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Abstract 

A popular and fast-growing tool for companies to be able to reach out to their target 

audience is by using influencers. This study aims to contribute knowledge on how 

digital lifestyle influencers strategically communicates products on Instagram in 

relation to identity theory, strategies for persuasion and high- and low involvement 

products. The study refers to analyze how influencers communicates and frames 

products. A semiotic analysis was conducted on three Swedish lifestyle influencers 

and their posts that was acknowledged to be in collaboration with a company. The 

result showed that influencers strategically communicates based on strategies like 

repetition, product placement and equalized communication on high- and low 

involvement products. The result further showed that influencers are selling a 

lifestyle and an important part is to be able to maintain a strong relationship with 

the followers. This is clarified through myths, disneyfication and framed truths. It 

is also shown a professionalization of influencers since the collaboration is framed 

as equally necessary for both the company and the influencer. The study aims to 

contribute to the research field of strategic communication with focus on market 

communication and Public Relations.  
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Sammanfattning  

Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att 

använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur 

digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i 

förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-

produkter. Studien avser därmed att analysera framställningen av den 

kommunikationen som sker av influencers kring olika företags produkter. En 

semiotisk analys genomfördes på tre svenska livsstilsinfluencers och deras inlägg 

som uttryckligen tillkännagavs vara samarbeten med företag. Resultatet uppvisar 

att influencers strategiskt kommunicerar utifrån olika strategier som innefattas av 

upprepning, produktplacering och att hög- och låginvolveringsprodukter 

kommuniceras likställt. Vidare resulterade studien i att de olika influencers säljer 

in sin livsstil och att upprätthålla en stark relation till mottagarna är viktigt. Detta 

tydliggörs genom myter, disneyfiering och konstruerade sanningar. Det uppvisas 

även en professionalisering av yrket influencer då samarbetet framställs som 

gemensam nytta för båda varumärkena, influencer och företaget. Studien ämnar 

bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation med fokus på 

marknadskommunikation och Public Relations. 
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1.Inledning  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne och relevansen den har 

till strategisk kommunikation och digitala medier. Därefter presenteras det 

kunskapsgap som existerar och vad syftet därav blir med denna uppsats. Slutligen 

presenteras de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund  

Dagens digitalisering innebär ett stort mediebrus som skapat motvilja gentemot 

reklam vilket bidragit till att människor blivit allt mer intresserade av att slippa 

exponeras (Borekull & Lindström, 2016). Bruset kan förklaras genom Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell där bruset är något som kommer emellan 

sändaren och mottagaren som inte är avsett av källan. Informationsöverflödet som 

nu finns tillgängligt för alla innebär att företag måste särskilja sig mellan varandra 

på marknaden (Fiske & Jenkins, 2011). Företag och organisationer måste därför 

ständigt söka nya vägar för att nå ut till sina målgrupper. Den nya globala perioden 

som företag gått in i innebär att de inte endast kan sälja varor och produkter som de 

är utan de måste även erbjuda upplevelser, identiteter och gemenskap (Falkheimer 

& Heide, 2014). Detta har lett till vidare forskning om konsumenters involvering i 

varumärken vars produkter utgörs av hög- och låginvolveringsprodukter. 

Involvering handlar om att tajming och den personliga relevansen kring 

varumärken påverkar konsumenters köpbeslut. Det diskuteras därför om hög- och 

låginvolveringsprodukter är personliga och att det därmed inte finns en tydlig 

skillnad mellan dem (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2015). Detta har lett till 

ett ökat intresse för kommunikation och betydelsen den har för organisationers 

strategier (Falkhermer & Heide, 2014). Marknadskommunikation har under de 

senaste åren därför kommit att bli ett ständigt föränderligt fält som måste förhålla 

sig till konsumenters preferenser. Ett område som således blivit diskuterat de 

senaste åren är influencer marketing, vilket är marknadsföring som använder sig 

utav inflytelserika personer för att nå ut med ett företags produkter eller tjänster. 
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Diskussionerna handlar bland annat om att influencers har blivit en stor del inom 

Public Relations och kallas exempelvis de nya makthavarna av Svenska Dagbladet 

(Johansson, 2017). Företag och dess marknadsföring måste ständigt anpassas efter 

den föränderliga informationsmiljön som existerar i vårt samhälle och därmed vara 

uppdaterade vid utvecklingen av nya medier (Stafford & Faber, 2005). Idag 

använder sig olika företag av influencer marketing och därför är det viktigt att förstå 

den strategiska kommunikationen kring hur influencers arbetar samt hur de 

framställer tolkningen av företagets produkter.  

Samtidigt som användningen av influencers ökat och yrket influencer blivit 

vanligare har kraven på marknadsföring i sociala medier förändrats. I Sverige har 

Konsumentverket (2016) tagit fram en marknadsföringslag för sociala medier och 

bloggar där det framgår att influencers tydligt genom text måste presentera att 

inlägget är sponsrat eller är ett betalt samarbete. Vidare säger lagen att det både är 

företaget som köper reklamplats hos influencers och influencers själva som har 

gemensamt ansvar för att båda parterna följer reglerna samt att båda kan drabbas 

om lagen inte följs (Konsumentverket, 2016). Detta gör att influencers måste 

kommunicera än mer strategiskt för att få konsumenterna att inte ignorera när 

inlägget är sponsrat och på så sätt tro på influencers ord i ännu högre grad. Genom 

förståelse för influencers strategiska kommunikation skapas på så sätt 

betydelsefulla insikter för hur marknadskommunikation kommit att bli en del av 

relationsskapande och därmed en del av Public Relations.  

1.2 Problemformulering  

Denna uppsats kommer att bidra till forskning inom strategisk kommunikation med 

fokus på, Public relations och marknadskommunikation. Public relations definieras 

som ett fält vars syfte är att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan en 

organisation och dess olika målgrupper. Detta har lett till att det många gånger talas 

om att övertyga och övertala sin publik, men också om att skapa ömsesidiga 

relationer för att på lång sikt skapa en framgångsrik organisation. 

Marknadskommunikation definieras vidare utifrån hur ett företag kommunicerar 

med sina kunder för att särskilja sig på den konkurrenskraftiga marknaden 

(Falkheimer & Heide, 2014). Självständiga talespersoner och beslutsfattare kan 

verka som influencers vilka påverkar målgrupper och därmed kan organisationer se 



 

 3 

dem som en tillgång i sitt arbete kring relationsbyggande (Hayes, Brown, & 

Laurens, 2008). Businessdictionary (u.å) definierar influencers som individer med 

makt och därigenom möjligheten att påverka andra människors beslutsfattande med 

sin auktoritet, kunskap, position eller förhållande med intressenterna. Dessa 

makthavare har de senaste åren ökat och utgör idag en allt större del av många 

företags marknadsföringsstrategi, en strategi som fått namnet Influencer marketing 

(Hayes et al., 2008). Därav finns existerande forskning inom detta ämne med det 

förekommer dock ett kunskapsgap då tidigare forskning har fokuserat mer på värdet 

av influencers och om det är en lönsam strategi. Denna uppsats fokuserar istället på 

att ställa sig frågan om hur influencers framställer produkter och hur de gör för att 

skapa en viss känsla och värde kring dem. I denna uppsats kommer det därför vara 

fokus på hur influencers strategiskt kommunicerar olika organisationers produkter 

och hur denna kommunikationen kan bidra till förståelse för strategier kring 

framställning av produktplacering.  

1.3 Syfte och frågeställning  

Denna studie syftar till att analysera och förstå hur digitala livsstilsinfluencers 

genom strategisk kommunikation framställer olika typer av produktinlägg. Detta 

genomförs utifrån Instagram-inlägg av utvalda influencers genom en semiotisk 

analys. Därmed bidrar denna studie till forskning inom både marknads-

kommunikation och Public Relations då det berör marknadsföring av produkter 

samt utgår från relationen mellan mottagarna, influencers och företagen. Detta syfte 

leder till följande frågeställning: 

 

• Hur kommunicerar influencers strategiskt kring produkter på Instagram? 
 

Frågeställningen leder vidare till följande forskningsfrågor:  

• Hur framställer influencers sin livsstil i förhållande till produkterna? 
• Hur kommunicerar influencers strategiskt kring hög- och 

låginvolveringsprodukter?   

1.3.1 Avgränsningar  

I denna uppsats har avgränsning dragits kring vad som kan påvisas. Då uppsatsen 

kommer att analysera de bilder och texter som publicerats via inlägg på Instagram 
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av de valda influencers går det inte att ha ett mottagarperspektiv. Detta innebär att 

det inte går att svara på vad mottagarnas upplevelser är och hur influencers faktiskt 

påverkar deras val kring konsumtion. Genom denna uppsats går det istället att 

påvisa hur influencers kommunikation kring sponsrade inlägg framställs. Vilken 

sändare som analyseras är diskuterbart i och med att det är sponsrade inlägg och 

därmed är sändaren både influencer och företaget med produkten eller tjänsten. Då 

vi analyserar influencers egna inlägg har vi avgränsat det till influencers som 

sändare och inte företaget som säljer produkten. Därav har denna uppsats ett 

sändarperspektiv med begränsning till de bilder och texter som publicerats på 

influencers Instagram-konto. Detta medför att vi tolkar framställningen och 

kommunikationen som de har utfört.  

Det som undersöks i denna uppsats är livsstilsinfluencers. Fortsättningsvis 

kommer dock de utvalda livsstilsinfluencers endast benämnas som influencers då 

alla faller under samma kategori, livsstil. Böjningen på influencer kommer 

fortsättningsvis benämnas som influencer, i singular, och influencers i plural då det 

inte finns bestämda skrivregler för hur böjningen ska utformas. I analysen kommer 

därmed influencer och influencers syfta till de utvalda influencers som analyserats 

i denna uppsats.  
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2. Tidigare forskning  

Detta avsnitt syftar till att ge en beskrivning av vilka perspektiv på influencer 

marketing som det har forskats om. Avsnittet presenterar och diskuterar ett urval 

av tidigare forskning som fokuserar kring värdet och betydelsen av en influencer.  

 

Genom att studera tidigare forskning kan vissa slutsatser dras. Influencer marketing 

är ett modernt begrepp inom public relations och marknadsföring som handlar om 

att identifiera nyckelpersoner och potentiella opinionsledare som är goda kandidater 

för att tala om olika ämnen och har förmågan att influera andra människors åsikter 

(Chaffee & Ellis-Chadwick, 2016). Det finns därför ett mönster i tidigare forskning 

som fokuserar på vad en influencer är, vad de gör och vad dem bidrar med. Liu, 

Jiang, Lin, Ding, Duan & Xu (2015) undersökning påvisar att influencers bidrar till 

fler affärsmöjligheter inom eWord Of Mouth. De menar nämligen att influencers 

ofta ingår i en grupp där medlemmarna många gånger identifierar sig med varandra. 

Därav kommer forskarna fram till att följarna lyssnar på vad influencers uttrycker. 

Det finns vidare en relation mellan influencers och följarna som delvis bygger på 

förtroende men också en gemenskap (Liu et al., 2015). 

Eriksson, Lood Lindqvist & Uhrberg (2017) har analyserat influencers 

påverkan vid konsumenters köpbeslut av låginvolveringsprodukter med hänsyn till 

omkostnaden för influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier. I 

forskningen undersöktes hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier 

för låginvolveringsprodukter med och utan influencers påverkan. Resultaten visar 

att influencers väcker uppmärksamhet i högre grad än annan reklam. Detta innebär 

att värdet av en influencer har analyserats. 

Marknadsföring via influencers är ett alltmer populärt verktyg inom 

marknadsföring (Gürkaynak, Kama, & Ergün, 2018) och PR (Arvidsson & 

Ljungdahl, 2017). Arvidsson & Ljungdahl (2017) undersöker utifrån en kritisk 

diskursanalys hur influencers förhåller sig till produkter och tjänster från företag. 

Modebloggsinlägg analyseras för att identifiera olika maktförhållanden mellan 
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influencers, företag och mottagare. Resultatet av forskningen visar på att 

influencers förser konsumenter med bristande transparens vilket medför ett etiskt 

dilemma för public relations i praktiken då avsändaren alltid ska vara tydlig. 

Gürkaynak et al. (2018) bygger vidare på idén om att konsumenter inte alltid förstår 

relationen mellan ett företag och influencers. De talar därför om att det finns många 

risker med influencers då informationen som delas via dem i många fall kan vara 

missledande. Detta innebär att man analyserat betydelsen av en influencer i 

praktiken.  

De Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) kommer utifrån två experimentella 

undersökningar fram till att influencers på Instagram med en stor följarbas upplevs 

mer tilltalande, både eftersom de anses vara populära men också eftersom 

influencers stora följarantal gör att de uppfattas som opinionsbildare. Studiens 

resultat visar att något av det svåraste med influencer marketing är att som 

varumärke identifiera rätt influencer att samarbeta med. Forskningen räknar även 

in vikten av en relation mellan följare och följare i värderingen och uppskattningen 

av en influencer. Vidare kommer undersökningen fram till att det inte behöver vara 

fördelaktigt att samarbeta med stora influencers för marknadsföring av unika 

produkter eftersom det kan minska varumärkets uppfattning av unikhet och 

därigenom attityder anknutna till varumärket. I studiens vidare forskning läggs det 

fram olika förslag som exempelvis utvärdering av influencers ämnen i inlägg, 

analys av kvalitén i koncepten som de postar och deras följares engagemang. Detta 

leder till förslaget att vidare forskning kan analysera dessa specifika aktörer och hur 

dessa påverkar preferenserna som följarna har av en influencer, samt om deras 

påverkan faktiskt påverkar konsumentbesluten (De Veirman et al., 2017). Därav 

bygger denna uppsats vidare på idén kring hur influencers strategiskt kommunicerar 

samt hur de använder strategier vid framställning av produkter. 
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3. Teoretisk referensram  

Detta avsnitt avser att redogöra för de teorier som använts i analysens 

genomförande. Teorierna behandlar digitala influencers, hög- och 

låginvolveringsprodukter, identitet och strategier kring övertalning. 

3.1 Digitala influencers  

I och med utvecklingen av Web 2.0 har influencers landskap förändrats. De digitala 

sociala nätverken tillsammans med användarskapat innehåll möjliggör för 

interaktivitet (Hayes et al., 2008). Företag måste skapa förståelse för att de inte 

endast kan sälja produkter och tjänster då marknaden har gått in i en ny global 

period. Därav måste företagen erbjuda upplevelser, identiteter och gemenskap 

(Falkheimer & Heide, 2014). Den teknologiska utvecklingen som sker har gjort att 

marknadsföring med Word of mouth växer i takt med sociala mediers utveckling då 

människor föredrar att kommunicera med andra människor på en mer personlig 

nivå. Word of mouth har sin rot i att vara delaktig i de vardagliga konversationerna 

och likadant är det med sociala medier som gör dessa konversationer tillgängliga 

online. Därmed skapas möjligheten att nå en större publik. Sociala medier i sig 

influerar inte beslutsfattande utan det är användarna och deras innehåll som 

påverkar (Hayes et al., 2008). Konsumenter har alltid värderat andra människors 

omdömen, men dagens sociala medier har förstärkt och utvidgat 

rekommendationers betydelse. Detta är något som också bidragit till att 

konsumenter idag är aktiva aktörer genom hela beslutskedjan och ständigt söker 

information. Vidare har digitala medier bidragit till komplexitet kring beslut 

grundat på pålitliga källor. Att ta beslut grundat på trovärdigheten hos en källa i en 

digital kontext är nämligen svårare än vid traditionell kommunikation ansikte-mot-

ansikte. Detta har lett till att konsumenter idag måste lära sig att utvärdera 

informationskällor, något som vanligtvis innefattar att söka information bland 

influencers, ofta baserat på deras omdöme och antal följare (De Veirman et al., 

2017). Även Hayes et al. (2008) förklarar att beslut i dagens samhälle inte utfärdas 
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i individuell isolation eftersom detta innebär för hög risk och komplexitet som kan 

leda till misstag. Forskarna menar att konsumenter därför lyssnar och förlitar sig på 

influencers. De influencers som skapar lojalitet och nya kunder för företagen är inte 

dem som har flest följare men dem med många följare skapar dock trovärdighet 

(Solis & Breakenridge, 2009). Detta gör det intressant att analysera influencers och 

hur de strategiskt kommunicerar. Sociala medier gör det möjligt att nå ut och sprida 

olika budskap. Genom att marknadsföra sina produkter via digitala influencers ökar 

medvetenheten och kunskapen om produkter inom den målgruppen influencers har. 

Detta eftersom influencers via sina sociala nätverk delar med sig av företagets 

budskap och mottagarna lyssnar. Influencers bryr sig om hur produkterna och 

materialet adderar värde till deras flöde (Hayes et al., 2008). En grundläggande 

faktor för ett personligt varumärke är uppbyggnaden och utvecklingen kring en 

individs specifika profil i marknadsföringssyfte (Khamis, Ang, & Welling, 2016). 

Vilket också gör influencers intressanta att analysera utifrån hur de framställer sig 

själva som personliga varumärken i relation till varumärkena som marknadsförs via 

deras digitala kanaler. Även Hayes et al. (2008) bekräftar att influencers är en tredje 

person som formar och påverkar en konsuments beslutsprocess. Det diskuteras om 

påverkan kan bero på hur stort kontaktnät de har, deras status, personlighet, kunskap 

inom området eller om de rentav bara är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Palm (2006) 

skriver att en attityd till något inte behöver leda till handling men att förebilder kan 

verka som verktyg för att leda till den handlingen. Förebilder behöver inte vara i 

form av kända filmstjärnor eller idrottsmänniskor, utan hellre någon som liknar 

mottagaren själv (Palm, 1994; Palm, 2006). I samband med sociala mediers 

utveckling är influencers ofta dem som liknar mottagarna själva, eller någon de vill 

vara (Solis & Breakenridge, 2009).  

En influencer kan även ha flera olika roller samtidigt, de kan vara överlappande 

eller så kan de anta en specifik roll vid ett särskilt tillfälle. I denna uppsats är det 

därför intressant att kunna utläsa vilka roller som tydligt framgår att de utvalda 

influencers har i olika sammanhang. Hayes et al. (2008) beskriver tio stycken roller 

- predictors, trendsetters, recommenders, persuaders, idea planters, proclaimers, 

aggregators/communicators, scopers, negotiators, validators och super 

influencers. Predictors är de influencers som berättar vad de tror kommer bli det 

nya produkterna eller produktlinjen att satsa på. Trendsetters är de som skapar 

riktlinje för marknaden och är tidiga med att ta sig an nya saker. Recommenders är 
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de som föreslår vad mottagaren ska göra, men är passiva och lämnar därför beslutet 

upp till mottagaren. Persuaders är de som övertygar med passion och övertalning 

genom att berätta vad mottagaren måste göra. Idea planters är innovativa, utmanar 

åsikter och tänker utanför gränserna. Proclaimers är ställningstagare som vill att 

mottagarna ska lyssna och agera därefter. Aggregators/communicators samlar 

information och sprider informationen vidare. Scopers kartlägger problem och alla 

dess vinklar samt kommer med troliga lösningar. Negotiators är medlare som 

exempelvis ger råd om finansiella delar om ett köp och hur mottagaren når ett 

beslut. Validators säkerställer att beslutstagaren har gått igenom alla alternativ och 

kan verka som en referens. Avslutningsvis är super influencers är de 

nyckelindivider som influerar industrin som helhet och de riktar sig därför inte till 

enskilda personer på individnivå (Hayes et al., 2008). Detta innebär att influencers 

kan influera och agera på många olika sätt beroende på situationen och vilken 

kommunikation som ska presenteras.  

3.2 Hög- och låginvolvering  

Fill (2013) förklarar involvering utifrån att konsumenters beslutsprocess kring ett 

köp kan vara betydligt varierande. Involveringsteorin som innehåller hög- och 

låginvolvering skapar förståelse över hur konsumenter tar beslut kring köp av 

produkter och hur information ingår i processen. Fill (2013) förtydligar att 

betydelsen och relevansen som den individuella konsumenten har för en produkt 

eller köpprocess har en viktig roll när det kommer till beslutet kring val av 

varumärke. Involvering handlar om den personliga relevansen, risken och 

betydelsen som konsumenten har när den beslutar sig om ett specifikt köp (Fill, 

2013). Detta är något som gör hög- och låginvolvering utifrån influencers 

framställningar av olika produkter intressanta att analysera för denna uppsats. 

Involvering kan även beskrivas som den grad av motivation till att söka information 

och engagera sig i beslutsprocessen (Rosenbaum-Elliot et al., 2015) Vid 

beslutstagandet kan involvering delas upp i hög- eller låginvolvering. Det som 

påverkar nivån av involvering inkluderar hur ofta produkten konsumeras, priset, 

den symboliska meningen, synligheten i sociala sammanhang, den upplevda risken 

och tiden det tar att förstå produkten när den är köpt. Höginvolvering beskrivs som 

när det är inte bara är hög personlig relevans för konsumenten utan också ett högt 
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uppfattat risktagande. Risker kan vanligtvis beskrivas i form av finansiella risker 

men risk kan även finnas i andra former som sociala risker. Inom höginvolvering 

lägger konsumenten mycket tid på att söka information kring köpet och dess 

alternativ för att reducera den uppfattade risknivån. Beslutsprocessen för 

höginvolverade köp består till stora delar av informationssökning och därmed 

utforskas olika typer av mediekällor; massmedia, word-of-mouth, hemsidor och 

direkt på försäljningsstället. En attityd kring produkten eller varumärket skapas 

först innan ett engagemang eller beslut tas (Fill, 2013). Genom att skapa kunder 

som är mer involverade bidrar det till att konsumenten är mer villig att ha en 

långvarig relation till varumärket (Baker, Cronin Jr & Hopkins, 2009). Vilket i 

denna uppsats kan kopplas till att influencers är ett personligt varumärke som 

följare är involverade i och därmed varumärken och produkter som de har relation 

till. Om människor är emotionellt engagerade i produkter och varumärken uppfattas 

det som att det finns en hög risk men också att belöningen är högre (Fill, 2013).  

Vidare beskriver Fill (2013) låginvolvering som de beslutsprocesser som 

innefattar lågt uppfattade risker och låg personlig relevans för konsumenten. 

Låginvolvering beskrivs som de köpbeslut som sker kontinuerligt och därav finns 

det tidigare erfarenheter kopplade till köpet och varumärket. Rosenbaum-Elliot et 

al. (2015) menar att detta innebär att det krävs mindre informationssökning, det vill 

säga mindre mental energi jämfört med höginvolvering för att genomföra köpet. 

Top-of-mind awareness, vilket innefattar att ett specifikt varumärke är det första 

som nämns vid en spontan reaktion, är en väldigt viktig del för varumärken med 

låginvolveringsprodukter (Rosenbaum-Elliot et al., 2015). Den mentala processen 

för låginvolverade beslut är inte lika omfattande som höginvolverade och därför är 

det viktigt med upprepningar av budskap för att skapa meningsfulla kopplingar till 

varumärket. Budskap inom låginvolvering behöver vara kortare och informationen 

bör vara mindre än höginvolvering då mottagaren anses vara mer passiv i processen. 

Beslutsprocessen är mer av en bekväm karaktär då det finns många andra beslut 

som kräver mer eftertänksamhet och därmed tar upp mer tid (Fill, 2013). 

Konsumenter lägger inte tid och har inte heller benägenheten till att engagera sig i 

produkter med lägre risk (Rosenbaum-Elliot et al., 2015). Konsumenterna som är 

lågt involverade har mindre lojalitet till varumärket jämfört med de som är 

höginvolverade (Baker et al., 2009) Detta gör det intressant att analysera hur 

relationen mellan produkt och influencer ser ut samt ta reda på hur de arbetar med 
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att öka den symboliska meningen och synligheten för produkter inom båda 

kategorierna hög- och låginvolvering.  

3.3 Identitet  

Bengtsson och Östberg (2011) menar att identitet förr var något som kopplades 

samman med socialklasser, utbildning och yrkesval. Idag menar de istället att 

identitet är mer flexibelt på grund av att en allt viktigare del av människans 

identitetsarbete är kopplat till konsumtion. I denna uppsats tydliggörs detta av 

influencers som publicerar produkter som en del av sin livsstil och därmed identitet. 

Även Falkheimer och Heide (2014) menar på att konsumenter idag konsumerar för 

att stimulera sin egen självbild. Flexibiliteten påverkas av att människan kan ändra 

sina konsumtionsmönster på ett enklare och snabbare sätt jämfört med yrkesval och 

utbildning. Dessutom diskuteras det inom identitetsarbete om att individer ofta 

konstruerar en idealbild av hur hen vill vara och därefter försöker leva efter denna 

bild. Konsumtionsvaror har därför kommit att bli en viktig del i konstruktionen av 

en social identitet. Olika varumärken bidrar med att förstärka den bild som 

konsumenten vill uppnå. Märkena gör det vidare möjligt att identifiera sig med 

grupper som är likasinnade och som konsumenten gärna jämför sig med (Bengtsson 

& Östberg, 2011). En viktig del i detta är vidare att förstå ansiktsuttryck och gester 

då Giddens (1997) menar att detta är en förutsättning för att uppfatta och förstå 

vardaglig kommunikation. Detta innebär därmed att det är en viktig del av att kunna 

skapa och upprätthålla sociala relationer. Kroppslig kontroll är således en viktig del 

då kommunikationen uttrycker det som inte går att uttrycka i ord (Giddens, 1997). 

Identitetsskapandet är därav något denna uppsats måste ta hänsyn till då människan 

genom identitet försöker skapa en relation mellan sig själv och influencers med 

hjälp från konsumtion av olika varumärken.  

3.3.1 Giddens teori 

Giddens (1997) menar att i dagens samhälle har självidentiteten kommit att bli ett 

reflexivt projekt som varje enskild individ tvingas ta ansvar för. Som tidigare nämnt 

av Bengtsson och Östberg (2011) skriver även Giddens (1997) att konsumtion 

kopplas samman som en del av människans livsstil då det innefattar klädvanor, 

matvanor och olika handlingssätt. Livsstil innefattar även alla val som görs i 
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vardagen. Dessa val innefattar exempelvis vad någon tar på sig, vad personer äter, 

hur personer uppför sig i olika situationer och vilka personer hen umgås med. Detta 

är val som inte bara påverkar hur någon vill handla utan också vem någon är eller 

vill vara. Vidare benämns och tolkas begreppet livsstil som något svårt att tillskriva 

traditionella kulturer då det innefattar en mängd olika val med olika konsekvenser. 

Därför är en livsstil något man istället tillskriver sig själv än något som går i arv. 

En livsstil baseras på rutiner som individer följer och tillfredsställs genom att det 

skapar berättelser om personens egna självidentitet. Deras sätt att vara via deras 

olika vanor som exempelvis beteende och umgänge bidrar till identiteten (Giddens, 

1997). Detta innebär att uppsatsen kommer analysera hur influencers framställer 

produkter som en del av deras identitet i de sponsrade inläggen.  

Giddens (1997) beskriver och definierar vidare självidentitet som ett resultat av 

individens reflexiva handlingar, de rutiner som skapar och bevarar dem samt hur 

det sen uppfattas av personen. Individer skapar sin självidentitet genom varje beslut 

som tas och därmed finns det social påverkan som gör att det skapas en uppfattning 

både i förhållande till sig själv men också till andra. Rutinerna kan ändras utifrån 

individens egna betraktande av identiteten, då synen på vem hen vill vara kan styra 

de rutinerna. Moderniteten och dess reflexivitet påverkar konstruktionen av 

självidentiteten, det är en reflexiv process som kopplar ihop personlig och social 

utveckling. Reflexiviteten uppstår inte endast vid kriser som individen upplever 

utan även i vardagliga sociala aktiviteter (Giddens, 1997).  

Moderniteten skapar nya typer av risker som människor måste hantera. Genom 

att ständigt ha en inställning om att beräkna både de positiva och negativa 

möjligheterna som en handling kan ge skapas reflexivitet. Reflexiviteten har 

kommit att bli en form av rutinmässig fundering. Detta eftersom människor 

kontinuerligt interagerar med de händelser som förekommer i individens 

omgivning och sedan sorteras de in i berättelsen om självet. En individs identitet är 

personens förmåga att fortsätta och hålla igång en särskild berättelse. Konsumtion 

är ett verktyg som är en del av individens bakgrund och berättelse. Människors 

sökande efter självidentitet är ett modernt problem som kan grunda sig i den 

västerländska individualismen men även den urbanisering som skett historiskt 

(Giddens, 1997). Denna uppsats kommer därmed förklara hur influencers inlägg 

tydligt påvisar en djupare baktanke för att tillskriva sig en viss identitet och livsstil.  
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3.4 Övertalning och strategier  

Det finns en del olika strategier som förklarar hur ett varumärke kan övertala 

målgrupper till konsumtion. Vi har därför tagit med detta avsnitt då tolkningen 

påvisar att de utvalda influencers använder dessa strategier för att övertala sin 

målgrupp och på så sätt kommunicera strategiskt. Palm (1994) diskuterar både 

strategier kring involvering och hur det kan övertala mottagaren i beslutsprocesser, 

men också hur strategier kring budskap ska vara en del av varumärkesarbetet. 

Begreppet strategi har kommit att bli använt ofta inom marknadskommunikation 

och Public Relations. Palm (1994) definierar strategi bland annat som resultatet av 

ett val men även att det är baserat på definition av mål, målgrupp och utgångsläge 

i syfte att uppnå ett på förhand bestämt mål. Vidare identifierar Palm (2006) olika 

strategier som kallas för budskapsstrategier. Den första strategin handlar om den 

volymmässiga exponeringen och hur ökad volym samtidigt ökar sannolikheten för 

att väcka intresse och känslan av relevans. Den andra strategin handlar om 

budskapets närhet och hur det berör mottagaren personligen, samt vilka 

konsekvenser budskapet ger. Budskapets närhet handlar även om igenkänning och 

hur strategin berör sådant som mottagaren redan känner till. Den tredje 

budskapsstrategin berör berättelser om hur integration av en fråga bör appliceras i 

en berättelse för att öka uppmärksamhet och engagemang hos mottagarna. Den 

fjärde budskapsstrategin tangerar om hur känslor används genom att uttrycka 

ämnen som skapar emotionella reaktioner genom ett fokus på närhet till den 

enskilda individen. Den sista budskapsstrategin handlar om diskuterbarhet och hur 

det är lika viktigt att en fråga hamnar på medieagendan som att den hamnar på den 

vardagliga samtalsagendan (Palm, 2006). Genom att definiera budskapsstrategier 

kan analysen senare i denna uppsats påvisa att samtliga strategier applicerats via de 

utvalda influencers inlägg.     

Palm (1994) argumenterar för att sändare kan manipulera innehåll på tre nivåer. 

Första nivån beskriver hur sändaren gestaltar sig själv på ett attraktivt sätt genom 

att använda en del av budskapet till att framställa och skildra sig själv. Den andra 

nivån redogör för hur sändaren lämnar över ansvaret till en mer attraktiv sändare 

eller expertsändare istället för att förmedla budskapet själv. Avslutningsvis beskrivs 

den sista nivån hur sändaren inte bara tilldelar vissa personer ansvaret att förmedla 

budskapet utan att dessa personer även faller under en viss typ av kategori 
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exempelvis de framgångsrika, de miljömedvetna eller de smakfulla. Detta innebär 

att valet av övertalningsstrategi borde grundas i uppskattningen av ämnet, 

ståndpunkten och beslutets nivå av involvering för målgruppen (Palm, 1994). Detta 

är även en anledning till att Palms forskning kring övertalning och strategier är 

relevant då manipulation enligt ovanstående tre nivåer kan vara en av anledningarna 

till att influencers används av företag för att manipulera mottagare. 

3.4.1 Ämnesinvolvering  

Ämnesinvolvering skildrar vilken typ av kunskap mottagare har om ett visst ämne 

och vilken typ av kunskap som oftast krävs för att mottagaren ska ta ett beslut 

(Palm, 1994). Därav är det intressant att ta med ämnesinvolvering samt definiera 

skillnaden mellan hög- och låg ämnesinvolvering för att i analysen undersöka hur 

man som influencer och varumärke tar detta i beaktning vid exponering av 

produkten i sponsrade inlägg. Palm (1994) menar att en hög ämnesinvolvering är 

till fördel då mottagaren ofta har lättare att ta till sig information. Olika ämnen är 

mer eller mindre relevanta och involverande för olika mottagare. Detta innebär 

enligt Palm (1994) att ämnet befinner sig i en agenda setting process som kan 

förklaras genom agenda-setting teorin. Agenda-setting teorin beskriver nya mediers 

dagordningsfunktion och hur dessa har möjlighet och kan influera ämnen i den 

publika arenan. Centralt för hela teorin är förståelsen för agenda-settings effekt och 

styrka, samt det psykologiska behovet av orientering som individer möter vid 

kontakt med medier. Teorin menar att människan binder samman mediers alla 

agendor för att skapa ett mervärde bland sina egna referenser med personliga 

synpunkter och erfarenheter för att skapa en tillfredsställande bild av omvärlden 

(McCombs, Shaw, & Weaver, 2014). Detta är anledningen till varför 

ämnesinvolvering är av intresse för denna uppsats. Agenda-setting teorin förklarar 

nämligen till stor del varför influencers har kommit att bli så stora och varför 

människan finner mervärde och skapar en relation till dem.  

Även om ämnesinvolvering till stor del består av aktuella ämnen som hamnar 

på agendan menar Palm (1994) att det även handlar om andra förhållanden som är 

högt ämnesinvolverande. Detta trots att dem inte i speciellt hög grad finns med på 

medieagendan eller den interpersonella agendan. Denna ämnesinvolvering berör 

exempelvis existentiella frågor kring ens egna världsbild och uppfattningar om 
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exempelvis religion eller livsfilosofi (Palm, 1994). Därför är livsstil ett intressant 

begrepp som genomgående skildrar hur uppfattningar om olika personer fungerar 

och därmed varför personer intresserar sig för olika influencers. Vidare hävdar 

Palm (1994) att vid processen för informationsberedning hänger de beslutsunderlag 

vi står inför ihop med agenda-setting skedet. Det vill säga att ju högre 

interpersonella agendan är för en person ju större är chansen att målgruppen fattar 

ett beslut. Detta innebär samtidigt att ju mindre involverade personer är om ett visst 

område, ju lägre är sannolikheten att denne väljer ett beslut som innebär högre 

involvering eller dyrare omkostnader (Palm, 1994). På grund av detta är 

ämnesinvolvering intressant att analysera i denna uppsats då influencers genom sin 

reklam på olika sätt höjer ämnesinvolveringen och därmed leder mottagaren till 

beslut. 

3.4.2 Beslutsinvolvering 

Beslutsinvolvering handlar vidare om till vilken grad mottagaren har möjlighet att 

välja att agera, det vill säga har möjlighet till handlingsutlösande alternativ eller ej. 

Begreppet handlar även om de budskap som människan möts av och hur detta får 

en att ta ett beslut eller en intention att köpa något (Palm, 1994). Detta gör 

beslutsinvolvering intressant till denna uppsats då influencers är personer som 

förmedlar budskap i varje inlägg. Palm (1994) menar vidare att när en hög 

beslutinvolvering uppnås innebär detta att personen i fråga känner att beslutet som 

ska tas känns viktigt. När någon upplever och känner en låg beslutsinvolvering är 

beslutet betydelselöst vilket innebär att valet av beslut blir lättare att fatta. Detta 

innebär samtidigt att beslutet med hög beslutsinvolvering blir svårare att ta. Detta 

påvisar att huruvida beslut tas har en beteendepåverkande effekt utifrån hur 

involverande personer upplever valet. Detta påpekar även att distinktionen mellan 

involvering i budskap och involvering i beslut inte skiljer sig mycket åt (Palm, 

1994).  

3.4.3 Ståndpunktsinvolvering  

Ståndpunktsinvolvering handlar om vilken inställning, åsikt och attityd en person 

har kring en fråga. Detta handlar om en interpersonell synpunkt kring exempelvis 

enstaka objekt eller en kontroversiell fråga som vanligtvis står för värdena för och 
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mot. Involveringen kan vara antingen hög eller låg. En hög ståndpunktsinvolvering 

gör det enklare att kunna ta beslut kring för eller emot, vilket innebär att hög 

involvering i ett varumärke normalt medför en positiv bild och attityd till 

varumärket. Detta innebär även att personer med involvering och engagemang i ett 

specifikt varumärke eller en specifik fråga är mer benägna att välja detta varumärke 

eller fråga före andra (Palm, 1994). Detta gör ståndpunktsinvolvering intressant för 

denna uppsats då influencers via varje sponsrat inlägg tar ställning till varumärket 

i fråga och därav tolkas det att märket accepteras som en del av deras livsstil. 

3.4.4 Personlig relevans  

Förutom ämnesinvolvering och beslutsinvolvering är konsekvenser det som 

påverkar och höjer den personliga relevansen mest. Det som har hög 

ämnesinvolvering och snabbt ger individuella konsekvenser höjer samtidigt den 

personliga relevansen medan det som däremot har låg ämnesinvolvering ger 

fördröjda och samfällda konsekvenser och på sikt sänker den personliga relevansen. 

Detta innebär att vad- och varför information som grundar sig på relevanta 

argument ger hög personlig relevans (Palm, 1994). Därför är personlig relevans av 

högt intresse för denna uppsats då influencers har ett högt antal följare som valt att 

följa dem. Därav är influencers personer av hög personlig relevans för deras följare. 

Palm (1994) menar vidare att information av hög personlig relevans innebär att 

mottagaren är beredd att bearbeta och behandla informationen ordentligt. Detta 

medför att mottagaren i större grad tillåter och finner sig i informationen och dess 

budskap (Palm, 1994). Något som innebär att influencers relation till följarna gör 

att dem i större utsträckning lyssnar, accepterar och litar på vad influencers säger 

på grund av att mottagarna troligen upplever influencers som personer av hög 

personlig relevans.  

Detta medför enligt Palm (1994) att medievalets betydelse är viktig och ligger 

till stark grund för hur man utvinner olika former av personlig påverkan och 

relevans. Detta innebär att sändare med negativa attribut för en målgrupp kan 

manipuleras genom att innehållet sänds ut via rätt kanal. Därmed kan sändaren 

också uppleva gynnsamma eller negativa effekter då en positiv sändare lätt kan 

övergå till en negativ sådan om det budskap som förmedlas är för långt ifrån 

besökares tidigare preferenser och ställningstagande (Palm, 1994). Detta betyder att 
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influencers är personliga varumärken som både kan vinna och förlora på att 

marknadsföra olika varumärkens produkter samtidigt som dessa varumärken även 

dem kan vinna och förlora på att arbeta med influencers. 

3.5 Framing  

Framing är ett välkänt begrepp som används inom marknadsföring och Public 

Relations (Fill, 2013). Strömbäck (2014) beskriver konceptet framing som hur 

media organiserar, presenterar och gestaltar information. Genom att rama in och 

beskära information eller bilder kan därför fokus läggas på de delar som sändaren 

vill ska tolkas (Fill, 2013). Valet av text och symboler som används när 

informationen uppges påverkar mottagarens uppfattning (Strömbäck, 2014). Därför 

är framing viktigt att analysera i denna uppsats då influencers via sina inlägg 

ständigt använder framing i sin framställning av olika produkter. Strömbäck (2014) 

menar vidare att ett begrepp som påverkas av framing är priming som handlar om 

den känsla som är knuten till den informationen som presenteras. Därför är 

relationen mellan innehållet och de värderingar som finns kopplat till informationen 

en viktig del i de bedömningar människor skapar om ett ämne. Relationen påverkas 

och skapas av tidigare erfarenheter och kognitiva system. Systemen står för hur vi 

tolkar och uppfattar information i relation till människors preferenser, tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Strömbäck, 2014). Detta innebär att influencers 

framställer sina egna livsstilar genom framing och priming på ett sätt som deras 

följare genom tidigare kännedom vill uppnå eller definiera sig med.  
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4. Metod och material  

I metodavsnittet presenteras de val som gjorts kring det metodologiska 

handlingssättet. Valet av metod presenteras och motiveras, urvalet redogörs och 

därefter förklaras tillvägagångssättet. Avslutningsvis förs en diskussion om den 

valda metoden.  

4.1 Metodval  

Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ forskningsstudie vilket medför att den fokuserar 

i större grad på ord än kvantifiering vid insamling och analys av data jämfört med 

kvantitativ forskning (Bryman, 2016). Denna uppsats vill skapa en större förståelse 

för hur influencers strategiskt kommunicerar kring produktinlägg. Kvalitativ 

forskning tillgodoser med djupare förståelse inom vetenskapligt arbete (Eksell & 

Thelander, 2014). Det är vidare typiskt för kvalitativa forskningsmetoder att dem 

inriktar sig mer på djupet av färre eller enskilda fall som selekterats utifrån mening 

(Patton, 1990). Vidare har denna uppsats en frågeställning och två forskningsfrågor 

som börjar med hur, vilket Bryman (2016) menar är ett argument för valet av 

kvalitativ metod. Genom att anamma en kvalitativ metod är därför uppsatsens 

ontologiska utgångspunkt formad utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

(Falkheimer, 2014). Det socialkonstruktionistiska perspektivet har därav en 

epistemologisk synvinkel där kunskap om världen anses vara skapad av subjektiva 

uppfattningar, sociala konstruktioner och tolkas därmed som sanningar (Bryman, 

2016). 

4.2 Semiotisk analys  

Semiotisk analys är en kvalitativ metod som syftar till att skapa förståelse för hur 

tecken skapar mening, inte bara på en deskriptiv nivå utan även på en analytisk 

nivå. Forskning inom semiologi grundar sig i tanken om att kunskap är konstruerat 

och syftar till att visa på den mening som finns i symboler och tecken (Rose, 2016). 
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Det är en metod som analyserar symboler och tecken i det vardagliga livet och 

därför utgår den från analyser av texter, vilket innefattar mer än bara skriven text 

(Bryman, 2016). Att studera visuellt material är ett vanligt tillvägagångssätt för att 

kunna utforska delar av det sociala livet (Rose, 2016). I bilder uttrycker innehållet 

något som representerar något större (Ekström & Larsson, 2010). Det material som 

tolkas påverkas på så sätt av mottagaren. Detta innebär att läsaren blir en 

medskapare och dess tolkning är beroende av den kulturella kontexten och 

personliga erfarenheter som påverkar innebörden (Fiske & Jenkins, 2011). 

Semiotisk analys besvarar hur något framställs, därför är detta en lämplig metod 

för att besvara forskningens syfte. Semiotisk analys är vidare lämplig för denna 

uppsats då semiologin är en vanlig utgångspunkt i undersökning av reklam och 

annonser. Dessutom är semiologi ett produktivt sätt att analysera visuell mening. 

Barthes tolkning av semiologi är vidare lämplig eftersom förankringen mellan 

texter är essentiell. Detta innebär att bild och text komplimenterar varandra (Rose, 

2016). 

4.2.1 Denotation och konnotation  

Barthes vidareutvecklar Saussures resonemang kring semiotik och har tagit fram 

begreppen denotation och konnotation som han beskriver som första och andra 

gradens betydelse. Tecken kan vara denotativa vilket innebär att de är beskrivande. 

Första graden av betydelse, denotation, beskriver summan av relationen mellan 

Saussures begrepp signifier och signified. Därav refererar denotation till det sunda 

förnuftet och den självklara meningen av tecken (Fiske & Jenkins, 2011). Vidare 

förtydligar Bryman (2016) att denotationens mening är det som tydligt redogörs 

eller manifesteras i bild och text. Exempelvis i ett fotografi kan det finnas en röd 

blomma, vilket är beskrivande och därmed ett denotativt tecken. Den denotativa 

nivån är densamma för alla men det som skiljer människors tolkningar och mening 

åt är den konnotativa nivån (Fiske & Jenkins, 2011).  

Barthes beskriver konnotation som andra graden av betydelse och det 

kännetecknas genom interaktionen som sker mellan tecken (Fiske & Jenkins, 2011). 

Konnotativa tecken har en bredare räckvidd av mening som skapas på en högre nivå 

(Rose, 2016). Detta innebär att konnotation beskriver de känslor och kulturella 

värden som finns i tolkarens kultur och därmed samspelar med tecken i olika 
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sammanhang. Det är här tolkningen blir subjektiv, eftersom den som tolkar blir 

influerad av sig själv men också av tecknet (Fiske & Jenkins, 2011). Som tidigare 

exempel om den röda blomman handlar konnotationen av denna istället om den 

mänskliga processen såsom urvalet i bilden, var fokus ligger och kamerans vinkel. 

Om en röd blomma ligger på marken i en mörk gränd i motsats mot om den växer 

på en solig äng uppkommer olika känslor och kulturella värden till de olika 

bilderna. Detta innebär att denotation är vad som visas medan konnotation är hur 

det visas (Fiske & Jenkins, 2011). 

4.2.2 Myter  

Myter bygger på de denotativa tecknen men på en annan och högre nivå av mening. 

Myter får oss att naturalisera hur saker är och därmed glömma hur saker 

konstruerats, exempelvis utifrån politiska eller sociala effekter. Myter är därför en 

form av ideologi som innefattar de kulturella värderingar ett samhälle har och 

skapar en mer kollektiv tolkning då ideologierna är en del av det samhället (Rose, 

2016). Fiske och Jenkins (2011) förtydligar och menar på att myter finns innan 

tecknet och texterna existerar. Myter ifrågasätter exempelvis vad som är maskulint, 

feminint, familjen, framgång och rätt eller fel (Fiske & Jenkins, 2011). På så sätt 

kräver myter enligt Rose (2016) en bredare förståelse för kulturens egna kraft och 

vad den innefattar. Myter utgår från sociologiska sammanhang och är en produkt 

av sociala klasser som skapat dominans genom historien (Fiske & Jenkins, 2011). 

Därmed är myter utvecklade resonemang som ifrågasätter det som framstår och 

presenteras som naturligt. Ett livsstilsmönster som länge präglat människan 

historiskt fram till den moderna stadsmänniskan är till exempel myten om att 

kvinnor naturligt är mer omhändertagande än män. Kvinnans naturliga plats är 

därför att vara hemma och ta hand om barnen medan mannen naturligt är ute och 

försörjer familjen. Myten demonstrerar det naturligaste sociala samspelet av de alla, 

familjen (Fiske & Jenkins, 2011). 

4.3 Urval och bearbetning av material  

I studien undersöks livsstilsinfluencers som bor i Sverige och publicerar innehåll 

på sociala mediekanalen Instagram. Instagram har valts ut på grund av dess 

innehåll, det vill säga att bild och text används och framställs i symbios. På grund 
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av marknadsföringslagen har svenska influencers valts ut då dessa tydligt i text 

måste framföra om inlägg med produktplacering är betalda samarbeten 

(Konsumentverket, 2016). Det är dessa sponsrade inlägg som undersökts i denna 

uppsats. Motiveringen till livsstilsinfluencers handlar om att de valda personerna 

inte endast delar information och inlägg om ett specifikt ämne utan delar med sig 

av större delar av sina liv. Livsstil kan ha en bred definition som tyder på vanor, 

fritidssysselsättningar, värderingar och personlighetsdrag (Palm, 2006). Även 

Giddens (1997) beskriver livsstil som en integrerad praktik som utövas av en 

individ genom att inte bara tillgodose grundläggande behov utan även ge en 

berättelse om självidentiteten. 

I analysens första del handlar det om att samla in och förpacka empiri (Eksell 

& Thelander, 2014). Detta utfördes genom att samla in 129 inlägg från tre stycken 

influencers under cirka sex månader mellan perioden 2017-10-01 till 2018-04-20. 

Därefter identifierades och synliggjordes teman i den insamlade empirin genom att 

hitta relationer och samband i materialet. Därav genomfördes en övergripande 

semiotisk analys på samtligt material. För att tydligt visa på resultaten av materialet 

har tio inlägg, där fem produkter innefattar låginvolveringsprodukter och fem 

innefattar höginvolveringsprodukter, från varje influencer valts ut för att tydligt 

påvisa det mönster som identifierats. Hög- och låginvolveringsprodukter har 

identifierats utifrån Fill (2013) definition som tidigare presenterats i det teoretiska 

ramverket under 3.2. Enligt Rose (2016) är det vanligt att man vid semiotisk analys 

väljer ut det material som över tid kan identifiera de poänger som undersökningen 

ska resultera i. Vid kvalitativ forskning behövs det väljas bort delar i materialet då 

empirin behöver sorteras och ordnas för att kunna presenteras på ett begripligt sätt 

(Eksell & Thelander, 2014). 

De valda influencers har valts ut baserat på att de faller inom tre kategorier. Vi 

har valt att benämna dem som; Micro influencer, Macro influencer och Mega 

influencer. Kategoriseringen är baserad på influence.co (2018) som beskriver tre 

stora skillnader i hur många följare influencers har i förhållande till medelvärdet på 

de sponsrade inläggen på Instagram. Det sker en större skillnad när en influencer 

har mer än 100K följare och nästa stora skillnad sker vid 500K följare. Därav har 

en influencer valts ut som faller under 100K, en som placerar sig mellan 100K och 

500K och en influencer som har mer än 500K följare. Det finns även en skillnad 

efter att influencers har 1M följare. Vi har valt att inte ta med en influencer inom 
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den sistnämnda kategorin då det finns en brist på svenska influencers som faller 

inom kategorin, främst eftersom de inte benämner sig som livsstilsinfluencers i sin 

profil. En svensk influencer hittades som föll under kategorin men denna influencer 

hade inte tillräckligt många sponsrade inlägg inom den valda tidsperioden samt 

fanns det inga låginvolveringsprodukter representerade. Solis och Breakenridge 

(2009) förklarar också att de med flest följare skapar trovärdighet i ett varumärke 

men det är inte dem som skapar lojalitet och nya kunder.  

I valet av influencers har en influencer från varje kategori valts ut för att kunna 

påvisa ett bredare urval. Vidare har samtliga av de utvalda influencers sponsrade 

inlägg både för hög- och låginvolveringsprodukter analyserats. Detta är essentiellt 

för vår analys för att kunna besvara frågeställningen och forskningsfrågorna kring 

hur produkter kommuniceras och framställs. De utvalda influencers benämner även 

sig själva och sitt eget tema i profilen på Instagram som livsstil. Utifrån ovanstående 

kriterier valdes tre influencers ut: 

 
1. Mega influencer - Alexandra Bring - 640 000 följare - 31 inlägg (hämtat 2018-

04-24) 
2. Macro influencer - Johanna Ljungkvist - 274 000 följare - 38 inlägg (hämtat 

2018-04-24)  
3. Micro influencer - Susan Törnqvist - 42 100 följare - 60 inlägg (hämtat 2018-

04-24)  
 

Utifrån de kriterier som denna uppsats har finns en medvetenhet kring att urvalet 

endast består av kvinnliga influencers. På grund av de kriterierna som finns har inga 

manliga influencers identifierats som faller under de kategorierna. 

4.4 Tillvägagångssätt  

Att utgå från Barthes tolkning av semiotiken genom denotation, konnotation och 

myter ser vi analysmetoden som ett lämpligt tillvägagångssätt för att undersöka de 

utvalda inläggen på Instagram. Analysen har skett i fyra steg för att nå bästa möjliga 

resultat. Först har alla 129 inlägg analyserats enskilt genom att analysera bilden och 

sedan texten. All analys som genomförts på materialet har dokumenterats. I andra 

steget analyserades varje inlägg kollektivt i syfte att vidareutveckla och diskutera 

insikter och återkommande mönster tillsammans för att minska alternativa eller 

felaktiga tolkningar. Tillvägagångssättet har även använts för att inte influera 
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varandra till en början och sedan se om tolkningarna var överensstämmande. I tredje 

steget placerades inläggen ihop i grupper som framställde gemensamma drag. 

Genom detta tillvägagångssätt har framställningen av produkten eller tjänsten i bild 

och text via inläggen kunnat identifiera återkommande mönster. Därmed 

förtydligas det induktiva tillvägagångssätt som använts genom att låta materialet 

styra teoretiska referensramen (Bryman, 2016). I det fjärde steget av analysen 

selekterades tio inlägg ut, fem höginvolveringsprodukter och fem 

låginvolveringsprodukter, från varje influencer som tillsammans tydligt påvisar 

samband och de mönster som identifierats. I analysdelen i denna uppsats redovisas 

och presenteras de samband och mönster som påvisats. Utifrån analysen har 

frågeställningen besvarats och därmed följer en diskussion som inkluderar 

slutsatser och förslag på vidare forskning.  

4.5 Metoddiskussion  

Studien har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att verkligheten 

är konstruerad av sociala subjektiva konstruktioner. Inom kvantitativ forskning 

diskuteras, utöver objektiviteten, begreppen reliabilitet och validitet. Studiens 

reliabilitet stärks genom valet av semiotisk analys då den gör det möjligt för andra 

forskare att komma fram till samma denotativa resultat, men det som kan skiljas åt 

i resultatet är den konnotativa nivån. Därav beslutades det att analysera individuellt 

först för att skapa en högre reliabilitet. Dock är resultaten socialt konstruerade då 

vår förförståelse kring ämnet, tidigare erfarenheter och kulturella värderingar 

möjligtvis kan avspeglas i de konnotationer som genomförts. Genom att undersöka 

de visuella objekten kan förståelse kring representationer och meningar skapas. Vid 

semiotisk analys är det som analyseras symboliskt för något större, både texten och 

bilden i sig men även innehållet har en mening som förstås när samhällets och 

kulturens koder finns till förfogande (Ekström & Larsson, 2010). Koderna skapar 

struktur och kan förklara hur människor agerar i det vardagliga livet och är en 

central del för att kunna förstå konstruktioner i samhället. Symboler och bilder är 

en tolkning, spegling och representation av världen (Rose, 2016).  

Generaliserbarheten är en problematisk del inom kvalitativ forskning och 

därmed även vår studie då den består av ett relativt få antal influencers. 

Generaliserbarhet är dock syftet då vi vill skapa förståelse för hur utvalda 
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influencers strategiskt kommunicerar. Semiotisk analys söker inte heller efter att 

kunna skapa generalisering utan vill visa på en process och kunskap om 

meningsskapande (Rose, 2016). Syftet med studier som analyserar bilder är därmed 

att förstå bilden som en förmedlare av uttryck och hur bilden skapar mening 

(Rasmussen, 2014). Inom kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet svårt att 

applicera och därför finns det andra mätverktyg; trovärdighet och autenticitet. Till 

skillnad från kvantitativ forskning där en bredd i resultatet är viktigt vill kvalitativ 

forskning ge ett djup. Vår studie vill ge en djupare förståelse över hur influencers 

strategiskt kommunicerar produkter via sina inlägg. Genom att ha ett transparent 

och detaljerat förhållningssätt samt kritisk reflektion som inställning i studien ökar 

trovärdigheten och ger förhoppning om att oklarheter därmed klargörs (Bryman, 

2016). Autenticiteten stärks genom valet av tre influencers som har olika mängd 

följare då det skapar en mer rättvis bild av livsstilsinfluencers som grupp.  

Gällande etisk reflektion är alla de utvalda influencers professionella 

influencers som arbetar med sina sociala medier som ett yrke. Alla influencers 

Instagram-konto är öppna för allmänheten att se, läsa och ta del av. Influencers 

konton är även tillgängliga utan inloggningsuppgifter. Kontona är därför offentliga 

och de valda influencers är offentliga personer. Vi ansåg därmed att det inte var 

nödvändigt med samtycke från deras sida. Vidare är det endast betalda samarbeten 

med produkter eller tjänster som analyserats. 
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5. Analys  

I denna del av uppsatsen kommer materialet analyseras utifrån teorier från den 

teoretiska referensramen. Analysen är disponerad med introducering av analysens 

viktigaste poänger för att sedan gå in på varje del som börjar med influencers 

framställning av livsstilar. Sedan fortsätter analysen med presentation av 

influencers strategier vilket följs av relationers betydelse och influencers 

professionalisering. Allt material som har analyserats presenteras som bilagor. 

Bilaga 1 är från Mega influencer, bilaga 2 är Macro influencer och bilaga 3 är 

Micro influencer. 

5.1 Introduktion  

Analysmaterialet påvisar att utifrån de denotativa tecken och konnotativa meningar 

har det tolkats att de utvalda influencers kommunicerar strategiskt och använder 

olika strategier för att anpassa innehållet och göra det mer intressant. När 

denotationerna och konnotationerna var sammanställda för respektive inlägg hos 

samtliga influencers framträdde olika ideologier som kan ifrågasättas. Dessa myter 

är grundande och speglas av vårt individualistiska samhälle där enskilda 

människors initiativ och frihet är det som färgar oss och våra livsval i vårt 

mångkulturella samhälle. Detta gör att samtliga myter kan kopplas till mottagarens 

personliga relevans och hur deras världsbild ser ut kring en perfekt livsstil. Alla de 

definierade myterna leder vidare till ett uttryck som vi har valt att kalla för 

disneyfiering av livet. Med disneyfieringen menar vi att materialet uppvisar en 

genomgående framställning utan missnöje, klagomål och där influencers liv endast 

konstrueras som glädjefyllt och positivt. Deras liv framställs som en del av mångas 

önskan och dröm, utan problem och motgångar, något som identifieras som en 

tydlig strategi från alla influencers sida för att framställa en viss livsstil. Utifrån 

disneyfiering av livet konstateras att influencers konstruerar sanningar om deras 

liv via Instagram. Detta då influencers har makt över konsumenters ideal och på så 

sätt även deras beslut.  
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Vidare identifieras olika strategier som tillsammans leder till att alla produkter 

framstår som de är av samma värde. Strategier som identifierats innefattar 

upprepning och produktplacering. Upprepning handlar om att influencers upprepar 

denotationer i form av föremål, texter, symboler eller tecken som skapar en högre 

ämnesinvolvering, vilket innebär att individer lättare tar till sig information. Detta 

innebär att influencers bidrar till olika livsfilosofier som utgår från den 

framställning och upprepning kring hur de lever sitt liv, samt finns en ständig 

återkommande upprepning av vilka val de gör. Strategin kring produktplacering 

handlar vidare om hur produkten framställs i en kontext för att företagets samt 

influencers varumärke ska bidra med att förstärka den bild som respektive märke 

vill visa upp. Vidare identifieras i analys av materialet en ny era kring 

produktplacering. 

I analysen påvisas det även att låginvolveringsprodukter möter 

höginvolveringsprodukter, vilket innebär att det genomgående har uppvisats en 

kontinuerligt lika konnotativ mening om att samtliga produkter framställs på 

samma sätt. Den definierade framställningen präglas av exklusivitet och lyxighet 

men också av att uppställningen och presentationen i samtliga inlägg liknar 

varandra. Detta innebär att framställningen av samtliga produkter hos de olika 

influencers skildras likvärdigt och med samma vikt i budskapen. Utifrån denna 

iakttagelse möter kommunikationen kring låginvolveringsprodukter samma uttryck 

som hos höginvolveringsprodukter. Denna upptäckt leder vidare i analysen till att 

mottagarnas relation med influencers är en grundläggande del av deras 

kommunikation. Detta eftersom influencers är personer som mottagarna aktivt valt 

att följa och därmed är de redan vid detta stadie involverade i influencers personliga 

varumärke. Därför är relationen och det emotionella engagemanget viktigt för 

influencers att uppnå med sina följare.  

Avslutningsvis påvisar analysmaterialet en professionalisering av influencers 

som ett yrke. Influencers publicerar en attraktiv bild och en text som tillför 

förstärkning av varumärkenas budskap. Detta innebär att företag som syns i dessa 

sociala kanaler vill associera sig med influencers och deras värderingar. Detta visar 

på en högre likställdhet mellan influencers och företaget som produkten kommer 

ifrån, framförallt visar det på gemensam nytta för båda parterna. Därav framstår 

inläggen som en gemensam produktion där influencers är delaktiga i beslutet kring 

vilken produkt eller tjänst som visas upp för mottagarna. Analysen bidrar på så sätt 
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med förståelse för hur influencers strategiskt kommunicerar kring olika företags 

produkter.  

5.2 Livsstilen tillhör myten  

I detta avsnitt analyseras framställningen av influencers livsstil i förhållande till det 

empiriska materialet. Här presenteras hur influencers skapar sin identitet genom val 

av samarbete men också hur influencers formar identiteten med hjälp av språkligt 

och bildligt uttryck. Myter kan betraktas som en kombination av olika mentala 

koncept som kopplas samman och bidrar med hur olika sociala klasser skapat 

dominans genom historien. Myter är på så sätt utvecklade resonemang som 

ifrågasätter det som framstår och presenteras som naturligt (Fiske & Jenkins, 2011). 

I analysmaterialet går det att utläsa en rad olika myter genom att titta på hur 

informationen ramats in och beskurits eller hur fokus i bilderna läggs på de delar 

som sändaren vill ska tolkas (Fill, 2013). Samtliga myter går även att hänvisa till 

Khamis et al. (2016) som menar att den tillhörande profilen som influencers 

marknadsför utgår ifrån deras personliga varumärke och hur detta har byggts upp. 

Vidare kan samtliga myter knytas till den enskilda individen och dess framställning 

av livet vilket är starkt förknippat med vårt individualistiska samhälle där varje 

människa kan påverka sitt eget liv med hjälp av de beslut som tas. Detta gör att 

myterna kan kopplas till mottagarens personliga relevans och hur deras världsbild 

ser ut kring en perfekt livsstil.  

5.2.1 Den perfekta och idealiska kärnfamiljen 

Myten om den perfekta och idealiska kärnfamiljen har identifierats. Den utvalda 

Mega influencer har nyligen fått sitt första barn. De andra två, macro och micro 

influencers, har vars två barn som dem har med i inlägg kontinuerligt. De denotativa 

tecknen påvisar konnotationer och därmed myten om en klassisk kärnfamilj som 

består av mamma, pappa och två barn. I inläggen framstår alla influencers som en 

mamma som tar sig tid och har tid att umgås med sina barn då, som tidigare nämnts, 

barnen i vissa inlägg medverkar tillsammans i bilder med produkterna. I dessa 

inlägg framställs alltid barnen som glada, lättsamma och deltagande i någon form 

av aktivitet. Exempel på detta påvisas i bilaga 2.4, 3.4 och 3.8 där barnen deltar i 

fotograferingen till inläggen och de upplevs vara positivt inställda till situationen 
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de befinner sig i. Genom att barnen finns med som denotativa tecken i bilderna kan 

närhet skapas till de mottagare som också har relationer till barn då det finns en 

faktor av igenkänning och personlig relevans. Denna återkommande igenkänning 

och personliga relevans menar Palm (2006) på är strategier för budskap. Det kan 

däremot reflekteras över att barn inte alltid är glada och lättsamma när bilder ska 

tas. I andra inlägg, som bilaga 1.1, 2.1 och 3.2 nämns det i de tillhörande texterna 

att produkterna även är viktiga för barnen. Därav anammar influencers rollen som 

persuaders för att övertyga med det som dem är passionerade kring (Hayes et al., 

2008). Genom att uttrycka hur viktig produkten även är för barnen tyder detta på 

ännu ett sätt för att övertyga mottagaren. Det kan även uppfattas som att 

produkterna är uppskattade av barnen då de beskrivs som barnvänliga produkter. 

Små barn kan dock inte förstå värdet kring olika varumärken och aktivt berätta 

vilket de uppskattar bäst. Egentligen är det alltså produktens egenskaper i dessa fall 

som är det viktiga och inte varumärket i sig. Detta resonemang kan jämföras med 

att det inte spelar någon roll om man dricker Pepsi eller Coca Cola utan vad som 

spelar roll är vilka egenskaper som produkten besitter och vad som skapar mervärde 

i den situationen. 

Vidare uppvisas även konnotativa tecken där influencers framställer sig själva 

som perfekta mammor då barnen ständigt inkluderas i resonemangen. Exempelvis 

beskrivs det av de olika influencers hur de väljer produkter med omsorg för barnens 

skull eller i alla fall med barnens välmående i fokus. Det handlar även om att 

influencers uttryckligen beskriver att de gör saker tillsammans med barnen och på 

så sätt aktiveras och stimuleras dem. Exempel på detta identifieras i bilaga 1.1, 2.1, 

3.2 där produkterna uttryckligen beskrivs som aktiva val för barnens skull. Detta 

innebär att samtliga influencers påvisar hur viktiga barnen är i deras liv och hur 

mycket man som mamma bryr sig och tar ansvar för dem. Myten beskriver även 

hur mycket uppmärksamhet man lägger på sina barn och att man tar sig tid att göra 

saker med dem. Influencers berättar på så sätt hur dem är som mammor och det 

påpekas indirekt hur duktiga de själva är. Myten tillhör en del av influencers 

vardagliga berättelse med mottagarna. Något som Palm (1994) menar ökar 

uppmärksamheten och engagemanget hos mottagarna. Myten hänger även ihop 

med livsstilsmönstret som länge präglat samhället om att kvinnor är naturligt 

lämpade att ta hand om barnen och att mannen naturligt är familjens försörjare 

(Fiske & Jenkins, 2011). Dock försörjer sig influencers på deras sociala medier, 
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men därav kan det upplevas som att de även är hemmamammor eftersom det är den 

bilden som målas upp i inläggen. 

5.2.2 Kroppsidealet som finns i media 

En annan myt som är lokaliserad utifrån denotativa tecken är kroppsidealet som 

finns i media. Denna myt handlar om en exponering av sin egna kropp till den grad 

att influencers kropp blir en del av livsstilen men också ett objekt som säljer in olika 

produkter. Objektifieringen av kroppen framgår genom att kroppen tydligt 

framställs i olika inlägg som ett resultat av produkten. Kroppen är i direkt fokus och 

viktig för att förmedla den känsla man vill uppnå med produkten. Exempel på denna 

myt identifieras i bilaga 1.5, 1.9 och 2.7 där kroppen har en tydlig roll i både bild 

och text som utgör fokus för hur produkten framställs. Kroppsidealet i media visar 

ständigt upp en vältränad och smal kropp som inte speglar samhället i stort. 

Produkterna som de olika influencers visar upp framställs tillsammans med detta 

kroppsidealet och på så sätt representeras inte alla olika kroppstyper. Detta är något 

som samtidigt och indirekt gör att produkterna inte framställs för att passa alla 

mottagare.  

Vidare har skönhetsidealet som finns i media framträtt i myten då influencers 

ständigt framställer sig som perfekta och vackra. Detta innebär bland annat att 

influencers alltid uppvisar denotativa tecken som rikligt sminkade, fina i håret och 

har prydligt målade naglar. Produkterna som framställs i de betalda inläggen är även 

ofta kopplade till skönhet och vård. Detta kan hänga ihop med vad Bengtsson och 

Östberg (2011) pratar om kring social identitet, där de menar att konsumtionsvaror 

har blivit en viktig del i den konstruktionen. Materialet uppvisar produkter som 

används för rengöring av kroppen och innefattar; badskum, hudvårdsprodukter och 

ansiktsvårdsprodukter. Det rådande skönhetsidealet kan därav kopplas till en 

framställning om att alla kvinnor ska se ut på ett visst sätt. Exempel på inlägg där 

skönhetsidealet framställs är bilaga 1.2, 2.2 och 3.9. I dessa inlägg är samtliga 

influencers med i bild och framställer sig själva sminkade, fina i håret och har 

prydligt målade naglar samtidigt som produkterna de marknadsför påvisar att 

skönhet är centralt. Detta innebär att konnotationer kring skönhet framställs som 

det normala och normativa som alla kvinnor bryr sig om. Skönhetsidealet är på så 

sätt normaliserat och det framställs alltid som något självklart.  
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5.2.3 Det perfekta hemmet 

Vidare har myten om det perfekta hemmet identifierats. Myten handlar om att 

influencers hem och därmed liv alltid framställs som nytt, fräscht, rent och fint men 

även som dyrt och väldigt påkostat. Bilderna framställer deras hem som ständigt 

perfekta och därmed upplevs deras liv som lättsamma. Här upplevs det som att det 

gjorts tydliga och noggranna val i de denotativa tecken som material, färg och 

ljussättning, men även i andra föremål som är med i bilden. Exempel på detta är 

bilaga 1.6, 2.7 och 3.7. Där är hemmet en stor del av bilden och framställs som 

välstädat, fräscht, rent och fint. Denna myt påvisar samtidigt att influencers hem är 

väldigt viktigt för dem och deras framställning av deras egna livsstil. Deras hem är 

därmed en stor del av dem själva och något dem vill förknippa sig själva med. Att 

deras hem upplevs välbärgade är därmed en stor del av deras egna identitet då 

Bengtsson och Östberg (2011) påpekar att olika varumärken förstärker den 

identiteten som individen vill uppnå. 

5.2.4 Alla vill leva ett hälsosamt liv 

Myten om att alla vill leva ett hälsosamt liv kan också påvisas utifrån de denotativa 

tecken och konnotativa meningarna som identifierats. Denna myt innebär en ständig 

självklarhet som uttrycks kring hur allting ska vara bra för individen. 

Framställningen framgår som mycket positiv och de olika influencers anger unika 

egenskaper hos produkterna som avgörande för deras eget val. Detta är något som 

i själva verket inte alls behöver vara en självklarhet för mottagaren. Exempel på 

inlägg där myten framträder är bilaga 1.1, 2.8 och 3.5. I samtliga inlägg presenteras 

egenskaperna hos produkterna som “nyttig”, “hälsosam” och “ekologisk” som är 

ord kopplade till positiva attribut. Detta innebär att influencers tar för givet att alla 

uppskattar produkter som innehåller egenskaper som gör dem hälsosamma samt att 

de använder attributen, de denotativa tecknen, för att förstärka det perfekta 

hälsosamma livet. 

5.3 Disneyfiering av livet  

Alla de definierade myterna leder vidare till ett instrumentellt värde som vi valt att 

kalla för disneyfiering av livet. I denna uppsats definieras disneyfiering som en 
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berättelse med lyckliga slut, genomgående positivitet, perfekt bostad, välputsad 

fasad och fixat innehåll där allting har sin mening. Det skapas därav en onaturlig 

karaktär av livets olika händelser och egenheter. I det analyserade uppvisas 

konnotativa meningar som visar ett genomgående tema där influencers liv 

framställs utan missnöje och klagomål. Influencers framställer deras hem och liv 

enbart som glädjefyllt och positivt. Deras liv känns som en del av mångas önskan 

och dröm som innefattar icke existerande motgångar och problem. Inläggen 

framställs som en del av den berättelse varje influencer vill berätta om sitt liv. Detta 

är något Palm (2006) menar på är en strategi för att kunna nå ut med budskap. Varje 

produkt eller tjänst som visas upp som samarbete tillför en del av berättelsen och 

hur den är en del av deras liv. Disneyfiering av deras vardagsliv är en benämning 

som beskriver hur influencers kommunicerar kring deras egna liv med försköning 

av det verkliga livet som alla andra lever. 

5.3.1 Konstruerad verklighet  

I bilaga 3.7 uppvisas tydligt en försköning av verkligheten där produkten, Natural 

cycles, visas upp i en miljö där den inte används. Produkten ska användas när 

personen precis har vaknat upp, innan sängen lämnas. I inlägget framställs det som 

om produkten kan användas när personen har gått upp, klätt på sig morgonrocken, 

satt sig i soffan och gjort en härligt skummig kopp kaffe. Produkten förstärker 

konstruktionen av identiteten (Bengtsson & Östberg, 2011), vilket visar på att 

influencers anpassar användningen av produkten utifrån hur inlägget och hennes 

identitet ska upplevas. Även Giddens (1997) påpekar att ändring av rutiner kan det 

stärka identiteten kring vem individen vill vara. Därav blir det en onaturlig 

placering av produkten vilket kan leda till att mottagarna uppfattar användningen 

som mer flexibel än vad den är. Andra inlägg som tydligt uppvisar samma 

försköning och onaturliga placering av produkter är i bilagor 1.8, 2.10 och 3.6. I 

bilaga 1.8 visas en produkt inom ansiktsvård upp vid havet där det kan vara svårt 

att rengöra ansiktet och i bilaga 2.10 placeras ett armbandsur i sängen tillsammans 

med kaffe och kakor. I bilaga 3.6 är hudvårdsprodukter placerade i en mindre 

naturlig omgivning kring böcker och inredning och inte i ett badrum där det oftast 

används. 
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Ett annat exempel på försköning och disneyfiering är framställningen av 

skönhet där influencers marknadsför skönhetsprodukter exempelvis genom att ta på 

sig ansiktskrämer trots att ansiktet upplevs sminkat. Exempel på detta är i bilaga 

1.2 och 1.8 där ansiktsvårdsprodukter medverkar i bilderna där denna influencer 

upplevs vara sminkad. Vidare påvisas detta återigen i bilaga 3.7 där denna 

influencer, som tidigare nämnts, använder en produkt som ska användas direkt i 

sängen efter man vaknat innan uppstigning, men trots detta upplevs det som att 

ansiktet är sminkat och perfekt fixat. Vidare annonseras i bilaga 3.8 och 3.9 kläder 

från samma varumärke, Lindex. På båda bilderna marknadsförs varumärkets 

kollektion av myskläder för bekväma dagar hemma. Här är denna influencer 

sminkad och stylad i håret på båda bilderna där hon poserar ensamt och tillsammans 

med barnen. Detta kan tolkas som konnotativa meningar kring normalisering för 

hur viktigt smink är att använda i situationer som exempelvis kan innefattas av 

mysdagar i myskläder när man befinner sig i hemmet. Disneyfieringen förstärks 

därigenom av att det finns en onaturlig karaktär kring sambandet mellan produkten 

och i vilket sammanhang den vanligtvis används. Influencers anpassar produktens 

omgivning utifrån vad som uppvisar deras identitet, vilket Giddens (1997) menar 

på är en del av den reflexiva processen då individen fortsätter upprätthålla sin 

berättelse.  

Avslutningsvis uppvisas ett exempel på onaturlig framställning av rekvisita i 

bilaga 1.4, 2.9 och 3.6. I dessa bilagor framställer de olika influencers snittblommor 

som en del av deras inredning som vid vidare eftertanke framkommer i en onaturlig 

placering. Exempelvis på grund av att de inte har tillgång till vatten. Blommorna 

upplevs därmed placerade för att förbättra bilden och bli en del av influencers 

berättelse. Verkligheten förskönas även då allt material som analyserats är 

publicerat under vinterhalvåret. Trots detta är alla bilder ljusa och fräscha med en 

upplevelse av starkt dagsljus. Dagsljus är dock något som inte finns tillgängligt 

under många timmar om dagen när Sverige är som mörkast. Därför kan influencers 

framställning ifrågasättas då deras Instagram-inlägg speglar de två ljusaste 

timmarna om dagen. 
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5.3.2 Försköning av upplevelsen  

Inom disneyfiering uppvisas ett perfekt liv där allt har sin mening och allt är otroligt 

bra. I övervägande bilder ler de olika influencers och har ansiktsuttryck som 

kopplas samman med lycka och nöjdhet. Detta är ansiktsuttryck och gester som 

hjälper människor att förtydliga och förstå en vardaglig kommunikation. Denna 

kommunikation är enligt Giddens (1997) en förutsättning för att kunna skapa och 

upprätthålla sociala relationer. Vidare beskrivs det även att kroppslig kontroll är en 

viktig del som uttrycker det som inte går att förmedla med ord. I bilaga 2.5 uppvisas 

kroppslig kommunikation i form av en kram där denna influencer har slutna ögon 

och håller i en bukett blommor, vilket tyder på att hon uppskattar kramen och vill 

befinna sig i den omfamningen. I texten står det “Att hålla i en vacker bukett som 

heter ”Jag älskar dig”, samtidigt som jag får den varmaste kramen av dom alla 

(hjärt-emoji).”. Detta innebär att denna influencer menar på att situationen förstärks 

när blommorna blir en del av handlingen, kramen blir ännu bättre när hon fått 

blommorna. Disneyfieringen uppvisas därmed på grund av att denna influencer har 

fått de perfekta blommorna som skapar mening genom benämningen av buketten. 

Att hon mottar en perfekt bukett av sin andra halva påvisar även att de älskar 

varandra och att de inte har bekymmer utan är det perfekta paret och har det perfekta 

familjelivet där blommor ges för att påvisa kärlek. Därav kan det ge bilden av att 

konsumtion av blommor ger ett lyckligt och problemfritt kärleksliv. 

Fortsättningsvis uppvisas även disneyfieringen i bilaga 3.10 där blommorna är det 

denotativa tecknet som förhöjer upplevelsen av handlingar. I tillhörande text 

uttrycks det att “En vacker uppskattning (stjärn-emoji) En ljuvlig bukett från 

@interflora_ab att ge till någon man tycker om (hjärt-emoji)”. För att kunna visa 

uppskattning påvisas det därav att denna bukett är det val denna influencer hade 

gjort för att ge till någon hon uppskattar. 

5.3.3 Produkternas lovord 

Influencers kommunicerar vidare i texterna om hur de inte kan leva utan 

produkterna. I bilaga 3.1 skrivs det i inläggets tillhörande text “Att ta sig tiden till 

den där koppen kaffe med sina nära trotts att tiden är knapp ibland kan verkligen 

vara så viktigt & avgörande i livet.”. Andra ordval och därmed denotativa tecken 

som används i samband med inläggen är: “besatthet”, “perfekt”, “en del av dem”, 
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“en vän” och “tog mina förväntningar med storm”, vilket styrker kopplingen och 

den konnotativa meningen mellan produkterna och influencer. Därmed kan beslutet 

och produkten upplevas som extremt viktig för influencers, vilket Palm (1994) 

menar på är identifiering av hög beslutsinvolvering. Genom att integrera 

upplevelser av produkten i deras personliga liv stärker det berättelsen om 

självidentiteten som vill visas upp (Giddens, 1994). Därmed kan det diskuteras 

kring produktens verkliga funktioner. Disneyfieringen förtydligas även i bilderna 

som tillhör inläggen därför är varje komponent delaktig i den berättelse som 

influencers berättar. Exempelvis i bilaga 3.2 uttrycks det att hennes barn är besatta 

av ett program på SF Play samt att det ger möjlighet för dans med hela familjen. I 

bilden stirrar barnet på Tv:n där programmet visas och den influencer som lagt upp 

inlägget ser ut att dansa. Denna konnotation kan tyda på att barnet är mer fokuserat 

eller besatt av programmet som visas på Tv:n än att titta in i kameran när bilden tas.  

5.3.4 Det perfekta livet  

Disneyfieringen framträder även genom att influencers kommunicerar ett liv som 

kan vara svårt att upprätthålla och därför inte stämmer överens med verkligheten. 

Inläggen visar upp denotativa tecken i egenskap av dyr inredning och dekorationer 

som en del av bilderna. Inredningen och dekorationerna är välputsade, avdammade 

och perfekt uppställda. Hayes et al. (2008) menar på att influencers reflekterar över 

vad som adderar värde till deras flöde. Därav skapar inredningen och 

dekorationerna konnotativ mening och därmed är dessa en del av den berättelse som 

influencers berättar. Inredningen och dekorationerna gör det också möjligt för 

influencers att vidare kunna underhålla, fortsätta berätta samt beskriva deras 

identitet, vilket Giddens (1997) menar på att människor kontinuerligt gör. Genom 

att visa upp sitt liv och hem som välputsat och detaljrikt blir det också en del av hur 

influencers identifieras.  

För att summera är den förekommande disneyfieringen uppbyggd på vad Hayes 

et al. (2008) menar med att produkter adderar värde i influencers flöde. Vidare 

arbetar influencers strategiskt med sin kommunikation enligt Solis och 

Breakenridge (2009) för att upplevas som förebilder eller någon mottagarna kan 

sträva efter och vara själva. Denna berättelse om deras egen identitet som innefattar 

det hälsosamma drömlivet, inredningsmamman och livet med familjen i fokus 
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tillhör därmed en plan och taktik för att skapa närhet till de olika influencers liv. 

Närhet är något som Palm (2006) menar på är en tydlig kommunikativ strategi för 

att skapa emotionella associationer till influencers och till produkterna. 

5.4 Influencers konstruerar sanningar  

Utifrån disneyfiering av livet kan det föras resonemang kring att influencers 

konstruerar sanningar om deras liv via Instagram. Hayes et al. (2008) beskriver 

influencers som personer med flera olika roller samtidigt. Bland annat är dem 

trendsetters, recommenders och persuaders vilket innebär att influencers har makt 

över konsumenters ideal och på så sätt även deras beslut. Därav lyssnar och förlitar 

sig konsumenter på influencers. I det analyserade materialet, som tidigare även 

nämnts, rekommenderar och framställer influencers de produkter de provat på ett 

positivt sätt. Influencers förklarar sin uppskattning till produkterna, som är för bra 

för att vara sann, och skapar på så sätt en ny sanning och norm kring hur man måste 

använda dem för att få livet och vardagen att gå runt. Exempel på de olika 

influencers framställningar och konstruktioner av sanningar kan yttra sig 

exempelvis:  

 
Obsessed with the Orginal’s so I welcome the new flavors (gubbe med 
hjärtögon-emoji) Beet Boost & Carrot Crunch, YUM! Perfekt snack´o 
clock! (klock-emoji) (Bilaga 1.4) 
 
Innan jag fick chansen att testa denna otroliga serie “Advance Night 
repair” från Estée Lauder så var mina förväntningar skyhöga då jag 
läst så mycket gott om serien. Speciellt om deras serum. Men efter att 
jag nu testat serien i snart 3 veckor så känns min hud som ny. Jag är så 
mycket piggare, de mörka ringarna under ögonen är som bortblåsta 
och hela jag känner mig så mycket stramare & fräschare i ansiktet. 
Den tog mina förväntningar med storm (Bilaga 2.6) 
 
Mina tjejer har blivit besatta av ur härliga serien Move it som finns på 
SF Kids Play (två likadana flickor med kaninöron-
emoji)(venussymbol-emoji) Att dansa och röra sig till deras favorit 
låtar är perfekt & så roligt för hela familjen (uppvända händer-emoji) 
Thyras favorit är Markus & Martinus (skrattande gubbe med 
svettdroppe i pannan-emoji) (Bilaga 3.2) 

 
 

Dessa inlägg demonstrerar produkter och tjänster för Finn crisp knäckebröd, 

ansiktsprodukter från Estée Lauder och SF Kids play barnunderhållning till TV:n. 

Att vara “besatt”, “kännas sig som ny”, att “inte kunna leva utan det”, “älska”, att 

något är “livsavgörande”, “drömmigt” och “ljuvligt” är bara några exempel på de 
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ord och uttryck som de olika influencers använder i sina inlägg för att skapa 

sanningar som egentligen inte kopplas till en produkt eller tjänst. Skildringen gör 

på så sätt att influencers framställer konsumtion som något nödvändigt för att kunna 

vara lycklig och få livet att fungera. Att dricka kaffe är exempelvis inte 

livsavgörande men att ha tillgång till vatten är däremot avgörande för människans 

liv. Influencers målar upp sanningar kring alla myter och tillsammans med 

disneyfiering är det influencers egna livsstil och intresse som byggs upp som viktiga 

och till och med livsavgörande sanningar.  

 Influencers använder sig själva som referenser men trots detta framställs 

påståendena många gånger som etablerade sanningar i livet som adderar värde för 

varumärkena och påverkar människor att anamma en viss livsstil. Eftersom 

influencers kan uppfattas som utnämnda och självklara i mottagarnas världsbild 

som trendsetters, recommenders och persuaders existerar också sanningen hos 

dessa influencers för mottagarna. Livsstilen som influencers målar upp kan på så 

sätt bli ett mål att uppnå för mottagaren. Detta innebär även att personer som inte 

är vana eller insatta i de olika influencers livsstilar kan uppfatta sanningarna som 

presenteras annorlunda och därmed reagera på ett annat sätt än den primära 

målgruppen. Exempelvis skulle dessa läsare kunna se igenom de olika myterna och 

identifiera disneyfieringen som förekommer då de inte är vana vid framställningen 

som skildras. Detta är något som i dessa fall istället kan skada varumärkena som 

exponeras i sammanhanget då företaget tillsammans med influencers adderar ett 

gemensamt värde och framställs som samarbete. Även Palm (1994) menar att en 

positiv sändare kan uppleva negativa effekter om budskapet är för långt ifrån 

tidigare ställningstagande och preferenser. Influencers kan dock med hjälp av 

kommentarsfunktionen på Instagram ständigt bevaka vad läsarna tycker om deras 

inlägg och därefter anpassa och fortsätta att marknadsföra produkter på det sätt som 

får mest positiv respons. Något som även kan vara en anledning till varför 

upprepade framställningar och samarbeten med företag sker. 

5.5 Influencers strategier  

För att myterna ska identifieras, disneyfieringen påvisas och sanningarna 

konstrueras behövs kontinuerliga mönster. I detta avsnitt analyseras 

framställningen av influencers strategier i förhållande till det empiriska materialet. 
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Här presenteras hur influencers aktivt använder upprepning och produktplacering 

för att alla produkter ska framstå av samma värde. Slutligen analyseras hur 

låginvolveringsprodukter framställs som jämställda med höginvolverings-

produkter.  

5.5.1 Upprepning  

I analysen av materialet finns det en tydlig upprepning av denotativa tecken. Genom 

att upprepa föremål, texter eller symboler skapas högre ämnesinvolvering, vilket 

innebär att individer lättare tar till sig information. Ämnesinvolvering handlar 

vidare om förhållanden på den interpersonella agendan som exempelvis rör 

existentiella frågor om individers egna världsbild som uppfattningar om religion 

eller livsfilosofi (Palm, 1994). Detta innebär att alla influencers bidrar till en viss 

livsfilosofi som de står för genom att framställa och upprepa hur de lever sitt liv, 

samt ständigt genom återkommande upprepning påvisa vilka val de gör.  

Upprepningen sker både i form av en ständig lyxighet i återkommande dyra 

material som får ta del av bilderna men också i form av ett ständigt välstädat och 

vackert hem som visar upp ett perfekt yttre. Influencers använder därför en viss typ 

av upprepning av attribut, exempelvis rekvisita som är igenkännande. När 

upprepning sker ökar sannolikheten för att väcka intresse och skapa relevans då det 

är en volymmässig exponering som Palm (2006) menar på är en strategi för att nå 

ut med budskap. Alla influencers har exempelvis färska snittblommor i till största 

delen av alla inlägg som inte bara står i en vas utan gärna är utplacerade som en 

viktig del av framställningen och inramningen av bilden. Exempel på dessa inlägg 

är bilaga 1.4, 2.9 och 3,6.  

Fortsättningsvis finns det återkommande inlägg som inkluderar färska råvaror i 

form av frukt, grönsaker eller bakelser som även dessa är placerade för att fylla en 

viktig roll i bilden. Exempel på detta är bilaga 1.7, 2.8 och 3.5. Dessa tecken är 

tydliga exempel på upprepning av lyxighet som gemene man normalt sätt inte har 

hemma. Det är på detta sätt influencers använder saker tillsammans för att skapa en 

önskad känsla hos mottagaren med attribut för att väcka ett intresse. Inramningen, 

framing, görs för att skapa en tillönskad effekt hos mottagaren (Strömbäck 2014). 

Alla kännetecknen ovan appliceras tillsammans med olika produkter i inläggen. Det 

förekommer både samarbeten med exklusiva varumärken som Clinique, 
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Dermalogica och Estée Lauder men också med mindre exklusiva produkter som 

Finn Crisp knäckebröd, Washologi tvättmedel och Barnängen badskum. Allting, 

oavsett produkt, presenteras med samma perfektion och elegans. Detta gör att 

samtliga produkter upplevs exklusiva tillsammans med alla attribut och tecken som 

influencers ständigt tillskriver sig själv i sina inlägg. Det är denna upprepning som 

leder till högre ämnesinvolvering då mottagaren känner igen tecken och olika 

varumärken (Palm, 1994). På så sätt skapas också top-of-mind vilket Rosenbaum-

Elliot et al. (2015) menar är väldigt viktigt främst för varumärken med 

låginvolveringsprodukter. Eftersom dessa produkterna inte har lika omfattande 

mental process, vilket innefattar bearbetningen av information, som 

höginvolveringsprodukter och därför är det viktigt att uppnå meningsfulla 

kopplingar till dessa.  

Vidare upprepar influencers även samarbeten med olika företag. Exempelvis i 

bilaga 3.8 och 3.9 är samarbeten med Lindex, samt i bilaga 1.10 och 1.3 som är 

inlägg med produkter från Gainomax. När influencers kontinuerligt och 

regelbundet påminner mottagarna genom återkommande inlägg om samma 

varumärke och produkter blir de på så sätt talespersoner och ansiktet utåt för 

varumärkena som de samarbetar med. Detta gör att både varumärket förknippas 

med influencers och att influencers förknippas med varumärket. Varumärkena får 

på så sätt en symbolisk mening i influencers liv och de tillför någonting till deras 

livsberättelse. Nivån på involveringen upplevs vara högre för att det finns en 

symbolisk mening (Fill, 2013). 

Fortsättningsvis upprepas även bilder där influencers har med sina egna barn i 

inläggen. Genom att använda strategier kring närhet, igenkänning och emotionella 

aspekter kan budskap lättare sändas ut (Palm, 2006). Barnen kan skapa konnotativa 

meningar genom att representera en närhet och igenkänning hos många människor, 

samt skapa emotionella band. I alla inlägg där barnen finns närvarande visas dem 

med ett leende på läpparna samt hela och rena vilket gör att de upplevs väl 

omhändertagna, lättsamma och positiva, exempel på inlägg där barnen är i fokus är 

bilaga 2.3, 2.4, 3.2 och 3.4.  

 

 



 

 39 

5.5.2 Produktplacering  

Genom analys av materialet har en ny typ av produktplacering identifierats. Fill 

(2013) talar om betydelsen och relevansen som den enskilda konsumenten har för 

en produkt eller att köpprocessen har en viktig roll när det kommit till beslutet kring 

val av varumärke. Därför är det extremt viktigt hur produkten framställs. Vidare 

belyser Bengtsson & Östberg (2011) att konsumtionsvaror idag kommit att bli en 

viktig del i konstruktionen av en social identitet där varumärkena bidrar med att 

förstärka den bild som konsumenten vill uppnå. Märkena gör det möjligt att 

identifiera sig med grupper som är likasinnade och som konsumenten gärna jämför 

sig med.  

Influencers är skickliga på att konstruera den kommunikation de vill nå ut med. 

Vid betalda samarbeten visar konnotationerna att produkterna inte bara placeras ut 

i ensamt fokus i en bild. Dessutom nämns aldrig produktens pris utan produkten 

framställs istället som en naturlig del av dem själva och deras liv. Hayes et al. 

(2008) menar på att det är viktigt för influencers hur produkterna adderar värde till 

deras konton. Produkten smälter in i bilden som en naturlig del av deras liv men 

samtidigt sticker den ut. Exempelvis i bilaga 2.9 där Barnängens badskum uppvisas 

och produkten används samtidigt som den sticker ut färgmässigt tillsammans med 

rosor utplacerade i vatten. Samtidigt är den placerad i en naturlig miljö där den 

används och passar in i bilden samt den livsstil som denna influencer framställer. 

Ett annat inlägg där produkten smälter in i bilden är inlägg 3.3 där produkten, 

Olympus kamera, smälter in i inredningen på ett sätt som får den att framstå som 

en inredningsdetalj. Detta innebär att produkten blir en del av denna influencers 

identitet och därav dennes liv. Genom denna typ av framställning menar Palm 

(1994) att sändaren manipulerar innehållet. Manipulationen kan ske i tre nivåer där 

den första nivån handlar om att sändaren gestaltar sig själv på ett attraktivt sätt 

genom att använda en del av budskapet till att framställa och skildra sig själv. I detta 

fall handlar det om att influencers applicerar och skildrar produkten i deras vardag 

genom att den smälter in och blir en del av deras livsstil både i bild och text som 

kompletterar varandra och uttryckligen beskriver samarbetet.  

Utifrån i ovanstående framställningar har produktplacering stigit in i en ny era 

där produkten inte bara smälter in i sammanhanget utan det betonas och skrivs ut i 

text vilken produkt som framhävs. Exempel på detta är bilaga 3.9 där produkterna, 

kläder från Lindex, är något som denna influencer använder i ett 
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vardagssammanhang och därmed smälter kläderna in i bilden men samtidigt 

förtydligas det genom texten vad inlägget marknadsför. Ett annat exempel är bilaga 

2.8 där denna influencer har gjort smoothies och där produkten, Kockens kryddor, 

används som ingrediens. På så sätt är produkten en naturlig del av bilden och i 

texten tydliggörs att det är Kockens kryddor som denna influencer marknadsför och 

inte exempelvis glasen som smoothien är upphälld i.  

De denotativa tecken som uppvisas skapar en viss konnotation när texten har 

lästs. Detta innebär att influencers produktplacering dels sker på ett sätt som liknar 

klassisk produktplacering i filmer, där produkten och varumärkets logotyp visas 

upp medvetet, och dels på ett nytt sätt där texten har en betydande roll som säljer in 

samt informerar om vad produkten bidrar med. Det beskrivs även vad varumärket 

står för och varför influencers uppskattar produkten eller tjänsten. Detta innebär att 

samarbetet mellan influencers och varumärket uttryckligen förtydligas och 

motiveras. Marknadsföringen kopplas till influencers personliga varumärke och 

specifika profil (Khamis el al., 2016). Texterna som kompletterar bilden är därför 

en av de tydligt framträdande skillnaderna från den tidigare eran av 

produktplacering till den nya. Texten är skickligt och positivt skriven med ett 

målande språk som ständigt består av attribut som förhöjer effekten i bilderna. 

Influencers framstår därav som experter som vet vad de pratar om. Dock kan 

texterna även upplevas som konstruerade av företagen bakom produkten eller 

tjänsten mer än att influencers skrivit texterna själva. Detta eftersom texterna många 

gånger är ytterst detaljerade och informationsrika om produkten eller varumärket i 

sig. Autenticiteten hos influencers kan därför ifrågasättas då mottagare kan 

genomskåda när texten blir för detaljerad i informationen kring produkten och 

därmed inte uppfattas som lika personlig. Exempel på detta påvisas i bilaga 1.2 där 

denna influencer skriver: 
Trying the new Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenish Hydrator and 
it’s as advanced as it sound like (tjejhuvud-emoji)(mikroskåp-emoji) it 
helps the skin to hydrate itself and contains Aloe Water & Caffeine. 
Can be used as day creme, primer or on other dry areas and lasts for 
72 hours (vattendroppar-emoji) 
 

Ett annat exempel är i bilaga 3.4 som det står skrivet att:  
Dermosil har blivit ett nytt favorit märke för hela vår familj när det 
kommer till hudvård (blad-emoji) Produkterna är skonsamma och 
vårdande även för vår lilla 1 åring vilket är toppen (tankebubbla-
emoji) Alla produkter är parabenfria & gjorda på växtoljebaserade 
råämnen(blad-emoji) så bra!! 

 



 

 41 

För att sammanfatta produktplacering är influencers skickliga på att få produkterna 

att inkluderas i bilderna på ett sätt som tillskriver värde och innefattar den livsstil 

och identitet som de olika influencers förmedlar. Detta innebär att influencers själva 

blir produkter och att produktplaceringen på så sätt sker på en avancerad nivå. 

Produkterna är noga placerade med eftertanke och anses vara, på ett stylat men ändå 

enkelt sätt, väldigt viktiga i sammanhanget och stärker tillsammans både produkten 

och influencers varumärke.  

5.5.3 Låginvolvering möter höginvolvering 

Materialet som analyserats uppvisar genomgående att samtliga produkter 

framställs på samma sätt. Den definierade framställningen präglas av konnotationer 

i form av exklusivitet och lyxighet men också av att den denotativa uppställningen 

och presentationen av tecken i samtliga inlägg liknar varandra. Detta är något som 

Palm (2006) kännetecknar som en strategi då det kontinuerligt sker upprepning. Fill 

(2013) beskriver höginvolveringsprodukter som produkter av hög personlig 

relevans men också högt risktagande. Fortsättningsvis beskrivs 

låginvolveringsprodukter tvärtom, som de beslutsprocesser som innefattar lågt 

risktagande och låg personlig relevans för konsumenten. Framställningen av 

samtliga produkter hos influencers kommuniceras likvärdigt och med samma vikt i 

budskapen. Utifrån denna iakttagelse möter låginvolveringsprodukter 

överensstämmande kommunikation som hos höginvolveringsprodukter. Fill (2013) 

menar att låginvolveringsprodukter borde ha kortare budskap och information 

jämfört med höginvolveringsprodukter. Dock uppvisar influensers att 

kommunikationen och den information som tillgodoses är densamma för båda typer 

av produkter. Produkterna och dess symboliska mening hänger ihop med graden av 

involvering och personlig relevans (Fill, 2013). Influencers kommunicerar, som 

tidigare nämnt, att produkterna är en del av deras liv, vilket tyder på att de är 

involverade och i texterna som tillhör bilderna förklaras det hur produkten har 

personlig relevans för dem. Kommunikationen i texterna kan exemplifieras genom 

bilaga 1.8 som innefattar en höginvolverinsprodukt “This little new friend of mine 

aka Minéral 89 is a booster that on a daily basis helps you make the skin stronger, 

keeps it moisturized and gives you a plumping skin.”. Vidare i bilaga 1.3 är det en 

låginvolveringsprodukt där det står “It’s a brand that’s safe to use and has been with 
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me since i was little, and like me, comes from up north.”. Likadant beskrivs det i 

bilaga 2.6 om en höginvolveringsprodukt på följande sätt “Jag är så mycket piggare, 

de mörka ringarna under ögonen är som bortblåsta och hela jag känner mig så 

mycket stramare & fräschare i ansiktet.”. I bilaga 2.9 skrivs det vidare om en 

låginvolveringsprodukt att “Midsommar Glow från Barnängen Founded in 

Stockholm får mig verkligen att tänka på (och längta lite efter) sommaren (solros-

emoji). Doften är alldeles magisk och kroppen får en fin lyster (stjärnor-emoji)”. 

Hos den sista av de olika influencers skrivs det om en höginvolveringsprodukt i 

bilaga 3.7 att: “Jag har valt att använda mig av @naturalcycles sedan T föddes. 

Detta för att jag mår som bäst utan hormoner och vill använda ett preventivmedel 

som är naturligt.”. I bilaga 3.4 kommunicerar denna influencer om en 

låginvolveringsprodukt och hur den har personlig relevans genom att skriva 

“Produkterna är skonsamma och vårdande även för vår lilla 1 åring vilket är toppen 

(tankebubbla-emoji) Alla produkter är parabenfria & gjorda på växtoljebaserade 

råämnen (blad-emoji) så bra!!”. 

Eftersom framställningen av både hög- och låginvolveringsprodukter är 

densamma framställs och upplevs den symboliska meningen för alla produkterna 

som lika viktiga för influencers. Fill (2013) presenterar även att involvering 

påverkas av synligheten i sociala sammanhang. Eftersom båda typerna av produkter 

finns i influencers inlägg är detta ytterligare en anledning som styrker att samtliga 

produkter ökar i graden av involvering och personlig relevans då de framställs på 

samma sätt. Genom att föra ämnen till den publika dagordningen, ett agenda-setting 

skede, menar Palm (1994) att ämnet kan uppfattas vara av stor relevans och påverka 

individers orientering av information. Utifrån första steget i analysen kan de 129 

inläggen som analyserats påvisa att samarbeten med höginvolveringsprodukter 

presenteras mer kontinuerligt i influencers flöde. Utifrån analysen uppvisas mönster 

kring hur låginvolveringsprodukterna smälter in i flödet då de presenteras på samma 

sätt som höginvolveringsprodukterna. Detta kan kopplas till att Fill (2013) menar 

att hög involvering påverkas om den upplevda risken uppfattas som hög och om 

man förstår produktens användning och egenskaper när den är köpt. Eftersom 

influencers presenterar produkterna på samma sätt förklarar och definierar de själva 

risken som likställd. Detta innebär samtidigt att risken kan uppfattas som likställd 

för samtliga produkter bland mottagarna. Influencers presenterar samtliga 
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produkters goda egenskaper, både innehållsmässigt och varför de själva uppskattar 

dem.  

Palm (1994) benämner även att information av hög personlig relevans innebär 

att mottagaren är beredd att bearbeta och hantera informationen som presenteras 

ordentligt. Något som i sin tur medför att mottagaren i större grad tillåter och finner 

sig i informationen och dess budskap som presenteras av en influencer som man ser 

upp till eller vill identifieras sig själv med. Detta gör att influencers höjer 

involveringen och den personliga relevansen för samtliga produkter eftersom de 

hjälper mottagarna att förstå produktens egenskaper redan innan köpet är 

genomfört. Influencers relationsbyggande med följarna bör göra att dem i större 

utsträckning lyssnar, accepterar och litar på vad influencers säger på grund av att 

dessa är av hög personlig relevans för dem. Exempel på detta är inlägg 1.10, 3.6 

och 3.7 där samtliga inlägg presenterar unika fördelar och egenskaper hos 

produkterna. Vidare använder influencers hashtags ofta för att direkt länka till 

företagets Instagram-profil i text eller bild. Något som gör det enklare för 

mottagarna att snabbt beställa produkten eller tjänsten direkt via nätet eller läsa 

vidare om produkten på varumärkets Instagram-konto eller egna hemsida.  

Fill (2013) beskriver låginvolveringsprodukter som köp som sker kontinuerligt 

och därmed menar han att det krävs mindre informationssökning och mental energi 

kring köpbeslutet. Utifrån analysmaterialet och tidigare nämnda upptäckter som 

presenterats kan det dock fastställas att influencers framställer 

låginvolveringsprodukterna jämställt med höginvolveringsprodukter och därav 

stämmer det inte utifrån influencers framställning att man gällande 

låginvolveringsprodukter inte behöver information i samma utsträckning som 

höginvolveringsprodukter. Detta innebär att influencers presentation av samtliga 

produkter inger effekten av högt risktagande och aktiva val då alla produkter har 

unika egenskaper av relevans. Såsom valet av vilket kaffe, knäckebröd eller 

hudvårdsprodukter som influencers använder och varför. Att unika egenskaper av 

hög relevans presenteras kännetecknar istället Fill (2013) som 

höginvolveringsprodukter. Utifrån Fills (2013) definition och influencers 

framställning kan det även diskuteras att höginvolveringsprodukter möter 

låginvolveringsprodukter. Detta eftersom influencers presenterar information om 

samtliga produkter på samma sätt, vilket kan bidra till att mottagarna minskar sin 
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sökning kring höginvolveringsprodukter samtidigt som mottagaren får mer 

information än vad som det finns behov av vid låginvolveringsprodukter.   

Palm (1994) värderar även konsekvenser som än viktigare än något annat när 

det kommer till personlig relevans. Han menar nämligen att saker med hög 

ämnesinvolvering som samtidigt snabbt ger konsekvenser höjer den personliga 

relevansen mest. Utifrån analysen arbetar influencers på detta sätt ständigt då de 

genom sin framställning inger en känsla av att konsekvensen av att fatta rätt beslut 

om produkten är hög. Influencers framställer som tidigare nämnt vardagen som 

perfekt och lättsam tillsammans med produkterna vilket får effekten av att 

produkten kan bidra till den förmedlade känslan i inläggen.  

5.6 Relationer är grundläggande  

Utifrån analysen har relationen till influencers identifierats som en grundläggande 

del av influencers kommunikation. Influencers i sig är personer som mottagarna 

aktivt valt att följa och därav är följarna involverade i det personliga varumärket 

som influencers har. Solis och Breakenridge (2009) menar på att följarna ofta liknar 

influencers själva eller någon som de gärna vill vara. Personliga varumärken är 

beroende av den koppling som finns av uppbyggnaden och utvecklingen av den 

specifika individen och dess profil (Khamis et al., 2016). Detta är något som gör att 

influencers i sig är varumärken som mottagarna har en relation till och därmed är 

emotionellt engagerade i. Barker et al. (2009) menar att genom skapandet av 

involverade mottagare bidrar detta till att dessa är villiga att ha långvariga relationer 

till varumärket.  

Som tidigare nämnt särskiljer inte influencers låginvolveringsprodukterna från 

höginvolveringsprodukterna och därmed kan relationen och den berättelse som 

influencers berättar om sitt liv vara det viktiga för mottagarna. Därav kan strategin 

kring diskuterbarhet föra många ämnen till den vardagliga samtalsagendan (Palm, 

2006). Influencers berättar nämligen ständigt om sin vardag genom att dela och 

berätta om sina liv, genom denotativa tecken som innefattar både symboler och 

samt skriven text. Deras kommunikation kan jämföras som en personlig dialog med 

sina följare och de för en vardaglig ton. Exempel på detta är inlägg 2.4 där denna 

influencer skriver “Ha en mysig söndag!” vidare skrivs det i bilaga 3.2 “Så grymt 

ju & så ni med kan dansa på hemma (två likadana flickor med kaninöron-



 

 45 

emoji)(venus-emoji)”. Samt inlägg 3.5 där denna influencer skriver “Lycka till 

darlings!”. Denna samtalston väcker även emotionella aspekter då de ger en känsla 

av närhet och personlig relevans, något som Palm (1994) menar på är strategier som 

kan appliceras.  

Vidare delger de olika influencers mottagarna delar ut sitt privatliv för att skapa 

en personlig prägel genom att berätta om vardagliga situationer och därmed skapa 

en berättelse i inlägget. Palm (2006) menar på att detta är strategier som han 

benämner som närhet, känslor och berättelser. Exempel på detta är i bilaga 2.1 

“Denna månad har jag & barnen pysslat med deras planteringssortiment (blad-

emoji). Nu väntar vi med spänning tills allt har vuxit klart(solros-emoji)(uppradade 

ränder-emoji).”. Vidare skrivs det i bilaga 1.9 “on the days with the most stress I 

try to make sure I take a break for a quick workout, it helps me deal with the stress 

and my body is so grateful (händer som ber-emoji)”. Även i bilaga 3.1 skriver en 

influencer skriver “Johanna & jag träffades genom jobbet 2014, genom åren har vi 

hållit kontakten sporadiskt fram tills vi bestämde oss för att ses över en kopp kaffe 

& idag delar vi så mycket tillsammans, stort som smått (svart ruter-emoji)”. 

Samtidigt som alla ovannämnda strategier används placeras produkten i denna 

kontext. Inte i ett enda inlägg berättar de olika influencers om priset på produkterna. 

Detta är ytterligare ett argument som visar hur viktig relationen istället är mellan 

influencers och deras mottagare. Influencers säljer därmed in en livsstil och en nära 

koppling till mottagarna inte en produkt eller tjänst med en prislapp på.  

Dagens modernitet skapar nya typer av risker som människor måste hantera 

(Giddens, 1997). Bland annat menar Hayes et al. (2008) att beslut inte tas i 

individuell isolation då detta innebär för hög risk och komplexitet som kan leda till 

misstag. Därav kan det antas att konsumenter lyssnar och förlitar sig på influencers. 

Därför är relationen till mottagarna viktig för influencers då deras kommunikation 

är det som fortlöper deras identitet, livsstil och berättelser. Identiteten är en del av 

berättelsen som individen kan upprätthålla (Giddens, 1997). Detta betyder att 

influencers är medvetna om deras relation till mottagarna och att de arbetar aktivt 

för att underhålla den. Som benämnts i tidigare forskning menar även De Veirman 

et al. (2017) att relationen som influencers har med mottagarna inte behöver vara 

bättre när influencers har ett massivt antal följare. I det empiriska materialet 

framställs relationerna och produkterna på samma sätt av alla influencers och visar 

därmed på att följarantalet inte påverkar hur kommunikationen utformas. Även 
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Solis och Breakenridge (2009) förklarar att de med flest följare inte behöver vara 

de som skapar lojalitet och nya kundrelationer. Därmed uppvisar influencers att 

kommunikationen framställs på ett likvärdigt sätt oavsett följarantal, vilket leder till 

ett resonemang om att företag inte bara behöver vända sig till mega influencers utan 

att micro- och macro influencers kan bidra med samma värde hos målgruppen.  

5.7 Professionalisering  

Analysmaterialet visar på denotativa tecken som tydliggör en professionalisering 

av influencers som ett yrke. Som tidigare nämnt finns det en marknadsföringslag i 

Sverige som har resulterat i att influencers tydligt måste skriva ut vilka inlägg som 

är betalda samarbeten. Bilderna och texterna visar som sagt på eftertänksamhet 

kring placering av produkter och bakgrund. Inläggen har även fokus på olika saker 

beroende på vilken produkt som presenteras, vilket Fill (2013) menar på att genom 

inramning och beskärning kan information centreras utifrån vad sändaren vill 

förmedla. Eftertänksamheten påvisas även i ordvalen som används i många av 

inläggen. Ordet samarbete har varit kontinuerligt återkommande på inläggen och 

andra ordval som köpt inlägg och sponsrat inlägg förekommer inte lika ofta. Detta 

visar på en högre likställdhet mellan influencers och företaget som produkten 

kommer ifrån, framförallt visar det på gemensam nytta för båda parterna. Därav 

framstår inläggen som en gemensam produktion och att influencers är delaktiga i 

beslutet kring vilken produkt eller tjänst som visas upp för mottagarna. Detta 

innebär att influencers använder sin roll som medlare, negotiators (Hayes et al. 

2008). Detta eftersom influencers är en mellanhand både för företag och mottagare. 

Framställningen, framing, av text och symboler som väljs ut av sändaren och 

påverkar mottagarnas uppfattning av informationen (Strömbäck, 2014). Det betyder 

att ordvalet samarbete kan konstruera att influencers är mer delaktiga och skapare 

av innehållet. Influencers upplevs mer engagerade och involverade i varumärket 

och dess produkter vilket visar på så sätt upp vilken positiv bild de har till företaget. 

Detta kan jämföras med att influencers har en hög ståndpunktsinvolvering för 

varumärket (Palm, 1994).  

Ett annat ord som styrker professionaliseringen är ambassadör, vilket förstärker 

att samarbetet mellan influencer och företaget är mer än gemensam nytta för båda 

parter. Framställningen av relationen mellan influencer och företaget kan därav 
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uppfattas som att influencers är eftertraktade av företag och därmed är deras 

identitet och livsstil något företaget vill ska representera dem. Betydelsen av ordet 

ambassadör kan påvisa en att influencers inte bara har rollen som recommenders 

som föreslår vad mottagaren ska göra utan även tar rollen som 

aggregators/communicators som samlar information och delger den till sina följare. 

Hayes et al. (2008) menar på att influencers tar olika roller vid olika tillfällen men 

att det också kan överlappas. Utan att ordet ambassadör uttryckligen beskrivs antar 

influencers rollen som aggregators/communicators då information om de olika 

produkterna eller varumärkena delges och sprids via influencers. Således kan vid 

upprepning av samarbete från specifikt företag antas betyda att influencers är 

ambassadörer för varumärket även om det inte alltid uttrycks i ord.  

Informationen som delges av influencers är en del av deras rekommendationer 

men även en del av deras framställning om kunskapen kring produkten. 

Konsumenter söker idag information från influencers och valet av influencer 

baseras ofta på vilket omdöme de har (De Veirman et al., 2017). Därav är den 

information som delges mottagarna en del av influencers omdöme och innefattar 

kunskap kring produkterna som kan stärka influencers kunskapsuppfattning av 

mottagarna. Känslan som byggs upp kring det personliga varumärket och finns 

kopplat till specifika influencers samt deras samarbeten sedan tidigare påverkar hur 

informationen tolkas av mottagaren, vilket Strömbäck (2014) benämner som 

priming.  

Ytterligare delar som påvisar professionalisering är att i inläggen hänvisar de 

olika influencers till deras bloggar där mottagarna kan få vidare information om 

produkten eller tjänsten. Detta tyder på att de själva anser att deras bloggar verkar 

som deras huvudsida, likadant som företag hänvisar från deras sociala medier till 

deras hemsida. Marknadsföringslagen säger även att det både är varumärket och 

influencers ansvar att båda följer reglerna som är satta samt att båda parter kan 

drabbas om lagen inte följs (Konsumentverket, 2016). Detta påvisar att personliga 

varumärken som driver bloggar eller konton via sociala medier är varumärken med 

eget ansvar precis som företag. Hayes et al. (2008) menar på att sociala medier är 

ett verktyg för att nå ut med budskap och därmed skapas möjlighet för fördjupad 

kunskap via en annan kanal. Instagram verkar därmed som ett smakprov av den 

information som finns på deras huvudsida, bloggen. Inläggen är anpassade utifrån 

mediekanalens funktioner där bild kompletteras med kortare text som beskriver 
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vilken produkt, vilket företag och vad produkten gör. Influencers publicerar en 

attraktiv bild och en text som tillför förstärkning av budskapet. Genom förståelse 

för mediekanalen och dess betydelse kan olika former av personlig påverkan och 

relevans utvinnas (Palm, 1994). Det framställs därav att influencers har en 

medvetenhet kring vad som krävs för att skapa attraktiva bilder och texter på 

Instagram. Influencers är på så sätt den mer attraktiva sändaren och även många 

gånger experten. Ett exempel på detta är att en av dem är ett träningsproffs och en 

annan är ett inredningsproffs. Detta innebär att företag som syns i dessa sociala 

kanaler vill associera sig med dessa värderingar. Det vill säga att det som 

influencers identifierar sig som blir det företaget står för. Detta är något som Palm 

(1994) även redogör för då han talar om att sändaren lämnar över ansvaret till en 

mer attraktiv sändare eller till och med expertsändare istället för att förmedla 

budskapet.  
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6. Diskussion och slutsats 

I denna avslutande del presenteras de slutsatser och diskussioner som analysen har 

resulterat i och vad det innebär för strategisk kommunikation inom digitala medier. 

Slutligen läggs det fram förslag på vidare forskning inom ämnet influencers.  

 

Utifrån den semiotiska analys som genomförts har sponsrade inlägg via Instagram 

analyserats djupgående i syfte att identifiera hur digitala livsstilsinfluencers 

strategiskt kommunicerar och framställer olika typer av produktinlägg. Flera olika 

framställningar och strategier har identifierats varav influencers framställning av 

livsstilar är den första och mest dominerande skildringen i materialet. Livsstilarna 

identifieras i första steget som framträdande myter som präglas av samhällets 

individualistiska syn. Myterna blir vidare en del av den identiteten som influencers 

kommunicerar kring sin livsstil till mottagarna. Därav kan det diskuteras att den 

uppvisande digitala världen framför myterna som existerar i den verkliga världen 

utanför skärmarna. Denna slutsats kan dras eftersom myter är något Rose (2016) 

menar på existerar i samhällets ideologier. Dessa myter som är representerade 

påvisar en disneyfiering. Disneyfieringen framställs genom kommunikation som 

präglas av ett liv som är en drömvärld och ouppnåelig sanning. Detta kan innebära 

att disneyfieringen existerar med hjälp av den digitala världen som ger möjlighet 

till en försköning av verkligheten. Denna verklighet blir influencers personliga 

varumärke som de kommunicerar ut till mottagarna som en realiserbar sanning. 

Denna sanning bygger på att produkterna och därav konsumtion kan leda till ett 

lyckligt liv. Därmed kan influencers trovärdighet och deras autenticitet bli ifrågasatt 

om mottagarna inser att det inte går att köpa ett lyckligt liv.  

De olika influencers använder ett flertal olika strategier för att nå ut med sin 

kommunikation. Strategierna är ständigt återkommande i samtliga inlägg och 

identifieras som upprepningar, produktplacering och likställande kommunikation 

av hög- och låginvolveringsprodukter. Detta uppnås genom användande av 

upprepade denotativa tecken som konstruerar deras berättelse och skapar 
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igenkänning av deras respektive identitet. Detta innebär att företagen som har 

samarbeten med influencers vill vara en del av den påverkande faktorn och de 

upprepande konnotativa meningarna som uppvisar identiteten. Varumärket 

förknippas då med influencers och influencers förknippas med varumärket och 

därmed finner de mervärde i varandra.  

Vidare identifieras produktplacering genom att influencers integrerar produkten 

eller tjänsten som en del av deras livsstil och stärker produktens självklarhet i deras 

vardag genom en ständig berättelse som uttrycker vilka medvetna val de gör. Detta 

visar på en ny typ av produktplacering där uttryckliga samarbeten framställs. Detta 

gör att slutsatsen dras att influencers genom sin kommunikation stärker företagets 

varumärke samtidigt som sitt egna då det uppvisas en gemensam nytta.  

Utifrån ovanstående upptäckter och Fills (2013) definition av hög- och 

låginvolveringsprodukter dras slutsatsen att låginvolveringsprodukter framställs 

likställt med höginvolveringsprodukter. Denna slutsats påpekar att det inte handlar 

om huruvida produkten är av hög eller låg involvering utan det är relationen som 

mottagaren har med en influencer och hur denna influencer upprätthåller relationen 

till mottagaren som är det viktiga. Detta innebär att relationen med influencers är 

den symboliska meningen istället för en ensam symbolik där produkten framträder 

i isolation. Denna slutsats stärks även av Hayes et al. (2008) som beskriver att beslut 

inte tas individuellt då detta medför en hög risk för misstag. Vidare kommunicerar 

influencers inte uttryckligen vad priset på produkten eller tjänsten är utan de säljer 

in en livsstil som mottagarna har en nära koppling till. Solis och Breakenridge 

(2009) menar på att mottagare följer influencers som de själva vill bli 

sammankopplade med. Detta tyder på att relationen är starkt knuten till mottagarens 

identitet genom influencers framställning av deras livsstil och berättelser.  

Professionalisering av yrket influencers har kommit att bli uppmärksammat 

genom det analyserade materialet. Det genomtänkta upplägget av bilder och text 

gör att det upplevs finnas en planerad tanke bakom de inlägg som görs i samarbete 

med produkter och dess varumärke. Influencers inkluderar produkterna eller 

tjänsterna som en del av deras berättelse. Därav kan slutsatsen dras att influencers 

strategiskt kommunicerar de samarbeten som görs. Ordvalen tyder på eftertanke 

och genom att påvisa att det är ett samarbete istället för köpt inlägg dras slutsatsen 

att influencers vill visa på likställd maktplacering med företag. Detta leder vidare 

till slutsatsen att influencers i sin roll som medlare når makt då de både är företagens 
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röst utåt samt skapar en stark relation med mottagarna. Det kan då diskuteras att 

influencers yrke inte är något alla kan utföra och vara framgångsrika inom. Det är 

ett yrke som kräver kommunikativ förmåga för att lyckas anpassa samarbeten till 

den berättelse och drömvärld som uppvisas.  

Avslutningsvis innebär slutsatserna för kommunikatörer att det finns en 

relevans att förstå vilken berättelse som berättas och därefter kunna välja rätt 

samarbeten. Det handlar inte om vilken typ av produkt som ska marknadsföras utan 

om vilken personlig relevans som den har till berättelsen. 

Marknadskommunikationens strategier av produkter och tjänster måste baseras på 

om konsumenter uppsöker information i förhållande till produkten eller vem som 

använder den. Alla relationer som influencers upprätthåller med mottagarna och 

företagen men också mellan företagen och dess målgrupper tyder på hur 

marknadskommunikationen som framställs påverkar vad Public Relations vill 

uppnå. Det vill säga för att kunna skapa och vidmakthålla bra relationer mellan 

organisationer och målgrupper behövs marknadskommunikation, vilket influencers 

blir medlare för. Influencers kan vara lösningen för att integreringen av denna 

marknadskommunikation ska appliceras på ett naturligt sätt. Vad influencers 

representerar för mottagarna drivs av den kommunikationen som framställs utifrån 

relationen och den personliga relevansen. Hayes et al. (2008) förklarar som tidigare 

nämnt att konsumenter lyssnar på vad som sägs av influencers. Kommunikationen 

är det som gör att relationen mellan mottagare och influencers kan upprätthållas och 

därmed påvisar vad de representerar, en medlare med en identitet som bygger på 

relationer och närhet som företag vill vara en del av. 

6.1 Vidare forskning 

Denna studie har byggts upp på observationer kring den empiri som inhämtades 

från influencers. Andra metoder som intervjuer med influencers eller företagen 

skulle ge ett avsändarperspektiv direkt från influencers eller företaget och därmed 

kunna ge en annan synvinkel på kommunikationen. Intentionerna och tankesättet 

bakom varje samarbete hade på så sätt kunnat ge en annan förståelsen kring 

kommunikationen som genomförts. Därav hade även intervjuer med följare till 

influencers kunnat ge inblick i hur de upplever att inläggen påverkar deras 

beslutstagande och vad för tankar de har kring kommunikationen. Avslutningsvis 
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är ett förslag på vidare forskning att göra en komparativ studie där influencers som 

inte faller under kategorin livsstil undersöks och därmed analysera om skillnader 

eller likheter finns i framställningarna.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1.  

8.1.1 Mega influencer  

 
Bilaga 1.1 

 
 

Inlägg: 1.1 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Tvättmedel och sköljmedel från washologi, 
en nalle, vita handdukar, grå handdukar, 
korg, bebiskläder, växt (monstera), vit vägg, 
hög vägglist 

Konnotation:  Detaljrikt, stylat, ekologiska produkter, 
sensitiva produkter, fräscht, spa-känsla, 
barnvänligt 

Konnotation 
text:  

Berättande, produkter som är bra för miljön 
och skonsamt även för små barn, designen är 
en viktig del i valet av tvättmedel, nämner 
sportkläder för att locka de följare som inte 
är föräldrar, visar på kunskap (experthet) om 
att träningskläder normalt tvättas i högre 
grader men att detta medel endast behöver 
ha 30 grader  

Myter:  Perfekt mamma som köper ekologiskt 
tvättmedel till sitt barn, har råd, myten om 
att alla bryr sig om utseende 

 

 
Bilaga 1.2 

 
 

Inlägg: 1.2 Höginvolveringsprodukt 

Denotation:  Alexandra sittandes på sängkanten, rosa 
sidenpyjamas, svart hårband, ansiktskräm i 
handen, kontinentalsäng, växt (monstera), 
vita sängkläder, vitt sängbord, rosa kräm, 
handen i ansiktet 

Konnotation:  Fräschhet, njuter av den kräm som 
appliceras, lyxigt, drömmer sig bort, 
feminin-look 

Konnotation 
text:   

Beskrivande text, varför hon gillar det, 
beskriver känslor, hon är eftertraktad av 
företag då hon får prova nya produkter, 
exklusivt, ger ett intryck av kunskap om 
produkten (expert), inbjudande text  

Myter:  Skönhetsideal, kroppsideal, perfekta 
hemmet, har tid att se bra ut i pyjamas 
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Bilaga 1.3  

 
 

Inlägg: 1.3 Låginvolveringsprodukt 

Denotation:  Alexandra Bring, rund mage, svarta tighta 
kläder, svart ryggsäck med kedja, två 
proteinbars i väskan, matta, öppnad bar i 
handen, vit dörr, vägg, solbränd hy 

Konnotation: Glad, hälsosam, gravid, produkten en del 
av träningsrutinen, har tid att spendera i 
solen, påväg till yoga 

Konnotation 
text: 

Berättande text, historia kring kopplingen 
mellan henne och produkten, ny smak – 
attraktiv influencer, inbjudande, 
övertalande, hänvisar till hennes 
”huvudsida”, motiveringar,  
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Myter:  Att alla vill leva ett hälsosamt liv, 
skönhetsideal, kroppsideal, alla är 
intresserade av att hitta goda proteinbars 

 

 
Bilaga 1.4 

 
 

Inlägg: 1.4 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Finn crisp i två olika paket, två 
knäckebröd ena med avokado och andra 
med keso och örter, skivad apelsin, kaffe, 
orange juice, yoghurt och müsli i en 
glasburk, sked, träbricka/skärbräda, vita 
tulpaner, bok, grå filt, vita sängkläder 

Konnotation: Gott, hälsosamt, mysig morgon, perfekt 
uppställning, färgstarkt, trendigt, 
blommorna ditplacerade 

Konnotation 
text:  

Texten förklarar bilden, inbjudande, 
“besatt” tyder på att hon inte skulle klara 
sig utan finn crisp i sitt liv, nya smaker – 
hon som influencer är eftertraktad som får 
prova nyheter, produkten passar till allt   
 

Myter:  Myten om att alla vill vara hälsosamma, 
det perfekta hemmet  
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Bilaga 1.5 

  
 

Inlägg: 1.5 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Alexandra liggande på solstol, bild tagen 
uppifrån, vävd solsäng, vit dyna, svart 
bikini, solglasögon, vitt golv, pool, turkost 
vatten, två tuber på solsängen, utsläppt hår 
 

Konnotation: Lyx, fräschhet, kroppen säljer produkten, 
solbränd, semester – har råd till det, 
vältränad 
 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, text som säljer, på 
sin favoritplats (i solen), använder alltid 
märket när hon reser till solen, reser 
mycket till soliga platser, produkten är 
naturlig del av bilden 

Myter:  Kroppsideal, skönhetsideal, att alla bryr 
sig om hudvård 

 

 
Bilaga 1.6 

  
 

Inlägg: 1.6 Höginvolveringsprodukt  

Denotation: Alexandra sittande på stol, utsläppt hår, 
mörkblå/svarta jeans, vit t-shirt med text, 
svart stol i stål, grovt trägolv, olika böcker, 
arbetsplats, arbetsyta i marmor, dator, 
ljuslyktor, vita väggar, svart lampa, blad 
från växt 

Konnotation: Produkten en del av ”henne”, lyx, fräsch, 
stel position, opersonligt, dyra 
inredningsdetaljer – iMac, Skultuna 
ljusstakar, trägolv, tröjan sticker inte ut 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, historia om texten 
på tröjan skapar personlig koppling och blir 
inbjudande, kopplar texten till hennes liv, en 
del av vad hon står för, visar vilka produkter 
hon gillar mest “haul” på instastorys, pekar 
på varför man ska välja det varumärket, 
använder “the whole site” visar på att hon 
vill trycka på att det inte bara är delar av den 

Myter:  Kroppsideal, skönhetsideal, det perfekta 
hemmet,  
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Bilaga 1.7 

 
 

Inlägg: 1.7 Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Milkshake, glasburk med handtag, choklad, 
mjölk, munk, grädde, chokladsticks, 
kokostopp med choklad utanpå, svart/vit 
randiga sugrör, svart klocka med 
gulddetaljer, hund som tittar upp från 
golvet, vitlaserat fiskbensparkett, 

Konnotation: Lägger tid på att göra avancerad milkshake, 
lyxig, smaskig, extraordinärt, produkt del av 
bild, del av hennes vardag och liv – hunden, 
lyxig dryck, klockan 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bilden genom att vara 
förklarande, text som säljer, älskar 
produkten, följarna som inte bor i Sverige 
försöker hon tilltala genom att påpeka fri 
frakt 

Myter:  Det perfekta hemmet, alla bryr sig om 
märken 

 

 
Bilaga 1.8 

 
 

Inlägg: 1.8 Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Alexandra stående utomhus, tittar mot 
horisont, uppsatt hår i knut, bara axlar med 
vit morgonrock om bröstet, håller i en 
turkos produkt, räcke bakom, står vid 
turkost vatten, solsken, smal kropp 

Konnotation: Värme, utomlands, lycklig, dyr 
ansiktsprodukt, fin hy efter att ha använt 
den, spa-känsla, onaturlig plats för 
ansiktsvård, renlighet, smal 

Konnotation 
text:   

Text förklarar bild, historia bakom, 
motiverar varför produkten är bra för och 
att det är en del av hennes rutiner, hänvisar 
till sin blogg, likställer produkten som en 
vän – mer än en produkt, hon vet vad hon 
pratar om (expert)  

Myter:  Skönhetsideal – alla bryr sig om vård av 
huden, kroppsideal 
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Bilaga 1.9 

  
 

Inlägg: 1.9  Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Alexandra stående från sidan vid vitt 
räcke, inomhus, svart golv, kakigröna 
träningsbyxor med svarta detaljer, svart 
linne, utsläppt och lockigt blont hår, 
ventilationssystem och rör i bakgrund, 
dricker shake, solbränd hy 

Konnotation: Vältränad kropp, stylat hår, renlighet, 
exklusiv lokal, ”på språng”, god dryck 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bilden, beskrivande 
historia, väldigt säljig text, varför hon 
tränar, trendsättare då hon förhandsvisar 
ny kollektion, visar på att hon vill säga att 
alla hinner träna om de bestämmer sig för 
att ta sig tiden till det,  

Myter:  Kroppsidealet, skönhetsidealet, myten om 
att alla vill leva ett hälsosamt liv och har 
tid till att göra det  

 

 
Bilaga 1.10 

 
 

Inlägg: 1.10 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Alexandra sittandes på trädäck, turkos strand 
i bakgrunden, blå himmel, grön palm, svarta 
träningsskor, svarta träningsshorts, svart 
topp, uppsatt hår i hästsvans, vikter, dricka, 
kokosnötter, blommor, drickandes på en 
drink i annans glas, sugrör, röd blomma 

Konnotation: Vacker omgivning, utomlands (paradis), 
perfekta kroppen, kroppen säljer in 
produkten, hälsosam träning, dricker 
Gainomax efter träning – återhämtning, 
tränar på semestern,  

Konnotation 
text: 

Texten förklarar vad hon dricker, skryter om 
att hon alltid dricker det i ett paradis – 
skämtsamt? Påpekar egenskaperna hos 
produkten, hon dricker den i lyx - där alla 
vill vara, alla kan vara där om man dricker 
den 
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Myter:  Kroppsideal, träningsideal, alla vill leva ett 
hälsosamt liv 
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8.2 Bilaga 2.  

8.2.1 Macro influencer  

 
 
Bilaga 2.1 

 
 

Inlägg: 2.1 Låginvolveringsprodukt 

Denotation:  Vit bakgrund, lerkruka, jord, rosa spade, 
naturfärgad påse med blommor på 
etiketten, flera mindre påsar med olika 
mönster (morötter, bönor, rädisor, solros, 
blommor, sallad, ärtor), grön kratta, 
ljusblå spade, mindre kartongkrukor, blå 
plastlåda med flera hål, etiketter i kartong 

Konnotation: Redskapen och påsarna är upplagda i 
mönster, inbjudande till trädgårdarbete, 
färggrant i nedtonade färger, pyssligt, 
behövs mycket grejer för plantering 

Konnotation 
text:  

Text förklarar bild, historia om hur det är 
personligt viktig med produkten, 
ambassadör - positiv bild, hedersuppdrag, 
motiverar varför hon gillar det, hänvisar 
till bloggen, spenderar tid med barnen 

Myter Perfekta och idealiska kärnfamiljen, hur 
man är den perfekta mamman, hemma 
med barnen 

 

 
Bilaga 2.2 

 
 

Inlägg: 2.2 Höginvolveringsprodukt  

Denotation: Johanna blundar, vitt kakel i bakgrunden, grönt 
blad, rosa morgonrock, blött och lockigt hår, 
handen nuddar pannan, vita prickar i ansiktet, 
håller i en guldig burk med vit kräm, ljusbrun 
hy, 

Konnotation: Vackert ljus, fina perfekta “pluppar” i ansiktet, 
exklusiv ansiktskräm, ser ut som hon njuter av 
att applicera krämen, exklusivitet, fint perfekt 
vitt kakel, spa-känsla 
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Konnotation 
text:  

Har tid med att ta egen tid till ansiktsvård, 
produkten ger henne energi, magisk produkt 
som inte bara är bra för huden men också luktar 
gott, en del av hennes vardagliga rutiner, 
hänvisar till bloggen.  

Myter:  Skönhetsideal – alla vill ta sig tid till vård av 
ansiktet, det perfekta hemmet 
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Bilaga 2.3 

 
 

Inlägg: 2.3 Höginvolveringsprodukt 

Denotation:  Torkade bruna löv på marken, bananträd 
med gröna bananer, gröna/gråa 
metallpinnar, Johanna ler, lätt lockigt hår, 
gult hårband, vit tröja med gul banan och 
texten “bananaaa”, jeansshorts, mörkt skärp, 
ljus hud, rosa solglasögon, ljusa hängande 
örhängen, vita sneakers, en tjej, ler, lockigt 
ljust hår, vit tröja med en gul banan och 
texten “bananaaa”, ljusa jeansshorts, rosa 
solglasögon, rosa hårband, ljus hud, en 
kille, svart keps bak och fram med gult 
märke, svarta shorts, vit tröja med svart 
tryck Adidas, vita skor, äter banan, kvinnan 
och tjejen håller i en banan 

Konnotation:  Är på semester, glädje, familj, uppställd 
bild, bilden är produkten (platsen), barn 
med i reklam, varmare breddgrader, barnen 
ser snälla/glada/nöjda ut 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bilden, berättelse om 
familjen, intresseväckande, häftig 
upplevelse, kommer uppleva fler saker då 
det finns gott utbud i La Palma 

Myter:  Perfekta och idealiska kärnfamiljen, den 
perfekta mamman som hittar på saker med 
familjen, har samma tröja som sina barn 

 

 
Bilaga 2.4 

  
 

Inlägg: 2.4 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Ljust trägolv, ljusrosa vägg, vit vägg, vitt 
fönster, vit matta, vit kruka med träd och 
gröna blad, träkrok, svart sladd, glödlampa, 
två tavlor med formen av bebisar i svartvitt, 
vit stol, rosa pläd, vitt sidobord, svart kruka 
med glest träd, mörk burk med beige etikett, 
vit sitpall med guldig botten, stor kartong 
med texten “matsmart”, två barn som ler, 
lockiga i håret, Johanna sitter ner, platt hår, 
grå kavaj, vit tröja, mörka byxor, yes påse, 
havre fras kartong, sun russinburk, kartong 
med skittles, påsar med skittles, proteinbars 
kartong, ariel kartonger, spagetti paket, 
påsar matric pasta, mörk flaska, burkpaket 
extra, paketerade tandborstar, 
tandkrämskartonger, flaska solkräm, påse 
café, kartong som är turkos och beige/grå, 
större mörk burk med mörkröd etikett, 
tidningsställ med tidningar i, solljus 

Konnotation:  Stylat, glada, perfekt upplagda varor, enkla 
saker som alla behöver i hemmet, vanlig 
familj som tvättar/diskar, visar tydligt att 
kända märken går att handla på matsmart, 
produkten en del av bilden, en naturlig del 
av vardagen, glada barn och mamma 

Konnotation 
text:  

Text förklarar bild, motiverar hennes val, 
miljömedveten, hon vet vad hon pratar om 
(expert), exceptionell butik, hänvisar till 
bloggen, pratar till mottagaren  

Myter:  Perfekta och idealiska kärnfamiljen, myten 
om hur man är den perfekta mamman, det 
perfekta hemmet, hemma med barnen 
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Bilaga 2.5 

 
 

Inlägg: 2.5 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Snö i bakgrunden, bruna grenar, skogsområde 
med björkar, en person (man) med svart 
jacka, rosa luva, svart mössa, Johanna har 
rosa fluffig jacka, röd mössa med boll, beige 
stickad tröja, blundar, de håller om varandra, 
lätt rosa händer, blombukett med rosa, lila, 
röda och gröna blommor/växter 

Konnotation:  Kärlek, vacker och dyr bukett, hon har fått 
blommorna av honom, uppställt, produkten en 
del av bilden, en naturlig del av vardagen 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, historian bakom - 
kärlek, väldigt säljig text, varför hon gillar det 
- vackra blommor gör en glad, hon vet vad 
hon pratar om (expert) - fått känslan innan, 
ska inte bara ge blommor på alla hjärtan utan i 
allmänhet,  

Myter: Perfekta och idealiska kärnfamiljen  

 
 

 
Bilaga 2.6 

  
 

Inlägg: 2.6 Höginvolveringsprodukt 

Denotation:  Vitt kakel, silverfärgad krok, beige band 
med grå “kloss”, rosa rock med svart text, 
med svart ram och detaljer, två ljus i glas, 
rosa handduk, 3 burkar/flaskor som är 
mörkröd och guldkork/lock och guldig text, 
rosa burk med guldlock, vit tub med guldig 
kork och guldtext, marmorskiva, 

Konnotation: Vackra färger neutrala, perfekt upplagt, 
mysig stämning, känsla av spa kväll, 
produkten en del av bilden, en naturlig del 
av badrummet, dyrt material 
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Konnotation 
text:  

Text förklarar bilden, Historia om hur 
produkten nu är en del av hennes rutiner, 
motivering, chockerande bra så räcker inte 
med bra för henne, hon vet vad hon pratar 
om (expert), hon tar sig själv egentid från 
resten av familjen, hänvisar till bloggen 
 

Myter:  Skönhetsidealet, det perfekta hemmet 
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Bilaga 2.7 

 
 

Inlägg: 2.7 Höginvolveringsprodukt 

Denotation:  Ljust trägolv, vita väggar, två ramar, en tavla 
med formen av ett barn, tidningsställ 3 st 
svarta, 3 st tidningar, ljusrosa blommor med 
gröna blad, svart box med vit bakgrund “But 
first coffee”, mörkblå pall med guldbotten, 
vitt bord, kronljus i en box, Johanna ler, vit t-
shirt, blå/vit randiga byxor/kjol, platt hår, vita 
sneakers, håller i vit kopp, svart sladd med 
stor glödlampa på en krok 

Konnotation:  Glad, perfekta dagen, fräscha och somriga 
kläder, stylat, hemtrevligt, stilsäkert, 
produkten en del av bilden, en naturlig del av 
vardagen, färska blommor, detaljrikt hem 

Konnotation 
text: 

Texten kompletterar bilden, väldigt säljig text, 
mystik med att inte avslöja vilket plagg som 
finns inne, ger en hälsning till följarna - pratar 
som om man känner varandra  

Myter:  Kroppsidealet, skönhetsideal – bryr som on 
det yttre, det perfekta hemmet  

 
 

 
Bilaga 2.8 

 
 

Inlägg: 2.8 Låginvolveringsprodukt 

Denotation:  Vit bakgrund, träbräda, skalad morot, halvt 
granatäpple, två glas med ljusorange dryck, 
granatäpplekärnor, kryddburk 
“kardemumma”, morotsstav i varje glas, 
nötter, guldig ljusstake med guldigt löv, 
glaslykta, grönt löv 

Konnotation:  Fina färger, vackert upplagt, produkten en 
del av bilden, en naturlig del av vardagen, 
nyttigt, lyxigt, färsk frukt och grönt 

Konnotation 
text:  

Text förklarar bild, inbjudande text, påvisar 
egenskaper, hänvisar till bloggen, 
professionalitet, hon vet vad hon pratar om 
(expert) - hon har provat många, talar till 
mottagaren  

Myter:  Det perfekta hemmet, alla vill leva ett 
hälsosamt liv 
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Bilaga 2.9 

 
 

Inlägg: 2.9 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Vitt glansigt kakel, grå balja, skum, rosa 
rosor, rinnande vatten, flaska med orange 
innehåll silverkork, silverkran, grön växt, vit 
morgonrock, Johanna är lutad över vattnet, 
uppsatt hår, ler, ljus hy, 

Konnotation:  Ljust, mysigt, fint, härligt, dofter, produkten 
en del av bild, men sticker ut, fint hem, 
uppställt, spa-känsla, lyxighet, renlighet 

Konnotation 
text: 

Text kompletterar bild, beskrivande och 
berättande text, sommarkänsla, magisk doft, 
egenskaperna nämns, kunskap om produkten 

Myter:  Det perfekta hemmet, skönhetsideal 

 
 

Bilaga 2.10 

 
 

Inlägg: 2.10 Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Mönstrad bakgrund (påslakan) i vitt och 
beige, grå prickig filt, vit rand upptill, svart 
ram med vit text “black friday weekend”, 
vitt och svart tyg, svart klocka i en box, vit 
stjärna, ljusslinga, 3 chokladdoppade kakor; 
kringla, stjärna, hjärta, glas med mörk 
dryck, locket av en box, vit tallrik med 
guldkant, gråa stickade strumpor, stickad 
tröja, beige/rosé armbandsklocka, 
roséarmband 

Konnotation:  Mysigt, upplagt, stylat, juligt, produkt på 
flera ställen, smälter in i bilden, lyxig att ha 
möjlighet till många klockor 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, beskrivande av 
köpprocessen, hänvisar till varumärkets 
hemsida i sin egna profil, när hon firar så 
unnar hon sig en klocka, ännu bättre än bra, 
talar till mottagaren  

Myter:  Det perfekta hemmet, Kroppsideal 
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8.3 Bilaga 3.  

8.3.1 Mikro influencer  

 
 
Bilaga 3.1 

 
 

Inlägg: 3.1 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Susan till höger, annan tjej till vänster, tittar 
på varandra och ler, håller båda i vars en 
kopp kaffe, tjej vänster: utsläppt hår, röd 
tröja, Susan: gul tröja, utsläppt hår, Nescafe 
lyx paket på bordet, fat med 
bullar/kakor/fikabröd, på bordet, öppen 
tidning på bordet med inredning i, 
genomskinlig vas med eukalyptus och 
grenar i, annan vas med svartfrostat glas 
suddig snittblomma nära, grå vägg, sex 
svart/vita tavlor på väggen, stora fönster, 
ljuskrona i guld, 

Konnotation: Vänner som sitter och fikar, njuter av 
tillvaron, fika från konditori, snittblommor, 
vardagslyx, spela på namnet Nescafe LYX, 
detaljerad inredning, produkten smälter in i 
bilden, lycka, goda vänner 

Konnotation 
text: 

Text kompletterar bild, Historia bakom, 
beskrivande och berättande text, hon lägger 
inte tillräckligt med tid på vänskap annars, 
produkten är livsviktig 

Myter:  Skönhetsideal, det perfekta hemmet 

 
 
 

 
Bilaga 3.2 

 
 

Inlägg: 3.2 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Susan stående med ett barn på axlarna, röd 
tröja, blå jeans, ler och tittar in i kameran, 
barn tittar in i Tv, senapsgul tröja skymtar 
ett mönster, beige byxor med panda mönster, 
mörkblå tv-skänk med runt mönster, svartvit 
bricka, två svarta lådor med marmormönster, 
böcker med svart/vit randig kant, ljushållare 
vit med mönster av huvud i, stor Tv på 
väggen, vit dörr, betonggolv, grå väggar 

Konnotation:  Glad och dansar, barnet är mer intresserad 
av TVn, hennes liv är dansande lätt “livet 
leker”, dyr inredning och dekorationer 

Konnotation 
text: 

Text förklarar bild, berättande historia, 
väldigt säljig text - “besatta”, perfekt, roligt 
för hela familjen, dansa hemma, hon vet vad 
hon pratar om (expert), rörelse tillsammans 
med tv tittande är extra bra, just nu pekar på 
att det är tillfälligt, talar till mottagaren, tittar 
på programmet dagligen  

Myter Perfekta och idealiska kärnfamiljen, den 
perfekta mamman, skönhetsidealet, det 
perfekta hemmet, hemma med barnen 
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Bilaga 3.2.1 

 
 

Inlägg: 3.2.1 Låginolveringsprodukt 

Denotation:  Två barn tittar in i TVn, senapsgula tröjor, 
begie byxor med panda mönster, mörkblå 
tv-skänk med runt mönster, svartvit bricka, 
böcker med svart/vit randig kant, 
ljushållare vit med mönster av huvud, grå 
vas, svart låg lampa i svart glas, stor Tv på 
väggen, filmer på TVn, tecknad header, 
texten ”moveit!” 

Konnotation:  Syskon som är intresserade av vad som 
händer på tv, fina vaser/lampor kring barn 
tyder på att de är ersättningsbara, stor tv - 
visar på bra ekonomisk ställning, dyr 
inredning, matchande syskon tyder på att 
det är inga kläder som de har ärvt av 
varandra, glada barn, aktiva barn 

Konnotation 
text:  

(Samma som bilaga 3.2) text förklarar bild, 
berättande historia, väldigt säljig text - 
“besatta”, perfekt, roligt för hela familjen, 
dansa hemma, hon vet vad hon pratar om 
(expert), rörelse tillsammans med tv 
tittande är extra bra, just nu pekar på att det 
är tillfälligt, talar till mottagaren, tittar på 
programmet dagligen 

Myter:  Perfekta och idealiska kärnfamiljen, den 
perfekta mamman, det perfekta hemmet 

 

 
Bilaga 3.3 

 
 

Inlägg: 3.3 Höginvolveringsprodukt  

Denotation: Spegel vas, snittblommor (vita och röda), ljus 
i glaslyktan, ljushållare i guld med “båge”, en 
för värmeljus, en för kronljus, spegelbricka 
med svart ram, vit kamera, svart marmorbord, 
matta ljusgrå, grå soffa, exklusivt med guld, 
glänsande vas, dyr kamera, marmor, 
snittblommor 

Konnotation:  Dyr kamera som är en del av inredningen, 
dyr/lyxig, har tid att polera vaser, organiserad 
spontanitet, tillgjort, perfekt, svårt att koppla 
syfte till kameran, färska blommor 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, beskrivande, 
egenskaperna påpekas, hon vet vad hon pratar 
om (expert), övertalning, passar alla - 
produkten 

Myter:  Det perfekta hemmet,  
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Bilaga 3.4 

 
 

Inlägg: 3.4 Låginvolveringsprodukt 

Denotation:  Ett barn i badkar, badkar med tassar, 
silvrig kran, skum, leende, badrum med 
vitt kakel på väggarna och vitt/svart 
mönstrat golv, ljust mönstrad handduk, 
två tvål - grönt och orange, vita blommor 
liggandes på handduken,   

Konnotation: Exklusivt badrum, glatt barn, finare 
handdukar, färska blommor, produkten 
ser ut som en del av rummet,  

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, historia, 
omtänksam mamma, övertygande text, 
hon vet vad hon pratar om (expert), 
uppger egenskaperna, man får allt i ett 
fast, används av alla i familjen  

Myter:  Hur man är den perfekta mamman, det 
perfekta hemmet, tar hand om barnen 

 
 

 
Bilaga 3.5 

 
 

Inlägg: 3.5 Låginvolveringsprodukt 

Denotation: Tallrik med frukost bestående av smoothie 
bowl, kiwi, kokos, blåbär, passionsfrukt, 
jordnötssmör, fröer, blått motiv på tallriken, 
rosa guldkant, glas på fot med orange dricka i, 
flaska som ligger bredvid, filt under tallriken, 

Konnotation: Nyttigt, frächt, dyra ingredienser, hälsosamt, 
färska frukt/bär, lyxighet 

Konnotation 
text: 

Text kompletterar bild, hon vet vad hon pratar 
om (expert), beskriver egenskaperna, bättre än 
bra, målande text, önskar följarna lycka till på 
personlig nivå  

Myter:  Det perfekta hemmet, alla vill leva ett 
hälsosamt liv,  
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Bilaga 3.6 

 
 

 
 

Inlägg: 3.6 Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Vita blommor två liggandes på bordet, två i 
vas, två flaskor med pipett, en flaska med 
olja, en med rosa innehåll, svart bok, vit bok, 
vas, svart glasbord, säng med vita sängkläder 
i bakgrund, grå vägg, vitt tak,  

Konnotation: Dyra möbler, perfekta uppställt hem, stylat, 
ge upplevelse av inredningstidning, dyrt, 
exklusivitet, putsat, fräscht, dyra detaljer, 
färska blommor, produkten smälter in men 
onaturlig placering av produkten,  

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, historia bakom, 
nämner barnen – känslor, egenskaperna 
presenteras, beskrivande ordval, hon vet vad 
hon pratar om (expert), hedrad att få testa 
produkten, 

Myter:  Det perfekta hemmet, skönhetsidealet, hur 
man är den perfekta mamman,  

 

Bilaga 3.7 

 
 

Inlägg: 3.7 Höginvolveringsprodukt  

Denotation: Susan sittandes i en grå soffa, vit 
morgonrock, håller i mobil och termometer, 
guldig rund vas med rosa/vita blommor och 
eukalyptus, spegelbord, kaffe i glas, grå 
vägg, industri fönster med svart kant, vita 
fönster, solljus, soffa, gråa kuddar, blå 
kuddar, två svart/vita tavlor, 

Konnotation:  Vackert hem, perfekt morgon, färska 
blommor, exklusivt, onaturlig placering av 
produkt, ser ut att smälta in i situationen, 
tillfixad – stylad,  

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, nämner barnen, 
beskrivande av egenskaperna i produkten, 
väldigt detaljerad information och kunskap 
om produkten(expert), trycker på 
demokratiska rättigheter, beskriver det 
negativa - visar på faktiskt kunskap 

Myter:  Det perfekta hemmet, att alla vill leva ett 
hälsosamt liv,  

 

 



 

 71 

 
Bilaga 3.8 

 
 

Inlägg: 3.8 Höginvolveringsprodukt  

Denotation:  Susan med två barn sittande på golvet, 
bekväma kläder: lila och rosa, barndetaljer, 
beige matta, grå väggar, grått minikök, grå 
spjälsäng, vita lampor med utseende av 
halvmåne och kanin, luftballong, 
kaninspegel, tavlor på väggen, två 
“resväskor” i grått/vitt med gulddetaljer, 
träbord, pussel på bordet 

Konnotation:  Perfekt barnrum, stylat, ger upplevelse av 
inredningstidning, exklusivitet, mysstund, 
barnen har roligt, uppställt, rikligt sminkad 
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Konnotation 
text: 

Text kompletterar bild, berättande text, 
extremattribut, barnen en del av upplevelsen, 
självständiga i valsammanhang,  

Myter:  Den perfekta kärnfamiljen, hur man är den 
perfekta mamman, det perfekta hemmet, 
skönhetsidealet 

 

 
Bilaga 3.9 

 
 

Inlägg: 3.9 Höginvolveringsprodukt 

Denotation: Träpanel, vita listor, grå soffa, grå pläd, 
mörkgråa/ljusgråa kuddar, grön kudde, 
guldig bricka, glasskål, pepparkakshjärtan, 
mörkblå pall med spegelskiva, guldig vas, 
blombukett i lila och orange, grå/blå 
skimrande matta, svartvit randig kopp med 
guldhandtag, Susan sittandes på mattan, 
mörkhårig med ljusa slingor, guldhalsband, 
stödjer huvudet på höger hand, tatuering, 
silverring, beige tröja + byxor, beigea 
fluffiga skor, målade naglar i grått, 
uppslagen tidning, grått golv 

Konnotation: Dyra möbler, perfekta hemmet, stylat, ge 
upplevelse av inredningstidning, dyrt, 
exklusivitet, mysigt, rent, hon är tillfixad, 
stylad, sminkad 
 
Samarbetet används även i annat inlägg 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, övertalning, 
informativ, kopplar samman jul med mys, 
viktigt med utseende, hänvisar till Lindex 
hemsida 

Myter:  Skönhetsidealet, det perfekta hemmet  
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Bilaga 3.10 

 
 

Inlägg: 3.10 Låginvolveringsprodukt  

Denotation:  Ljus marmorskiva, vita fönster, trägolv, vit 
panel, vit vas, mörk ljusstake med ben, 
bubblig glasvas med blombukett med rosor, 
eukalyptus, tistlar i vitt/ljusrosa/grönt, 
guldig dekoration 

Konnotation: Färska blommor, vackert hem, dyr 
inredning, Vas från Svenskt tenn, perfekta 
hemmet, produkten en del av hemmet, 
sticker ut med färg 

Konnotation 
text:  

Text kompletterar bild, historia, positiva 
attribut, menar på att alla uppskattar 
blommor,  

Myter:  Det perfekta hemmet,  
 

 

 
 
 

 

 

 


