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Instagramkonton där föräldrar exponerar sina barn blir allt vanligare och allt mer populära. 

Detta kräver att barnen framställs på ett vis som är tilltalande för mottagarna. Denna uppsats 

ämnar att påvisa detta fenomen genom att granska hur två av de mer uppmärksammade 

svenska Instagrampersonligheterna i form av Penny Schulman respektive Naomi Ljungqvist 

framställs på Instagram.  

 

Målet är att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som är grundad i 

semiotiska teorier. Genom dessa teorier vill vi utläsa hur framställningen av dessa barn ser ut 

samt hur de förhåller sig till de enligt Barthes (1973) rådande mytbildningar som existerar 

kring barn och familjeliv. För att kunna genomföra analysen kommer vi utgå från Hallidays 

teorier kring agent och aktion, konnotationer och denotationer samt mytbildningar. 

 

Resultatet vi fann var att de bägge barnen innehar liknande karaktärsdrag men med olika 

förhållningar till de kulturellt rådande myterna kring barn och familjeliv. Penny Schulman 

upplever vi som mer avvikande från den traditionella myten om barn då hon har ett 

självständigt agerande och inte är en passiv agent. Naomi Ljungqvist samspelar desto oftare 

med sin mor Johanna och stämmer därmed bättre in på den traditionella uppfattningen om 

barn som en del av en familj och inte en självständig individ. Utifrån vår analys kan vi se 

tydliga skillnader i hur analysobjekten bryter sig ifrån den klassiska bilden om barn som en 

passiv agent. I det analyserade materialet ser vi istället en nybildad familjemyt där barnet och 

dess utveckling samt anpassning till vuxenlivet presenteras.

Sökord: Instagram, Barn, Framställning, Mytbildning, Micro-Celebritet, Relevance 
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ABSTRACT 
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content analysis from a semiotic perspective of two Swedish Instagram accounts 
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Instagram accounts where parents are exposing their children are in today’s society a 

common sight as well as a popular phenomenon. This requires a depiction where the children 

are appealing in the eyes of the recipients. Our thesis will examining the phenomenon 

through an analysis of two well known swedish Instagram personalities being Penny 

Schulman and Naomi Ljungqvist and how they are depicted on Instagram.    

 

The goal is to implement the study with the help of a qualitative content analysis which has 

its base in semiotic theories. Through these theories we want to study the depiction of these 

children and how they relate to the - according to Barthes (1973), existing mythologies 

regarding children and family life. To be able to perform this study we will originate from 

Hallidays theories regarding agency in action, connotations and denotations and finally 

mythologies. 

 

The conclusion we reached was that both of the children have similar traits of character but 

with different suspension to the prevailing myths of children and family life. We find Penny 

Schulman to be more divergent from the traditional myth of children since she is acting more 

independent and not as a passive agent. Naomi Ljungqvist on the other hand is seemingly 

more dependent of her mother and therefore fit better into the traditional perception of 

children in a family context. Based on our analysis we can see clear differences in how the 

analyzed children are breaking from the traditional view of children as passive agents. In the 

analysed material we can see a new myth regarding family taking form where the children 

and their development is presented together with their adaption to adulthood.   

Keywords: Instagram, Children, Depiction, Mythologies, Micro-Celebrity, Relevance 

Theory, Semiotics 
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1. Inledning 

Sociala medier är i dagens samhälle en attraktiv plattform som ger dess många användare 

möjligheten att nå ut till och interagera med en bredare publik än vad som tidigare varit 

möjligt. Materialet som publiceras är trots den offentliga plattformen mer privatiserat då det 

är användarna som skapar sitt egna innehåll och mottagarna själva som har valt att 

konsumera det. Detta har öppnat upp möjligheten för forum där familjer och individer kan 

interagera med varandra och dela med sig av sin vardag. Centralt för denna interaktion har 

barnen varit då det via dessa forum vuxit fram nya möjligheter att dokumentera barnens 

uppväxt och betydelse för familjen. Genom detta fenomen har Penny Schulman och Naomi 

Ljungqvist båda vuxit fram till att bli välkända karaktärer. Dessa flickor är två charmiga små 

barn som exponeras i gulliga och lättsamma videoklipp och de har visat sig vara ett säkert 

kort för att få gott om “likes” och nya följare till föräldrarnas konton. Allt eftersom klippen 

sprids ökar också barnets publicitet och dess medföljande kändisskap. Materialet med dessa 

barn behöver därmed framställas på ett vis som fångar uppmärksamhet och intresse bland 

Instagrams många användare. Med detta sprids också en bild av hur familjen och barnen 

skall vara – en mytbildning kring barnen. Den traditionella myten pekar på ett välmående 

barn som en symbol för en välmående familj och därmed en bekräftelse på föräldrarnas 

uppfostran då barnen anses vara en passiv agent. Det blir därför intressant att granska hur 

dessa barn framställs gentemot vad man kan förvänta sig av ett barn inom vårt rådande 

kulturella kontext.  

 

Vi kommer i vår studie att fokusera på två videoklipp och två bilder från vardera 

Instagramkonto. Utifrån semiotiskt grundade teorier placera dessa barn inom de för oss 

rådande mytbildningar som finns kring barn och familjeliv. Genom att analysera hur detta 

material är uppbyggt hoppas vi kunna uttala oss om hur Penny Schulman och Naomi 

Ljungqvist faktiskt framställs utifrån de rådande föreställningarna kring barn och familj. 

 

Studien grundar sig därmed i problemet att föräldrarna är tydligt involverade i det konto där 

barnen exponeras. Vi vill genom en analys grundad i semiotiska teorier tydliggöra de 

denotationer, konnotationer och mytbildningar barnen ger uttryck för inom dessa bilder. 

Syftet är därmed att kunna redovisa ett resultat för hur dessa barn framställs. Analysobjekten 

Penny och Naomi är valda på grund av deras odiskutabla popularitet samt deras liknande 

karaktärsdrag, såsom hög energi och stark karisma i sin utstrålning. Att det är likheterna som 

binder ihop dessa barn som analysobjekt gör även att olikheterna blir mer intressanta att 

undersöka närmare, då vi där hoppas kunna säga något om mediet Instagrams innebörd för 

hur dessa personligheter framställs. Förhoppningen är därtill att kunna återkoppla till 



4 
 

föräldrarnas betydelse för barnens framställning i en av avslutande diskussion kring 

analysens resultat. Här kommer också etiken kring föräldrarnas medverkan och påverkan i 

dessa sociala medier diskuteras. Innehållet som publiceras på dessa barn är inte 

nödvändigtvis det stora dilemmat utan snarare det faktum att föräldrarna exponerar sina 

barn så kontinuerligt för hundratusentals följare varje vecka.  

 

 Uppsatsens Disposition 

För att kunna analysera framställningen av Penny och Naomi på Instagram behöver 

materialet först brytas ner i olika delar. Efter inledningen fortföljer undersökningen under 

sju kapitel. Först och främst går vi igenom bakgrunden till studien och där presenterar vi 

även studiens analysobjekt, därefter förklarar vi studies syfte och dess tillhörande 

frågeställningar för vad undersökningen är ämnad att försöka besvara. Syfte och 

frågeställning följs därefter upp av en överblick av den tidigare forskningen kring såväl barns 

framställning som mediet i sig. Genom att presentera rådande forskningsläge kan vi lättare 

definiera vår undersöknings ramverk och påvisa det kunskapsgap vi ämnar att försöka fylla. I 

det femte kapitlet presenterar vi det teoretiska ramverk vi förhåller oss till. Teorikapitlet 

består av fyra övergripande teorier där bland annat teorin kring semiotik är dominerande 

med 4 underkategorier. Kapitel sex klargör vilka metoder vi har valt att använda och hur de 

ska brukas samt det material som skall undersökas. I kapitlet redovisas motiveringar till de 

valda metoderna och urvalet av material att analysera. I nästkommande kapitel sju redovisas 

hur vi med hjälp av de utvalda metoderna analyserade materialet och vilka resultat det ledde 

oss till - det utvalda materialet kommer redovisas i både löpande text men även som bilagor. 

Med bilagorna tillkommer även en begreppslista för att tydliggöra vissa av de begrepp 

rörande Instagram som vi kommer använda oss av i analysen. Åttonde och sista kapitlet 

kommer att bestå av våra egna tankar och reflektioner kring de resultat vi har uppnått i vår 

analys. Dessa resultat diskuteras i relation till våra utvalda teorier och det är här vi 

presenterar de slutsatser vi kommer fram till. 
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2. Bakgrund 

Vi ämnar inte att försöka lösa något etiskt dilemma med denna analys, och det går inte att 

prata konsekvenser av exponeringen på sociala medier ännu, utan det vi istället vill analysera 

är framställningen av barn inom ett semiotiskt förankrat perspektiv. Det som väckte vårt 

intresse för detta högaktuella ämne var en kontrovers med Instagramprofilen Penny 

Schulman och hennes pappa Calle under hösten 2016 (Aftonbladet, 2016). Under en via 

Twitter livesänd matlagning från familjen Schulmans hem blev Penny utsatt för rasistiska 

påhopp i kommentarerna till det livesända klippet. Detta fick pappa Calle Schulman att 

under en kort tid lägga ner sin Twitter-profil som respons på påhoppen. Han hävdade att han 

hade fått nog av kommentarer kring sin dotter och rasism överlag, och skulle inte ta upp 

Twitter igen tills “något händer” och “hatet försvinner” (se bilaga 1.1 samt 1.2). 

 

 Barnen 

Penny Schulman 

Pennys framgångar på sociala medier har växt fram genom hennes medverkan på sin pappas 

Calles Instagramkonto (Instagram; @calleschulman, 2016). Kontot har ca 219 000 följare 

och har även närmare 2500 inlägg (2016-11-16). Pennys popularitet är så pass stor att hon 

under våren 2016 vann pris som “Årets Instagram-personlighet” på en gala arrangerad av 

blogging-communityn Finest (Finest, 2016). Penny har figurerat flitigt på Schulmans 

Instagramflöde sedan de första inläggen på kontot publicerades under 2012. Hennes liv har 

därmed dokumenterats offentligt sedan hon var ett år gammal. Kontot “calleschulman” har 

valts som analysobjekt främst för den kvantitet i publicerat material på Penny Schulman 

samt antalet människor som följer kontot.  

 

Naomi Ljungqvist 

Naomi Ljungqvist har under år 2016 växt fram till att bli en av Instagrams mest färgstarka 

karaktärer. Kontot “yayanami” tillhörande mamman Johanna Ljungqvist har 140 000 följare 

(Instagram, 2016). Ett vanligt förekommande inslag på kontot är klipp där Naomi charmar 

mottagarna med sin breda dialekt från Blekinge. Mamman Johanna driver en populär blogg 

om livet som mamma, mode och livstil. Denna blogg har ungefär 50 000 läsare varje vecka 

och är rankad som en av Sveriges mest lästa bloggar inom dessa respektive kategorier och 

vann även pris som 2016 års bästa babyblogg (Bloggportalen, 2016). Naomi fick också i 

November 2016 priset som årets rising star på Big Buzz Awards (Facebook; Bigbuzzawards, 

2016). Naomi blir den andra av undersökningens analysobjekt då hon dagligen medverkar i 

material publicerat för en stor grupp människor på såväl som Instagram som Johannas 



6 
 

blogg. En bidragande orsak är även den positiva respons hon har fått från Johannas följare 

som ett resultat av sin medverkan på Instagram och bloggen.  

 

 Varför publicera bilder på sina barn?  

För föräldrarna har publicering av småbarnsbilder främst handlat om att skapa en känsla av 

gemenskap föräldrar emellan, visar en studie ledd av Sarah J. Clarke vid University of 

Michigan under 2015. Syftet var att undersöka fördelar och nackdelar med denna nyskapade 

sociala norm att dela bilder på sina barn och följa andras. I studien intervjuades ett stickprov 

av föräldrar över hela USA om vad som var intressant med delandet av bilder på sina barn. 

Det visade sig att 72% av de intervjuade gjorde det för att känna sig mindre ensamma då de 

hade mindre kontakt med andra vuxna sedan de blivit föräldrar. 67% av föräldrarna följde 

denna sociala norm för att få tips från mer erfarna föräldrar inom uppfostran och liknande. 

Trots denna majoritet av småbarnsföräldrar som följer barnbaserade konton för sin egen 

vinning fruktade ändock två tredjedelar av de intervjuade för sina barns privatliv då barnen 

exponeras på sociala medier. 74% av de tillfrågade föräldrarna uppgav även att de kände 

någon som exponerade sina barns privatliv alldeles för mycket eller för regelbundet (C. S. 

Mott Children’s Hospital: University of Michigan Health System, 2015). 

 

 Individualisering och medier 

En vetenskapsartikel från Patrick van Eecke (2010), professor vid Antwerpen University, 

menar att sättet vi kommunicerar på och hur vi ser på privatlivet har förändrats i och med 

intåget av social media. Sedan internet under 1990-talet växte fram och därefter blev vårt 

mest användbara verktyg inom kommunikation har också utrymmet för behov av personlig 

status växt. Information som tidigare enbart var disponibel för de närmsta 

relationskretsarnas ögon och öron går nu att utvinnas för den publika allmänheten utifrån en 

Facebook-profil. Detta blir möjligt eftersom standardkonfigurationen på de sociala medierna 

offentliggör all information. Konsekvensen blir således att det är ett aktivt val av användaren 

att privatisera sitt innehåll, något van Eckes artikel menar på sällan inträffar. Användaren 

upplever detta som “komplicerat” och oroar sig även över att en privatisering av innehållet 

leder till att denne blir svårtillgänglig för utomstående (van Eecke, Truyens, 2010).  

 

Idag menas det att vi lever i ett nyliberalt samhälle där personlig framgång är viktigare än 

kollektivet. Denna personifiering syftar till att varje man eller kvinna själva skapar sin egna 

framgång (Brannen & Nielsen, 2005). Den nyliberala attityden kring personlig vinning har 
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växt fram i och med hårdare konkurrens i arbetslivet och allt mer osäkra arbetsförhållanden. 

Detta som en konsekvens av nedskärningar av anställda och minskad statlig hjälp till företag 

(Jacobsson, 2015).  

 

Sociala medier har under de senaste året vuxit fram till att bli den dominerande kanalen för 

individer att profilera sig och skapa ett ansikte utåt menar Rampersad (2008). Instagram ger 

möjlighet till att kommunicera och interagera med en stor grupp människor med minsta 

möjliga ansträngning. Materialet som postas på sociala medier är allt som oftast händelser 

tagna ur ens eget liv. Därigenom kan mediet anses vara en direkt spegling av vardagslivet och 

individens personlighet. Individualiseringen tillsammans med sociala medier handlar om att 

tydligt definiera sin personliga image. Genom att definiera sin personlighet och sin livsstil 

blir det enklare att skilja sig från mängden och därigenom eliminera eventuell konkurrens 

inom denna personifiering (Rampersad, 2008). 

 

 Instagram 

Varje månad loggar över 500 miljoner användare in på foto-applikationen Instagram och 

delar, gillar och kommenterar sina och andra användares egna bilder (Statista, 2016). 

Applikationen är idag en av världens största och används av såväl gammal som ung. Enligt 

Instagrams användarvillkor får endast barn över en viss åldersgräns använda applikationen, 

närmare bestämt barn över 13 år. Denna gräns är satt av Instagram på grund av att barn inte 

anses kunna förstå konsekvensen av att exponeras på sociala medier och inte är redo att 

använda denna plattform för social interaktion (Instagram, 2016). Denna regelsättning 

kringgås däremot när det istället är föräldrarna som står som kontoinnehavare och det är 

även de som avgör vilket material som skall publiceras, då bilderna på barnen figurerar på 

deras egna konton som är accepterade enligt Instagrams riktlinjer.  

 

Denna stora användarbas betyder att den finns en potentiellt stor publik för det material man 

väljer att dela med sig av på nätverket. Miles menar att under de senaste åren har Instagram 

utmärkt sig som ett bra medium även för företag eller offentliga personer (såsom kändisar) 

till att ha en interaktion med sina följare (Miles, 2014). Detta har också lett till en helt ny typ 

av kändisskap, då det via mediet har öppnats ännu en möjlighet att bygga upp sin image på 

grund av en stor mängd följare och ett intressant Instagram-flöde, likt hur en välskriven 

blogg kunde lansera en status som kändis tidigare (se 4.3, Micro-Celebrity). I varje 

Instagrambild erbjuds möjligheten för mottagaren att skapa flera olika associationer 

beroende på innehåll och hur kontexten presenteras i den tillhörande bildtexten. Miles 

(2014) presenterar i studien “Instagram Power - build your brand and reach more 
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customers with the power of pictures” att byggandet av image till stor del består av de tankar 

och känslor de mottagande individer tillskriver personen – vilket därmed tyder på att 

mottagarna är oerhört viktiga för avsändaren och hur denne uppfattas.  
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3. Problemformulering, Syfte och Frågeställningar 

 Problemformulering 

Mark Deuze (2011) menar bestämt att vi inte kan exkludera medier när vi beskriver den 

moderna människan. Han menar att vi inte längre lever med medier utan att vi istället lever i 

medier. Deuze tes om vår moderna förhållning till medier åskådliggörs exempelvis genom 

dagens barnkändisar på Instagram. Föräldrar i dagens teknologiska samhälle väljer allt 

oftare att publicera bilder på sina barn och gör även så kontinuerligt, vilket leder till att 

barnen därmed lever inom en social media-kontext. Penny Schulman och Naomi Ljungqvist 

exponeras under varje vecka inför hundratusentals följare. Innehållet med dessa barn 

behöver därmed framställas på ett vis som fångar mottagarnas uppmärksamhet och intresse. 

Problematiken vi kommer utgå ifrån är att det är barnen som exponeras trots att det är 

föräldrarna som står som kontoinnehavare och därmed styr allt det innehåll som når ut till 

följarna. Genom framställningar av sina barn bidrar de också till bilden och myten kring 

barndom och familjeliv. Föräldrarna har därför ett stort ansvar i hur deras barn framställs. 

För att undersöka denna framställning kommer vi i denna studie fokusera på två svenska 

Instagramkonton där främst två barn figurerar. Dessa konton tillhör medieprofilen Calle 

Schulman och mammabloggaren Johanna Ljungqvist. Vår studie kommer att fokusera på två 

videoklipp och två bilder från vardera konto och vi kommer utifrån detta material analysera 

vilka grundläggande semiotiska detaljer som ligger bakom framställningen av Penny 

Schulman och Naomi Ljungqvist. 

 

 Syfte 

Syftet är att studera de två Instagramkonton där föräldrarna till Penny Schulman och Naomi 

Ljungqvist publicerar sitt material. Målet med undersökningen är att med hjälp av en 

semiotisk innehållsanalys av kvalitativ modell se hur barnen Penny och Naomi porträtteras 

genom föräldrarnas kontinuerliga exponering och vi vill även undersöka om den traditionella 

myten om det passiva barnet stämmer överens med hur Penny och Naomi framställs inom 

respektive Instagramkonto.  

 

Syftet med studien är därmed att påvisa hur Penny Schulman respektive Naomi Ljungqvist 

framställs på Instagram och vad deras personliga varumärken signalerar genom de attribut 

och värderingar som kommuniceras till deras följare. 
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 Frågeställningar 

1. Hur framställs Penny Schulman respektive Naomi Ljungqvist på Instagram ur ett 

semiotiskt perspektiv? 

2. Hur framställs Penny Schulman respektive Naomi Ljungqvist gentemot den 

traditionella myten om barn? 

3. Vilka denotationer och konnotationer skildrar denna mytbildning? 
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4. Tidigare forskning 

Begreppet sociala medier är i alla högsta grad ett väldigt aktuellt ämne då det är ett nytt 

fenomen som har förändrat hur vi ser på människan i såväl grupp som individ (Deuze, 2011). 

Det finns flera studier kring begreppet där fokuset tenderar att riktas åt perspektiv som 

exempelvis rör konsekvenser av överanvändande, självrepresentation, nya 

kommunikationsformer och näthat.  

 

Studier som rör relationen mellan barn och föräldrar inom detta medium tenderar att 

fokusera på hur föräldrar ska ställa sig till sina barns medieanvändande. Då vår studie istället 

rör hur barnen framställs inom detta medium - och inte hur de använder det - så är det inte 

relevanta studier för oss. Istället har vi sökt att bygga vidare på forskningsunderlag kring vad 

barn signalerar när de framställs inom olika medium. I och med att vår studie specifikt 

fokuserar på den sociala nätverksplattformen Instagram har vi även granskat forskningsläget 

kring hur man utläser bilder inom en social media-kontext, samt vilken typ av bilder som är 

mest uppmärksammat på Instagram. 

 

 Framställningen av barn 

 I Marknadens öga, Sjöberg (2013) 

“I marknadens öga”, en avhandling skriven av Johanna Sjöberg (2013) på Linköping 

University, analyseras framställningen av barn inom reklam. Författarens avsikt var att 

utifrån en teoretiserad problematisering av barnens roll i samhället undersöka hur barn 

framställs och tillskrivs som konsumenter i annonsering av barnleksaker. Sjöberg (2013) 

utgår från uppfattningen att barn är en konstruerad kategori som oftast tolkas som en 

säregen grupp som står i en binär relation med vuxna. Med binär relation menas bilden av 

barnen som både inkluderade och exkluderade i konsumtionssammanhang. Hon anser att 

barn tillhör en grupp med lite reell makt i samhället. 

Avhandlingen är baserad och analyserad utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Bland annat 

är 196 reklamer från olika livsstilstidningar undersökta. Sjöberg (2013) tar fasta på 

barnkroppen som ett framhävande verktyg och som bildelement. Barnkroppen menar 

Sjöberg (2013) har en symbolisk funktion som tillkallar en känsla av identifikation hos 

mottagaren. Det kan både vara en identifikation i form av igenkänning hos sig själv eller hos 

sina barn. Sjöberg (2013) hävdar att barnen i viss mån blir en viktig knytpunkt för 

symboliken till familjeliv. Hon menar att barn i stort sätt alltid förknippas med en familj och 
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är inte aktiva agenter själva. Barnen blir kopplade till en familjekontext på grund av 

associationen av dem som en grupp i behov av omsorg.  

Olika former av konstruktion exemplifieras i avhandlingen. Tre steg i framställningen av barn 

presenteras. Bland annat en romantiserad bild vid framställning av spädbarn som oskyldiga 

och kärleksfulla. Den andra framställningen ser barn (ca. 2-6 år) som energirika och 

färgfyllda med en enorm nyfikenhet och en lust att lära sig. Detta grundas i en uppfattning att 

barn har ett behov av självständighet, en chans att upptäcka världen. Det tredje och sista 

steget gällande framställning av barn berör förståelse om hur barn växer och förändras. 

Förändringen innefattar också barnens påverkan på föräldrarna och hur relationen mellan 

dem byter skepnad. Johanna Sjöbergs avhandling analyserar framställningen av barn i 

reklam, vi kommer att väva in delar av hennes resultat i vår diskussion kring framställningen 

av Penny Schulman och Naomi Ljungqvist på Instagram. 

 

 Aesthetic and family frames in the online sharing of children's 

birthday photos, Li Wang, Alasuutari & Aro (2014) 

Denna studie utförd vid University of Tempere i Finland (2014) har undersökt hur en 

familjebild på barn kan tolkas utefter olika sorters kontext. Mer specifikt ville studien 

undersöka hur familjekontexten konstrueras i samspel mellan fotograf och mottagare i ett 

socialt nätverk. Undersökningen är baserad på en innehållsanalys av semiotisk modell där 

författarna djupdyker i hur barnen framställs och vilka signaler relaterat till familjeliv de 

sänder ut. 

 

Undersökningen kom fram till att barn representeras som sociala objekt direkt kopplade till 

känslor hos mottagaren. Barnet sänder associationer om barndomen som ett begrepp till 

mottagaren. Begreppet barndom kan dock tolkas ur olika perspektiv, till kan mottagaren 

koppla associationerna till sin egna barndom eller sina barns barndom. I studien påvisas det 

även att det inte bara är att barnen deltar som är viktigt, utan även hur de framställs rent 

estetiskt. När bilderna publiceras inom en kontext av sociala nätverk upplever avsändaren ett 

större behov att bilden skall vara av hög estetiskt kvalité samt framställa barnen så bra som 

möjligt, så att bilden skall vara tilltalande för mottagarna att ta del av. Bilderna som studien 

analyserar har explicit använt sig utav fotografiska verktyg och hjälpmedel såsom bländare, 

skärpa och fotodjup för att framhäva och försköna framställningen av barnen. Detta noterar 

sedan fotografen själv inom bildtexten och mottagaren inom kommentarsfältet (Wang, 

Alasuutari, Aro, 2014).  
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Framställningen av barnet påverkas av bildtextens utformning (Wang, Alasuutari, Aro, 

2014). Fotodelningstjänsten Flikr uppmuntrar mottagarna till att interagera med det 

publicerade materialet genom att posta en kommentar till bilden (Flikr, 2017). Bildernas 

tillhörande bildtext blir en viktig del för vilken roll barnen tilldelas av mottagarna. 

Författarna menar att det finns tre olika riktningar bildtexten kan peka åt. Först och främst 

från avsändare till mottagare, där barnen blir talade om i tredje person då föräldern står som 

avsändare. Den andra är barn till mottagare där barnet och dess agerande får en central roll i 

budskapet. Här iscensätter förälderna att barnet står som avsändare till bilden. Den sista 

riktningen är avsändare till barnet. Här blir barnen de omtalade objekten och mottagarna 

blir den åskådande tredje personen då avsändaren kommentar barnet på bilden. Detta 

innebär att oavsett perspektiv står barnet som ett passivt objekt i bilden som övriga aktörer 

förhåller sig till.  

 

 The International Handbook of Children, Media and Culture- 

The Child in the Picture, Holland (2008) 

Patricia Holland (2008) har granskat myten om barn i bilder. Undersökningen utgår ifrån 

barndom som ett socialt och kulturellt koncept konstruerat av vuxnas tolkningar av barn och 

barndom. Holland (2008) understryker också det faktum att merparten av tolkningar som 

har gjort av bilder på barn är analyserade ur ett västerländskt perspektiv. Holland (2008) tar 

avstamp i den tidigare bilden av barn som något konstruerat. Barn och deras medvetande är 

en reflektion av föräldrarnas identitet. Barnet är från grunden ett blankt blad som är fullt ut 

är konstruerad av sin omgivning och då främst av föräldrarna.  

Holland (2008) hävdar att myten om barndom har förändrats i takt med att tekniken har 

utvecklats. Barn definierades förr som inkapabla att uttrycka någon form av meningsfullt 

uttryck. Allt eftersom barn har fått en större del i det nya konsumtionssamhället har också 

deras synlighet inför allmänheten ökat. Detta har utmanat den stereotypa bilden av barn som 

inaktiv agent när det kommer till handel menar Holland (2008). Som en effekt av den ökade 

synligheten inom handel har också frågan om barns rättigheter blivit en allt större fråga. 

Barn har på senare år blivit mer inkluderade i diskussioner vilket har bidragit till en ändrad 

och moderniserad bild av barndom. Holland (2008) hävdar också att i takt med att 

mytbildningen kring barndom har förändrats och kommersialiserats har barn också fått en 

allt mer central roll i familjelivet. Barnen binder ihop familjen och utstrålar en hållbar 

familjestruktur som skapar en känsla av solidaritet och hållbarhet.  

Holland (2008) pratar om barndom som en börda. Som ett resultat av vuxnas fantasi om vad 

barndom innebär. Holland (2008) hävdar att denna fantasi blir ett hinder för barn eftersom 
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de inte blir tagna på allvar. Hon öppnar också för teorier kring barns roll i framtiden. Med 

tydligare spelrum och mer förtroende kan de uttrycka sig mer meningsfullt och således bli 

mer inkluderade.  

 

 Involved Parenthood, Forsberg (2009) 

Familjelivet är en stor del av många människors liv. Det tar upp mycket tid och energi. Trots 

det är det den del av livet många ser fram emot och något vi i stort sett förbereder oss för 

redan i ung ålder. Det figurerar myter kring familjelivet och i synnerhet allt det fina som 

medföljer att skapa en familj. Lucas Forsberg (2009) har i sin avhandling samlat teorier kring 

definitionen av barn-föräldrarelationer. Att skaffa barn är ett stort beslut i livet och eftersom 

det oftast är ett aktivt val man gör blir då också föräldern ytterst motiverad till att ta hand om 

barnet/barnen som en konsekvens av detta (Forsberg, 2009). Som grund till att ta detta 

stora beslut anser också de flesta föräldrar att relationen till sin partner är stabil, det samma 

gäller ekonomi och arbetsförhållanden. Barnet blir här knutpunkten till en fungerande familj 

(Forsberg, 2009).  Vidare handlar familjelivet i mångt och mycket om att ta hand om 

barnet/barnen direkt eller indirekt. Samtliga aktiviteter i hemmet utförs antingen för att 

uppfostra eller behaga barnet/barnen. Forsberg (2009) menar att föräldrar tvingas in i en 

rutinmässig vardag, något som hjälper familjens sammanhållning och därmed relationen.  

 

 Bilder på sociala nätverk 

 Att publicera bilder på Instagram 

Kriterierna för att framgångsrikt framställas på Instagram är att ett utbyte av värde måste 

förekomma mellan avsändare och mottagare menar Miles (2014). Termen “uses and 

gratification”  bygger på just detta och är enligt Dong-Hee Shin (2011) en viktig byggsten 

inom konstruktionen av sociala medier och dess användande. Avsändaren publicerar 

material i syfte att uppmärksamma sig själv och önskar att få någon form av bekräftelse från 

mottagarna som respons. Innehållet behöver därför även konstrueras så att det ger 

mottagarna en viss tillfredsställelse – det bör finnas en personlig vinning på att följa 

avsändaren. Exempel på detta är hur föräldrar använder sig av sociala medier för att skapa en 

community. Avsändare inom dessa har möjligheten att bygga sin image och sitt personliga 

varumärke utefter denna följarskara. Dett kan exempelvis vara att identifiera sig som en 

mammabloggare då man bloggar om sitt familjeliv. Därmed menas det att ett varumärke 

skapas först när en mening eller betydelse är tilldelad till det (Miles, 2014). Ett bättre 

definierat ord för detta synsätt är semiotik. Semiotiken som vetenskap syftar till när symboler 
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tillskrivs en djupare förklaring inom bildspråket. Genom att granska attribut, personlighet, 

grundtanke, historia, formgivning och positiva respektive negativa uppfattningar blir det 

lättare att definiera varumärken. Genom att med semiotiska hjälpmedel  konstruera innehåll 

via Instagram som ger värde hos mottagarna skapas också en relation med dem (Miles, 

2014). 

 

 Populärt innehåll på Instagram 

Vi har inte kunnat finna en vetenskaplig grundlagd teori om vilka nyckelkomponenter som 

ligger bakom ett framgångsrikt Instagramkonto och som får Instagram-användare att börja 

följa vissa konton. Däremot finns det gott om statistik om vilka hjälpmedel inom applikation 

man kan använda sig av för att få fler följare och flera “gillanden”. Det finns även statistik på 

vilken typ av bilder som generellt får användarna mer benägna att följa ett konto eller att vilja 

“gilla” bilden och det är dessa vi presenterar här. Genom att teoretisera denna statistik kan vi 

därefter granska vårt material och se ifall de stämmer överens med vad som kategoriserar “en 

bra bild”. Genom att följa dessa tendenser kan bilderna på barnen bli mer uppmärksammad 

och uppskattad av följarna. Vi kommer därför granska om bilderna kan relateras till detta. 

Denna teoretisering ger oss en vinkel på Instagram som medium och vad detta medium 

innebär för barnens framställning. Teorin är avsedd för att tydliggöra vilka attribut inom 

Instagrambilder som enligt statistik fångar vårt fokus. 

 

Bilder som innehåller ansikten får till exempel 38 % mer “gillanden” än bilder utan ett 

ansikte (Georgia Tech News Center, 2014). De får även 32% fler kommentarer konstaterar en 

kvantitativ undersökning genomförd vid University of Michigan. Studien har samlat in och 

granskat över 2000 bilder under en urvalsperiod av november 2012, i syftet att granska hur 

ansikten engagerar mottagaren. Resultaten visar att ansikten är centralt för att en bild ska 

tilltala mottagaren (Bakhshi, Shamma, Gilbert, 2014).  

 

Färgval och komposition är även det betydande för hur pass engagerade mottagarna blir av 

bilden. Bilder med enbart en dominerande färg får 17 % mer “gillanden” än bilder med flera 

starka och dominerande färger. Bilder vars komposition möjliggör för mycket tom yta 

genererar 29% mer “gillanden” än bilder som upplevs som “fulla”. Detta kan tolkas som att 

dessa bilder är mer estetiskt tilltalande. Tidpunkten för när man publicerar sitt material 

spelar också roll. Att lägga ut bilder och videoklipp på sitt flöde vid klockan 17:00 har visat 

sig mest gynnsamt för att få många “gillanden” (Sproutsocial, 2016). 

 

Det är även fördelaktig att tänka igenom sin bildbeskrivning och att använda sig av 
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“hashtags”. Genom att sätta nummer-symbolen (#) innan ett ord så blir det ordet 

sammanlänkat med andra inlägg som även de har länkad det specifika ordet. Detta gör att 

alla användare på Instagram kan hitta dina bilder via det “hashtaggade”-ordet (Instagram, 

2016). Inlägg som använder sig av minst en “hashtag” får 12.6 % mer engagemang 

(kommentarer och gillanden) än en post utan. Att publicera platsen för fotot ger 79 % mer 

engagemang (Brandwatch, 2016). 

 

 Look At Us - Collective narcissism in College Student Facebook 

Photo Galleries, Mandelson & Papacharissi (2011) 

Sociala medier är skapat för att enklare definiera sitt liv och sin personlighet inför en större 

grupp människor. En förhållandevis okomplicerad kommunikationskanal att exponera 

privata inslag av sitt liv på. Andrew L. Mandelson och Zizi Papacharissi (2011) har undersökt 

användandet av sociala medier som ett fotogalleri. De börjar med att förklara fotografiets 

funktion i att hjälpa oss att bearbeta minnen. Fotoalbum hjälper oss enligt Barthes (1981) att 

söka i det förflutna för att kunna återfinna sanningar, främst familjerelaterade. 

Undersökningen är ämnad till att kartlägga högskolestudenters användande av Facebook 

som fotodokumentation. Mandelson och Papacharissi (2011) förklarar på vilket sätt sociala 

medier är designat för presentera bilder. Sociala medier är konstruerat för att individer skall 

kunna presentera sig själv för andra. Hur en individ presenterar sig själv ligger helt och hållet 

i hens egna händer. Detta menar Mandelson och Papacharissi skapar möjligheter för 

användarna att skapa en mer attraktiv bild av sig själva. Negativa framställningar skalas av 

och kvar blir en idealbild av en själv. 

Deras studie utgår från en semiotisk modell där 89 studenters publicerade material 

analyseras närmare. Både bilder och kommentarer analyserades för att ge en klarare inblick i 

hur studenterna använde sig av facebook för att publicera bilder. Vilka funktioner som 

används och hur bilderna tillsammans med interaktionen i kommentarsfältet särskiljer 

sociala medier från vanlig fotodokumentation.  

Mandelson och Papacharissi förklarar i sin analys att kommentarerna fungerar som en chans 

för mottagarna att fylla i med information angående bildens kontext. I sin undersökning 

visade det sig att studenterna återupplevde situationen genom att posta en kommentar. 

Bilden får i och med interaktionen med mottagarna en helt annan betydelse och 

framställningar av olika händelser blir tydligare. Publicering av bilder på sociala medier 

skapar kommunikationsmöjligheter i en bredare gemenskap. Sociala medier fungerar som en 

loggbok, vilket också gör det till ett effektivt medel för att påvisa förändringar i livet. De 

analyserade studenterna försökte genom bilder dokumentera övergången från highschool till 
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college. Milstolpar i livet som kan påvisa en förändring i livet (Mandelson & Papacharissi 

2011).  

Mandelson och Papacharissi påpekar också sociala medier som en stor bidragande faktor till 

den avprivatisering vi ser vad gäller informationsutbyte. Detta har lett till ett ökat behov av 

att förfina bilden av sig själv och sitt liv. Genom vetskapen att en större grupp mottagare 

kommer att ta del av bilden blir också beteenden och poser ofta överdrivna menar Mandelson 

och Papacharissi. Dessa överdrivna gester tillsammans med medvetenhet kring sitt utseende 

är ett försök för oss att dölja de sidor hos oss som kan tolkas negativt i ögonen hos 

mottagarna. Människor försöker medvetet eller omedvetet gestalta en önskad personlighet 

som motsvarar ens ideala självbild (Mandelson & Papacharissi 2011).  

Genom sociala medier får avsändaren snabb återkoppling och bekräftelse från mottagarna. 

Vi människor har ett behov att dokumentera våra liv och genom sociala medier får vi också 

snabb bekräftelse från omvärlden att händelser och interaktioner faktiskt har ägt rum. Denna 

form av kommunikation med mottagare genom bilder är det som gör sociala medier till en 

attraktiv plattform (Mandelson & Papacharissi, 2011).  

 

 Sammanfattning av forskningsläget 

Forskning kring sociala medier och dess betydelse för självporträttering utav image såväl som 

personligt varumärke är ett väldigt aktuellt ämne där det finns gott om studier, men när det 

kommer till att granska hur barn framställs inom sociala medier tycker vi oss finna en lucka 

inom forskningen. Att granska barnens framställning på Instagram blir därmed ett intressant 

ämne att fördjupa sig i men det är svårt att diskutera eventuella konsekvenser utav denna 

mediala exponering.  

 

Problematik ligger i det faktum att vi har en generation av människor som är födda och 

uppvuxna med internet, sociala medier och ökad offentlighet genom att de exponerats 

vartefter de vuxit upp och tagit sina första steg i livet. För föräldrarna är dessa barnbilder ofta 

oskyldiga medel för att knyta an nya relationer och bli medlemmar av en större gemenskap, 

något för dem att relatera till. Barnen själva tycks dock här hamna i kläm, då det med dessa 

nya mediers intåg går att bygga en karriär utifrån exponeringen av sina barn - exempelvis 

som mammabloggare. I och med detta tycker vi det är viktigt att granska hur barnen 

framställs. De studier vi har funnit diskuterar bland annat de associationer vi gör när vi ser 

barn inom reklam och hur det påverkar oss som konsumenter. Vi kan använda oss av deras 

resultat och begrepp inom framställningen av barn för vår studie men i andra syften, då vi 

inte ämnar att undersöka barns relation till en konsument. 
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Vi tycker oss här se en lucka i forskningen kring hur barn framställs på sociala medier. Det 

finns tveklöst utrymme för vidare studier inom detta område, då studier kring sociala medier 

och barn överlag har haft andra infallsvinklar och syften än det vi har sökt. 
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5. Teori 

Semiotik är vetenskapen om tecken och symboler samt deras betydelser i bild och text. Inom 

olika kulturer förekommer alltid mer eller mindre outtalade överenskommelser över vad 

olika tecken betyder. Det kan även kallas för konventionella tecken. I vår analys kommer vi 

att i största möjliga mån hålla oss till konventionella tecknen materialet innehåller för att 

göra vår forskning så allmänt godtycklig som möjligt (Gripsrud, 2002). 

 

 Semiotiska teorimodeller 

Hansen och Machin (2013) beskriver vikten av att först tydligt beskriva det man faktiskt ser 

inom det visuella mediet man valt, innan en tolkning av dess betydelse görs. En tolkning kan 

annars te sig olika beroende på vem det är som utför den, utifall allt material inte är 

tillgängligt (Hansen & Machin, 2013). Det denotativa avbildar vad som framställs, och det 

konnotativa är hur det framställs medan mytbildningen rör innehållet ur ett kulturellt 

kontext (Barthes, 1973).  

 

Vi har i vår analys utgått från Barthes teoribildning av denotationer, konnotationer och myter 

inom bilder samt tagit hänsyn till Michael Hallidays teorier kring det praktiska applicerandet 

av semiotik inom innehållsanalysen. 

 

 Semiotisk funktionell analys av agent och aktion 

Michael Halliday (1985) utvecklade en teori om funktionell semiotisk analys, vilket hänvisar 

till bildernas aktion och agent och ämnar att förklara dessa. Dessa teorier försöker bryta ner 

och förklara aktion och transaktion inom lingvistik samt visuella enheter. Halliday 

konstruerade ett schema med sex övergripande teman för detta ändamål, vilket han menade 

kan kategorisera bildens aktion. 

 

Aktioner inom bild 

 Materiella 

 Beteenden 

 Mentala 

 Verbala 

 Relation 
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 Existentiell 

 

Materiella bilder hänvisar till när bildens aktion har en funktionell betydelse på sin 

omgivning - bildens aktion har ett resultat som även kan åskadas utanför bilden, exempelvis 

att man avbildas skapande något. En bild som visar en man som bygger ett hus är materiell 

då huset sedan kan ses utanför bildens ramar. Beteenden hänvisar till när bildens aktörer 

agerar utan att få ett förväntat resultat. Det mentala stadiet är att en person uttrycks 

tänkande eller utvärderande, medan det verbala hänvisar till att en person uttrycker sig via 

språket. Relation syftar till när bildens subjekt kan sättas i en relation med andra bildobjekt, 

till exempel för att jämföra dem sinsemellan. De existentiella bilderna hänvisar till var 

bildens subjekt framträder, t.ex i vilken stad bildens subjekt befinner sig i på bilden 

(Halliday, 1985).  

 

 Denotation och Konnotation 

Genom olika semiotiska begrepp, såsom konnotationer och denotationer, kan vi i de klipp 

och bilder som publicerats undersöka ifall olika indirekta samt direkta betydelser finns, och 

vad de skulle kunna betyda för barnens publika framställning.  

 

Semiotiska begrepp 

 Denotation:  

Grunden för en semiotisk analys är att först analysera vad en bild faktiskt avbildar, 

utan att involvera tolkningar och associationer (Hansen & Machin, 2013). Denotation 

avser tecken eller bilders förnuftiga och uppenbara betydelse. Ett fotografi av en gata 

kommer alltid ha samma denotativa betydelse - det är en gata, oavsett om det 

gestaltas som kall och fientlig eller varm och vänlig (Barthes, 1977). 

 

En denotation är den tolkning vi gör av någonting så fort vi ser det. Den denotativa 

betydelsen av någonting kan likställas med den “direkta” betydelsen (Gripsrud, 

2002).  

 

 Konnotation:  

Konnotation rör det mänskliga inom det avbildades form, där en bild blir en process 

där såväl fotografen som åskådaren reflekterar kring det urval som finns med på 

bilden och hur det produceras. Bildens beskärning, val av skärpa, vinkel och liknande 

rör alla hur vi uppfattar och tolkar bilden samt dess betydelse. Barthes (1977) menar 
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att när bildens innehåll är fastställt kommer betraktaren ställa sig frågan vilka ideér 

och värderingar den representerar, samt vilka kulturella associationer det går att göra 

utifrån bildens element.  

 

En konnotation är den tolkning vi gör när vi kopplar någonting till det vi ser. Den 

konnotativa betydelsen av någonting kan likställas med den “indirekta” betydelsen 

(Gripsrud, 2002). 

 

 Mytbildningar inom bild 

 

(Barthes, 1977) 

En myt är enligt Roland Barthes (1977) en berättelse med vilken en kultur förklarar eller 

uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen i ett försök att begreppsliggöra eller 

förstå det. För att en bilds myt ska vara godtyckliga måste den ha existerat innan bilden är 

tagen och vara utbredd inom den rådande kulturen. Bilden aktiverar då de tankebanor och 

kedjor av föreställningar om bildens innehåll vi har uppfattat utifrån myten. Mytens främsta 

funktion är att den får historien att framstå som naturlig, rent av logisk, och därmed tycks de 

även allmängiltiga och oföränderliga i sin rättvisa. Vi uppfattar tillslut myten som en 

godtycklig sanning för hur våra kulturer ser ut. 

 

Barthes (1977) lyfter fram begreppet “kärnfamiljen” som ett exempel på hur 

samhällsförändringar inom historien har skapat en vedertagen mytbildning. Inom 1800-

talets urbanisering fanns inte längre utrymme för de tidigare “storfamiljerna” - då barnen 

inte längre kunde vara med föräldrarna på arbetet då ett eget jordbruk byttes ut mot 

anställning på fabrik. Detta ledde till att kvinnorna stannade hemma för att ta hand om 
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barnen medan männen skulle försörja familjen med sin fabriksanställning. Samhällssystemet 

skapade här då en mytbildning om hur en familj skulle konstrueras inom vad som tycktes 

vara fullt logiska ramar. Inom denna mytbildning kunde sedan associationer kring kön bildas 

“naturligt” - kvinnlighet började  förknippas med begrepp som huslighet och omvårdnad och 

manlighet med styrka och självständighet. Med grund i den tidigare forskningen utav 

Forsberg (2009) kring barn och familj kan vi lättare definiera den allmänna bilden kring 

familjeliv i svenska hem. Utgångspunkten ligger i att föräldrarnas liv kretsar kring direkt och 

indirekt omvårdnad av barnen - vilket kan utläsas som att barnen är det viktigaste i 

föräldrarnas liv.  

 

 Roller och framträdanen 

Erving Goffman (2015) utvecklade teorier om att alla människor tillskrivs olika roller 

beroende på sammanhang de befinner sig i. Alla människor sänder ut olika intryck som 

andra människor kan uppfatta och tolka utifrån de förutsättningar som ges inom kontexten. I 

Goffmans teorier så agerar individen utefter vilka de aktiva mottagarna är, likt hur en 

skådespelare agerar olika beroende på vilken scen denne ställer sig på eller publik den 

uppträder för. Beteendet påverkas också hur vi vill uppfattas - vi försöker leva upp till vår 

egen idealbild för att göra ett gott intryck på andra. Enligt Goffman (2015) betyder detta att 

mottagarna kommer tillslut förvänta sig att dessa roller speglar “skådespelarens” sanna jag 

till den grad att det tillslut blir institutionaliserade stereotyper. Dessa fasader blir olika 

kollektiva representationer av personen i fråga. Utefter denna teori kan vi då utgå från att hur 

barnen framställs i Instagramflödet så kommer de förr eller senare tillskrivas olika attribut 

och egenskaper (Goffman, 2015).  

 

Vi kan utefter en innehållsanalys inte uttala oss om det är ett spel med roller som dessa barn 

utför (det skulle kräva intervjuer med analysobjekten själva), men det går ändock att 

tillskriva dem olika roller utefter deras porträttering. Liknelser går att dras till de stereotypa 

roller som går att finna i reklamfilmer med barn. Här används olika attribut för att uppge en 

tilltalande bild av såväl barnen som gestaltas och produkterna som säljs. Paralleller mellan 

reklam och Instagram kan här dras, då det inom båda medium är verktyg för att locka 

intresse och för att bygga en relation mellan avsändaren och mottagare. Exempel på 

uppfattningar av roller kan vara “charmig unge”, “tuff tjej” eller “kändis”. 
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 Micro-Celebrity 

I takt med att sociala mediers stigande popularitet har också uttrycket “Micro-celebrity” växt 

fram. Detta uttryck är förankrat i teorier kring social självrepresentation, och innebär att 

avsändaren strategiskt publicerar intimt innehåll för att attrahera sina följare (Boyd & 

Marwick, 2010). Micro-celebriteter utgörs främst av olika former av bloggare och aktivister. 

Likt en traditionell celebritet publicerar micro-celebriteten innehåll med samma sociala 

struktur, där innehållet är riktat till vad som för avsändaren är en anonym men engagerad 

fanbase. På samma sätt som metoden liknar det traditionella kändisskapet skiljer det sig i 

och med att micro-celebriteten är än mer uppbyggd på personligt innehåll och en dialog med 

fansen än en traditionell kändis (Boyd & Marwick, 2010).  

 

Boyd och Marwick (2010) hävdar att micro-celebritet som uttrycksform kan skilja sig 

beroende på vilket medium som används. Handlar det till exempel om Instagram framhävs 

ofta en förskönad vardagsbild som en effekt applikationens fokus på det visuella. Här handlar 

det om att lägga upp så tilltalande bilder som möjligt för att innehållet ska framställas i sitt 

esse. Boyd och Marwick menar unisont att micro-celebritet är något en person skapar, och 

inte något en person är. Innehållet och de medverkande personligheterna är noga 

konstruerat, allt för bemöta fansens över tid uppbyggda förväntningar. 

 

Micro-celebritet är ett uttryck som för oss kommer vara en central utgångspunkt i vår analys, 

då vi granskar två konton med innehåll bestående av barn i en naturlig miljö som publicerats 

för en anonym fanbase. En teknik som enligt Boyd och Marwick (2010) bygger på samma 

principer “vanliga personer” använder för att öka sin popularitet men i samma stund bevara 

skenet av att vara autentisk.   

 

 Relevance Theory 

Relevance theory avser att reda ett gammalt uttryck som säger att människors 

kommunikation är uppbyggt på uttryck och igenkännande av intentioner (Sperber & Wilson, 

2004). Teorin har sin grund i Stuart Halls klassiska modell kring kodning och avkodning, 

vilken går ut på att ett meddelande kodas av avsändaren för att sedan avkodas av mottagaren 

i syfte att förstå budskapet. Likt kodning och avkodningsmodellen avser relevance theory att 

mottagaren skall förstå ett budskap, men för att kunna skapa sig en uppfattning krävs en 

sortering av personligt relevanta delar från meddelandet.  

 

Budskapet kan enligt Sperber och Wilson (2004) tolkas olika då mottagarna försöker hitta 
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beståndsdelar som fyller deras förväntningar av budskapet. Skillnaderna avgörs genom olika 

kulturella infallsvinklar, förkunskaper och tidigare erfarenheter kring ämnet. Teorin 

om  relevance theory blir i högsta grad applicerbar på det tredje ledet i undersökningens 

analys som ämnar att placera bildens innehåll inom olika mytbildningar. Myter kräver att ett 

material är placerbart inom ett kulturellt kontext men mytbildningen kan också skiljas 

beroende på betraktare.   

 

Att analysera bilder på barn leder till olika resultat beroende på vilken kulturell kontext dem 

granskas ur. Vi kommer att granska materialet från ett västerländskt perspektiv eftersom 

kontexten korrelerar med vår egen. Relevance theory ligger som grund för att kunna förstå 

bakomliggande budskap till det publicerade materialet. Teorin ger oss friheten att “läsa 

mellan raderna” och låter oss göra tolkningar baserat på våra kulturella uppfattningar. 

 

Detta resulterar i att vår analys i mångt och mycket kommer att grundas i denna teori. 

Slutsatser som dras kommer vara utifrån ett västerländskt perspektiv och detta återkopplas 

till relevance theory. I synnerhet kommer de mytbildningar vi beskriver vara baserade ur det 

omnämnda perspektivet. 
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6. Metod 

Undersökningen kommer genomföras utefter en semiotisk utgångspunkt för att kunna 

granska betydelser i framställningen av dessa barn i såväl bild som text. Vi kommer att 

använda oss utav flera olika inriktningar hämtade ur teorierna kring kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys valdes då den avser att undersöka materialet 

på djupet för att således kunna tolka och förstå den bakomliggande innebörden till de 

publicerde mediemateialet (Østbye et al.,2004). För att kunna prata om barnens 

framställning på ett djupare plan behöver vi utgå från kvalitativa metoder då en kvantitativ 

analys inte erbjuder samma djupgående analys kring betydelser och underliggande motiv 

inom bild eller film. Samtligt material innehåller återkommande faktorer som vi ämnar att 

analysera för att kunna uttala oss om bildens helhet; Barnet, Miljö, Klädval, Interaktion och 

Bildkomposition. För att fastställa det huvudsakliga budskapet i bilden kommer vi utgå från 

Hallidays teorier kring agent och aktion. Denna teori har en strukturerat mall med sex 

huvudteman på vad som faktiskt pågår inom en bild (se 5.1.1). Dessa huvudteman och 

aktioner placerar vi sedan inom det mytbildande kulturella kontext vi befinner oss i (se 5.1.3). 

För att undersökningen skall vara så transparent som möjligt, i enlighet med Hansen och 

Machins (2013) riktlinjer för semiotisk innehållsanalys, kommer vi bifoga det granskade 

bildmaterialet som bilagor och inom analysens moment referera till dessa för att klargöra vad 

som analyseras.  

 

Från grunden var materialet tänkt att analyseras både kvalitativt och kvantitativt. 

Kvantitativt för att bidra med med siffror och statistik för att kunna urskilja ett mönster i 

publiceringen av bilder i de båda kontona samt ge ett bredare urval av material (Østbye, 

Larsen et al., 2004). Vi noterade senare att den kvantitativa analysen inte bidrog med något 

djup i förståelsen kring hur barnen framställs samt att materialet istället blev för brett för att 

kunna göra en djupgående och innehållsrik analys bild för bild. Vi valde istället att analysera 

vårt material rent kvalitativt för att således kunna fördjupa oss om hur barnens framställning 

tolkas utifrån en djupare kontext i och med mytbildningar, och då främst myter kring 

familjelivet.  

 

 Urval 

Vi har i vårt urval valt att förhålla oss till de 100 senaste bilderna (fram till och med 2016-11-

16) från respektive konto där barnet i fråga är tydligt i fokus - bilder utan barnet eller med 

barnet i bakgrunden anser vi inte vara av vikt för att kunna skapa oss en uppfattning om dess 

framställning. Inom vissa publikationer kan barnet till synes vara en sekundär aktör. Men 
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med hjälp av mottagarnas respons till innehållet blir barnet ändå publikationens 

huvudfokus.  Valet av att välja ur de senaste 100 bilderna motiveras genom att vi då inte 

behöver begränsa oss till en specifik tidsbegränsning på när en bild har publicerats. Att 

granska de mer aktuella bilderna är även relevant då deras kändisskap redan är etablerat i 

och med det höga antalet följare. Undersökningen ämnar inte att analysera hur 

framställningen av barnen har ändrats genom åren i och med kontonas ökade popularitet, då 

kontoinnehavarna har olika bakgrunder som vi då hade behövt förhålla oss till.  

 

Detta innebär att vi kommer jämföra lika många bilder från respektive konton för att få ett 

mer rättvist resultat då dessa konton publicerar sitt material i olika mängder. I valet av antal 

till den semiotiska innehållsanalysen väljer vi ut en bild och ett videoklipp från respektive 

konto inom de senaste 100 publicerade bilderna. Analysmaterialet är valt utefter studiens 

utformning. Vi vill genom olika attribut och karaktärsdrag i de utvalda analysobjekten kunna 

påvisa att barnet alltid är det centrala inom den rådande myten som tidigare har 

presenterats. Detta trots att barnet i en första anblick enbart utgör en liten del av vad som 

avbildas. Eftersom det förekom en hel del taggningar av utomstående parter såsom företag 

med flera, valde vi även material som på ett tydligt sätt representerade denna förmedling av 

olika samarbeten. 

 

 Kvalitativ innehållsanalys 

När urvalet av bild och videoklipp utifrån de senaste 100 publicerade bilderna från respektive 

konto är fastställt inleder vi en kvalitativ innehållsanalys med semiotisk analysmodell som 

förhållningsram. Genom semiotiska metoder kan olika uttryck inom kommunikation 

identifieras och undersökas mer noggrant. Vi kommer utgå med hänsyn till detta för att tyda 

framställningen av Penny Schulman och Naomi Ljungqvist. 

 

 Semiotisk analys av agent och aktion 

I vår granskning vill vi se hur analysobjekten framställs i sitt agerande och vi kommer därför 

att referera till Hallidays modell med aktion och agent. Bildens agent är i allt material barnet, 

men aktionen kan skiljas utefter de funktionella semiotiska begrepp Halliday lyfter fram; 

Materiella, Beteenden, Mentala, Verbala, Relation och Existentiell (Halliday, 1985). En bild 

där barnet ritar klassificeras som “materiell”, då barnet är i en skapande aktion, medan ett 

filmklipp där barnet ställer frågor till föräldern ses som “verbal”. 
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 Semiotiska analysteman 

Utefter de olika semiotiska begrepp vi tidigare teoretiserat kan vi i de klipp och bilder som 

publicerats undersöka ifall olika indirekta samt direkta betydelser finns, och vad de skulle 

kunna betyda för barnens publika framställning. För att analysera framställningen har vi valt 

5 olika huvudteman att granska närmare; Barnet, Miljö, Klädval, Interaktion och 

Bildkomposition. Till dessa teman tillkommer också flertalet undervariabler, för att 

specificera och motivera dessa val. 

 

Barnet 

Då analysens syfte är att granska barnets framställning är det då vårt främsta subjekt att 

analysera, och inte enbart dess omgivning och relationen till den. Barnets aktion är av stor 

vikt för framställningen, då det är utefter detta porträtteringen formas. Vi vill här granska 

hur barnet självt ter sig på bild, och vilka associationer det kan sända ut. Hansen & Machin 

(2013) beskriver hur personer som bildens subjekt kan tolkas. Posering och ansiktsuttryck 

sänder ut olika uppfattningar om egenskaper och känslor. En tillbakadragen pose kan 

exempelvis antyda att personen är avslappnad och bekväm i situationen befinner sig i. En 

vandrande blick kan antyda avlägsenhet eller eftertänksamhet, medans en fast blick mitt i 

kameran, mot mottagaren, inbjuder till en delaktighet i bilden, då mottagaren där blir 

adresserat av bildens subjekt. Det är också av stor vikt för framställningen att granska vilket 

humör barnet har. Finns det material som visar barnet som ledset och argt, eller är det 

överlag positiva känslor som kommer till uttryck? Tonläget i rösten kan uttrycka mycket om 

barnets humör och sinnesstämning, och kan förstärka de känslouttryck vi finner i barnets 

humör. 

 

Miljö 

Vi önskar att finna i vilken miljö de valda bilderna utspelar sig i. Omgivningen spelar en 

central roll i självrepresentationer och hur personen agerar utefter dess kontext (Goffman, 

2015). Ett barn i en hemmiljö sänder associationer ett barn på offentlig plats inte gör. Miljön 

kan säga oss något om vilken position barnet framställs på. Är barnet på dagis kan det tydas 

som att det följer samma vardag som många andra svenska barn, men bilder i miljöer där de 

flesta barn normalt inte vistas (exempelvis på ett produktionsbolag) kan istället tolkas som 

att barnet framställs som en “kändis” - vilket är avstickande från den traditionella bilden av 

barn.  

 

Klädval 

Kläder är vår tredje variabel som även den återkopplar till självrepresentation, och som 

valdes för att undersöka barnens yttre representation. Variabeln verkar för att bringa klarhet 
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i hur föräldrarna framställer barnen i materialet. Vi vill här se hur barnen i fråga förhåller sig 

till de klädnormer och klädkoder som idag existerar, utefter de konventionella tecken som 

finns inom vår kultur (exempelvis den stereotypa uppfattningen om att enbart tjejer bör bära 

rosa). Vi kommer att fokusera på vilka färger barnen bär och om det finns eventuella budskap 

i form av text tryckta på plaggen. Dessa två komponenter kommer hjälpa oss att analysera 

mönster utifall barnen förhåller sig till förutbestämda normer vad gäller genus, till exempel 

den stereotypa uppfattningen om typiska färger för pojkar respektive flickor (Hirdman, 

2006). 

 

Interaktion 

Vi vill undersöka om och på vilket sätt barnen interagerar med personer i sin omgivning. 

Beroende på vilken miljö barnet placeras i kommer denne också att möta olika människor. 

Här vill vi försöka urskilja gestaltningen av barnet som en social individ. Vi vill reda ut om 

barnet framställs annorlunda beroende på vilka individer som medverkar. Till exempel om 

barnet framställs annorlunda i familjesituation gentemot en situation där det är i kontakt 

med utomstående personer som fans, vänner etc… Goffman (2015) definierar interaktionen 

som ett led i att mänskliggöra personer, att de i en främmande roll blir än mer medvetna om 

sin omgivning men också om sitt eget beteende. Interaktion blir därför viktigt för 

uppfattningen om barnets agerande. 

 

Bildkomposition 

En central del av barnens framställning är att granska hur bilderna och videoklippen rent 

tekniskt konstruerats. Här kommer vi återkoppla till de statistiska resultat över vad som 

utgör en “engagerande” Instagrambild - dvs. förekomst av ansikten, enkla och avskalade 

färgteman eller liknande (Sproutsocial, 2016). En stark förekomst av ljus inom bilder är även 

det åtråvärt då det sänder starka positiva signaler och är upplyftande för åskådaren att titta 

på (Jing Xu, Labroo, 2013). I videoklippen är det viktigt att granska hur materialet har 

redigerats och klippts för att se vad det är avsändaren anser vara viktigt att visa upp och 

därmed kan man anta att det som klipps bort därmed upplevs som oväsentligt. I samband 

med videoklippen kommer vi även analysera de ljudspår som spelas upp och vad de bidrar 

med för framställningen. Bilderna i ett videoklipp får en tydligare innebörd och tydligare 

struktur om det finns musik som hjälper att skapa en tydligare rytm. Rytmen i musiken 

hjälper till att skapa en känsla hos mottagaren där ett budskap kan accentueras exempelvis 

genom en ljudpaus (Kalinak, 2010). 
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 Mytbildningar 

Med grund i den tidigare forskningen om bilden av barnet och vad den associerar kan vi 

placera våra konnotationer inom olika mytbildande kontext. De föreställningar vi utläser från 

barnen går att koppla till olika etablerade myter - exempelvis myten om barnet som en 

symbol för en lycklig familj, eller myten om barndomen som en oskyldig och “enklare” tid 

(Barthes, 1977). Mytbildningar rör bildens innehåll och det är genom dessa vi kan säga något 

om bildens budskap. Här vill vi granska och reflektera kring det betecknades form och 

innehåll i ett större perspektiv än enbart det som avbildas. Genom att göra dessa kopplingar 

kan vi uttrycka oss barnens framställning på ett djupare plan än enbart deskriptioner eller 

bildens form. Det är även intressant att granska vad som inte stämmer överens med myterna. 

Finns det något inom bilden som skiljer sig från våra traditionella uppfattningar kring barn, 

barndomen och familjelivet?  

 

Utefter de resultat vi sett inom den tidigare forskningen kommer fokus läggas på myter kring 

barn och barn tillhörande familj. Resultaten talade om barn som ett samlat begrepp för 

familjeliv. Associationer med barn och familjeliv riktas åt omsorg, trygghet och glädje. 

Eftersom som vårt urval behandlar svenska konton och barn i en svensk samhällsmiljö har vi 

också valt att utgå från myten kring den “svenska” familjen. Vi kommer att dra slutsatser 

utefter våra kulturella stereotyper kring den “svenska” familjen.  

 

 Sammanfattning 

Hallidays (1985) teorier står till grund för den övergripande tolkningen av bilden. Utefter 

vilken aktion vi tolkar som den huvudsakliga kan vi sedan bygga på vidare tolkningar kring 

vad aktionen i sig faktiskt betyder för det slutgiltliga målet. Därmed kan bilden placeras inom 

en mytbildande kontext. För att med säkerhet kunna bestämma vilken typ av aktion bilden 

ska kategoriseras inom behöver vi granska hur bildens agent (barnet) ställer sig till de olika 

analysteman vi har valt att ta med i vår granskning av bilderna - såsom till exempel miljö 

eller interaktion. Detta görs genom denotationer, att rent deskriptivt se bilden och vad den 

avtecknar och därefter konnotationer för att kritiskt granska innehållet och ifrågasätta vad 

det kan innebära för framställningen av barnet. 

 

 Studiens tillförlitlighet  

En studies trovärdighet hänger först och främst på hur pass relevant den valda 

analysmetoden samt urvalet är i förhållande till problemformuleringen menar Helge Østbye 
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(2008). Vår problemformulering rör det kontinuerliga exponerandet av barn på sociala 

medier och då främst hur de analyserade barnen framställs samt vilka associationer de 

sänder ut. Vi anser att våra undersökningsmetoder och teorier öppnar upp för generalisering 

och kan därmed appliceras på andra konton än de vi valt för att genomföra liknande 

undersökningar. Den valda metoden bör också kunna ge oss ett underlag för att dra en 

slutsats om detta fenomen och kommer således vara avgörande för att besvara studiens 

forskningsfråga. Metoden går att kritisera vad gäller objektivitet, där ställningstaganden och 

tolkningar kan vara färgade av författarnas ögon. Beroende på tidigare kunskaper, 

erfarenheter och åsikter formas tolkningar och utläsning av information (Østbye, 2008). 

Påverkningar av tidigare uppfattningar utifrån vårt kulturella kontext är oundvikligt i en 

kvalitativ analys. De tolkningar kring barnens betydelse inom familjen och kring barn som 

individer vi gör i analysen är formade utifrån ett västerländskt perspektiv och kan därmed 

kännas främmande för någon inom en annan kultur. 
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7. Analys och Resultat 

Vi kommer i vårt genomförande av analysen skilja våra analysobjekt åt. Detta är för få en 

lättöverskådlig analys av objekten och deras material var för sig samt för att kunna spara 

granskandet av eventuella likheter och olikheter till analysresultatet. Det granskade 

bildmaterialet kommer att infogas både inom löpande text men även som en senare bilaga för 

att underlätta läsningen. Strukturmässigt så kommer bilden först rent denotativt beskrivas 

med information kring publiceringsdatum samt följarnas respons i form av 

gillande/visningar och såväl bildtext samt direktlänk till bildens webbplats kommer bifogas. 

Därefter kommer analysen struktureras utefter de konnotationer vi tycker oss finna och vilka 

mytbildningar dessa konnotationer leder oss till, innan allt analyserat material sammanfattas 

i ett resultatstycke per barn. 

 

Det material vi har valt tycker vi är ett representativt stickprov på hur det publicerade 

materialet brukar se ut på dessa Instagramkonton. I fallet med Penny Schulman är det 

vanligt förekommande att hon filmas som ensamt agerande huvudperson eller att hon fotas 

poserandes tillsammans med sin pappa Calle på bild. Johanna Ljungqvists konto innehåller 

mycket material utöver dottern Naomi - exempelvis på mode och inredning eller Johanna 

själv , men det är framförallt Naomi som är det ständigt återkommande inslaget och då 

tydligast i form av de videoklipp som publiceras. 
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 Penny Schulman 

Videoklipp 

 

Publicerad: 15/10-2016 

Visningar: ca 189 000 (gäller 17/11-2016) 

Länk: https://www.instagram.com/p/BLlTOg2jMvU/  

Bildbeskrivning: 

Lördags-shopping på@byengberg börjar bli en vana. Älskar den affären. Där träffar man 

Penny säkrast. Och där köper man finaste barnkläderna i stada. Idag Moonboots till båda! 

Hur jäkla härligt? 

 

Denotation 

Framställningen av Penny genom en denotativ beskrivning fokuserar främst på en ung flicka 

som springer med två kassar i handen. Hon ser glad ut. Blickarna indikerar också att hon 

tycks vara medveten om fotografen. Klippet spelas upp i slow-motion och inget ljud eller talat 

språk förekommer i klippet utan är istället utbytt mot musik i form av Beyonces låt 

“Formation”. Pennys beteende i bilden summeras av att hon går längs gatan och viftar med 

två stora shoppingkassar. På den närmsta kassen syns ett tryck med texten “byengberg”, ett 

företagsnamn som också förekommer i bildtexten. När bilden rör sig närmare Penny ser vi 

att hon håller i två klubbor i vänstra handen. Klippet är filmat utanför en klädbutik som syns 

de första sekunderna i klippet. Hon rör sig på en trottoar som sträcker sig längs ett beiget 

https://www.instagram.com/byengberg/
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putshus. Penny bär i klippet en beige vinterjacka med brun pälskrage, rosa mössa samt rosa 

moonboots och svarta tights. Valet av kläder ger oss information om att händelsen ägde rum i 

höst eller vintertider.  

 

Till klippet har klädföretaget ByEngberg länkats genom såväl “taggning” av deras Instagram-

konto inom bildbeskrivning såsom “platstaggning” av deras butik i Ladugårdsgärdet i 

Stockholm, vilket även innebär att det är där klippet utspelar sig. Vidare berättar bildtexten 

om mottagarnas reaktioner på det faktum att Penny bär en pälskrage. Inom 

kommentarsfältet har missnöje mot att Penny bär päls framkommit, något Calle Schulman 

väljer att adressera genom att redigera bildtexten och försvara att hans barn bär päls. 

 

Konnotation 

Pennys gång tycks i klippet självsäker och hon tycks inte ta någon större hänsyn till gatan 

eller byggnaderna runt omkring henne. När hennes ögon tittar in i kameran kan man utlösa 

en öppen nöjd blick i samspel med ett stort leende, vilket indikerar att hon är väldigt glad och 

lycklig över att ha fått shoppa nya kläder från ByEngberg till sin garderob. Bildtexten 

framhäver att det är Pennys moonboots som är det centrala klädvalet, då dessa är 

nyinhandlade och får då förmodas vara anledningen till hennes glädje.  

 

Att Penny befinner sig i en offentlig miljö förstärker bilden av henne som en person i rörelse. 

Klippet utspelar sig på en gata i Stockholm, utanför ByEngbergs butik på Ladugårdsgärdet. Vi 

ser en glad Penny bärandes på två kassar från butiken byengberg. Den nämnda butiken 

beskrivs av kontot som där man köper de finaste barnkläderna. “Lördagsshopping på 

@byengberg börjar bli en vana.” Älskar den affären”. Bildtexten hänvisar redan med första 

meningen till butiken där kläderna till Penny har inhandlats likaså syns affärens logga på 

kassarna hon bär. Detta leder oavkortat till uppfattningen om att Penny marknadsför butiken 

i och med sitt deltagande och entusiasm över kläderna. Denna beskrivningen i samspel med 

klippet och det faktum att Penny följs av hundratusentals följare framställer Penny som en 

person med “rätt stil” och som en opinionsbildare för barnmode. Detta går i enlighet med 

kriterierna om Penny som en micro-celebrity (Boyd & Marwick, 2010). Klippet är filmat 

längs med en gata, vilket skapar en linje och därmed en god rytm för mottagarens öga. Penny 

börjar i höjd med kameran och mottagarna ser henne fortsätta ner längs gatan, vilket går att 

tolka som att hon är en person man skall följa efter. Den använda kameravinkeln är anpassad 

efter Pennys höjd, lagd strax under huvudhöjd. Detta skapar ett grodperspektiv som får 

Penny att framstå som större. Penny framställs som den som har valt ut kläderna, i och med 

det skildras inte ett barn som har fått kläder utan ett barn som själv har köpt kläder. Detta 

leder till en uppfattning om att Penny efterliknar ett vuxet beteende.  
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Klippet spelas upp i slow-motion vilket accentuerar Pennys självsäkra gång. Slow-motion  är 

en metod som traditionellt har använts i samband med actionfilmer där hjälten ska 

framhävas såsom tuff och oberörd (King, 2002). Det ger även klippet mer “tyngd” genom att 

det möjliggör åskådaren att granska detaljer och ger även åskådaren mer tid att ta in vad som 

faktiskt avbildas (Schnettler & Raab, 2008). Filmvärlden har för oss konstruerat ett 

rörelsemönster som accentuerar den shoppingglada kvinnan, en så kallad “shoppaholic” - 

förekommande i tv-serier som exempelvis Sex and the City. Detta stereotypa rörelsemönster 

består av svajande kassar och lätta steg precis likt hur Penny rör sig längs gatan.   

 

Musiken av Beyoncé som hörs under klippet spelar en stor roll för framställningen av Penny. 

Det första vi hör är en del av låttexten som lyder “I twirl on them haters [...]” vilket tydligt 

poängterar att Penny är självständig och självsäker, hon bryr sig inte om vad eventuella 

kritiker har att säga om henne och hennes beteende. Texten som följer medan Penny vänder 

ryggen mot kameran och går bortåt fortsätter förstärka denna uppfattning “Sometimes I go 

off (I go off), I go hard (I go hard), Get what's mine (take what's mine), I'm a star (I'm a 

star)  [...]”. Här är det tydligt att låten är väl anpassad till innehållet då den beskriver en 

person som ser sig själv som en stjärna och som tar det den vill ha. I den här situation är 

Penny stjärnan och hon har tagit de kläder hon vill ha, oavsett vad någon säger. Den 

självsäkra tonen pekar också på att Penny går emot rollen som passivt barn beroende av 

föräldrarnas vägledning och väljer sina egna kläder och därmed sin väg i livet. Avslutningvis 

upprepar sången frasen “I Slay” medan Penny går vidare - “I Slay” är ett inom rap-

communityn vedertaget slanguttryck för att lyckas eller erövra, och oavkortat leder detta till 

uppfattningen om att Penny lyckas med det hon tar sig för. 

 

Blicken som inleder klippet tycks riktad mot såväl kameran som den som filmar, vilket vi 

utgår ifrån är Calle Schulman, då det är han som publicerat bilden med tillhörande 

beskrivning. Beroende på vart blicken är ämnad kan man göra olika tolkningar (Hansen & 

Machin, 2013). Den nöjda blicken mot sin pappa kan vara en blick av tacksamhet för att de 

har handlat nya kläder, men en blick mot kontots följare kan ses som en uppmaning på att 

det är just dessa kläder som leder till hennes glädje samt att Penny vill påkalla vår 

uppmärksamhet. I slutet av klippet skymtas Pennys bror Tom Allan i bakgrunden. Varken 

Penny eller mottagarna har någon framträdande interaktion med honom. Detta tydliggör att 

det är Penny och hur hon framställs som är väsentligt inom klippet då det är hon som 

tilldelas mest utrymme.  

 

Bildtexten förklarar även att ByEngbergs butik är det bästa stället att få en chans att träffa 
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Penny personligen: “Där träffar man Penny säkrast”. Bildtexten talar om henne som en 

person “man vill träffa”, alltså en person med “kändisstatus”. Hela inlägget riktas mot en 

fanbase, en grupp som för avsändaren är anonym. Detta är vad Marwick (2013) menar är en 

pågående dialog mellan Penny och mottagarna vilket därmed ger Penny en status som micro-

celebritet.  

 

Mytbildningar  

Det har länge funnits en kulturellt inarbetad norm om att tjejer skall bära rosa kläder 

(Hirdman, 2006). Den rosa färgen är traditionellt sätt ansedd som feminin Penny bär i 

klippet ovan rosa mössa och rosa moonboots. Två plagg som i kontrast till den ljusa jackan 

och de svarta tightsen blir dominanta och ger en Penny en mer feminin framtoning. Detta gör 

det lätt för mottagaren att relatera till Penny, då hon inte utmärker sig från den uppfattning 

som brukar råda om små barn och då i synnerhet flickor. De starka färgerna speglar myten 

kring barns energirika liv där dagarna präglas av nya lärdomar.  

 

Sjöberg (2013) talar om självständighet och viljan att lära sig som starka behov hos barn. 

Mytbildningen kring barn placerar dem i en roll som passiva agenter beroende av vuxnas 

omsorg. Av allt vi kan avgöra utifrån klippet ovan har Penny gladeligen själv valt ut de 

klädesplagg som omnämns i bildtexten. Detta gestaltas av hennes gång, med 

shoppingpåsarna svajande i vardera hand. Hon ger ifrån sig ett brett leende och 

rörelsemönstret tyder på energi och glädje. Ett barn som själv får ”köpa” sina egna kläder kan 

tolkas som en inblick till eller ett steg närmare vuxenvärlden. Hon får här lära sig att ta 

ansvar för sina egna klädinköp. Att barn avbildas som passiva hävdar Holland (2008) är 

felaktigt inom ett modernt kontext i och med det växande konsumtionssamhället vi idag lever 

i. Penny, som i klippet verkar ha varit högst delaktig i shoppingen, bryter mot den 

traditionella normen. Hon framställs i enlighet med Hollands (2008) familjeteori som ett 

modernt barn i en modern familj. Bildtexten bekräftar också att det som syns i klippet inte är 

en engångsföreteelse, utan att Penny är en van ”Lördags-shoppare” och vi kan därför 

förvänta oss att hon kommer fortsätta med denna “tradition”.  
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Bild 

 

Publicerad: 16/7-2016 

Gilla-markeringar: 6 688 (17/11-2016) 

Länk: https://www.instagram.com/p/BH6q_j5AjU1/ 

Bildbeskrivning: 

Volvo Sunfleet! Enda alternativet om man vill ha en RIKTIG bil och ingen moppe på fyra 

hjul och om man har barn och om man vill vara säker på att man HAR en bil viss dagar. 

För äga en vill man inte. Bra @sunfleetcarsharing! You rock. 

 

Denotation 

På bilden syns Penny och hennes pappa Calle Schulman. De båda kollar rakt in i kameran 

vilket också bekräftar deras medvetenhet om att bilden tas. De poserar framför en grå Volvo 

XC60 som står parkerad på en asfalterat parkeringsplats. På bilens baksida under 

registreringsskylten står det “Volvo Car Sharing” under registreringsskylten. Calle sitter 

hukat vilket talar för att han har anpassat sig för Pennys längd. Penny står bredvid och höjer 

ena armen, i en form av hälsningsgest. Hon har en uppknäppt grön jacka, en vit klänning och 

ett par korallfärgade sandaler. Calle är klädd i en svart bomberjacka, mörkblåa jeans, vita 

sneakers och har en grå t-shirt under. Han bär även en ring och en klocka. Pennys hår är 

borstat i mittbena medans Calles hår är rufsigt. I bakgrunden skymtar en silverfärgad bil 

fram.  

 

https://www.instagram.com/sunfleetcarsharing/


37 
 

Konnotation 

På bilden ser vi Penny posera bredvid sin pappa på en för mottagaren okänd parkering, 

eftersom det inte finns någon “platstag” som anger vart den är tagen. Genom att sätta bilden i 

sin rätta kontext begränsas tolkningsmöjligheterna. Miljön sätter Calle och Penny i en 

familjekontext, där behovet av bil i vardagen uttrycks inom bildtexten. Den gråa 

framtoningen inom bilden samt bildens beskrivning går att tolka som en koppling till en grå 

vardag med rutiner som måste följas. Bildtexten nämner hur en barnfamilj kan vara i behov 

av att ha en bil tillgänglig för att följa dessa rutiner: “ [...] och om man har barn och om man 

vill vara säker på att man HAR en bil viss dagar”. Bildtexten nämner ingenting om Penny 

personligen vilket därmed framställer henne och hennes roll som det barn Calle beskriver i 

texten. Vidare förklarar bildtexten att: “Volvo Sunfleet! Enda alternativet om man vill ha en 

RIKTIG bil [...]”. Texten syftar till en säker bil, en bil som är det rätta alternativet för en 

barnfamilj. Begreppet “säker bil” appliceras regelbundet på Volvo-bilar och används av 

företaget som ett begrepp inom deras marknadsföring (Volvocars, 2016). Volvo har 

traditionellt sett varit en av knutpunkterna för ett svenskt familjeliv, då som det trygga 

fordonet. På så vis blir Volvobilen en del av framställningen av Penny som en central punkt i 

familjen (Forsberg, 2009).   

 

Pennys ansikte är undrande, vilket skulle kunna uppfattas som ett gulligt omedvetande om 

vad som pågår. Både Penny och Calle vänder sig direkt till kameran och poserar tydligt för 

åskådaren. Calles lediga kroppsspråk och breda leende i samspråk med bildens beskrivning 

visar för mottagaren att han är nöjd med bilen. Av sättet Calle poserar samt att han har hukat 

ner sig till Pennys nivå verkar det som att Penny är tänkt att nöjt posera även hon, och hon 

därmed har instruerats att efterhärma sin pappa. Bilden tycks dock vara tagen innan hon har 

intagit denna pose, vilket leder till den förundrade blicken och otydligt höjda handen. Hennes 

handrörelser går att tolka som ett osäkert intryck. Hon tycks inte förstå anledningen till 

varför hon skulle posera inför en bild bakom en Sunfleetbil. Bilden tillsammans med den 

tillhörande texten går att tolka som att budskapet är ämnat för sponsring av företaget 

Sunfleet.   

 

Pennys kläder förmedlar en viss sommarkänsla då hon bär sandaler och klänning. Färgen på 

Pennys kläder är färgstarka såväl som ett utmärkande element i bildens framtoning. Enligt 

Carlsson och Koppfeldt (2008) väcker färger känslomässiga intryck. De hävdar att starka 

färger drar till sig uppmärksamhet. Den gröna färgen på jackan drar fokus från den grå 

omgivningen och för fokuset rakt på Penny.  
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Mytbildning 

Det brukar låta att familjen är det viktigaste man har. Det är en mytbildning kring familjen 

med olika rollindelningar, t.ex. en sambo med ett eller flera barn och att dessa personer är 

kärnan i våra liv. Inom mytbildningen kring familjelivet finns också en myt om mannen som 

beskyddare för resterande familjemedlemmar. I bilden ovan står Penny i fina ljusa kläder och 

i en kontrast till sin pappa som har mörka kläder med rufsigt hår. Pennys kläder tillsammans 

med bildens budskap om tryggt bilkörande får henne att framstå som något fint och ömtåligt. 

Calle illustrerar pappan som gör ett säkert val för sin dotter medan Penny tar rollen som den 

individ som tryggt skall transporteras längs vägarna.  

 

Associationer till familjeliv behöver inte endast vara av positiv art. Genom att koppla Penny 

till bilkörning kan tolkningar till vardaglig stress växa fram. Hon fungerar som symbolen för 

barn som skall köras till dagis/skola, till träningarna etc. Bilden går att tolka som en spegling 

av en vardag i rörelse präglad av stress och familjerelaterade uppdrag där bilen i viss mån 

underlättar utförandet av detta. Så som Barthes (1973) hävdar att myter är konstruerade skall 

den uppfylla avsändarens intresse och således framstå som behagligt naturlig. Bilden som är 

presenterad ovan talar om en myt kring ett “effektivt” vardagsliv. Genom att blottlägga den 

myten vi först avläser ser vi därefter en dold synvinkel som talar om en betydligt mer 

tidspressad och påfrestande tillvaro inom vardagslivet.  

 

Sammanställning Penny 

Penny framställs som ett glatt barn inom materialet, något Sjöberg (2013) menar på är viktigt 

för att bilda en uppfattning om en omsorgsfull kärnfamilj. Följarna kan identifiera sig med 

bilder där Penny får nya vinterskor eller att hon får åka en säker familjebil, då det kan 

relatera till deras egna familje-scenarion. 

 

Det är tydligt att det är personen Penny som är viktig för innehållet, då hon inte tar någon 

större hänsyn till sin omgivande miljö eller interagerar med övriga deltagare inom materialet. 

Videoklippet kan beskrivas som beteendebetonat enligt Hallidays (1985) modell, då det är 

Pennys agerande som är det centrala. Den utvalda bilden är istället intressant ur ett 

relationsperspektiv, då Pennys närvaro tillskriver övriga bildobjekt betydelser baserat på 

deras relation till Penny (Halliday, 1985). Det är relationen till Penny som tydliggör 

uppfattningen om Volvo Sunfleet som en “riktig” familjebil för mottagaren, i och med hennes 

roll som barnet som beskrivs i texten.  

 

Hennes klädval stämmer överens med vad kan förvänta sig av ett litet barn, även om Penny 

framställs som en “shoppare”. Huruvida valet av färger är genomtänkt eller ej kan vi inte 
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spekulera i. Vad vi däremot kan fastslå är att Penny hamnar i fokus med hjälp av hennes 

färgglada kläder. 
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 Naomi Ljungqvist 

Videoklipp 

 

Publicerad: 7/11-2016 

Visningar: ca 104 000 (17/11-2016) 

Länk: https://www.instagram.com/p/BMgkiaYDO4W/  

Bildbeskrivning:  

K l a d d k a k a n s d a g 

I ett samarbete med @arlakoket så firar vi Kladdkakans dag! Vi har bakat Sveriges 

godaste kladdkaka. Lakritskladdkaka med karamelliserade mandlar & havssalt. Nom nom! 

In och kika på bloggen för att ta del av det smarriga receptet. 

#arlaköket #kladdkaka #kladdkakeracet 

 

Denotation 

Johanna och Naomi befinner sig i sitt kök under klippets introduktion och även under 

bakningen. Vi utgår från att klippet är inspelat i Ljungqvists hem, sett till att det är den 

huvudsakliga platsen Ljungqvists material utspelar sig på. Klippet inleds med att Naomis 

mamma Johanna adresserar tittarna och förklarar att det är kladdkakans dag. En text 

framträder över bilden medan Johanna pratar, som säger “Kladdkakans Dag - I ett 

samarbete med Arla”.  

 

Naomi verkar väl medveten om att någon form av videoinspelning pågår. Johanna börjar 

med att presentera inslaget med blicken in i kameran. Som en effekt av att Johanna nämner 

kladdkaka tittar Naomi först på sin mamma och sedan in i kameran och säger med skämtsam 

ton “kladdcookie”. Tidigt i klippet har rollerna tydligt blivit presenterade för mottagaren. 

Johanna är ledaren som har kontroll över situationen medan Naomi står för den barnalika 

underhållningen och framställs med hög energi och en busig inställning till bakandet.  Naomi 

https://www.instagram.com/arlakoket/
https://www.instagram.com/explore/tags/arlak%C3%B6ket/
https://www.instagram.com/explore/tags/kladdkaka/
https://www.instagram.com/explore/tags/kladdkakeracet/
https://www.instagram.com/explore/tags/kladdkakeracet/
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har på sig en svart huvtröja som hänger ner till knäna. I övrigt har hon inga synliga kläder, 

utan är barfota med bara ben. Tröjan innehåller ett texttryck som lyder: “Candy, Cookies & 

Chocolate…”. Mamma Johanna har på sig en vit enkel randig t-shirt och ett par svarta tights.  

 

Naomi dansar till med armarna ännu en gång medan hon återigen utbrister “Kladdcookie!”. 

Därefter klipper videon inom korta sekvenser hur bakningsprocessen går till och vi får se hur 

Naomi och Johanna tillsammans tillför alla ingredienser. Här hörs inget tal utan det spelas 

istället upp ett ljudspår med en akustisk gitarr. Klippet byter sedan scen till att visa den 

färdiga kakan och duon är nu sedda vid ett matbord tillsammans med Naomis yngre bror. 

Naomi berättar för mottagarna att det är nu dags att äta kakan. Johanna tar över ordet 

genom att berätta att kakan är färdig och önskar tittarna en bra kladdkakans dag medan 

Naomi ännu en gång spexar med armarna. 

 

Konnotation 

Blicken Naomi ger sin mamma i klippets början tolkar vi som ett sökande på bekräftelse inför 

ett “spexande” för tittarna. Detta ser vi som ett tecken på att Naomi är medveten om att hon 

uppfattas som charmig och rolig. Eftersom Johanna bekräftar detta beteende genom att 

skratta åt Naomis spexande, så återupprepar Naomi frasen “Kladdcookie” med den 

tillhörande dansen flera gånger i klippet. Barn förknippas traditionellt med att gilla godis och 

andra sötsaker. I klippet ovan ser vi ett barn med vetskapen att hon snart skall få äta 

sötsaker. Energirik och förväntansfull utstrålar hon sin glädje. Även klädvalet blir i samband 

med Naomis dansande och spexande ett uttryck för hennes entusiasm och medvetenhet om 

bakningen. Naomis tröja innehåller ett texttryck som är väl anpassat till det utspelade 

scenariot: “Candy, Cookies & Chocolate…”, vilket vi tolkar som att det är ett medvetet klädval 

inför inspelningen. Klädvalet skulle kunna motiveras av implicerade uppsåtet bakom klippet.  

 

Sociala medier och i synnerhet Instagram har omnämnts som ett medium där bilder 

framhävs med en förskönad vardagsbild (Boyd & Marwick, 2010). Bildkompositionen i 

klippet skapar en känsla av lättsamhet och glädje. Klippet i sig är filmat med låg bländare 

vilket skapar en ljus bild där en del naturligt ljusa partier tonas ner och blir vita. Fokuset 

ligger främst på ingredienserna som förs i smeten och det faktum att det är Naomi som utför 

den nämnda aktionen. Inzoomningen på visar på ett barn som hjälper till i köket och 

samtidigt lär sig nya saker. Bakningen i sin helhet är snabbspolad, delvis på grund av mediets 

format och möjligtvis effekt för att enbart belysa höjdpunkterna i baket. Musiken tillför också 

glad ton till helhetsintrycket och det faktum att musiken endast består av en akustisk ukulele 

ger Naomi och bakningen större fokus i klippet då ingen sångtext drar år sig 

uppmärksamheten. 
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Klippet inleds med en svepande text förklarande att innehållet sponsras av Arla Köket. Strax 

efter sker en panorering över de ingredienser som inkluderas i bakningen. Vid slutet av 

panoreringen stannar bilden tydligt vid två Arlaprodukter i form av smör och vispgrädde. 

Produkter som vi i sekvensen efter ser Naomi använda sig av. En tolkning värd att diskutera 

är klippet som en spegling av det vardagliga “familjebaket”, där Arla vill framstå som den 

givna producenten av produkter att använda. Naomi i rollen som barn i det sammanhanget 

ger klippet ett högre innehållsvärde på grund av att ett barn inte förväntas kunna utföra 

uppgiften med full precision. Här blir Naomi ett viktigt verktyget för att generera visningar 

genom att hon visas ha kul i köket och blir därmed länken till Arlas porträttering av 

“familjebaket”. Vi kan endast spekulera i vad Arla vill sända för associationer i och med dess 

medverkan i klippet.  

 

Mytbildning 

Under bakningen ser vi att det är Naomi som utför de flesta uppgifterna vad gäller att fördela 

ingredienser. I rörelserna med ingredienser i handen syns tydligt att precisionen inte är helt 

perfekt. Hon spiller lite mjöl och tappar i en del av äggskalen i smeten, fel som sedan 

korrigeras av mamman. Naomis medverkan och hennes “barnalika” precision i köket går att 

tolka vid ett barn som lär sig att föra sig i en köksmiljö. Det är moment i hemmet hon kanske 

inte tidigare har fått ta del av. Inlärningen sänder associationer om vad det i viss mån 

handlar om att växa upp. Signaler av ett barn som ett oskrivet blad som behöver ledsagas till 

nya kunskaper.  

 

Den busiga familjestämningen klippet förmedlar blir än tydligare när Naomi står inför att 

blanda ingredienserna. Mamma Johanna hjälper Naomi vid ett flertal tillfällen att utföra 

vissa uppgifter, något som indikerar på hennes behov av en vuxen i sin närhet (Sjöberg, 

2013). Den stöttande handen från modern sida är också ett tecken på en fin familjerelation. 

När kakan sedan skall ätas sitter de vid ett matsalsbord. Att det gladlynta klippet utspelar sig 

hos familjen har betydelse då det symboliserar ett lyckligt hem, och blir ett uttryck för den 

idealiserade bilden av en kärnfamilj. Den näst sista sekvensen i klippet sitter Johanna 

tillsammans med Naomi och det yngsta barnet. Här är familjen samlad vilket indikerar att en 

fin stund runt bordet att påväg att ta vid.  
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Bild 

 

Publicerad: 13/11-2016 

Gillningar: ca 11 300 (17/11-2016) 

Länk: https://www.instagram.com/p/BMuZ0QbAYvp/  

Bildbeskrivning:  

R u d o l f 

nouw.com/yayas #newblogpost #inspirationforpojkar #inspirationforflickor #christmas 

 

Denotation 

Vi utgår att bilden är tagen i hemma hos familjen Ljungqvist då hon sitter i någon form av 

vardagsrum. Valet av plats är representativt för den livsstil Johanna Ljungqvist representerar 

i sin blogg. Miljön är väldigt ljus och kontrastrik. Naomi med sin röda outfit bryter upp den 

vita omgivningen tydligt och blir därmed det uppenbara fokuset i bilden. Bilden visar Naomi 

sittandes på ett fårskinn i en vit stol från IKEA. Hon har på sig en röd ulltröja och röda 

mjukisbyxor, båda med ett stickat mönster på renen Rudolf, samt ett par vita strumpor. På 

huvudet bär hon ett par egna renhorn. I bakgrunden syns en tavla med texten “Santa Let It 

Snow” och en blomkruka med en kaktus i. Naomi håller ihop sina händer och tittar in i 

kameran med ett litet leende. Då Naomi är ensam på bilden förekommer ingen direkt 

interaktion, däremot blickar hon in i kameran och mot åskådaren. Hennes klarblåa ögon och 
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hennes nästan tveksamma leende ger ett oskyldigt uttryck mot mottagaren, vilket vi ser som 

ett led av att försöka se “gullig” ut. 

 

Konnotation 

Bildens utformning såväl som Naomi  själv utstrålar ett lugn och harmoni. De vita detaljerna 

i bilden skapar konnotationer om ett snölandskap. I bakgrunden står en tavla lutad mot 

väggen med budskapet “Santa Let It Snow”, vilket skapar en känsla utav jullängtan, men 

indikerar även att bilden är väldigt konstruerad och Naomi sitter i stolen för att posera inför 

en bild som skall locka till jul-associationer. Hennes kroppsposition är något osäkert 

ihopdragen och hon har fotats ovanifrån, vilket leder till tolkningar om henne som liten och 

oskyldig (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Trots den oskyldiga blicken tycks Naomi vara fullt 

medveten om att någon form av “plåtning” för hennes outfit pågår, då hon prydligt sitter still 

och tittar in i kameran. Här framställs hennes roll som ett sött och charmig barn med ett 

klädval som är tydligt inspirerat av den annalkande juletiden. Rött är en färg som är starkt 

förknippad med julen och juletider, och det är den dominerande färgen i Naomis outfit. Den 

röda färgen har även rent historiskt förknippats med kärlek och värme (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). 

 

I bildtexten står det “Rudolf” följt av en emoji föreställande en jultomte. Både på hennes 

byxor och på hennes tröja kan man se renen Rudolf, som är känd från diverse julsånger och 

julsagor. Naomi tillskrivs i och med sin outfit och den tillhörande bildtexten en roll som 

sagofiguren “Rudolf”, likt ett barn i en skolpjäs. Det går också att tolka Naomis medverkan 

som ett framställande av ett modernt barn och en trendsättare när det kommer till 

barnmode. Naomi framställs som en modell för julkläder ämnat till barn i allmänhet. 

Bildtexten nämner att detta är klädinspiration för såväl pojkar som flickor, vilket därmed 

signalerar att det är ett könsneutralt klädval. Tanken är att jultemat ska komma före 

normativa klädval. Texten är väldigt avskalad och simpel och Naomi beskrivs enbart som 

“Rudolf”. Konnotationer som leder till glädje och en känsla av tradition.  

 

Till bilden finns flera olika “hashtags” såsom #newblogpost och #christmas. Betydelsen av 

“hashtags” inom Instagram har vi tidigare fastställt, och här blir det ett sätt att försöka nå ut 

till en större publik. Därefter följer länkar till mamma Johannas blogg, vilket också är hennes 

yrke.  

 

Mytbildning 

Av tradition brukar det förklaras för barn att tomten har en lista över snälla barn. Denna 

“lista” används därefter som ett grepp för att få barnen att vara snälla kring jul och således ett 



45 
 

sätt för dem att förtjäna sina julklappar. Naomis blick i bilden ovan framställer henne som en 

snäll och lydig flicka. Hon har även sina händer i kors vilket symboliserar hennes oskyldighet. 

Hon blir en tydlig gestalt för det gamla uttrycket “snällt barn” och på så vis en påminnelse om 

den värme julen skänker i form av lugn och gemenskap.  

 

Det går att tolka denna bild som ett led i mytbildningen om julen som en magisk tid för 

barnen. Denna mytbildning placerar barnet inom en familjekontext rörande jultraditioner. 

Julen är traditionellt ansedd som en familjehögtid, då man samlar nära och kära och visar sin 

uppskattning till dem. Framförallt hos barnen är julen något extraordinärt och magiskt, 

vilket bland annat utmärks i traditionen att klä ut sig till en jultomte för att övertyga barnen 

om att den mytiska figuren jultomten faktiskt existerar. Att bilden är publicerad ett par 

veckor innan jultiden och med tavlans budskap i bakgrunden, sänder signaler om att det är 

barnets (Naomis) längtan inför denna högtid som är det centrala. Trots att det inte framgår 

några julförberedelser inom bilden är det inte svårt att koppla denna förväntan till 

exempelvis pepparkaksbak, julklappsköp och julgranspyntning, olika aktiviteter man 

traditionellt sett ägnar sig åt inför julen.  

 

Sammanställning Naomi 

Vi tycker oss finna tydliga tecken av att Naomi framställs som ett exempel på en traditionell 

bild av det “charmiga busfröet” inom kärnfamiljen - ett barn som kan skifta mellan att 

uppträda oskyldigt till energiskt från bild till bild. Hennes skämtsamma uppsyn och spexande 

upplever vi som uppmuntrat och bekräftat av Johanna. Hon poserar även vackert för 

kameran på bilden som mamma Johanna använder på sin blogg. Det finns därmed tendenser 

till att Johanna själv främjer dessa olika framställningar av Naomi. Den utvalda bildens alla 

element, och Naomis medverkan i synnerhet, tycks konstruerat i en förhoppning att bilden 

skall generera uppmärksamhet för Naomi och Johanna. 

 

Det analyserade materialet har även få och avskalade färgtoner och ett mycket upplyftande 

ljus. Rummen vi ser i materialet  är väldigt ljusa, ett åtråvärt fenomen när det handlar om att 

presentera hem på bästa möjliga sätt. Ljus gör oss mer pigga och positiva, vilket inte skulle 

uppnås i ett mörkare och sämre belyst hem (Jing Xu, Labroo, 2013). Detta härleds till att vitt 

är en dominerande färg i familjens hem. Väggarna och möblerna är samtliga vita med få 

attribut som bryter upp färgtonen (exempelvis tavlor och möbler). Istället är det Naomi som 

får agera kontrast inom formatet och lockar till sig blicken. Statistik har visat på att bilder 

med dominerande färger och tom yta får fler likes, något vi utgår från eftersträvas av 

kontoinnehavaren (Sproutsocial, 2016). Dessa estetiskt tilltalande vyer av familjens hem 

härleder till myten om ett lyckligt hem, med Naomi som ett busigt men ändå charmigt barn 
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och Johanna som en bra mor, då de kan ägna sig åt olika aktiviteter tillsammans utan att för 

den delen skapa ett stökigt hem som man annars kunde förknippa med ett hushåll som har 

två små barn. 

 

Videoklippet utläser vi som såväl materiellt som relationsbetonat, då Naomi syns bakandes 

och visar även upp det färdiga resultatet. Vi får med andra ord se Naomi uträtta något som 

även har betydelse utanför videoklippets format. Sett till relationen är hennes samspel med 

Johanna viktigt, då det förmedlar en bild av en mor och hennes dotter. Bilden är dock mer 

svårläst. Det centrala är Naomi och hennes närvaro, men hon sätts inte i direkt relation till 

något inom bilden mer än att hennes klädsel anspelar på det jultema som även syns i 

bildtexten. Vi upplever därför bilden som existentiell, där det centrala blir att belysa vart 

Naomi är (Halliday, 1985). Jultemat i hemmet tycks vara bildens tema och kan därmed 

härledas till de julmyter vi har inom vårt kulturella kontext. 

 

 Slutsats 

Genom resultaten vår analys har frambringat kan vi dra en slutsats om att både Penny och 

Naomi framställs som barn i positiv familjerelation. Vi kan här även utläsa att barnen 

regelbundet porträtteras som en central del av familjen. Däremot upplever vi att 

framställningen av både Penny och Naomi motverkar mytbildningen om barnet som en 

passiv agent, där det menas att barn främst är en del av en familj och inte egna självständiga 

individer (Sjöberg, 2013). Bägge barnen tillskrivs i sin framställning tydliga karaktärsdrag 

som attityd och karisma. Patricia Holland (2008) ifrågasätter myten om barn och dess 

relation till vuxna i sin studie om barnen i den moderna mediekulturen. Vi ser uttryck för 

detta teoretiserande i videoklippet med Penny (bilaga 2.1) där Pennys beteende och den 

tillhörande beskrivningen framställer henne som en initiativtagare och stämmer därmed väl 

överens med denna tes. Bärandes på sina shoppingkassar framställs hon som en individ som 

har tagit ett eget aktivt beslut att inhandla kläder och hon blir därmed ett barn placerat i en 

traditionellt sett “vuxen” miljö. Naomi bryter sig även hon ifrån den tidigare uppfattningen 

om barn som passiva agenter. I det analyserade materialet bär hon en central roll och det är 

också hennes karaktärsdrag som individ som hamnar i fokus. Hennes utvecklade vokabulär 

blir med hennes breda dialekt och medverkan i diverse aktiviteter i hemmet saker som går att 

relatera till något “vuxet”. Det är ett beteende man sett till den gamla traditionella myten om 

barn inte förväntar sig, vilket också skapar en attraktion hos mottagarna. Den väsentliga 

skillnaden barnen emellan är hur de interagerar med sina föräldrar i det analyserade 

materialet. Naomi befinner sig i en hemmamiljö som i större utsträckning kopplar henne till 

en förälder än Penny som befinner sig i en offentlig miljö (Sjöberg, 2013) . Den traditionella 
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myten om barn ligger latent i vår tolkning av materialet men omformas i och med sociala 

mediers utveckling och påverkan.  
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8. Diskussion 

Utifrån våra teorier går det att mer djupgående ifrågasätta dessa barn och deras 

framställning samt spekulera kring motivet där bakom, men det går inte att ge konkreta svar 

på dessa frågor utan att vända sig till huvudaktörerna Schulman och Ljungqvist själva. 

 

 Diskussionsteman 

Vi kommer i diskussionen lyfta fram konkreta exempel från analysen och utefter vår 

teoretiska förankring diskutera kring deras resultat. Detta kommer struktureras inom olika 

teman vi upplever som centrala. Detta är dels för att kritiskt ifrågasätta det funna resultatets 

betydelse men även för att inspirera till vidare studier på ämnet. Vi vill här testa begreppet 

Micro-Celebriteter på barnen och diskutera dem utefter Goffmans rollteorier. Det är dock 

viktigt att påpeka att de tankar vi presenterar är formade utefter Relevance Theory och 

därmed kommer vi även lyfta fram hur vårt västerländska kontext påverkat oss under 

analysens gång. Vi har i studiens bakgrund antytt att föräldrarnas involvering ligger till grund 

för problematiken. Då studien är en semiotisk analys av kvalitativ modell har vi inte kunnat 

lyfta upp de kontoinnehavande föräldrarna som ett grepp att undersöka mer än deras 

eventuella medverkande i analysmaterialet. Däremot tycker vi att det är viktigt att diskutera 

föräldrarnas roll i framställningen av barnen och vad de betyder för myten om barn. 

 

 Hur tilldelas barnen en status som micro-celebriteter? 

Boyd och Marwick (2010) beskriver sociala medier och deras framfart som en möjlighet för 

människor att bli kända som micro-celebriteter  i ögonen på en specifik grupp användare 

inom denna nya mediekanal. Penny är i bilden med Volvobilen väl medveten om kameran 

som är riktad mot henne och låter blicken vandra ut mot åskådarna. Vi kan inte säga något 

om hennes faktiska medvetenhet kring bildens syfte och budskap. Vi kan dock konstatera att 

detta kan upplevas som en inbjudan för mottagarna att vara “delaktiga” men även ett 

medvetande från Pennys sida att hon är en känd person som därmed poserar för sin 

etablerade fanbase (Boyd & Marwick, 2010). Bilden upplevs i och med detta väldigt 

konstruerad och det tycks vara i Calles, möjligtvis Sunfleets, syfte. Därmed kan man 

ifrågasätta Pennys medverkan och det går att argumentera för att Calle här använder Penny 

som ett verktyg för att uppmärksamma sina egna intressen. Bilden i sig är tagen ur vad som 

traditionellt sett anses vara en neutral vinkel vilket även brukar beskrivas som ett jämlikt 

perspektiv (Carlsson & Koppfeld, 2008). Perspektivet förstärker här Pennys roll som 

huvudrollsinnehavare eftersom pappa Calle går ner till hennes nivå. Detta uppfattar vi som 
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att det pågår en dialog mellan avsändare och mottagare inom bilden och dess beskrivning, 

men genom att Penny deltar i bilden så skapas en känsla av autencitet och därmed ökar 

chansen att fler tar del av det publicerade materialet (Boyd & Marwick, 2010). Pennys blotta 

närvaro och uttryck resulterar i en engagerad respons från följarna, vilket indikerar att Penny 

är Micro-Celebritet. 

 

 Rollindelningar på Instagram? 

Enligt Erving Goffman (2015) anpassar vi människor vår egen framställning efter vår 

rådande omgivning, eller “publik” och detta gäller även i högsta grad för sociala medier. 

Studien som Wang, Alasuutari och Aro utförde vid University of Tampere (2014) påvisar att 

när en bild publiceras på sociala nätverk blir avsändaren genast mycket mer medveten om 

dess konstruktion. Därmed känner avsändaren ett större behov av att bilden ifråga skall vara 

av god estetisk kvalité än om bilden enbart var för privat bruk. Detta är utmärkande i det 

material som Johanna Ljungqvist publicerar på sin dotter Naomi och framförallt väldigt 

tydligt framträdande inom klippet med bakningen. Här är det naturligt att utgå ifrån att ett 

litet barn kommer att “stöka till” genom att spilla eller kladda med ingredienserna och att det 

även lär efterlämnas en hel del disk utav de verktyg som används under bakningsprocessen. 

Denna process kan tolkas som att bildens aktion bör vara huvudsakligt materiell enligt 

Hallidays teorier (1985), men då klippet enbart visar höjdpunkter från bakningen där Naomi 

glatt deltar (vi får i slutet se ett färdigt resultat av kakan men inget utav bakningens 

“kladdande”), tycks det viktiga istället vara rent existentiellt och relationsbetonat. Det 

centrala med videoklippet är inte hur man bakar denna kaka eller att det är en kladdkaka 

överhuvudtaget, utan att Naomi och Johanna bakar den tillsammans (relation) i deras hem 

(existens). Myten kring ett felfritt familjeliv förnekar därtill uppfattningen om barn som 

stökiga, olydiga och vilda vilket än mer förstärker att det är höjdpunkterna av familjens 

bakande som är det viktiga för tittaren. Man kan utefter Wang, Alasuutari och Aros (2014) 

studie ifrågasätta om det är Naomi som skall framställas som ett mönsterbarn och ofelaktig, 

eller om det är Johanna som vill hålla en av henne bestämd standard på sitt Instagramkonto. 

Vi hävdar bestämt att Naomi placeras av mamma Johanna i rollen som det charmiga barnet. 

I och med den selektiva presentationen av material som publiceras har Johanna makten att 

välja ut tillfällen då Naomi agerar inom den tänkta rollens ramar. Barthes (1973) gör i sina 

teorier gällande att myter är konstruerade till att gynna de framträdandes intressen. Myten 

om det felfria familjelivet är passande för Johanna och hennes status som mammabloggare.  
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 Hur påverkar Relevance theory vår uppfattning av barnen? 

Enligt Wilson och Sperbers (2004) teori om relevans av innehåll (relevance theory) tolkar 

mottagaren ett material genom att under en kognitiv process leta efter “pusselbitar” som 

stämmer överens med dess personliga förväntningar av innehållet. Med hjälp av etablerade 

förkunskaper och erfarenheter kring dels karaktärerna Naomi och Penny men också vad ett 

familjeliv innebär för de deltagande, kommer denna process hjälpa mottagaren förhålla sig 

inom sin tolkning av det publicerade materialet (Wilson & Sperber, 2004). De tolkningar 

detta resulterar i lägger sedan grunden för hur framställningen av barnen uppfattas och det 

är utefter dessa tolkningar barnen kan placeras inom olika mytbildningar. T.ex. en 

mytbildning som innebär att barn i närvaro av vuxna placeras per automatik inom ett 

familjekontext (Barthes, 1973). En slutsats som kan dras i överensstämmelse med relevance 

theory är att framställningen av barnen kommer att variera beroende på vilka förkunskaper 

och tidigare erfarenheter som ligger till grund för tolkningen av det publicerade materialet.   

 

 Har barnen ett personligt varumärke? 

Att teoretisera dessa konton utefter termen micro-celebritet innebär att man kan ifrågasätta 

för vem dessa barn framställs samt föräldrarnas faktiska inblandning i innehållet och dess 

konstruktion. För Johanna Ljungqvist är Naomi en stor del av hennes yrke som mamma- och 

livstilsbloggare och för Calle Schulman kan Penny vara ett medel för att synas inom olika 

kontext. Det går här att återkoppla till de tidigare studier som rör varför föräldrar väljer att 

publicera bilder på sina barn samt till de inläggen om etiken bakom detta som vi lyfter upp i 

inledningen. Barnen kan härledas till ett medel för föräldrarnas intressen, i och med att 

myten om barn skildrar dem som en passiv agent som är beroende av föräldrarnas närvaro 

och omsorg (C. S. Mott Children’s Hospital: University of Michigan Health System, 2015).  

Barnen kommer alltid oavkortat associeras med sina föräldrar.  

 

Det är fortfarande barnen som är det centrala innehållet oavsett vilka avsikter som ligger 

bakom publikationen, men de roller de får gestalta påverkar materialet i sin helhet och skulle 

därmed kunna användas för att rikta olika budskap och betydelser utåt (Goffman, 2015). 

Inom det granskade videoklippet med Naomi förekommer ett explicit samarbete med 

mejeriföretaget Arla. Arla har här uppmärksammat möjligheten till att marknadsföra sig 

utanför traditionella former (såsom TV/Press) och istället via Naomis popularitet på sociala 

medier. Att det är kladdkakans dag ger Arla ett tydligt motiv för att uttrycka och genomföra 

detta samarbete med Johanna och Naomi och som resultat publicerar Johanna ett par 

videoklipp på Instagram, där både hon och Arla kan associeras med den idylliska bild av 

familjen och dess gemenskap som klippet framställer (Sjöberg, 2013). Tendenser till 
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marknadsföring ser vi även inom det analyserade materialet med Penny. Att Penny gestaltas 

glatt shoppande legitimerar ByEngbergs tydliga medverkan och det förstärks sedan av 

hennes roll som van shoppare. Penny agerar därtill som en micro-celebritet då hon tar rollen 

som opinionsbildare när det påpekas att ByEngbergs kläder är de bästa alternativet på 

marknaden (Boyd, Marwick, 2010). Bägge konton använder därmed vid olika tillfällen sin 

image i rent varumärkesbyggande syfte. Myten om barn används som ett verktyg för att 

skapa en kontakt med sina mottagare, då myten undermedvetet blir en igenkänningsfaktor 

för följarna. Det går här att ifrågasätta motiven bakom framställningen av dessa barn för 

vidare studier - är det en medveten konstruktion att de skall vara charmiga och självständiga 

för att på sätt skapa dem ett personligt varumärke utav deras image, eller är det genuina 

karaktärsdrag? Publiceras barnen för deras egen vinning eller för att agera som en 

förlängning på föräldrarnas varumärken och de aktörer de samarbetar med? 

 

 Hur påverkar föräldrarna barnen och myten om barn? 

Den dominerande myten kring barn och familjeliv talar om behovet av vuxna individers 

vägledning. I det analyserade materialet av två till synes liknande karaktärer gömmer sig en 

del väsentliga skillnader när man talar om bildernas inneboende mytbilder. Penny har i 

analysresultatet omnämnts som det moderna barnet eftersom hon gärna bryter mot den 

traditionella myten om barn som en passivt agent i samhället (Sjöberg, 2013). Till skillnad 

från Naomi som mestadels syns i en hemmamiljö framställs Penny som en mer tänkande och 

modernt anpassad individ med sitt initiativtagande. Hon framställs i miljöer som i större 

utsträckning är associerade med ett vardagligt vuxenliv. Något vi kan konstatera är att då 

föräldrarna även är kontoinnehavare så finns de på plats i samtliga bilder och videoklipp. I 

enlighet med Mandelson och Papcharissis (2011) resultat från sin undersökning använder 

föräldrarna sociala medier som en dokumentation likt ett fotoalbum. Eftersom mediet är 

lättillgängligt är det enkelt att när som helst publicera material oavsett var man befinner 

sig.  Johanna som bedriver en blogg vars mål är att spegla heminredning och livet som 

småbarnsmamma lär därmed främst röra sig i en “hemmiljö”, där hennes dotter blir den 

centrala symbolen för ett välmående familjeliv (Forsberg, 2009). Penny å andra sidan 

påverkas av sin pappas liv som offentlig medieprofil. Här presenteras större omväxling i 

miljöer och mer interaktion med andra människor. Det går således att koppla tillbaka till 

Barthes (1973) myt om att barn mår bäst i en hemmiljö och därmed hävda att Penny tidigare 

introduceras till ett vuxenliv då hon frekvent kan åskådas i nya miljöer utanför hemmet.  

 

  



52 
 

 

 Avslutande diskussion 

Som slutsats kan vi därmed konstatera att föräldrarna har en stor påverkan kring den kontext 

barnen framställs i och därmed också myten kring barn. Den traditionella myten om barn 

upplever vi omformas i och med sociala mediers utveckling och påverkan, vilket även 

Holland (2008) påpekar. Barnen är fortfarande en del av en familj men framställningen av 

dem på sociala medier gör dem än mer centrerade än tidigare. Anledningen anser vi vara att 

det skapas communitys och karriärsmöjligheter kring dem som tidigare inte var möjligt. Via 

sociala medier får barnet agera som familjens ansikte utåt. Barnen upplevs därmed som mer 

individualiserade än vad den traditionella myten om barn säger eftersom föräldrar idag mer 

agerar som ledsagare än direkt överordnade inom familjens hierki. 

 

 Vidare forskning 

Vi har tidigare nämnt den etiska debatten kring detta intrång av sina barns privatliv på 

sociala medier och det är även där vi upplever att utrymmet för vidare studier är väldigt stort. 

Ingen kan idag uttala sig konkret om vad dessa bilder kommer ha för konsekvenser på 

barnens uppväxt och senare liv. Fenomenet är fortfarande relativt “nytt” och det kommer 

därmed dröja innan vi vet hur exempelvis Penny Schulman och Naomi Ljungqvist kommer 

ställa sig till att ha en etablerad fanbase som har följt deras vardag under hela deras uppväxt. 

Dessa flickor är fortfarande små barn och man kan därmed utgå från att de inte är helt 

medvetna om vad deras kändisskap innebär - varken i nuläget eller i fortsättningen.  

 

Inom vår analys har vi sett flera indikationer på hur marknadsföring förekommer inom 

materialet och där barnens kändisskap används som ett medel för att legitimera och sälja in 

de företag som är involverade. Här upplever vi att det finns utrymme att granska hur denna 

form av reklam påverkar oss konsumenter, då reklamen förekommer i ett medium man själv 

aktivt sökt upp och investerat sitt  intresse inom (Instagram och de specifika konton man 

följer). Det går därtill att djupdyka ner i motivet bakom dessa frekventa publikationer av 

barnen i samband med ett företag. Är det föräldrarna som som ämnar att bygga upp ett 

varumärke kring barnen själva eller är barnen enbart ett led i deras egna personliga 

varumärken? Vår analys har fokuserat på bildernas innehåll och vi kan därmed inte uttala oss 

om bildskaparens motiv - vilket därmed skulle kunna vara ett ämne för vidare studier. 
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Bilagor & Begreppslista 
 
Begreppslista 
 
 

 Hashtag - Genom att sätta #-symbolen innan ett ord, sammanlänkas det till andra 

bilder som också har “hashtaggat” det specifika ordet. 

 Emoji - alt. “Smiley”. En liten bildsymbol som används inom texter. 

 Fanbase - De mest intresserade och engagerade följarna till ett Instagramkonto. 

 Gillningar/Likes - Mottagaren visar sin uppskattning genom att “gilla” materialet. 

 Länkar - Hänvisningar till en webbadress. 

 Delningar - Att återpublicera andras material på sin egen logg. 

 Följare - De människor som prenumererar på statusuppdateringar från ett konto. 

 Mammabloggare - Att specifikt blogga om livet som mamma. 
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Bilagor 
 
 
1.1  

 
Schulmans tweets efter de rasistiska kommentarerna riktade till dottern Penny (4 
september 2016). 
 
1.2  

 
Schulmans Twitter-deskription efter incidenten (4 september 2016).  
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2.1  

 

Penny Schulman, Videoklipp. 
 
2.2  

Penny Schulman, Bild. 
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3.1 

Naomi Ljungqvist, Videoklipp. 
 
3.2       

Naomi Ljungqvist, Bild.    
     

      

 

     

    
 


