stränga lagar som bestämmer att det tydligt ska framstå när ett inlägg 

på sociala medier är sponsrat eller betalt för, finns det fortfarande de som bryter mot dessa lagar. 

Dock är lagen utformad på så sätt att även då det står att det är reklam, kan det anses inte vara nog 

tydligt, vilket gör att influencers blir dömda. Isabella Löwengrip är en influencer som många 

gånger blivit anmäld till Reklamombudsmannen för att hon inte tydligt nog skrivit ut att ett inlägg 

är sponsrat (Reklamombudsmannen, 2016). Hon har blivit dömd för att ha gjort smygreklam för 

sina egna företag, till exempel när hon visat upp skor hon använder utan att redogöra för att dessa 

är skickade till henne (SVT, 2016).  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken slags livsstil som unga svenska influencers 

förmedlar i reklambilder på applikationen Instagram. Detta på grund av att reklam på Instagram 

har blivit en stor del av folks vardag i samband med framväxten av Native Advertising på sociala 

medier.  

 

1.5 Frågeställning 

- Vilken slags livsstil förmedlar unga svenska influencers i åldern 19-30 med inriktning mode 
och livsstil genom bilder när de gör reklam på Instagram?  
 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd genom att börja med att presentera bakgrund, teori och metod. Vi har 

sedan applicerat dessa teorier och metoder på en analys av vårt empiriska material. Efter analysen 

har vi fört en diskussion om hur vi uppfattat analysen och kommer sedan avsluta uppsatsen med de 

slutsatser vi kom fram till. 
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1.7 Begreppslista 

Influencer  

En influencer är en opinionsbildare som, i vår kontext, har ett stort flöde på sociala medier och har 

en chans att påverka de som följer dem (Petersson, 2014). Influencer är idag ett yrke, där man 

bygger upp ett personligt varumärke på sociala medier och tjänar pengar genom samarbeten med 

företag.   

Native Advertising  

Native Advertising är en typ av reklam som är menad att smälta in i ett redan existerande flöde för 

att inte uppfattas som reklam (Share Through, 2019). 

Stereotyp  

En stereotyp är, enligt Stuart Hall, ett sätt för människan att få kontroll över en komplex värld 

(Hall, 2013). Detta uppnås genom att applicera obearbetade förkunskaper på grupper av 

människor och objekt för att ringa in dem och förstå hur de fungerar. En stereotyp är alltså en 

tänkt bild av en grupp människor med uttänkta egenskaper om dessa människor. Man applicerar 

alltså nya egenskaper på människor i sin omvärld baserat på deras, oftast, yttre attribut.  Detta 

fungerar som ett slags skydd som differentierar jag-et från de andra. En stereotyp är ett påstående 

som inte nödvändigtvis behöver vara sant, och en stereotyp kan till och med motsäga sig själv utan 

att vi ifrågasätter den (Hall, 2013). 

Premium 

Premium är ett begrepp som beskriver en vara eller dylikt som mer exklusiv och lyxig (Kotler, 

2017). Någonting som är “premium” är även uppfattat som bättre och mer eftertraktat än en 

vanlig vara.  

Norm  

En norm är underförstådda regler och ofta delade åsikter, vilka kan härstamma från regler eller från 

traditioner. En norm är även sedd som självklar eller uppenbar, och det är ingenting vi ifrågasätter 

(Gripsrud, 2013). 

Kultur  

Enligt Gripsrud så kan kultur definieras som “en gemenskap baserad på gemensamma (delade) 

koder” (Gripsrud, 2013, s.150). Då vi har valt ut Svenska influencers så syftar vi i denna kontext på 

den västerländska kultur vi har i Sverige. 

Kontext 

10 



Kontext är ett begrepp som beskriver ett sammanhang för en viss specifik tidpunkt eller situation 

(Gripsrud, 2011). En kontext kan förändras om en händelse händer på olika ställen, eller under en 

annan tidpunkt. En kontext kan förändra den uppfattade meningen eller betydelsen för en 

händelse.  

Myt  

En myt är ett begrepp som, i denna kontext, beskriver ett bevarande av samhällets normer genom 

att få dessa att framstå som självklara (Bengtsson et al., 2017). Dessa myter kan förändras genom 

tiden, då samhällsstrukturer förändras och moderniseras. Någonting som uppfattades som 

självklart förr i tiden uppfattas inte likadant i modern tid, till exempel. Vi analyserar inte vårt 

empiriska material på mytnivå men begreppet omnämns då det är en del i teorin om semiotiken. 

Hashtag 

Hashtag är något som man använder sig av på sociala medier som ett sätt för användare att enkelt 

kunna kategorisera sina inlägg så att de lätt blir sökbara (Strandh, 2019). De är även använda för att 

förtydliga vad avsändaren menar med en bild. En hashtag kan symbolisera olika saker och byta 

budskapet på en bild.  

Livsstil  

En livsstil är ett begrepp som handlar om en persons levnadsvanor och val i livet. Det finns olika 

typer av livsstilar, exempelvis kan man leva hälsosamt eller ohälsosamt. I vårt arbete kommer vi 

skriva om livsstilen som många influencers visar upp, vilket ofta är åt det lyxigare hållet och som 

många eftersträvar. Pierre Bourdieu beskriver livsstilar som ett sätt att gruppera individer för att 

förstå deras intressen och egenskaper (Gripsrud, 2013). En livsstil kan presenteras och byggas upp 

genom att, enligt Bourdieu, bygga upp olika slags kapital. Dessa kapital kan bestå av socialt kapital, 

kulturellt kapital samt ekonomiskt kapital. Beroende på vilket kapital man själv besitter uppfattas 

man av omvärlden på olika sätt. Alltså speglar den livsstil man visar upp vilken slags människa man 

är.   

Tonalitet 

Med tonalitet menas själva uttrycket i text, som exempelvis ett inlägg har, vilket följarna uppfattar. 

Det handlar om vilka ord man väljer för att forma ens stil. Den tonalitet som exempelvis en 

influencer använder är viktig för det varumärke man vill förmedla (Lindstedt, 2002). 

Diskurs  
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Diskurs är ett begrepp som beskriver de oskrivna reglerna inom ett specifikt sammanhang 

(Gripsrud, 2013). Diskursen och dess oskrivna sociala normer ändras när man byter fokus, eller 

sammanhang. 

Personligt varumärke 

Med personligt varumärke menas den uppfattade meningen en människa, ofta en opinionsbildare 

eller en influencer, vill förmedla om sig själv (Kotler P. et al, 2017). Ett personligt varumärke 

behöver, precis som en produkt, säljas in för att människor i omvärlden ska uppfatta varumärket på 

ett visst sätt. Ett personligt varumärke kan säljas in med hjälp av produkter en person använder, 

eller vad personen sysselsätter sig med. Ett personligt varumärke kan uppfattas på många sätt, 

exempel på detta kan vara att en människa uppfattas som modern, glad, sportig eller familjär.   
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2. Teori, tidigare forskning  
 

2.1 Semiotik 

I denna b-uppsats har vi använt oss av semiotiken som teori, vilket är studiet om tecken (Gripsrud, 

2013). Teorin går ut på att allt kan tolkas som tecken vare sig det är en text, bild eller en film. Dessa 

tecken kan sedan läsas och analyseras för att upptäcka bakomliggande meningar man inte ser vid 

första anblick. Teorin innefattar att man med hjälp av dessa tecken ska kunna förstå hur människor 

och mottagare av dessa tecken kan forma sin uppfattade mening av verkligheten och samhället 

(Gripsrud, 2013). Teorin innefattar även hur dessa tecken blir en slags symbol för vår uppfattade 

verklighet och att en mening egentligen bildas efter att man tolkat olika tecken. Denna teori anser 

vi vara relevant då vi har analyserat vilka hjälpmedel och bakomliggande meningar olika influencers 

använder sig av för att förmedla en viss livsstil och hur dessa medel framkommer i vissa tecken. Om 

dessa tecken ses som självklara av mottagaren kan en annan slags verklighet formas efter 

användande på sociala medier. 

När man analyserar enligt semiotiken talar man ofta om denotation, konnotation och mytnivå. 

Dessa begrepp handlar om de manifesta associationer man får av bilder samt ens förutfattade 

meningar och bakomliggande meningar som kan finnas (Ekström & Larsson, 2010). Alltså handlar 

dessa begrepp om olika associationsnivåer man får när man ser till exempel en bild. Teorin om 

denotation, konnotation och mytnivå är framtagen av semiotikern Roland Barthes och beskriver 

de olika steg man går igenom under en analys av till exempel bilder. Teorin innebär att man med 

hjälp av de olika stegen ska kunna komma fram till underliggande budskap i bilder, texter och 

filmer (Gripsrud, 2013). 

Teorin är relevant för vår studie då vi har analyserat de bakomliggande budskapen från bilder på 

Instagram för att se vilken slags livsstil olika influencers framställer. Den är även relevant då vi 

analyserade bildernas tecken och dess samband och påverkan på de naturaliserade idealbilderna i 

vårt västerländska samhälle. 

Barthes ville även undersöka varför vissa tecken har en speciell innebörd och varför denna innebörd 

kan förändras i olika kontexter (Gripsrud, 2013). Anledningen till valet av teorier är att de tillät oss 

se vilken slags livsstil som förmedlas genom användningen av olika tecken i bilder. Detta genom att 
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analysera vad de olika tecknen i bilden har för bakomliggande betydelse i vår kultur och i vårt 

samhälle.  

 

Instagram erbjuder en funktion där man kan skriva och lägga ut en medföljande text som kan ge 

ytterligare kontext för vad som sker på bilden. För att analysera sambandet mellan bilderna och dess 

medföljande texter har vi använt Roland Barthes teori om förankring (Gripsrud, 2013). Förankring 

innebär att en skriven text kan bidra till att visa vad bildens huvudsakliga mening är bland de 

många möjligheterna (Gripsrud, 2013). Teorin om förankring anser vi vara relevant då vi 

undersökt huruvida man behöver en text för att förstå kontexten till bilder på Instagram, eller om 

budskapet förmedlas till mottagaren utan att mottagaren behöver en vidare förklaring för att förstå 

huvudbudskapet i bilden.  

 

Den bok vi anser skildra dessa teorier på bästa sätt är Jostein Gripsruds bok Mediekultur, 

mediesamhälle (2013). Vi har använt oss av del 1 och del 2 i boken. I del 1 - “Publiken och 

medierna” - har vi tagit del av information angående Bourdieu samt information om publik och 

medier. I del 2 - “Perspektiv på mediernas texter” - har vi använt oss av kapitlen som beskriver 

semiotiken samt olika perspektiv angående olika mediers texter. För att vidare förstå denotation, 

konnotation och mytnivå har vi även tagit hjälp av Mats Ekströms bok Mediernas språk (2008). Vi 

har även använt oss av Philip Kotlers bok Marknadsföring, teori, strategi och praktik (2017). Vi 

anser att denna bok är relevant då den tar upp hur reklam fungerar i praktiken samt att den tar upp 

hur marknadsföring används ur ett affärsmässigt perspektiv och ger oss ännu ett perspektiv på hur 

budskap kan förmedlas. Stuart Halls bok Representation (2013) ger oss även en insyn i hur 

människor applicerar och grupperar olika egenskaper hos individer de möter i sin vardag. Teorin 

om stereotyper, som tas upp i Halls bok, applicerar vi när vi analyserar de olika bilderna, vilket 

bidrar till en förståelse hos oss om hur vissa produkter och tecken kan göra att en person uppfattas 

på ett annorlunda sätt (Hall, 2013). 

 

Vi har valt att använda flera böcker till vår undersökning på grund av att vi anser att de arbetar 

tillsammans för att ge oss en helhetsbild av hur man kan analysera bilder och förstå de olika 

underliggande meningarna bakom dem.  
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2.2 Stereotyper 

I vår analys har vi använt oss av Stuart Halls teori om stereotyper. En stereotyp beskrivs enligt Hall 

som en förenklad och rå bild människor målar upp för att förstå en komplex verklighet (Hall, 

2013). I verkligheten visar sig detta genom att vi applicerar egenskaper på stora grupper av 

människor (eller objekt) och antar att alla i denna grupp besitter samma egenskaper. Genom att 

göra detta gör vi en svåröverskådlig verklighet mer simpel och lättare att förstå. Stereotyper är ofta 

associerade med diskriminering och förutfattade meningar om minoriteter i samhället där negativa 

egenskaper målas upp och appliceras på stora grupper av människor (Hall, 2013). Hall hävdar i sin 

teori att detta görs för att differentiera “oss” från “dem”. Därför uppfattas stereotyper ofta som 

negativa. “Oss” är någonting som associeras med normalt beteende som uppmuntras, vilket 

betyder att “dem” associeras med någonting konstigt och främmande.  

 

Teorin går även ut på att förklara hur vi använder stereotyper för att få en förståelse om vår 

omvärld, oavsett om det handlar om andra människor eller objekt (Hall, 2013). Vi applicerar 

stereotyper på vardagliga objekt för att förstå även deras egenskaper. Exempel på detta kan vara att 

vi ser en stol. Stolen kan se annorlunda ut än andra stolar vi sett tidigare, men vi vet dess egenskaper 

och hur man ska använda den då vi redan har en förutfattad mening av vad stolar besitter för 

egenskaper och användningsområden. Hall hävdar att det i princip hade varit omöjligt för 

mänskligheten att fortsätta leva om vi inte kunde applicera stereotyper. Vi behöver använda oss av 

dem för att med framgång kunna orientera oss genom nya situationer utan att helt tappa bort oss i 

allt nytt. Detta resulterar dock i att människor blir reducerade till simpla karaktärsdrag och inte 

längre ses som enskilda individer, utan som en grupp. Dessa simpla karaktärsdrag förstärks även 

och dras till dess extrema ytterkant, och uppfattas ofta därför som personens mest framhävda 

personlighetsdrag (Hall, 2013). Detta kan vara problematiskt då vi som människor, som nämnts 

ovan, ofta karaktäriserar en stereotyp som “dem”, vilket ofta uppfattas som konstigt, negativt och 

annorlunda. Dessa extrema karaktärsdrag blir alltså negativa och vi ser ner på människor genom att 

vi tror att de är på ett visst sätt.  

 

En stereotyp behöver inte heller vara grundad i verkligheten, utan kan vara helt falsk (Hall, 2013). 

Stereotypers karaktärsdrag är även extrema och dras till sin yttersta spets, vilket gör att hela 

personen uppfattas som denna stereotyp, oavsett om den är sann eller inte. Även om en person 
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endast besitter ett av de karaktärsdrag som beskrivs i en stereotyp, kommer de automatiskt i vår 

tolkning sedan besitta alla karaktärsdrag relaterade till den stereotypen. Då en stereotyp som sagt är 

en generalisering av en hel grupp människor, förminskar den individer så att de inte längre 

uppfattas som en enskild individ med egna karaktärsdrag och personlighetsdrag (Hall, 2013) 

 

Relevansen av denna teori för vår uppsats är att vi applicerar teorin om stereotyper för att förstå en 

komplex bild. Enligt teorin applicerar vi förutfattade meningar om personens kön, ålder, klass, 

etnicitet etc för att sedan applicera egenskaper på denne (Hall, 2013). Alltså kommer vi, med hjälp 

av det vi ser, tilldela människan, och objekten, på bilden en personlighetstyp endast genom att vi 

sätter in denne i ett fack som passar in i en stereotyp (Hall, 2013). Med hjälp av denna teori 

kommer vi applicera stereotyper som i sin tur kommer placera in personer i bilden i ett visst fack, 

som passar in i en viss livsstil. På detta sätt kan vi ta reda på vilken livsstil som förmedlas och 

uppfattas i en bild som läggs upp på Instagram.  

 

Vi kommer att använda denna teori för att identifiera element i en bild som kan härledas till 

stereotyper hos mottagaren. Exempel på detta kan vara en bild som uppvisar festliga kläder. Dessa 

kläder kan bidra till en tolkning hos mottagaren att personen på bilden tillhör stereotypen 

“festprisse”. Enligt Halls teori kommer människor sedan applicera ytterligare karaktärsdrag från 

den stereotypen vilken kan få mottagaren att se personen som exempelvis populär, rik och lycklig. 

På detta sätt kommer vi använda Halls teori för att försöka identifiera livsstilar och känslor som kan 

tolkas från bilderna.  

 

2.3 Bourdieu om Livsstil 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som forskade om sociala och kulturella normer och livsstilar 

(Gripsrud, 2013). Han är mest känd för sina teorier om kapital, som handlade om att varje 

människa, enligt honom, besitter olika höga kapital inom olika aspekter av livet. Teorierna går även 

ut på att dessa kapital sedan representerar olika livsstilar och till viss del speglar människors 

personlighet (Gripsrud, 2013). “Rummet av livsstilar” är ett begrepp myntat av Bourdieu som 

innefattar hans teorier om hur dessa olika kapital symboliserar tillgångar och egenskaper av ett visst 

rum, eller även känt som livsstil. Allt ifrån människors matvanor till valda fritidsintressen spelar in 

när man bygger sitt eget personliga kapital. Likasinnade människor grupperas sedan och formar ett 
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eget slags rum eller livsstil, som vi som utomstående betraktar och uppfattar på ett visst sätt. 

Individer vill, med olika medel och valda intressen, visa upp och betraktas på ett visst sätt för att 

sedan bli associerade med en viss livsstil och grupp. Vissa livsstilar ses som mer attraktiva än andra 

beroende på den kontext man befinner sig i (Gripsrud, 2013). Bourdieus modell är till hjälp när 

man ska analysera samt förklara en uppfattad livsstil som presenteras på sociala medier. 

Livsstilsbegreppet är därför centralt för analysen av influencers sätt att marknadsföra sig själva och 

produkter.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi har valt att använda oss av heter “The Rise of Social Media Influencer 

Marketing on Lifestyle Branding: A Case Study of Lucie Fink”. Denna artikel handlar om hur 

olika företag och varumärken använder influencers i sin marknadsföring. Den redogör för vad en 

influencer är och hur denne interagerar med sina följare och varumärken den sponsras av och 

undersöker vilka faktorer som bidrar till att en viss typ av sponsrade inlägg är mer framgångsrika än 

andra. En del av detta är influencerns personliga varumärke och vilken livsstil de vanligtvis 

associeras med.  Artikeln tar även upp hur en influencer kan påverka hur varumärket uppfattas av 

mottagaren, men samtidigt hur varumärket kan påverka hur influencern uppfattas. Denna artikel 

anser vi vara relevant för vår uppsats då den behandlar hur influencers förmedlar en viss livsstil 

genom sina inlägg och hur denna används i marknadsföringssyfte.  

 

Vi har använt oss av en artikel som handlar om Native Advertising utgiven av Federal Trade 

Commission och heter “Native Advertising: a guide for Businesses” (2019). Anledningen till detta 

är att vi anser att reklam på Instagram, som nämnts ovan, är eller kan liknas vid Native Advertising. 

Reklam på Instagram ska passa in i en influencers redan existerande flöde, vilket är själva 

innebördet med denna slags reklam. Anledningen till valet av artikel är att denna undersökning ger 

oss en mer varierad syn på Native Advertising. Den diskuterar både för- och nackdelar med Native 

Advertising, och den får läsaren att förstå den påverkan Native Advertising har på konsumenten. 

Dock är den skriven i USA där man har andra regler för reklam på sociala medier. Men artikeln tar 

ändå upp olika synsätt att ha i åtanke när man analyserar och tar fram reklam, vilket vi anser vara 

relevant för vår undersökning då vi vill förstå hur företag tänker när de väljer att samarbeta med en 
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influencer. Detta är ingen forskning, utan snarare en referensguide på hur man kan förstå och 

utveckla Native Advertising (Share Through, 2019).  
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3. Metod och material 
Den metod vi har använt oss av i vår kvalitativa textanalys är en semiotisk analys. Denna metod 

härstammar från teorin om tecken, alltså semiotiken, men kan även användas som en metod 

(Gripsrud, 2013). Anledningen till valet av metod är att en semiotisk analys låter oss analysera de 

bakomliggande betydelserna för att undersöka hur bilden uppfattas med hjälp av olika tecken i 

bilden. Vi kommer alltså med denna metod kunna ta reda på bakomliggande meningar av bilder 

och kunna analysera hur bilderna kan uppfattas av omvärlden.  

 

Inom semiotiken finns denotation, konnotation och mytnivå som metoder för att analysera en 

bild. Den första nivån, vilket inte består av underliggande meningar, är denotation. Med 

denotation innebär det som faktiskt finns på bilden, utan att vi med hjälp av olika erfarenheter eller 

kulturella normer gör någon slags analys (Gripsrud, 2013). Då denotation inte kräver någon 

förförståelse från mottagaren utan framstår som odiskutabel har vi valt att endast skriva en kort 

beskrivning av den denotativa nivån (Bengtsson et al., 2017). Vi väljer att infoga bilden vi 

analyserar som en bilaga till denna uppsats. Vi har istället gått djupare in i de andra nivåerna, då de 

kräver mer arbete och förförståelse. En konnotativ tolkning är en indirekt tolkning. På denna nivå 

ser vi inte endast det som finns på bilden, utan vi applicerar våra kulturella och sociala normer, 

samt våra egna erfarenheter för att förstå och tolka det som finns på bilden (Gripsrud, 2013). Man 

applicerar även stereotyper för att förstå vilka karaktärsdrag och vilken slags person personen på 

bilden är. Vår kultur och dess normer delas av många andra människor, och den delas ofta av 

människor runt samma geografiska punkt (Gripsrud, 2013). Med det menas att olika länder ofta 

delar samma kultur, men det kan även innebära att olika städer inom ett land har olika kulturer och 

sociala normer. Alltså är det troligt att människor från samma geografiska punkt gör liknande 

konnotativa tolkningar på bilder. Därför är det troligt att människor i Sverige kommer tolka en bild 

likadant, trots att de har olika erfarenheter. Ett exempel på detta kan vara att se ordet träd. Vi i 

Sverige skulle kanske se en gran framför oss medan människor i Dubai skulle se en palm framför 

sig, och därav får vi olika tolkningar av samma ord. På den sista och tredje nivån, mytnivån, 

analyseras bilden och tecknen i bilden ur ett samhällsperspektiv och vi applicerar de ideal vi har i 

samhället. Dessa ideal är ofta inte någonting vi tänker vidare på då vi ser dem som uppenbara 

(Ekström, 2008). Som nämnts ovan analyserar vi inte vårt material på mytnivå. Vi har med hjälp av 

denotation och konnotation analyserat bilderna för att ta reda på vad bilderna står för i vår diskurs 
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och kontext. Vi har även använt oss av Barthes metod om förankring då denna metod används för 

att tolka en text i förhållande och i samband till bilder för att få ut bakomliggande meningar. 

Genom förankring kan även bilden få en förändrad mening när man analyserar bild och text 

tillsammans. Detta anser vi vara relevant då vi har analyserat vilken slags livsstil som förmedlas av 

unga, svenska influencers när de gör reklam på Instagram. Det är även relevant med en metod som 

specificerar sig på text och bild tillsammans då man ser en bild och medföljande text när man 

använder applikationen Instagram. En kvalitativ textanalys, och främst dessa metoder, kommer 

tillåta oss att analysera de bakomliggande tecken som skapar meningen och livsstilen som 

förmedlas.  

 

Vi har valt en kvalitativ textanalys för att undersöka våra frågeställningar då vi har valt att analysera 

de bakomliggande budskap som förmedlas genom bilder på Instagram. Denna metod har tillåtit oss 

att få reda på både bakomliggande budskap och huvudbudskap som förmedlas samt få reda på 

vilka tecken i bilder som ändrar den uppfattade meningen av bilden (Östbye et al, 2003).  

 

3.1 Material 

Vårt empiriska material under den kvalitativa textanalysen består av bilder tagna från applikationen 

Instagram. Bilderna är tagna ur våra valda influencers flöden. Med influencer menar vi i denna 

kontext människor som har publikt flöde, uppdaterar med jämna mellanrum, har samarbeten med 

företag samt har ett följe på över 10 000 människor. De influencers vi har valt att analysera är 

Isabella Löwengrip, Lovisa Barkman, Fanny Lyckman, Andreas Wijk, Linn Ahlborg och Daniel 

Paris. Vi kommer därefter välja ut reklambilder för att sedan analysera dessa och se vilken slags 

livsstil som förmedlas på bilden.  

 

De bilder vi valt att analysera är tagna ur samtliga influencers flöden på Instagram. Vi valde ut 

bilder som vi vid första anblick ansåg skulle kunna uppfattas som reklambilder men även skulle 

kunna uppfattas som icke-reklambilder. Kravet vi hade på bilderna var att de skulle vara 

uppladdade inom ett års tid, då vi ville använda bilder som var relevanta i dagens medieklimat.  
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3.2 Validitet 

För att uppnå validitet i vår undersökning har vi valt metoder och teorier som tillåter oss att 

undersöka vårt empiriska material. Dessa metoder gör att vi kan undersöka den bakomliggande 

meningen i bilder på Instagram. Analysen kommer i slutändan, med hjälp av dessa metoder och 

teorier, ge svar på vår frågeställning (Östbye et al, 2003). Inom en kvalitativ undersökning kan man 

inte uppnå generaliserbarhet då denna metod går ut på ett personligt förhållningssätt till det 

undersökta materialet. Med en kvalitativ textanalys är det dock lättare att förstå bakomliggande 

meningar och få reda på kärnbudskapet i reklambilder såsom neutraliserade normer som mottagare 

tar för givet och inte tänker på i inlägg de ser. Detta ökar validiteten i undersökningen (Östbye et al, 

2003). 

 

3.3 Reliabilitet 

För att uppnå reliabilitet i vår undersökning baserar vi alla analyser, påståenden och 

undersökningar på tidigare forskning, etablerade metoder och teorier. Dock kan det vara besvärligt 

att uppnå en hög reliabilitet med vår valda metod då den handlar om kulturella och sociala normer, 

vilka är utbytbara och varierar från kulturer och grupper (Östbye et al, 2003). Alltså är den externa 

reliabiliteten låg då en annan forskare med stor sannolikhet inte skulle uppnå exakt samma resultat 

som vi uppnått i vår forskning. Vi har valt en teoretisk triangulering av teorier i vår undersökning 

då detta ger oss olika sätt att analysera vårt empiriska material och ge oss olika synsätt på materialet. 

Med en teoretisk triangulering belyses problemområdet från olika håll och man kan analysera 

samma material med olika teorier som bas (Östbye et al, 2003).  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

De etiska ställningstaganden vi behöver ta hänsyn till under vår undersökning är rätten att ta bilder 

från internet hur man vill. Att ta bilder från vem som helst på internet kan anses som problematiskt 

då det bryter mot motivets integritet. Dock anser vi att det är etiskt försvarbart att använda de 

bilder vi använder då personerna i fråga är offentliga personer. De har publika flöden och flera 

hundra tusen följare, vilket gör att dessa bilder ändå skulle kunna ses av vem som helst när som 

helst. Det är reklambilder som är menade att synas och få spridning, vilket även det styrker att vi 

med god moral kan använda oss av dessa bilder (Östbye et al, 2003). Bilderna kommer användas till 

att analysera vilket slags tolkning en mottagare som ser dem på sociala medier kan göra av den 
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livsstil som förmedlas. De kommer även att bifogas som en bilaga i uppsatsen för att läsare ska 

kunna förstå våra analyser och tankegångar ytterligare.  

 

Vi ämnar att nå pålitlig kunskap inom detta forskningsämne genom att med etablerade teorier 

utföra våra analyser. Vi är även öppna med våra valda metoder och teorier för att motverka något 

slags forskningsfusk. Analyser och resultat redovisas öppet och grundligt i forskningen.  
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4. Analys och resultat 
Linn Ahlborg - (Bilaga 1) 

Det som syns på bilden är en kvinna i glittrande kläder som ligger på golvet framför en spegel. Hon 

är brunbränd med blont hår och ligger i en onaturlig position. Hon håller i en telefon, vilket är det 

hon tar bilden med. Detta är, enligt Barthes, den denotativa nivån. Man gör som mottagare ingen 

tolkning, utan detta är det som finns på bilden rent objektivt (Gripsrud, 2013). 

 

Enligt Barthes är konnotation den indirekta tolkningen av det som händer på, i detta fall, en bild. 

Med andra ord ser vi det som faktiskt händer på bilden först, för att sedan koppla det till någonting 

vi redan vet (Gripsrud, 2013). Då det är glittriga kläder som verkligen sticker ut kan vi anta att de är 

festkläder. Detta antagandet kan vi göra då vi i Sverige, enligt normen, oftast bär helt glittriga 

klädesplagg på fest och inte på en vardag med rädslan för att sticka ut för mycket.  

 

Om vi sedan analyserar hennes ansiktsuttryck och hennes valda kroppspositionering, kan vi anta 

att hon försöker framstå som attraktiv. I vår kultur är det ansiktsuttryck hon gör klassat som 

attraktivt och det kan beskrivas som att hon pussar rakt ut i luften. Kroppspositioneringen är även 

sådan att hon visar upp mycket av sin kropp, samt visar upp ett så kallat “thigh gap”, eller ett 

mellanrum mellan låren. Även detta är någonting som anses vara eftertraktat i vår kultur. Dock 

med förkunskaper om influencers vet vi att de ofta vill visa upp sina kläder, vilket kan betyda att 

kvinnan på bilden helt sonika vill fota en helkroppsbild på det hon har på sig.  

 

I denna bild ser vi först ett kök, vilket är vår denotativa tolkning. I vår konnotativa tolkning kan vi 

se ett kök i bakgrunden, vilket man på denna nivå kan koppla ihop med hennes festkläder och 

fundera på om hon ska ha en fest och håller på att fixa med exempelvis välkomstdrinkar, när hon då 

får en spontan idé att ta en bild på sin outfit. Med ovanstående i åtanke verkar hon vilja framstå 

som en spontan, attraktiv människa som ska på fest. Hon visar genom denna till synes spontana 

bild upp en livsstil som ska symbolisera fart och fest. Hon visar upp glamorösa kläder men trots 

detta tar hon en bild liggandes på golvet i ett kök. Detta är en motsägelse som kan göra mottagaren 

förvirrad.  
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Applicerar man Barthes teori om förankring kan man analysera vilken det huvudsakliga budskapet 

i bilden är (Gripsrud, 2013). I den medföljande texten framgår det klart och tydligt att personen i 

bilden gör reklam för de kläder hon bär. Hon marknadsför sitt eget samarbete med klädföretaget 

Na-kd, vilket man kan se från hashtagen i slutet av texten. Förförståelse av det märket ger oss ett 

alternativt svar på varför bilden är som den är, nämligen att det företaget vill framstå som ett 

företag som säljer festkläder och “fast fashion”, alltså när man köper billiga kläder för att sedan 

snabbt byta ut dem till nyare trender (Merriam Webster, 2019). Därav matchar texten hennes 

suddiga, snabba och till synes spontana bild då det verkar som att hon är på väg någonstans. Enligt 

Glucksman är det viktigt att en influencer håller sig till sitt etablerade personliga varumärke, då 

följare ofta upptäcker innehåll som inte passar in i det vanliga flödet. Vi kan därför utgå från att 

Na-kd besitter i princip samma slags varumärke som influencern de samarbetar med och Ahlborg 

kan därför vilja ses som trendig och ungdomlig (Glucksman, 2017).  

 

För att vidare analysera vilken livsstil som framställs kan vi applicera Bordieaus teori om livsstilar. 

Då kläderna som syns på bilden snarare handlar om att följa trender än att visa upp ett högt 

ekonomiskt kapital, skulle en tolkning kunna vara att det istället är en livsstil med högt socialt 

kapital hon vill visa upp.  

 

I texten tilltalar hon även sina följare som “gummor”, vilket är ett ord som förr i tiden användes för 

att beskriva äldre kvinnor. Nuförtiden har ordet blivit populärt igen och klassas som ett “inneord”. 

Ordet har fått en ny modern mening, och används av ungdomar när de tilltalar sina vänner. Valet 

att använda detta ord till sina följare på Instagram kan bidra till att hennes följare snarare uppfattar 

henne som en relaterbar kompis än en kändis på sociala medier. Även valet att använda en emoji i 

själva texten är ett nytt, modernt sätt att kommunicera. Dessa två detaljer gör att hon kan uppfattas 

som modern och vet vad som är hippt i vårt samhälle. Även om en emoji verkar tydlig och inte 

verkar besitta en bakomliggande mening, behöver man till och med för dessa små symboler 

förförståelse. En röd djävul, som hon har använt sig av, kan vara förvirrande om man inte har den 

förförståelse som krävs. I unga kompisgäng står denna för en modig och utmanande person och 

uppfattas även som busig.  

 

Både bilden och texten förmedlar olika budskap i sig men vi kan utläsa huvudbudskapet i bilden, 

tillsammans med texten, är att visa upp kläderna hon bär. Barthes menar att en text bidrar till att 
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peka ut en specifik betydelse ur de många betydelser en bild skulle kunna förmedla (Gripsrud, 

2013). De tolkningar vi gjort utifrån detaljer i bilden kan kopplas till stereotypen om en person 

som festar mycket, är populär och hänger på de finaste ställena. Dessa egenskaper är inte några som 

finns direkt i bilden, utan är istället associerade med den stereotypen.  

 

Daniel Paris - (Bilaga 2) 

Det som syns på bilden är en grupp människor som sitter vid ett bord och bakar pepparkakshus. 

Alla människor ler och är fokuserade på ett pepparkakshus på bordet.  

 

Det är mycket som händer i denna bild så för att kunna analysera på en konnotativ nivå måste man 

dela upp bilden i olika segment för att kunna analysera ut ett tydligt budskap. Vi kan på denotativ 

nivå se tre personer som sitter bredvid varandra. På en konnotativ nivå tolkar vi detta som, eftersom 

de sitter nära varandra och ser ut att ha kul, att de är bra vänner. De nästan omfamnar varandra på 

bilden för att visa detta. Dock omfamnar de bokstavligt talat även en högtalare som står på bordet. 

Detta kan vi anta att de gör för att högtalaren även den bidrar till en viss stämning i gruppen. På så 

sätt använder Paris sitt personliga varumärke för att påverka produktens uppfattade varumärke 

(Glucksman, 2017).  

 

I mitten av bilden ser vi ett iögonfallande pepparkakshus som människorna på bilden bygger på. 

Detta leder till att vi kan anta att det är jul, då man oftast bakar och dekorerar pepparkakshus vid 

juletider. Även kläderna som personerna på bilden bär associerar vi med juletider, då vi ser att de 

bär färgen röd, vilket är en färg som ofta kopplas till julen, och då de bär tjocka kläder i och med att 

det är kallt vid jul i Sverige.  

 

Vid en första analys kan bilden tolkas som en välgjord Native Advertising. Bilden passar väl in i 

kontots flöde, och den planterade produkten passar tillsammans med bildens övriga element. 

 

I en vidare analys, där vi analyserar både bild och medföljande text, kan vi få klart för oss att det är 

ett sponsrat inlägg då mannen skriver att man kan vinna en likadan högtalare som är med i bilden. 

Barthes teori om förankring spelar i analysen av denna bild en stor roll då man behöver text och 

bild tillsammans för att förstå huvudbudskapet. Texten förändrar i detta fall huvudbudskapet (och 

förankringen) och raserar det budskap som förmedlades genom att bara analysera bilden. Texten 
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förmedlar att det budskap man ska fokusera på i denna bild är högtalaren som är utställd på bordet 

(Gripsrud, 2013). De, alltså text och bild, har varken samma tonalitet eller samma slags innehåll. 

Texten ger därmed bilden en helt ny mening och den nya meningen blir att det är en bild som 

endast är tagen med fokus på försäljning av högtalare. Bilden känns personlig och nära, medan 

texten kändes som att den var skriven av en reklamansvarig från det sponsrande företaget.  

 

En stereotyp som kan tolkas från bilden är att de är nära vänner och att de gör allt tillsammans. 

Denna tolkning medför att människorna uppfattas som glada och älskade. Omfamnandet av 

högtalaren kan ge mottagaren intrycket att du själv kan uppleva samma känsla om du köper 

högtalaren.  

 

Lovisa Barkman - (Bilaga 3) 

Det som syns på bilden är en kvinna som sitter i en soffgrupp och dricker ett glas vin. Hon tittar 

rakt in i kameran och har på sig tunna kläder. 

 

Kvinnan ses sitta i en soffgrupp i vad som verkar vara ett varmt land, då soffgruppen är lokaliserad 

utomhus. Detta kan även utläsas av att hon har på sig kläder som endast täcker det som bör täckas 

och inte bidrar med någon värme. På bilden har hon en väska gjort i någonting som ser att vara 

bambu eller strå, och den ser inte ut att vara praktisk. Det kan i vår kultur ses som att den endast är 

till för utsmyckning, vilket tyder på en modemedveten människa som köper saker som accessoarer, 

och inte för den praktiska delen. Mode är en tydlig konnotativ tolkning, enligt Barthes. Den speglar 

inte bara vår kulturs utveckling, utan mode visar även vilken slags livsstil någon vill förmedla och är 

en indikator på vilket kapital någon besitter. Har en person på sig kläder från ett annat årtionde kan 

de uppfattas som retro eller som gammalmodiga, medan en person med dyra kläder uppfattas som 

en person med en rik livsstil (Gripsrud, 2013).  

 

Kvinnan är blond och ser ut som att hon har fått en bränna av solen, vilket gör att vi indirekt tolkar 

att hon kommer från Skandinavien. Hon är antagligen inte hemma i Skandinavien i värmen på 

vintern, då det är kallt och mörkt här under denna årstid. Detta betyder att hon är utomlands, 

vilket i sin tur tyder på att hon är välbärgad nog att åka långt för att få sol och värme.  Det 

detaljerna säger oss är att vi kan utgå från att hon är på semester. Kvinnan dricker ett glas vin på vad 

som verkar vara mitt på dagen, vilket i sin tur leder till att man kan utesluta att hon arbetar under 
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dagen. Hon är även smal och ser ut att vara i bra form, vilket i vår kultur och vårt samhälle tyder på 

lycka och välstånd. Allt detta tyder, enligt Bourdieaus teori, på att hon har ett starkt ekonomiskt 

kapital (Gripsrud, 2013).  

 

Faktumet att hon är på semester i mitten av vintern kan för tillfället uppfattas som problematiskt. 

Just nu är en av de största samhällsfrågorna miljöförstöring, och flyg är en av de värsta aktörerna i 

denna fråga (Naturskyddsföreningen, 2019). Kända människor som flyger mycket är även det ett 

stort samhällsproblem för tillfället, och många kända människor granskas hårt och får bakslag av 

sina många resor. Detta sätter henne i dålig dager. Det är inte säkert att denna slutsats skulle dras 

om inte denna fråga var aktuell i vårt samhälle för tillfället. Oavsett om det betyder att kvinnan inte 

bryr sig om miljön eller dylikt, visar det en sida av det eftertraktade jetset-livet många kändisar, och 

influencers, förmedlar och lever. I vårt samhälle är det eftersträvansvärt att bli känd, då det i sin tur 

bidrar till ett liv fyllt med resor och exklusivitet. Då en influencer (som också de är klassade som 

kända) ofta spelar på att vissa produkter eller aktiviteter, såsom resor och kläder, kan leda till den 

livsstil de till synes lever bidrar detta till en överkonsumtion. Överkonsumtionen är en baksida som 

vi som konsumenter inte ifrågasätter eller ens noterar som ett samhällsproblem i vår jakt på ett 

idealliv i vårt idealsamhälle.  

 

När vi sedan analyserar den medföljande texten i samband med bilden, anser vi att de avlöser 

varandra bra. Vi får av texten mer information om vad som pågår i bilden och får en större 

förståelse. Det är varmt på bilden och det står orden “escape” (flykt) och “Miami”, vilket gör att vi 

kan dra slutsatsen att hon är i just Miami på semester. För resten av texten bör man ha en 

förkunskap för att förstå vad hon gör där. Escada är ett parfymmärke som antagligen bjudit in 

henne för att testa deras nya doft. Dock behöver man inte förförståelse för att helt förstå vad 

företaget sysslar med helt, då det står “EscadaFragrances” i texten. Med texten kan man alltså utläsa 

var hon är, och vilka aktörer som sponsrat resan, vilket inte framgick genom att endast se bilden. 

Därmed kan en slutsats dras att det är Escada som har sponsrat hennes resa, och att de hashtags hon 

använt sig av är något hon även har blivit uppmanad av företaget att använda. Att detta företag har 

möjlighet att sponsra en influencer med en hel resa tyder på att det är ett etablerat och 

framgångsrikt företag. Detta i sin tur lyfter Barkmans personliga varumärke, då hon efter detta 

inlägg associeras med företagets varumärke (Glucksman, 2017). Detta är även det en markör för det 

liv influencer-yrket ofta associeras med, nämligen det liv som sponsras av företag för att kunna visa 
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upp ett välsignat, bortskämt jet-set liv för den gemene mannen. Att influencers inte behöver betala 

någonting för sin glamorösa livsstil är en stereotyp som bidrar till längtan efter detta yrke. Det är 

även från denna stereotyp som influencers uppfattas som välsignade (eller “blessed”, som nämnts 

ovan) då de till synes inte behöver arbeta för sin överflödiga livsstil. Stereotypen spelar också på att 

det enda som krävs för att få ta del av denna livsstil och yrke är fina ansiktsdrag och dyra kläder. 

Detta uppfattas som ett idealliv där man genom små, enkla medel kan sättas in i en viss livsstil 

många människor strävar efter.  

 

Den medföljande texten raserar dock samtidigt den klassiska stereotypen om att influencers liv 

alltid är glamoröst. Att kunna åka till Miami och dricka drinkar på stranden är någonting exklusivt 

som få människor kan göra i sin vardag, men hon antyder i texten att det är någonting hon längtar 

efter och någonting inte heller hon gör till vardags. Antydan i texten är även att hon för tillfället 

inte är i sol och värme, och vi kan tolka det som att hon sitter inne och jobbar och längtar efter 

värme och ledighet. Även om detta inte står är det detta som antyds, dels med hjälp av emojin, alltså 

en lite gubbe som ser ledsen ut, dels med hjälp av en hashtag som är #escadaescapes vilket antyder 

att det som syns på bilden är någonting man gör för att fly från en tråkig och grå vardag. Detta 

anser vi göra bilden mer relaterbar. Det är inte längre någonting ouppnåeligt, utan texten tyder på 

att hon jobbar och sliter som alla andra, men att hon unnade sig en semester, vilket även vanliga 

människor kan göra.  

 

Denna bild är ett tydligt exempel på hur olika stereotyper kan tolkas in i samma bild. Den ena 

stereotypen är att kvinnan på bilden lever ett jetset-liv fyllt av gratis resor och gåvor. En vidare 

tolkning av dessa egenskaper i bilden kan vara att hon lever ett lyckligt liv där hon knappt behöver 

jobba.  

 

Samma element i bilden kan även tolkas på ett helt annat sätt. Det som av vissa kan tolkas som lyx 

och fina upplevelser, kan av andra tolkas som överkonsumtion och själviskt beteende. En stereotyp 

om ytlighet och själviskhet kan då istället formas. 

Andreas Wijk - (Bilaga 4) 

Det som syns på denna bild är en man som står i ett kaklat rum bredvid två maskiner, som ser ut att 

vara en tvättmaskin och en torktumlare. Han står bredbent med korsade armar och tittar rakt in i 

kameran.  
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Mannen står inne i ett badrum som är helkaklat och det ser ut som att det är högt i tak, vilket i vår 

kultur och i en indirekt, konnotativ tolkning enligt Barthes, tyder på välfärd (Gripsrud, 2013). 

Fokuset i bilden ligger inte på att visa upp ett badrum, men de elementen kan av vissa mottagare 

tolkas som att mannen på bilden har mycket pengar, då badrummet är utformat på ett visst sätt.  

 

Den här bilden har, i synnerhet i jämförelse med de andra bilderna, inget element som symboliserar 

överflöd. Bilden är snarare en vardaglig bild som kan tolkas som att han är en vardaglig man. Bilden 

förmedlar inga egenskaper som förmedlar några aspekter av ett överflödigt liv. Inget i bilden kan 

knytas till ett högt ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital på samma sätt som till exempel en resa 

skulle kunna göra. Det enda som tyder på att Wijk har något slags kapital är faktumet att han blir 

sponsrad av ett företag. I och med deras samarbete tyder det på att antingen Wijk eller företaget 

anser att de vill förmedla samma slags livsstil (Glucksman, 2017).  

 

Texten och bilden förmedlar samma historia, men arbetar inte speciellt bra tillsammans. Bilden och 

texten har inte samma tonalitet, och det uppfattas i princip som att mannen inte har skrivit texten. 

Han har ett seriöst ansikts- och kroppsuttryck, medan texten är skriven med ungdomliga, oseriösa 

emojis. Dessa två stilar går alltså inte hand i hand och därför blir det en krock i uttrycket. Vi anser 

att texten inte bidrar med en vidare förståelse, och den hjälper oss inte att faställa huvudbudskapet i 

bilden. De få nya saker texten bidrar med är detaljen att han gillar snabbprogrammet, som slätar ut 

rynkor på kläderna. Texten ger ingen ny kontext, utan spinner vidare på det manifesta i bilden. Så 

även om de har olika tonalitet förmedlar bild och text samma historia.  

 

Vidare kan vi läsa en hashtag med orden “LGdualinventerheatpump”. Detta är någonting väldigt få 

mottagare kan förstå meningen med. Vi kan anta att få av hans läsare, som är majoriteten unga 

kvinnor och män, vet vad som innebär med en “dual inventer heat pump”. Detta bidrar endast till 

förvirring, och om man förstår att han inte kommit på detta själv. Som Evans kom fram till i sin 

forskning (2017) så uppskattar inte följarna när reklamen är för påtryckande. Alltså kan denna typ 

av skrivande och tonalitet få en motsatt effekt på mottagaren. 

 

Texten och bilden tillsammans gör att inlägget kan uppfattas som reklam. Bilden som först kunde 

tolkas som vardaglig och genuin, skulle nu istället kunna tolkas som kalkylerande och falsk. Detta 
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kan kopplas till en negativ stereotyp av influencers som bygger upp falska världsbilder i syfte att 

sälja produkter. Detta är förmodligen inte det Wijk vill förmedla och visar på farorna med Native 

Advertising. Kraften med Native Advertising ligger i, som Glucksman säger, att produkten eller 

tjänsten ska uppfattas som en naturlig del av flödet den presenteras i. När reklamen bryter mot 

detta kan det ge negativa följder för både influencer och företag: Wijks personliga varumärke blir 

lidande och produkten tappar de positiva aspekterna av att vara associerad med Wijk.  

 

Isabella Löwengrip - (Bilaga 5) 

Det som syns i denna bild är en kvinna som sitter i en soffa med ett paket i handen. Hon är 

uppklädd och har ett stort leende med blicken fäst utanför bilden.  

 

Kvinnan håller i vad som verkar vara en presentask. Bilden är upplagd runt alla hjärtans dag vilket 

gör att presenten kan tolkas som någonting hon antingen har fått, eller ska ge, till en person i sin 

omgivning som bidrar till ett kärleksfullt liv. Detta är en indikator på ett högt socialt kapital. 

 

Kvinnan har stylat hår och är brunbränd på kroppen trots att det är kallt, mörkt och fortfarande 

vinter här i Sverige. Antingen har hon varit utomlands, eller så har hon fått denna färg på ett 

konstlat sätt. Det skulle oavsett kunna tolkas som att kvinnan är välbärgad då det är dyrt med både 

semester och att lägga stora summor på sitt yttre. Har man dock förförståelse om kvinnan på bilden 

vet man att hon reser väldigt mycket och att hon även äger ett skönhetsföretag vilket kräver en viss 

ansträngning av hennes yttre attribut. Oavsett vilket av dem hon vill förmedla, kan det tolkas som 

att kvinnan är välbärgad. 

 

Huvudbudskapet i denna bild är att, som nämns ovan, det paket hon håller i är ett slags redskap för 

att bli lika lycklig som hon är på bilden. Kvinnan på bilden är både lycklig och, i vår kultur och vårt 

samhälle, klädd i fina kläder, har salongsfixat hår samt är brunbränd på vintern. Paketet hon håller i 

på bilden verkar vara en stor bidragande faktor till varför hon är lycklig precis när bilden tas. 

Eftersträvan av ett glamoröst liv fyllt med ekonomiska tillgångar är en stor del av vårt samhälle och 

det är även ett liv många människor strävar efter, då det är allmänt känt, oavsett om det är sant eller 

inte, att detta slags liv resulterar i lycka (Gripsrud, 2013).  
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Elementen i bilden gör inget större försök att dölja det faktum att det är en reklambild. Dock bidrar 

hennes personliga varumärke, i kombination med hennes väletablerade kommunikationsstrategi, 

till att bilden inte upplevs som falsk eller stötande. Så trots att bilden tydligt är en reklambild 

särskiljer den sig inte från resterande innehållet på kontot och fungerar här som Native Advertising.   

 

Texten till denna bild ger inte bilden någon ny eller annorlunda betydelse, utan den bekräftar 

snarare det vi redan antagit. Av texten framkommer att detta är reklam för klockor och att kärleken 

vi antagit att hon känner är för sina kollegor snarare än en partner. Vi anser även att det som sagts 

ovan stämmer in här. Även texten tyder på att man får hennes livsstil, och glädje, om man köper 

produkten. Hashtagen i denna bild tyder på både reklam och att produkten är ett redskap för lycka. 

Med förförståelse vet vi att hashtags, oavsett hur de är utformade, ofta tyder på reklam, då det är ett 

enkelt verktyg för att inte bli dömd för smygreklam. Den hashtag som används här, 

#FromDWWithLove, tyder på att de vill framställa produkten precis som vi analyserat, som ett 

recept för lycka och kärlek. Förankringen i denna bild fastställer alltså det huvudbudskap som 

redan tydligt framgår i bilden. 

 

Stereotypen som kan tolkas in, baserat på elementen i bilden, är att hon är omtyckt och älskad. 

Denna tolkning skulle kunna göras då hon ler och ser glad ut på bilden, samtidigt som hon håller i 

ett paket. Mottagaren kan då göra antagandet att även de kan uppleva denna typ av lycka om de får 

ett likadant paket.  

 

 

 

Fanny Lyckman - (Bilaga 6) 

Det som syns i denna bild är en kvinna som står i ett kök iklädd byxor och en bikinitopp. Hon har 

även plockat fram flingor.  

 

Den denotativa, och direkta, betydelsen på denna bild är att en kvinna står i ett kök. Den 

konnotativa, och indirekta, tolkningen av denn bild är att kvinnan står i ett kök som inte har en 

speciellt svensk design. Detta skulle ju såklart ändå kunna vara ett kök i Sverige som är designat av 

någon som gillar en annan typ av design än den klassiska i vår kultur (Gripsrud, 2013). Dock tyder 

de tecken som genomsyrar bilden på att den är tagen utomlands, då kvinnan på bilden är iklädd 
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tunna och små kläder, vilket tyder på att hon är i ett varmare klimat är det vi har i Sverige. Hon är 

även brunbränd med solblekt hår vilket även det tyder på att hon har varit ute i stark sol som inte 

brukar finnas i Sverige.  

 

Byxorna hon har på sig ser ut att vara träningsbyxor, eller i alla fall bekväma byxor man kan röra sig 

fritt i. Hennes klädval i samband med att hon är vältränad tyder på att hon antingen ska träna, eller 

har tränat innan bilden togs. Hon har dock på sig en instabil topp vilket motsäger att hon ska träna. 

Med detta kan vi dra slutsatsen att kläderna hon har på sig inte är för komfort vid träning, utan är 

ett mode-val. Kvinnans utseende ser i helhet välvårdat och fixat ut, till exempel ser det ut som att 

hon har satt i extensions i håret, fixat naglarna på salong och opererat brösten större. Att kunna 

lägga stora summor på utseende tyder på välstånd. Köket hon står i ser ut att vara nyrenoverat och 

ligga i ett hus eller lägenhet med en öppen planlösning. Alla dessa detaljer skulle kunna tolkas som 

att kvinnan har mycket pengar, alltså ett högt ekonomiskt kapital.  

 

I bilden ser vi även en motsägelse till den konnotativa tolkning vi gjorde tidigare. Livsstilen kvinnan 

visar upp är en livsstil fylld av välstånd och hälsa, men samtidigt står det ett flingpaket på 

köksbänken. Till skillnad från omgivningen kvinnan befinner sig i kan flingorna ses som ett 

vardagligt objekt. Då mottagaren kan känna igen sig i denna aspekt i bilden ses kvinnan som mer 

relaterbar.  

 

Vi kan vidare se detaljen att hon har handen på något som verkar vara en torkhandduk. Antingen 

kan det vara för att hon håller på att torka disk eller torkar av bänken. I och med detta kan vi anta 

att hon precis diskat och städar upp efter måltiden. Även detta får henne att framstå som mer 

relaterbar. 

 

Huvudbudskapet med denna bild uppfattar vi som att hon vill visa upp en mer vardaglig och 

relaterbar bild av sig själv och sitt liv.  

 

Bilden och texten samspelar i detta inlägg och varken huvudbudskapet eller meningen med bilden 

förändras efter att ha läst texten. Förankringen av texten visar att kvinnan ska äta frukost, vilket 

man ser genom att det är flingor på köksbänken. Hon skriver även att bilden är ett samarbete med 

ett företag som säljer mjukisbyxor. I texten framgår det att dessa mjukisbyxor är hennes favoriter 
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och att hon ofta använder dem. Då bilden är menad att se ut som att den är tagen en vanlig 

vardagsmorgon finns det inga motsägelser i texten. Om bilden är tagen en vanlig vardag är det inga 

konstigheter att hon har på sig ett par byxor hon hävdar är favoriter. Stereotypen som skulle kunna 

tolkas från denna bild är att även hennes vardagsliv är lyxigare än de flestas. Stereotypen handlar om 

en influencer som lever ett liv i överflöd. Mottagaren kan genom den stereotypen göra ett 

antaganden om att hon får sponsrade produkter gratis och hon lever bekymmerslöst.  
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5. Diskussion 

Beroende på mottagarens egna kulturella och sociala tillhörigheter kan olika bilder uppfattas på 

helt olika sätt. Högt ekonomiskt kapital kan uppfattas som antingen eftersträvansvärt, men även 

uppfattas som själviskt och skrytsamt. Exempel på detta är Lovisa Barkmans bild. Så även om 

livsstilen som vill förmedlas av influencern är den samma kan mottagandet bli olika.  

 

Vikten att vara konsekvent i det budskap man förmedlar, som Glucksman tar upp, blir tydligt i 

Andreas Wijks bild. Markörerna i bilden överensstämmer inte med den livsstil som förmedlats i 

tidigare bilder. För att använda Bordieaus terminologi: bilden står på en annan plats av 

livsstilsrummet än mottagaren förväntar sig. När han helt plötsligt byter den livsstil han förmedlar 

granskar mottagaren innehållet mer kritiskt och faktumet att det är reklam framkommer extra 

tydligt. Som mottagare kan denna slags motsägelse rasera hela det personliga varumärke som 

influencern har byggt upp, då en tankegång om att alla bilder är reklam och att ingenting 

influencern gör är på riktigt kan bildas. Detta är ett exempel på när Native Advertising inte 

genomförts på ett genomtänkt sätt.  

 

Fanny Lyckman, däremot, lyckas med Native Advertising trots att även hon bryter av från sitt 

klassiska varumärke och lägger upp en bild med ett vardagligt objekt. Hennes inlägg reagerar man 

dock inte lika starkt på. Detta kan bero på att hon inte lika starkt bryter med hur hon brukar vara, 

utan endast har en liten aspekt som bryter av. Istället för att få en negativ reaktion framställs hon 

som mer relaterbar, till skillnad från Wijk, då hon fortfarande är konsekvent och inlägget i stort 

handlar om mode. Om hon istället hade gjort reklam för flingor hade det antagligen sett 

annorlunda ut.  

 
En tydlig gemensam faktor för de olika reklambilderna är en glorifiering av en rik livsstil fylld med 

lyxiga resor och produkter som till synes leder till lycka och glädje. Dock är denna livsstil alltid, 

iallafall i de bilder vi har analyserat, kombinerad med ett vardagligt objekt eller en vardaglig syssla 

som gör att mottagaren lättare kan relatera till bilden. Anledningen till att detta är ofta 

förekommande i influencers inlägg anser vi bero på att om en livsstil var helt omöjlig att relatera till 

skulle den inte vara någonting att sträva efter, eftersom det uppfattas som omöjligt. Om 

mottagaren anser sig kunna, iallafall försöka, imitera livsstilen som säljs in är det därför lättare att 
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sälja in produkter, oavsett om produkten är deras egna personliga varumärke eller en faktisk fysisk 

produkt. Detta framställer livet som influencer som en eftersträvansvärd livsstil som samtidigt ändå 

är uppnåelig. Med tanke på att influencers blivit ett yrke där man kan tjäna pengar genom att visa 

upp en speciell livsstil, är det ett tecken på att denna balansgång fungerar då samhället inte 

ifrågasätter yrkets överkonsumtion.  

 

Detta är inte bara ett sätt för influencers att framstå relaterbara, utan det är även ett sätt att få 

billigare produkter att framstå mer premium (Kotler, P. et al, 2017). Exempel på detta kan vara 

bilaga 6 med Fanny Lyckman. Hennes personliga varumärke på denna bild är att hon reser mycket, 

är vältränad och har högt ekonomiskt kapital. Att hon hade ett billigt flingpaket i bakgrunden i sin 

bild gjorde att dessa flingor uppfattas, iallafall av mottagarna, som mer premium och hälsosamma, 

då de är en del av hennes vardag. Produkter som dessa säljs in genom att de är med i bilden. Den 

lilla detaljen att de syns i bilden får dem att framstå som ett verktyg vilket kan föra mottagaren 

närmare livsstilen som förmedlas (Federal Trade Commission, 2015, Kotler, P. et al, 2017). 

Produkten blir alltså automatiskt associerad med influencerns livsstil och tar över dennes 

uppfattade attribut, vilket i detta fall är hälsosam och glamorös.  

 

Det finns dock en baksida av denna typ av inlägg. Samtidigt som flingorna påverkas av hennes 

personliga varumärke, påverkas hennes varumärke av flingorna. Genom att associeras med en sådan 

produkt riskerar hennes ekonomiska kapital att sänkas. Dock kan hon samtidigt uppfattas som mer 

relaterbar, vilket kan öka hennes sociala kapital. Här måste en avvägning göras för att se om 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna och om avvikelsen från det personliga varumärket kan 

accepteras av mottagarna. Kunskapen om ens egna följare är kritisk i detta avseende.  

 

Även vikten av att bild och text ska samspela är någonting som bör tas upp. Om en bild förmedlar 

en känsla och den medföljande texten förmedlar en annan känsla blir vi förvirrade och kan sedan 

inte tolka vilken livsstil som vill förmedlas eller hur produkter ska uppfattas. Det finns, både enligt 

oss och Gripsrud, ingen tvekan om att en medföljande text till en bild har förmågan att helt ändra 

en bilds uppfattade mening och huvudbudskap (Gripsrud, 2013). En skriven text kan hjälpa oss att 

förstå vad en influencer vill säga med en bild, men den kan i vissa fall förvirra oss ytterligare. Vi 

anser att reklambilder som är betalade för av företag oftast har en längre mer gedigen text som inte 

uppmanar till eller tillåter mottagaren att ha en fri tolkning då företaget vill framstå på ett visst sätt. 
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Gripsrud menar nämligen att bristen på en medföljande text uppmanar till och resulterar i att 

mottagaren får tolka bilden fritt (Gripsrud, 2013). Som nämnts ovan finns det tillfällen då texten 

och bilden inte samspelar, vilket leder till att man blir mer förvirrad av bilden och inte förstår dess 

mening, då vi som konsumenter söker förståelse av budskapet. Får vi istället flera olika budskap vet 

vi inte vad vi ska tro (Ekström, 2008). Vi blir då skeptiska till bilden och förstår inte heller vilken 

slags livsstil eller produkt en influencer försöker sälja in. Anledningen till ovanstående anser vi bero 

på att Native Advertising är en viktig del av Instagram nu för tiden. Företag vill arbeta med 

influencers som matchar den livsstil de försöker framställa sina produkter som. Om då en 

influencer med samma livsstil använder denna produkt ökar validiteten för företaget då deras 

önskade livsstil bekräftas med hjälp av influencerns personliga varumärke. Om en influencer och 

ett företag inte delar samma vision blir vi dock än en gång förvirrade och motsätter oss snarare 

inlägget (Federal Trade Commission, 2015).  

 

5.1 Kritisk diskussion 

Även om vi kommit fram till att olika influencers framställer sig på olika sätt kan vi inte dra en 

generaliserad slutsats om hur alla influencers väljer att visa upp sig på Instagram. Anledningen till 

detta är att vi endast analyserat sex influencers av flera miljoner. Detta gör att reliabiliteten på vårt 

arbete sänks. Vi svarar nämligen på vår frågeställning, men vi gör inte en tillräckligt stor analys för 

att självsäkert kunna dra en generell slutsats om alla influencers på hela Instagram. Som nämnts 

tidigare gjorde vi även ett bekvämlighetsurval för att bestämma vilka influencers vi skulle analysera. 

Detta kan resultera i att just de influencers vi följer i vår umgängeskrets framställer sig på ett visst 

sätt och att vi väljer att följa just dem för att vi vill se just den sortens inlägg. Det finns många olika 

sorters influencers som alla riktar in sig på olika teman, till exempel träning, mode eller mat. Vi har 

analyserat influencers som i princip endast visar upp mode och vardagsbilder. Det finns även en 

risk att influencers med annorlunda inriktningar framställer en annan typ av livsstil. 
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6. Slutsatser 
En slutsats vi kan dra efter vår analys är att livsstilen en influencer förmedlar egentligen styrs av 

mottagaren. Den livsstil som vill förmedlas genom bilden är den samma, men hur den faktiskt 

uppfattas varierar beroende på de kulturella och sociala normer som mottagaren besitter. Detaljer 

och egenskaper i en bild kan uppfattas som eftersträvansvärda för vissa, samtidigt som andra ser 

dem som stötande. Vikten av att känna sin publik och målgrupp spelar en avgörande roll i detta 

avseende då en “felaktig” produkt eller innehåll kan rasera den livsstil som tidigare har visats upp 

och byggt ett personligt varumärke. Därav skulle man kunna hävda att målgruppens åsikter är 

delaktiga med att forma vilken livsstil som en influencer ska förmedla, då det är de som bestämmer 

vad som är eftersträvansvärt eller inte. På detta sätt finns ett samspel mellan influencer och följare, 

och visar på vikten av väl fungerande Native Advertising. 

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra är att även om olika influencers förmedlar olika livsstilar finns det 

vissa likheter mellan de vi har analyserat. Alla bilagor som vi har analyserat i denna uppsats visar 

upp en livsstil fylld med tecken som tyder på framgång och välstånd. En lyxig och lycklig livsstil 

förmedlas till mottagaren, och det kan vi läsa av genom att på varenda bild syns människan på 

bilden antingen vara på semester, vara på fest eller vara omringad av vänner och materiella saker. 

Allt detta är någonting som ofta eftersträvas i vår kultur, och det är även någonting de flesta inte 

kan göra eller köpa till vardags. Trots det överflöd som visas upp i deras flöden finns det en 

gemensam faktor i alla bilder som motstrider deras livsstil. I varje bild finns det någon aspekt som 

gör människan på bilden mer relaterbar och som framställer denne som en jämlike till mottagaren. 

Varje bilaga förmedlar på något sätt att deras lyx antingen inte är vardag för dem, eller så är den 

lyxiga livsstilen kombinerad med ett vardagligt objekt. Exempel på detta är bilaga 3 där en kvinna 

på en vardag på vintern la upp att hon satt på en strand och drack vin. Detta tyder, som analyserats 

ovan, på att hon är utomlands och inte behöver jobba på vardagarna. Denna livsstil är för många 

ouppnåelig. Hon blir dock mer relaterbar när hon i texten beskriver att hon egentligen inte är på 

denna strand, utan är hemma och jobbar men drömmer sig tillbaka. Detta gör att man ser upp till 

bilden hon lägger ut, men att hon ändå blir mer relaterbar när hon är på jobbet som alla andra. En 

av slutsatserna vi drar är alltså att vi ser en lyxig målbild på sociala medier för att ha någonting att 

kämpa mot. Dock förmedlas även någon aspekt av människan som är relaterbar. De framställer en 

livsstil som ska likna mottagarens, bara att den är snäppet dyrare och snäppet lyxigare. 
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Produkter som dessa influencers använder påverkas av den livsstil som förmedlas. Om en 

influencer framstår att vara välbärgad eller hälsosam upplevs produkterna bifogade i bilden på 

liknande sätt. Detta kan kopplas till Halls teori om stereotyper. Hall menar att vi använder oss av 

stereotyper för att förstå olika objekt på samma sätt som vi vill förstå människor. Vi grupperar ihop 

objekt och människor och tilldelar dem samma attribut och karaktärsdrag för att förenkla en 

komplex verklighet (Hall, 2012). Alltså grupperar vi ihop objekt och människor vi ser på bilderna 

och associerar dem till samma sorts livsstil. Då dessa produkter ses på liknande sätt blir de sedan 

bidragande till den livsstil som förmedlas.  
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7. Implikationer för framtiden och samhället 
Då sociala medier är en stor del av mångas vardag är reklam på Instagram ett hett ämne i samhället. 

Vi som mottagare förväntar oss inte att se massvis med reklam när vi följer våra idoler på deras 

sociala kanaler, vilket gör oss extra mottagbara för reklam (Federal Trade Commission, 2015). 

Därför uppstod hårdare och tydligare lagar för reklam specifikt på sociala medier. Detta är 

någonting som påverkar företag, influencers och konsumenter. Lagen är till för att skydda oss mot 

smygreklam, och för att döma företag och influencers som bryter mot den. Alltså är det en positiv 

påverkan på konsumenten men en negativ påverkan på företag och influencers.  

 

Native Advertising och samarbeten med influencers är sett som vår moderna tids reklam. Att 

använda sig av en opinionsbildare är ett framgångsrikt sätt att synas och att få fram en åsikt 

(Petersson, 2014). Det är oftast både billigare med denna typ av reklam, i jämförelse med det 

traditionella sättet att synas på, och samtidigt mer slagkraftigt. För att koppla detta till vår 

utbildning och, antagligen, framtida yrke är det relevant för oss att ta till oss hur viktigt det är att 

matcha ens företag med rätt influencer. Som vi sett ovan blir det, iallafall på oss, motsatt effekt om 

ett samarbete inte känns naturligt. Om ett samarbete inte känns naturligt blir det inte längre Native 

Advertising, utan det känns som ett misslyckat reklaminlägg och mottagarna kommer antagligen få 

en negativ inställning till företaget och influencern.  

 

Vår studie kan bidra till att öka förståelsen för mottagare när det kommer till hur reklam förmedlas 

på sociala medier. Studien kan även öka förståelsen för företag och underlätta hur de kan tänka när 

de vill samarbeta med influencers på sociala medier. Detta genom att öka förståelsen för hur vi som 

människor använder oss av bland annat stereotyper för att tillge objekt olika karaktärsdrag. Om 

företag inser att de associationer som görs av en influencer även speglas på objekt de samarbetar 

med, kan det underlätta för företagen när de väljer vilka influencers de vill arbeta med då de förstår 

att deras varumärke kommer uppfattas på liknande sätt. 

 

7.1 Framtida forskning 

För att kunna forska vidare om vår frågeställning anser vi att man bör analysera fler bilder. Genom 

att bara analysera sex stycken bilder från sex olika influencers kan man omöjligt få en helt 

representativ bild för att kunna generalisera hur verkligheten faktiskt ser ut. Att analysera likheter 
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och skillnader mellan influencers som har andra inriktningar på sina flöden, till exempel mat eller 

träning, kan även det vara intressant att forska vidare på. I vår analys har vi endast analyserat 

svenska influencers. Då kulturella och sociala normer ofta delas av geografiska punkter kan det vara 

intressant att se hur influencer framställer sig själva inom andra kulturer (Gripsrud, 2013).  

 

Man kan även ta denna forskning vidare genom att se hur en enskild influencer presenterar olika 

reklamsamarbeten. Man kan leta samband och skillnader mellan de olika presentationerna av 

produkt eller tjänst, eller om man kan se samband i vilka produkter och tjänster som influencern 

väljer att samarbeta med för att se vilken livsstil som influencern försöker förmedla.  
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