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Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som 

finns på den sociala plattformen Instagram. Studien fokuserar på hur framstående 

Instagramprofiler, så kallade influencers, presenterar sina matbilder. Syftet är att undersöka 

vad influencers matbilder kommunicerar, och se vad det finns för underliggande meningar i 

bilderna och dess bildtexter. Dessutom vill vi öka förståelsen för hur bilderna kan mottas av 

följare på Instagram genom att titta på kommentarsfälten. 

 

Tidigare forskning inom området visar att unga användare av Instagram ofta gilla-markerar 

det de vill ha men inte själva kan få. Detta kan till exempel vara bilder föreställande nyttiga 

måltider eller en lyxig livsstil. Andra studier visar att unga följare blir avundsjuka på de 

bilder influencers publicerar eftersom deras bilder ofta föreställer ett liv i konstant lyx. 

Tidigare forskning har även fokuserat på självpresentation på sociala medier och hur 

influencers använder sin maktposition när de väljer vilka bilder de publicerar.  

 

Studiens teoretiska ramverk utgår från multimodal kritisk diskursanalys (MCDA), som har till 

syfte att undersöka underliggande maktstrukturer i samhället, i vårt fall på Instagram. Även 

teorin om självpresentation och social interaktionism används för att kunna se på problemet 

från två olika perspektiv, dels från influencers och dels från följarna. 

 

Materialet som studeras består av sammanlagt åtta bilder inklusive bildtexter och 

kommentarer. Fyra unga, kvinnliga influencers har valts ut och vi har studerat två bilder från 

vardera influencer för att få en djupare analys. En semiotiskt bild- och textanalys tillämpas för 

att kunna analysera bilderna, bildtexterna samt kommentarerna och sätta dessa i kontext till 

problemet. Analysmodellen består av fyra teman: objekt, omgivning, bildtext och 

kommentarer. Studien finner att de matbilder som influencers publicerar ofta visar 

välorganiserade, gärna nyttiga måltider i sällskap med andra, ofta på en restaurang eller ett 

café. Samtliga bilder ger sken av en lyxbetonad livsstil och bildtexterna är i de flesta fall i relä 

eller förankring med bilderna. Följarnas respons visar på uppmuntran och utläses som positiv. 
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The problem statement of this study is based on the underlaying power structures seen on the 

social media platform Instagram. It will focus on how prominent Instagram profiles, called 

influencers, presents photos of their food. The purpose of the study is to examine what these 

influencers food photos communicates, and to see what kind of underlaying meanings there are 

in the photos and its captions. In addition, we want to increase the understanding of how the 

photos and captions can be received by the followers by looking at the comments they made in 

the comment field next to the photo. 

 

Previous research in the field shows that young Instagram users often likes what they want but 

can not achieve themselves. It may be photos of healthy meals or a luxurious lifestyle. On the 

other hand, previous research shows that young followers become envious of influencers photos 

because their often represent a life of constant luxury, which can give a false image of their real 

life. Earlier research has also focused on self-representation on social media and how influencers 

use their power position when choosing what types of photos they publish.  

 

The theoretical framework of the study is based on multimodal critical discourse analysis 

(MCDA) which aims to examine underlying power structures in society, in our case on 

Instagram. Theory of self-presentation and social interactionism is used to look at the problem 

from two different perspectives, partly from the influencers and partly from the followers. 

The material being studied consists of a total of eight photos including captions and comments. 

Four young, female influencers in Sweden have been chosen and we studied two images from 

each influencer for a deeper analysis. A semiotic image and text analysis is applied to analyze 

the photos, the captions and the comments and to put these in context to the problem. The 

analysis model consists of four different themes: object, surrounding, caption and comments. 

The study finds that the food photos that influencers publish frequently shows well-organized, 

preferably health meals, mostly in company of others, often at a restaurant or a cafe. All eight 

photos give the impression of a luxurious lifestyle and the captions are mostly in relay with or 

consensus to the photos. The response from the followers show encouragement and the 

comments are read as positive. 
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1. Inledning 

 
De senaste åren har sociala medier expanderat kraftigt och blivit en plattform för såväl 

privatpersoner, företag och influencers. Influencers används ofta som ett samlingsnamn för 

bloggare, twittrare, instagrammare etc. som har som profession att inspirera, men kanske 

framför allt att påverka sina följare till att agera på olika sätt. Ofta handlar det om att 

marknadsföra produkter, tjänster eller upplevelser. Att vara en influencer med ett stort antal 

följare innebär också att man besitter en viss makt - att påverka sina följare genom de bilder 

hen lägger upp. Många unga ser influencers som förebilder och därför finns en strävan efter 

att kunna shoppa, äta, se ut och vara som personen. 

 
Vi har i denna studie valt att fokusera på influencers bilder på mat och genom en semiotisk 

bildanalys tolka dess underliggande mening, med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys 

som teori samt teorin om självpresentation och social interaktionism. Studiens fokus är 

intressant då det i dagens samhälle råder en kroppshets bland unga tjejer och killar och de från 

olika håll får talat om för sig vad och hur man ska äta, inte minst från sina förebilder på 

Instagram. 

 
Vi har en förförståelse kring att det finns ett visst sätt för unga, kvinnliga influencers att 

presentera sina matbilder på Instagram. Vi har dock aldrig analyserat dem vidare, och inte 

heller funnit tidigare forskning i ämnet. Detta är anledningen till att vår studie kommer att 

bidra till djupare kunskap och förståelse kring ämnet. Vi har sett ett mönster där bilderna som 

publiceras på sociala medier ofta föreställer lyxiga, nyttiga måltider, gärna på någon 

restaurang med vänner taggade i bilden. Detta gör att följarna kan få en bild av att 

influencerna väldigt ofta äter ute på lyxiga och dyra restauranger, vilken kanske inte är fallet. 

 
Studien bygger på multimodal kritisk diskursanalys som teori, som har till syfte att undersöka 

underliggande maktstrukturer i samhället. Detta gör vi genom att kritiskt granska bilderna 

med tillhörande kommentarer från följarna, för att se hur de uppfattar och tar till sig bilderna. 

 
Genom att granska diskurser kring matbilder på Instagram och hur de mottas av följarna vill 

vi få en djupare förståelse för hur underliggande maktstrukturer förekommer på sociala 

medier. Studien bygger också på teorin om självpresentation och social interaktionism. 
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Teorin är relevant för vår studie eftersom de bilder en person publicerar på sina sociala medier 

på ett sätt är ämnade att presentera en livsstil, eller de delarna av vardagen som man vill att 

andra ska se. Matbilder representerar inte bara vad en person äter och hur denne vill framstå 

genom sina matvanor inför följarna utan ger även en bild hur deras vardag och livsstil ser ut. 

En matbild kommunicerar alltså inte bara vilken typ av mat som syns på bilden utan kan ge en 

bredare föreställning hur en lyxig livsstil representeras på Instagram. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 
I detta kapitel presenteras problemformuleringen, vilket studien huvudsakligen bygger på. 

Därefter beskrivs studiens syfte samt frågeställningar, vars svar presenteras i studiens 

analys- och diskussionskapitel. 

 
 

1.1.1. Problemformulering 

 
Idag tar sociala medier upp mycket av vår tid och människor förses ständigt med intryck från 

olika sociala kanaler. Det är lätt att influeras av det vi ser och läser. Att skilja på livet på sociala 

medier och det verkliga livet kan vara svårt, speciellt hos unga tjejer och killar som är de 

flitigaste användarna av sociala medier. Precis som att det alltid har varit vanligt att se upp till 

artister, idrottsstjärnor eller politiker är det idag många som ser upp till profiler på Instagram, 

som kan ha upp till flera hundra tusen följare. Dessa profiler tjänar ofta pengar på Instagram 

och arbetar med sina sociala medier på hel- eller deltid och kallas därmed för influencers. Att 

arbeta som influencer handlar kort sagt om att influera sina följare genom att visa upp sitt liv i 

bild och text (Freberg, K., Graham, McGaugheyc & Freberg, L, 2010). Många unga influencers 

är också stora förebilder för sina följare och besitter därmed en makt att kunna påverka och ha 

inflytande på följarnas beteenden och tankar. Problematiken i detta är att de unga följarna ser 

upp till influencers och eftersträvar att göra och äta samma saker som dem.  

 

Bilderna där influencers visar vad de äter ser vi som intressant att analysera eftersom unga 

tjejer och killar lever med ständiga föreställningar om hur man ska se ut, vad man ska äta och 

kanske även var man ska äta.  
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Bilderna kan möjligtvis bidra till en eftersträvan av ett lyxigt liv, inte bara vad man ska äta 

utan också till exempel bilden av att man som småbarnsförälder ska hinna fixa 

söndagsbrunch. Att börja varje dag med en riklig frukost eller brunch tillsammans med 

vänner eller familj kan vara eftersträvansvärt för många. 

 

1.1.2. Syfte 

 
Studien syfte är att analysera influencers matbilder på Instagram för att se hur de 

framställs ur ett hälsoperspektiv, men också hur de representerar det ”perfekta livet”, som 

är åtråvärt hos många unga killar och tjejer. Även följarnas respons på bilderna är 

intressant att titta på för att se hur de uppfattar bilderna. Studiens syfte är således att 

undersöka vad influencers matbilder kommunicerar samt att få en djupare förståelse för 

hur bilderna kan tolkas och mottas av följare på Instagram. Syftet är även att öka 

förståelsen för den underliggande makt som influencers besitter på Instagram, i och med 

sina stora följarskaror. 

 

1.1.3. Frågeställningar 

 
Utifrån studiens syfte ställs en övergripande fråga och två underfrågor: 

 
 

• Vilka typer av matbilder framställs av influencers på Instagram?  

- Vad finns det för underliggande meningar i bilderna och dess bildtexter? 

- Hur uppfattas bilderna och bildtexterna av följarna i kommentarsfältet? 
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2. Bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras sociala medier, Instagram, Influencers (mikrokändisar), samt 

emojis och hashtags, som alla är centrala begrepp i den här studien. Samtliga begrepp 

förklaras och diskuteras eftersom de alla utgör en förståelse för studiens analysdel. 

 
 

2.1. Sociala medier 

 
Professorerna Angella J. Kim och Eujun Ko (2012) definierar sociala medier som 

applikationer, plattformar och onlinemedier som har som syfte att underlätta och möjliggöra 

interaktion, samarbeten och delning av innehåll människor emellan. Sociala medier är ett 

föränderligt format och består bland annat av bloggar, podcasts, och sociala nätverk såsom 

Facebook, Instagram och Snapchat (Kim & Ko, 2012). Forskaren Nanna Gillberg (2014) 

beskriver sociala medier som “semioffentliga arenor, ett nytt medielandskap där kända och 

okända möts och umgås”. 

 
Stora delar av Sveriges befolkning använder sociala medier dagligen, inte minst unga 

personer, som är de sociala mediernas flitigaste användare, åtminstone om vi ser till de mest 

välkända sociala medierna Facebook, Snapchat, Instagram och Skype (Internetstiflelsen, 

2017). Sociala medier särskiljer sig från traditionella medier på en central punkt, nämligen att 

de är interaktiva där olika internetanvändare har möjlighet att samspela. Detta innebär just att 

användare själva har möjlighet att skapa innehållet på plattformarna, men också att påverka 

sina följare (Berglez & Olausson, 2009). Sociala medier har under de senaste åren utvecklats 

i stor omfattning och har format nya sätt för oss människor att kommunicera. Vi kan göra oss 

hörda och möta andra på internet, som idag breder ut sig som en del av det framväxande 

interaktionssamhället (Nyberg & Wiberg, 2015). 

 
De senaste decennierna har medielandskapet genomgått en stor omvandling. Idag är sociala 

medier ett enda stort nätverkande där en mängd olika informationskällor skapas, cirkulerar 

och förbrukas med målet att utbilda varandra om produkter, varumärken, problem och 

personliga åsikter (Schivinski & Dabrowski, 2016). 
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2.2. Instagram 

 
Instagram lanserades 2010 och har idag över 600 miljoner användare världen över. Under 

2016 var Instagram det sociala mediet som ökade mest i Sverige och numera använder mer än 

hälften av alla svenska internetanvändare Instagram (Internetstiftelsen, 2017). Instagram är en 

plattform där användare lägger ut bilder eller komprimerade filmklipp, ofta med en 

tillhörande bildtext, och kommunicerar med andra användare genom att gilla och kommentera 

varandras bilder. Instagram används idag av såväl privatpersoner och offentliga personer som 

myndigheter och företag. Instagram används alltså både för att göra reklam, kommunicera 

med sina följare och som en plattform att få dela sin kreativitet på. I Sverige är det idag 

främst ungdomar som använder Instagram, därför ligger fokus i vår studie på unga influencers 

som har många unga följare i den nämnda målgruppen (Internetstiftelsen, 2017). 

 

2.3. Influencers (mikrokändisar) 

 
”Social media influencer” (SMI) beskrivs av Freberg, K., Graham, McGaugheyc & Freberg, 

L. (2010) som en ny typ av inflytelserika personer som via sina sociala kanaler på internet 

lockar följare genom att dela med sig av sitt liv. Att vara en influencer idag innebär för 

många, framförallt unga kvinnor, ett heltidsjobb. De är ofta aktiva på flera sociala medier 

såsom bloggar, Instagram, Youtube och Snapchat och tjänar pengar på att visa upp sina liv, 

men framför allt genom att samarbeta med företag och göra reklam för produkter och tjänster 

på sina egna kanaler. Att som företag marknadsföra sig genom att samarbeta med influencers 

har blivit mycket populärt på senaste tiden eftersom man når en mer specifik och samlad 

målgrupp. Gorry och Westbrook (2009) förklarar att marknadsförare fördelaktigt kan 

samarbeta med influencers för att få uppmärksamhet kring sitt varumärke eller organisation. 

Inom sociala medier används även begreppet mikrokändis, som tillsynes är synonymt med 

influencer. Marwick (2015) beskriver en mikrokändis som en person som blivit känd genom 

sina sociala kanaler och arbetar med så kallad self-branding, vilket innebär att arbeta med sig 

själv som varumärke. Mikrokändisar tillhör alltså inte de traditionella kändisarna som 

skådespelare, musiker, idrottare etc. I kapitel “3. Tidigare forskning” förekommer begreppet 

mikrokändis men i övrigt har vi valt att använda oss av begreppet influencer i vår studie. 
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2.4. Emojis och hashtaggar 

 
Det material vi kommer att analysera är hämtat från Instagram, där många bildtexter och 

kommentarer består eller kompletteras av emojis och hashtags, de blir därför relevanta 

begrepp när vi utgör textanalysen. En uttryckssymbol som “;-)” är stenografi för ett 

ansiktsuttryck och tillåter textförfattaren att uttrycka känslor och förstärka icke-verbal 

kommunikation. Emojis är en utvecklad version av stenografin. En emoji är en grafisk symbol 

som idag inte bara representerar ansiktsuttryck, utan även begrepp och föreställningar som 

firande, väder, natur, fordon, känslor och aktiviteter (Novak, Smailovic, Sluban & Mozetic, 

2015). I mars 2015 rapporterade Instagram att nästan hälften av alla texter på plattformen 

innehöll emojis. 

 
Efter det har användandet av emojis expanderat (Novak, Smailovic, Sluban & Mozetic, 2015) 

och de är därför relevanta att studera i vår textanalys. I analysdelen kommer vi att använda oss 

av stjärnor för att tydliggöra var i texten det förekommer emojis, till exempel *emoji*. 

 
Hashtaggar är vanligt förekommande på sociala medier. Då används symbolen “#” följt av ett 

ord eller en mening för att kategorisera ett inlägg och gör det möjligt för sociala 

medieanvändare att delta i diverse konversationer på nätet. Att använda hashtaggar gör det 

möjligt för användare att söka uppmärksamhet kring ett specifikt inlägg (Wang, Liu & Gau, 

2016). 
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3. Tidigare forskning 

 
I följande kapitel redogörs tidigare forskning om mikrokändisar (influencers) på Instagram, 

självpresentaion på sociala medier, relationen mellan mikrokändis och följare samt unga 

kvinnors inflytande på sociala medier. I flera av artiklarna får vi en inblick i 

mikrokändisars och följares förhållande och syn på sociala medier. Tidigare forskning som 

gjorts om sociala medier är relativt ny och de aktuella artiklarna sträcker sig inte längre än 

knappt ett decennie tillbaka. Tidigare forskning om självpresentation på sociala medier är 

dock något äldre (2003). 

 
Definitionen mikrokändis är detsamma som influencer, som används i övrigt i vår studie. I 

detta kapitlet har vi valt att använda “mikrokändis” eftersom det är så det benämns i aktuell 

tidigare forskning. 

 
 

3.1. Mikrokändisar på Instagram 

 
I Alice E. Marwicks studie Instafame: Luxury selfies in the attention economy från 2015 

undersöks mikrokändisars självpresentationer på Instagram. En mikrokändis förklarar hon 

som en person som blivit känd på ett annat sätt än de “traditionella” kändisarna. En 

mikrokändis är exempelvis inte en artist eller skådespelare, utan snarare en privatperson som 

byggt upp sitt kändisskap via sociala medier. Mikrokändisarna som analyserats i studien har 

liknande strategier för att få fler följare och gillningar, så kallade likes, på de bilder han eller 

hon postar på Instagram. 

 
Sidvisningar och klick är idag synonymt med framgång och onlinestatus. Många av dem som 

uppnår kändisskap via Instagram använder sig av någon form av självpresentationsteknik 

(Marwick, 2015). Marwick har tittat på ett antal olika mikrokändisars Instagramkonton och 

deras sätt att presentera sig själva inför sina följare. Personerna har blivit stora på Instagram 

på grund av exempelvis sitt utseende, dyra märkeskläder, sina många resor och lyxiga 

middagar. Marwicks slutsats av studien är att mikrokändisarna visar upp en livsstil många 

unga eftersträvar. Mikrokändisarna postar sina inlägg med omsorg för att visa upp det de vill 

förmedla till sina följare. Ofta vill de ge en bild av ett liv i lyx (Marwick, 2015). 
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Även Jonathan Mavroudis & Ester Milne (2016) förklarar och undersöker fenomenet 

mikrokändisar på Instagram. Artikeln Researching microcelebrity: Methods, access and 

labour tar upp hur mikrokändisar tänker och arbetar med sitt Instagramkonto, eftersom det 

idag är möjligt att tjäna pengar på det. Mavroudis och Milnes (2016) forskning tar avstamp i 

tidigare resultat av ett projekt som beskriver hur mikrokändisar lever sina liv online. 

Forskningen tar också upp “vanliga” instagramanvändares perspektiv på mikrokändisar och 

Instagram för att undersöka hur deras liv påverkas av “mikrokändiskulturen”. 

 
Resultatet av denna studie beskriver vikten av att förstå vad det innebär att vara 

mikrokändis. Det är ett hårt jobb som innebär att producera en tillverkad version av sig själv, 

som följarna har fri tillgång till. Mikrokändisskap är en viktig social funktion som vi borde 

försöka förstå bättre, förklarar Mavroudius & Milne (2016). 

 

3.2. Självpresentation på sociala medier 

 
Den svenska författaren Nana Gillberg har skrivit boken Uppmärksamhetssamhälle (2014), i 

vilken hon förklarat att självpresentationen på sociala medier återger en viss identitet. I det 

uppmärksamhetssamhälle vi lever i tenderar självpresentation i stället att få andra att vilja bli 

den identitet som andra visar upp (Gillberg, 2014). Mottagarna vill alltså bli synonym med 

den de ser. Makten ligger här hos den som blir observerad, eftersom en självpresentation på 

sociala nätverk kan innehålla endast sådant som du vill berätta och det finns en möjlighet att 

påverka hur andra kommer uppfatta dig (Gillberg, 2014). 

 
Det går att påverka och kontrollera omgivningens intryck av oss, något som antropologi- och 

sociologiprofessorn samt författaren Erving Goffman kallar för intrycksstyrning (Goffman, 

1959). Det är mer krävande att styra ett intryck vid direktkontakt ansikte mot ansikte, ett 

framträdande som utspelar sig i det han kallar för den främre regionen, på scenen framför 

publiken. Man kan säga att dagens medierade kontakt istället styrs från den bakre regionen, 

eller bakom kulisserna, där framträdandet kan finslipas innan det görs offentligt. Medierad 

kontakt via till exempel sociala medier avser att avsändaren har full kontroll på vad hen vill 

posta och kan omsorgsfullt välja ut vad som ska publiceras. 
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Amerikanskorna Hope Jensen Shau, docent i marknadsföring, och Mary C. Gilly, professor i 

marknadsföring, har skrivit artikeln “We are what we post? Selfpresentation in personal web 

space” (2003), som också tar upp självpresentation på sociala medier. Den individ som visar 

upp tecken, symboler och varumärken gör detta för att kommunicera ett önskat intryck av sig 

själv. Att lägga upp bilder och/eller texter på internet kan ha flera olika anledningar, till 

exempel kan det vara för att kommunicera med specifika målgrupper såsom vänner, familj 

eller arbetskamrater (Jensen Shau & Gilly, 2003). Andra vill nå en bredare målgrupp och 

hoppas att alla med liknande intressen ska hitta till personens webbplats (till exempel 

Instagramkonto eller blogg). Jensen Shau och Gilly (2003) förklarar att människor ofta väljer 

produkter och varumärken för att kommunicera en identitet. Användaren väljer själv 

materiella objekt och platser att associera sig själva med. Eftersom valet av vad man väljer att 

lägga upp på till exempel sin Instagram är fritt, är självpresentation ett slags sätt att 

manipulera och imponera på följarna. 

 

3.3. Relationen mellan mikrokändisar och ungdomar på sociala 

medier 

Ungdomar blir påverkade av den livsstil som kändisar visar upp på sina sociala kanaler, det 

visar en undersökning av Stella Chia och Yip Lin Poo (2008). Undersökningen visar att det 

finns en stor risk att ungdomarna ser kändisarnas liv som perfekta och felfria, vilket i sin tur 

kan påverka deras självbild och göra dem missnöjda med sina egna liv som inte innehåller 

lika mycket lyx och flärd. Bland annat beundrar ungdomar kändisar på grund av den dyra 

livsstil som visas upp, både gällande materiell rikedom och fysisk attraktivitet. Chia och Poo 

(2008) förklarar att ungdomarnas strävan att själva uppnå rikedom och attraktivitet kan 

föranleda till att de vill förändra sig själva eftersom deras känsla av identitet och egenvärde 

påverkas. 

 
Alice Marwick (2015) beskriver att unga användare av Instagram oftast “gillar” det de vill ha 

men inte själva kan uppnå, ofta lyx och glamour vilket kändisars och mikrokändisars livsstil 

många gånger innebär. Detta menar Marwick (2008) sätter kändisarna i en maktposition på 

Instagram och skapar därmed en hierarki på plattformen. 
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Chia och Poo (2008) redogör för att ungdomar kan få en slags “vänskapsrelation” med 

kändisar på sociala medier trots avsaknaden av fysisk relation. Ungdomar som följer 

kändisars liv på sociala medier får en känsla av att de är vänner trots att de aldrig 

personligen integrerar med varandra. Chia och Poo (2008) beskriver det som 

parasocial interaktion, där kändisarna har ett stort inflytande på ungdomarna trots att 

de aldrig har träffats i verkliga livet. Kändisarna delar med sig av sina liv på sociala 

medier, däribland Instagram, och väljer att presentera sig själva på ett sätt som de vill 

att följarna ska se dem. 

 

3.4. Unga kvinnors inflytande på sociala medier 

 
I artikeln Explaining females’ envy toward social media influencers (2017) studerar Jiyoung 

Chae, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, avundsjuka på sociala medier. 

Artikeln är en kvantitativ medieeffektstudie där Chae tittar på varför och hur kvinnor känner 

avund gentemot influencers och deras lyxiga liv som visas upp på sociala medier. Studien 

intresserar sig främst för fem typer av informationsposter; mat, mode, resor, smink och 

inredning. Chae (2017) menar att Influencers befinner sig någonstans mellan våra vänner och 

traditionella kändisar. De är inte personer vi känner, men inte heller stora kändisar, utan 

snarare “vanliga” människor och därmed är det lättare att jämföra sig med dem. 

 
I undersökningen var nästan 7 700 slumpmässigt utvalda kvinnor delaktiga, alla i 20-39- 

årsåldern. Samtliga deltagare fick ange hur ofta de under de senaste 30 dagarna hade sett 

influencers på sociala medier, för att kunna se den faktiska frekvensen av användandet. De 

fick även svara på enkäter angående deras intressen för specifikt innehåll, självmedvetenhet 

och självkänsla. Vidare fick deltagarna frågan hur ofta de hade jämfört sig själva med 

influencers de senaste 30 dagarna. Resultatet visade att de som jämför sig med influencers är 

oftast de kvinnor som bryr sig om hur andra uppfattar dem. Även hur självsäkra de känner sig 

i samhället spelar en avgörande roll för jämförelse och avundsjuka gentemot influencers. De 

bilder som visade sig skapa mest avundsjuka hos följarna var de bilder som föreställer ett liv 

av konstant lyx. Livet som influencers visar upp på sociala medier är oftast glamoröst och ser 

enkelt ut, vilket kan ge fel uppfattning utåt om hur personens liv egentligen är. 

Resultatet Chae (2017) fick ut av studien var att kvinnor blir avundsjuka på ett liv som 

kanske inte ens existerar, hon föreslår att kvinnor snarare bör ha en kritisk syn på influencers 

bilder snarare än att känna avund. 
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3.5. Forskningslucka 

 
Tidigare forskning som gjorts inom fältet har i synnerhet fokuserat på självpresentation på 

sociala medier och handlar om hur personerna i fråga presenterar sig själva på framför allt 

Instagram. Det finns även tidigare forskning om hur influencers skapar idealbilder där följare 

blir avundsjuka och en eftersträvan att leva ett så perfekt liv som möjligt skapas. Metoderna i 

tidigare forskning skiljer sig men en ofta förekommande metod är kvalitativa analyser som 

grundar sig i intervjuer. 

 
Det har som nämnt ovan gjorts tidigare forskning på hur avundsjuka hos följarna uppstår när 

influencers lägger upp bilder från sitt lyxiga liv. Den forskningslucka vi har upptäckt handlar 

om hur matbilder publiceras och tas emot av följarna på Instagram. Vi tittar dels på hur 

influencers sänder ut sina budskap genom matbilder och dels vad följarna kommenterar. 

Genom att studera både bilderna och dess kommentarer studerar vi interaktionen mellan 

influencers och följare. 

 
Denna forskningslucka vill vi fylla eftersom det viktigt att titta på influencers påverkan hos 

följarna dels ur ett hälsoperspektiv och dels eftersträvan om att leva ett perfekt liv. Vi lever 

idag i en värld där vi blir tillsagda vad, var och hur vi ska äta och också hur vi ska vara som 

personer. 
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4. Teoretiskt ramverk 

 
Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) används som teori i den här studien för att kritiskt 

kunna granska materialet utifrån ett maktperspektiv. MCDA som teori är utvecklad för att 

kunna gräva djupare i visuella element och för att avslöja diskurser som inte är evidenta vid 

en första anblick. Självpresentation och social interaktionism tillämpas för att tolka hur 

bilderna som postas speglar influencers matvanor och livsstil och hur interaktionen mellan 

influencers och deras följare ser ut. De båda teorierna används var för sig för att granska 

olika delar av studien. 

 

4.1. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som teori 

 
Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) går att tillämpa som både teori och metod. I 

denna studie använder vi oss utav MCDA som endast teori och använder istället en 

semiotisk- och textanalys som metod. Valet av metod samt kopplingen mellan metod och 

teori förklarar vi vidare i kapitel “6. Metodreflektion”. 

 
MCDA är en utvecklad teori av kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA), som 

används för att analysera relationen mellan diskurser och samhällsfenomen. Inom CDA är 

språk något socialt konstruerat, vilket både formar och formas av samhället. Medan CDA 

mestadels rör verbal och skriven text är MCDA en utvecklad teori med tyngdpunkt i visuella 

element, bland annat bild och video. Instagrambilder är multimodala eftersom de innehåller 

både visuellt och skriftligt innehåll, därför är den här teorin relevant för vår studie. MCDA 

hjälper till att gräva djupare för att finna en mening av något och avslöja diskurser som inte är 

uppenbara vid en första anblick (Machin & Mayr, 2012). Vi kommer med hjälp av MCDA 

som teori utläsa vad diskurserna, i det här fallet bilder, bildtexter och kommentarer, 

egentligen förmedlar till sina mottagare. 

 
Machin & Mayr (2012) förklarar att bild och text har möjlighet att visa verkligheten på det 

sätt som personen som ligger bakom bilden eller texten vill. Detta betyder att hen kan forma 

sin egen verklighet efter egen vilja, och bara visa upp sådant som hen vill dela med sig av. 

Personen i fråga besitter en betydande makt över vad bild och bildtext ska uppfattas av 

mottagarna.  
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Med den makten kommer också auktoritet att vara medskapare av de ideologier som vi 

människor har i samhället, ideologier som avgör vilka undermedvetna åsikter som formar 

våra uppfattningar. Machin & Mayr (2012) menar att textförfattaren gör medvetna eller 

omedvetna språkliga val, det vill säga diskursiva val, som i sin tur gör att själva texten bär 

med sig föredragna idéer och tolkningar. 

 
MCDA används för att kritiskt granska gömda maktstrukturer i samhället och genom att titta 

på det “naturliga” eller “normala” går det att se vilka maktstrukturer som döljer sig i texten 

eller bilden (Machin & Mayr, 2012). Vi använder oss av multimodal kritisk diskursanalys 

som teori eftersom vi ska titta på vilka konsekvenser bilder, bildtexter och kommentarer får 

utanför själva kontexten. Vi kommer granska diskurser kring matbilder på Instagram och 

diskutera dem i relation till influencers makt på sociala medier. 

 
Begreppet diskurs rymmer flera betydelser, varav den grundläggande definitionen är diskurs 

som språkuttryck och samtal (Berglez, 2010). En diskurs skapas när exempelvis två personer 

pratar med varandra, chattar eller sms:ar. Social interaktion har stor betydelse för diskurser, 

alltså att språket skapar relationer mellan människor. Vidare förklarar Berglez (2010) att 

diskursbegreppet används för att belysa skillnader mellan olika människor, till exempel läkare 

och patient eller lärare och elever, och involverar därför frågor om makt och över- och 

underordning. 

 

4.2. Självpresentation och social interaktionism 

 
Den kanadensisk-amerikanske professorn och författaren Erving Goffman har skrivit boken 

Jaget och maskerna (1959) där han presenterar teorin om hur alla människor sänder ut 

olika intryck och signaler till sin omgivning. Teorin handlar om hur vi väljer att presentera 

oss själva genom olika roller och användandet av fasader vid olika tillfällen. 

 
Den person som blir observerad kan styra observatören, förklarar Goffman (1959). Det är 

således alltid möjligt att styra observatörens intryck, eftersom observatören har ett behov av 

att lita på framställningens riktighet, vilket i sin tur skapar en möjlighet att förvränga det 

Goffman kallar sanningen.Vidare förklarar Goffman (1959) att individer ofta använder sig 

av en fasad, en slags expressiv utrustning, för att förmedla något.  
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När en person framträder framför andra avbildar hen medvetet eller omedvetet en situation 

där jaguppfattningen är en viktig del. Hur andra individer tolkar framträdandet skiljer sig 

förstås personer emellan. Framträdanden via en fasad formas och omformas för att passa in 

i det samhälle i vilket de framförs, för att uppnå de förväntningar som finns i samhället. Det 

gör att framträdanden ofta ger en idealiserad uppfattning. Den som framträder har makt att 

genom expressiva tecken frammana något som i verkligheten inte finns där. Det är lätt att 

förvränga fakta och manipulera verkligheten för att på så sätt få observatörerna att bara se 

det som den som framträder vill visa upp (Goffman, 1959). 

 
Teorin om självpresentation är relevant för vår studie om presentationen av matbilder på 

Instagram, då det finns möjlighet att enligt Goffman (1959), förvränga sanningen. I den här 

studien kopplas teorin till matbilderna som publiceras på Instagram, då de kan ge sken av att 

personerna lever ett ständigt lyxliv och har en hälsosam livsstil. Goffmans (1959) teori går 

även att tillämpa på bildtexter och kommentarer eftersom det är en teori om social 

interaktionism. Interaktion är en form av samspel mellan exempelvis två individer, en relation 

som inte nödvändigtvis måste ske ansikte mot ansikte, utan idag även genom olika medier. I 

vår studie tittar vi på hur influencers och deras följare integrerar med varandra. Dels genom 

matbilderna som publiceras och dels genom följarnas kommentarer på bilderna. 
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5. Metod och material 

 
Metoderna som används i studien är semiotik och textanalys. Semiotiken, där vi i första hand 

utgår från Barthes teori om denotation och konnotation med fokus på objekt och omgivning, 

används för att läsa av materialet, i form av Instagrambilder. Textanalysen används som ett 

verktyg för att analysera följarnas kommentarer på bilderna. Metoderna vävs samman och 

används i en analysmodell som appliceras på materialet. Analysmodellen kommer att bestå av 

fyra olika teman för att skapa en strukturerad analys. Temana är 1; objekt, 2; omgivning, 3; 

bildtext och 4; kommentarer. Avslutningsvis i det här kapitlet reflekterar vi över, och 

diskuterar studiens metoder. 

 
 

5.1. Semiotik som metod 

 
Semiotiken är läran om tecken och studerar allt som kommunicerar något. Tecken kan vara 

bland annat bild, text, symbol eller ljud (Ekström & Moberg, 2008). Inom semiotiken handlar 

kommunikation om meningsskapande och att finna gemenskap och meningsfullhet. Forskare 

inom semiotiken har alla olika idéer om vad tecken är och hur de fungerar men alla har den 

gemensamma tanken att tecken betraktas som något som står för något annat (Ekström & 

Moberg, 2008). 

 
Enligt teoretikern Charles Sanders Peirce står ett tecken för någonting i ett sammanhang. 

Tecknet består i sin tur av tre delar: tecken, objekt och interpretant. Pierce (2008) beskriver att 

ett tecken står för vissa objekt och uppfattas då av någon. Detta skapar mentala föreställningar 

som Pierce kallar för interpretant. Ekström & Moberg (2008, s.21) förklarar interpretant som 

”ett resultat av användarens relation till (erfarenheter av) det som tecknet refererar till. Det 

är med dessa tecken (interpretanterna) som människor orienterar sig till verkligheten.” I 

Peirce modell om semiotiken har användarens intryck och tolkningar en större betydelse än 

hos Saussure. Pierce har ett bredare tankesätt om ett meningsskapande och menar att 

människans egna tolkningar och handlingar spelar roll för ett tecknets betydelse (Ekström & 

Moberg, 2008). 
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En av semiotikens viktigaste teoretiker är franske Roland Barthes. När det gäller utvecklingen 

av modern semiotisk medieanalys har Barthes haft en avgörande roll (Ekström & Moberg, 

2008). Barthes (1977) teori om semiotik bygger på ett antal frågor som vi kan ställa till en 

bild för att förstå vad människorna, objekten eller värdena i bilden står för. Semiotikens första 

steg är enligt Barthes att skaffa sig en överblick över bilder. Helt enkelt att ställa sig frågan: 

vad ser vi på bilden? Detta kallas denotation och syftar till att se precis vad bilden föreställer. 

Semiotikens andra steg är att se bilden utifrån konnotation. Barthes (1973) använder sig av 

ordet myt istället för konnotation och förklarar myt som ett koncept som används för att 

associera vad som representeras i en bild, eller vad det finns för element eller egenskaper i 

bilden. Myter är tecken för våra känslomässiga och moraliska attityder (Bignell, 2002). 

 
Enligt Barthes teori om semiotik finns det fyra olika sätt att konnotera bilder genom: poser, 

blickar, objekt och omgivning. I vår studie är de två senaste tillvägagångssätten aktuella. Vårt 

resonemang är att matbilderna i första hand består av mat och dryck och inte av människor 

som kan tillföra poser eller blickar i bilden. Detta blir därför inte aktuellt att analysera. För att 

förklara vad objekten i bilden betyder behöver vi först beskriva vad vi ser i bilden. Nästa steg 

går ut på att tänka på vad objektet har för potentiell mening. Här är det nödvändigt att se till 

bildens kontext. Objekt kan ha olika betydelse beroende på vad som i övrigt finns i bilden 

(Barthes, 1973). Barthes beskriver ett tankesätt att tillämpa när man funderar över objektets 

mening i bilden. Tankesättet kallas för “kommunikationstestet” och går ut på att byta ut 

objektet i bilden med någon annat och fundera över hur bildens mening ändras. Om bildens 

mening ändras avsevärt finns det en betydelsefull mening i objektet (Hansen & Machin, 

2013). 

 
Vidare är bildens omgivning viktig att konnotera. Omgivningen runt omkring själva objektet 

kan ha en avgörande betydelse för dess konnotation. Omgivning kan till exempel bestå av 

natur, byggnader, föremål eller miljöer och konnoterar alla olika saker. Även människor som 

befinner sig i bakgrunden av en bild kan räknas som omgivning (Hansen & Machin, 2013). 

 

Enligt Barthes är alla bilder polysema, vilket innebär att det inte bara finns en given innebörd 

utan flera olika. Alla bilder är möjliga att tolkas på olika sätt i olika sammanhang. Detta är 

något som blir särskilt uppenbart när bild och text läses tillsammans och jämför relationen där 

emellan. Hansen & Machin (2013) beskriver Barthes tankar om hur ord kan fungera på två 

olika sätt i förhållande till bilder. 
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Det första tankesättet kallas förankring och syftar på hur ord (till exempel en kortare bildtext 

eller en rubrik över en bild) kan bestämma en tänkbar betydelse i en bild. Orden riktar en 

uppmärksamhet av betydelse vilket bidrar till att andra betydelser undviks och därmed 

begränsas bildens mångtydighet. Det andra tankesättet kallas av Barthes för relä. Relä betyder 

att bild och ord avlöser och kompletterar varandra och skapar därmed en berättelse (Hansen & 

Machin, 2013). 

 

5.2. Bildanalys 

 
Vi möter dagligen bilder i olika sammanhang; i tidningar, på nätet, TV eller i media. Det 

betyder dock inte att vi alltid analyserar de bilder vi ser på en djupare nivå, visa visuella 

element låter vi bara gå oss förbi. Bilder kan, precis som ord, väcka olika typer av känslor hos 

människor. Bilden tillskrivs olika betydelser beroende på vem det är som betraktar den, vilka 

kulturella koder eller individuella erfarenheter personen bär med sig (Fogde, 2010). 

 
En ingång till analys är att börja med att ställa sig frågan vilken typ av text (bild) som ska 

analyseras, alltså vilken genre och inom vilket sammanhang den förekommer (Fogde, 2010). 

Därefter bör man enligt Fogde (2010) börja med att identifiera bilden och beskriva de 

betydelsebärande element den innehåller, med andra ord göra en denotation. Sedan är det 

möjligt att börja analysera bilden djupare, genom konnotation. Det är också viktigt att se hur 

bild och eventuell bildtext samspelar. Förstår vi bilden utan bildtexten, eller ger texten en 

särskild möjlig läsning av bilden? 

 

5.3. Textanalys 

 
Textanalys används i studier för att analysera olika typer texter. Texter kan vara allt ifrån 

reklamtexter och tidningsartiklar till informationstexter och personliga brev. Det kan 

också vara betydligt kortare texter, till exempel kommentarer på officiella inlägg och 

bilder, som en del av vår analys består av. Att studera texter ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv går ut på att försöka förstå hur “samhället är beskaffat och förklara 

samhälleliga händelser, processer och relationer” (Boréus, 2015, s.157).  

 

 



20  

Det finns flera skäl till att studera olika texter, bland annat eftersom texter påverkar 

samhället, både i relation mellan människan och samhället men också relationen mellan 

människa och människa. Extra intressant är det dock att analysera relationen mellan 

grupper (Boréus, 2015). I vår studie blir influencers och följarnas relation intressant att 

beakta. 

 
Att göra en textanalys handlar till stor del om att närma sig en text förutsättningslöst (Ledin & 

Moberg, 2010). Det handlar om att prova sig fram, titta på texten ur flera vinklar, iaktta och 

undersöka vidare. Ledin och Moberg (2010) beskriver följande kategorier som kan tillämpas 

vid en textanalys; innehåll, som består av textens teman och det som texten påstår. Relation, 

språkets relationsskapande resurser samt intertextualitet, som omfattar de olika kategoriernas 

relation till varandra eftersom de ofta hänger ihop. Dessa kommer fungera som användbara 

analysverktyg i analysen. Ledin och Moberg (2010) föreslår möjliga frågor att ställa till en 

text; Vad händer i texten? Vad handlar texten om och vad påstår den? Genom vilka 

språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare? Hur riktar sig texten till sin läsare? 

Hur bjuder den in och utestänger läsare? 

 
 

Utifrån ovanstående frågor har vi valt att använda de som är relevanta för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Frågorna kommer att fungera som stödfrågor till tema 3 och tema 4, 

som förklaras närmare under kapitel “5.5. Analysmodell”. 

 

5.4. Material: insamlingsmetod, avgränsningar och urval 

 
Studien kommer att avgränsas både när det gäller valet av socialt media och valet av 

influencers bilder att analysera. Det finns flera sociala medier vars bilder hade varit möjliga 

och intressanta att analysera. Valet av Instagram som studieobjekt gjordes framför allt 

eftersom det är det näst största sociala nätverket bland svenska internetanvändare 

(Internetstiftelsen, 2017). Därmed är det många som känner till appen och också är flitiga 

användare. Just Instagrams fokus på bilder och inte i första hand på texter har varit en 

bidragande faktor i valet av studieobjekt. Flera framstående influencers har sin största 

följarskara på Instagram, bland sina sociala kanaler. Det stora antalet följare leder till att 

influencers har många som ser upp till personen, vilket blir en intressant aspekt i fallet. 

Eftersom Instagram är en bilddriven social plattform kan bilderna som läggs upp skapa en 

känsla av otillräcklighet för de som inte har det lika bra. 
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För att göra analysen enhetlig ställde vi ett antal krav på analysmaterialet som användes i 

urvalsprocessen. Urvalet blir följande; personen ska 

 
 Vara över 18 år. 

 Ha över 50 000 följare på Instagram. 

 Publicera minst fyra bilder i snitt per vecka. 

 Ha ett stort följarantal på grund av sina sociala medier, alltså inte vara en traditionell 

kändis. 

 Vara en influencer inom kategorin mode/nöje/underhållning/personlig. 

 

Utifrån ovanstående kriterier har vi valt ut fyra stycken svenska influencers. Dessa är 

Gabriella Joss (@gabriellajoss), Hanna Friberg (@Hannalicious), Moa Mattsson 

(@mattssonmoa) och Ellinor Löfgren (@Pdotter). 

 
Gabriella Joss (gabriellajoss) 

Gabriella har idag (10 januari 2018) 187 000 följare på Instagram och driver även bloggen 

gabriellajoss.me, som är en av Sveriges största livsstilsbloggar. Hon är 22 år gammal och på 

Instagram delar hon med sig av livet som ung, gravid mamma med två hundar och varvar 

familjebilderna med matbilder och inspiration. Gabriella publicerar i genomsnitt sju bilder i 

veckan på Instagram (Joss, 2018). 

 
Hanna Friberg (hannaliciuos) 

Hanna, även känd som Hannalicious, har idag (10 januari 2018) 148 000 följare på Instagram. 

Hon är i grunden bloggare och har de senaste åren även blivit framstående på andra sociala 

kanaler som Instagram, Twitter, Youtube och Snapchat. På Instagram publicerar hon 

livsstilsbilder som innehåller allt ifrån resor och middagar, till fest, events och mode (Friberg, 

2018). 

 
Moa Mattsson (mattsonmoa) 

Moa har i skrivande stund (10 januari 2018) 135 000 följare på Instagram. Hon är 22 år och 

även känd från sin Twitter och blogg. På Instagram postar hon bilder från sin vardag som 

innehåller mode, resor, mat och events. I genomsnitt publicerar hon cirka sex bilder i veckan 

(Mattsson, 2017). 
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Ellinor Löfgren (pdotter) 

Ellinor går under Instagram- och bloggnamnet Pdotter. Följarantalet på Instagram är idag (10 

januari 2018) 57 100. Ellinor är framför allt känd för sin blogg, Instagram och Snapchat där 

följarna får ta del av hennes vardagsliv. Ellinor postar bilder på inredning, middagar, events 

och inspirationsbilder av olika slag (Löfgren, 2018). 

 

5.4.1. Urval av bilder och bildtexter 

 
Vi har analyserat två bilder från respektive influencer, vilket utgjorde ett analysmaterial på 

sammanlagt åtta bilder med tillhörande bildtext och kommentarer. För att urvalet av bilderna 

skulle bli systematiskt analyserades de två senaste matbilderna på vardera konton. De två 

senaste bilderna räknas från och med 27 november 2017. Kravet för att en bild ska räknas som 

en matbild är att den ska innehålla något ätbart, varav detta ska vara i tydligt fokus vid en 

första anblick av bilden. Maten ska alltså finnas i förgrunden och inte bara fungera som en 

slags accessoar i bilden. 

 
Urvalet av bilder blev följande; 

 Två bilder från varje influencer 

 Bilden publicerades från och med 27 nov och tidigare 

 Bilden måste innehålla något ätbart och detta ska vara bildens huvudfokus. 

 

Bilder, bildtext och kommentarer som utgör studiens analysmaterial finns som bilagor på s. 58. 

 

 

5.4.2. Urval av kommentarer 

 
Först görs en överblick över hela kommentarsfältet, för att se hur många kommentarer som 

finns under varje bild. Kommentarerna i sin helhet analyseras ytligt för att se hur läsarna 

uppfattar och svarar på bilden. Vi väljer att titta på alla kommentarer och inte bara ett fåtal 

eftersom varje bild kommer ha olika många kommentarer. Därefter väljs några kommentarer 

ut för att analyseras närmare. Kommentarerna väljs ut utifrån vad vi anser vara intressant i 

sammanhanget och i bildens kontext. Syftet med att titta på kommentarerna är att se hur 

följarnas respons ser ut och därmed se hur följarna uppfattar bilden och bildtexten. Vi 

kommer också kunna se om och hur följare och influencers integrerar med varandra. 
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Vi väljer att titta både på kommentarer som innehåller text, text och emojis samt endast 

emojis, då emojis idag är en modern kommunikationsteknik som förbättrar och förstärker 

budskapets förståelse (Novak, Smailovic, Sluban & Mozetic, 2015). 

 

5.5. Analysmodell 

 
Samtliga bilder kommer analyseras utifrån en semiotisk bildanalysmodell. Analysen består av 

olika verktyg som används för att läsa av bilderna och deras betydelse. Verktygen utgår från 

Barthes (1972) teori om hur man kan konnotera bilder. I vår analys används de två tidigare 

beskrivna verktygen objekt och omgivning, eftersom de är mest användbara för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Verktygen kan ses som teman och används för att få fram en 

helhet av vad bilden kommunicerar. För samtliga teman ställs en/ett antal frågor som besvaras 

utifrån materialet. 

 
Analysmodellen består även av teman som utgår från textanalysen. I vår studie används 

textanalysen i kombination med en kritisk diskursanalys (MCDA) som teori, där fokus ligger i 

att försöka komma åt det underförstådda i en text. Vi kommer att göra en textanalys av 

bildtexten samt på responsen, som består av följarnas kommentarer till bilderna. 

Kommentarerna analyseras också i sin helhet för att se om någon kommentar avviker från 

mängden. Kommentarerna analyseras i sitt sammanhang, vilket bidrar till en hög grad 

kontextualisering. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är just kontextualisering centralt inom 

diskursanalysen, för att kunna placera orden som analyseras i ett sammanhang. 

 
Nedan presenteras de teman som kommer användas för att analysera bilderna, dess bildtext 

samt följarnas kommentarer under bilden; 

 
 Tema 1, objekt: Vilka objekt är i fokus i bilden? Vad konnoterar dessa objekt? 

Vi börjar med att identifiera de betydelsebärande elementen i bilden för att sedan 

kunna analysera dem djupare. 
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 Tema 2, omgivning: Hur ser omgivningen i bilden ut? Vad konnoterar denna 

(byggnader, miljöer, föremål)? Finns det människor i bakgrunden? 

Vi kommer att titta efter vilka uttryck för sociala normer som framkommer och om det 

finns några betydelsebärande element som blir synliga när vi fördjupar oss i bilden. 

 
 Tema 3, bildtext: Vad handlar texten om och vad påstår den? 

När vi tittar på bildtexten kommer vi se om och hur den kan påverka samhället, i 

relation mellan människan och samhället men också i relation mellan influencers och 

deras följare. Vi ska således titta på bildtexternas innehåll, hur de skapar en relation 

till följarna, hur de är formade för att skapa relationen. Vi lägger även vikt vid att se 

om våra utvalda influencers bjuder in till diskussion eller utestänger sina följare. 

Textanalysen kommer bestå av intertextualitet, som omfattar de två kategoriernas 

relation till varandra. 

 
 Tema 4, kommentarer: Vad handlar kommentarerna om? Genom vilka 

språkhandlingar skapar texten (kommentarerna) en relation mellan följare och 

influencers? 

Här tittar vi på hur responsen från följarna ser ut. Vi vill se om det finns något som 

tyder på avund gentemot de matbilder en influencer postar. Dessutom kommer vi att 

titta på hur interaktionen sker de båda parterna emellan. Vi använder oss även här av 

textanalysens två delar; innehåll och relation. 

 

5.6. Metodreflektion 

 
Multimodal kritisk diskursanalys lämpar sig som både teori och metod. I vår studie har vi 

dock valt att inte använda MCDA som både teori och metod utan istället tillämpas en 

semiotisk bild- och textanalys som metod. Eftersom MCDA används för att kritiskt granska 

underliggande maktstrukturer i samhället passar den bra som teori i vår studie då vi ställs 

inför ett teoretiskt perspektiv att se på bilderna. Men för att kunna granska och analysera 

bildens betydelse och mening anser vi semiotisk bild-och textanalys som en lämplig metod. 

Valet bygger också på att semiotiken innehåller fler analysverktyg vi finner intressanta. 

Teorin om självpresentation tillämpas för att kunna få en förståelse för hur en influencer 

postar bilder för att presentera sig själv på sociala medier samt hur hen genom bild och 

bildtext kommunicerar med sina följare. 
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Studiens metod bygger således på en kvalitativ semiotisk bild- och textanalys där det 

huvudsakliga syftet är att titta på bildernas, bildtexternas och kommentarernas budskap och 

faktiska betydelse. En kvalitativ studie kan bland annat användas för en observation och 

innebär ofta att forskaren själv utvecklar egna analysverktyg för att läsa av insamlat material, 

till skillnad från en kvantitativ studie där färdiga analysschema är mer förekommande (Ahrne 

& Svensson, 2015). 

 
En annan metod som skulle vara möjlig i vår studie är intervjuer. En intervjumetod hade 

kunnat besvara våra frågeställningar men då gett ett annat resultat. Att använda intervjuer som 

metod hade besvarat frågorna på ett mer djupgående sätt och gett oss mer direkta svar på vad 

bilderna förmedlar och hur de uppfattas av följarna. Vi har valt att tillämpa en semiotisk bild- 

och textanalys som metod för att på ett djupare plan observera vår empiri för att komma fram 

till ett resultat. 

En annan möjlig metod som liknar denna är encoding och decoding, denna har valt att inte 

användas för att vi utöver att analysera bild och text ämnar titta på interaktionen mellan 

influencers och följare, vilket inte görs genom encoding och decoding (Gripsrud, 2011). 

 
När man observerar sitt material är det viktigt att vara medveten om sin objektivitet. Eftersom 

en observation ofta innebär en tolkning av någonting finns det således flera möjliga tolkningar 

av ett och samma material och studien kan få många skilda resultat. Att vara objektiv innebär 

att vara saklig och opartisk (Ahrne & Svensson, 2015). Tolkningen av studiens material kan 

även påverkas av våra förkunskaper och intresse för sociala medier, Instagram och 

influencers. Vi är medvetna om att våra egna tankar och perspektiv kan påverka vår 

objektivitet, men det kan också vara en tillgång eftersom vi sedan tidigare sett en maktstruktur 

på sociala medier och hur matbilder på Instagram ser ut och besitter därmed en kritisk syn på 

detta. 
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6. Analys 

 
Analysen består av åtta bilder och är numrerade från 1-8 för att dispositionen ska bli 

strukturerad och tydlig. Bilderna är presenterade i bokstavsordning (baserat på influencerns 

användarnamn) och är därefter fördelade från senaste publiceringsdatumet. Varje bild 

analyseras utifrån fyra teman; objekt, omgivning, bildtext och kommentarer. Först beskrivs 

bildens objekt och dess konnotationer, för att sedan titta på vad bildens omgivning betyder i 

relation med objekten och för bildens helhet. Därefter analyseras bildtexten med tillhörande 

emojis och hashtags. Slutligen ser vi efter hur många kommentarer bilden har fått och vad vi 

kan avläsa av dem. Bild och bildtext analyseras som separata diskurser för att sedan bli 

sammankopplade, på så sätt har vi fått en helhetsbild över vad våra utvalda influencers vill 

förmedla. 

 

6.1. Bild 1, objekt 

 
På bilden syns en stor, träfärgad bricka fylld med frukt. Kiwi, apelsin och ananas är upplagt i 

prydliga rader och bredvid ligger passionsfrukt i halvor. Hallon, blåbär och jordgubbar är 

spridda över hela brickan och får därmed uppläggningen att se mer lekfull och spontan ut. 

Även en mindre skål med granatäppelkärnor står placerad på brickan. Frukt konnoterar en 

nyttig och fräsch känsla och vi får direkt intrycket av att det är flera som ska dela på det som 

syns i bilden, med tanke på mängden frukt. I bildens högra hörn ligger pannkakor på en vit 

tallrik. Pannkakorna är fint dekorerade med blåbär som bidrar till känslan av att det är en 

lyxig måltid. Drycken i glaset ser ut att vara varm choklad eftersom den är brunfärgad och 

toppad med ett vitt fluffigt lager av vad som ser ut att vara grädde. Ovanpå grädden ligger 

någon slags brunfärgad krydda. Eftersom drycken är pyntat med både grädde och krydda 

konnoterar drycken lyx, då den ser omsorgsfullt dekorerad ut. Valet av glas känns väl 

genomtänkt, detta baseras på att personen har valt en modell som känns trendig och dessutom 

är i ofärgat glas. Detta i sig gör att drycken och dekorationen syns och inte “försvinner” i 

glaset. I övre kanten av bilden står en vit skål med ett vitt innehåll, toppat med bär. Samtliga 

smårätter är dekorativt upplagda och det ser ut som personen har lagt ner mycket tid på 

uppläggningen och kompositionen av bilden, för att allt ska synas. 

Av perfektionen att döma får vi känslan av att personen som publicerat bilden har tänkt på sin 

självpresentation och vill visa upp ett organiserat liv med nyttig mat. 
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6.1.1. Omgivning 

 
I bildens vänstra hörn syns en liten barnhand som sträcker sig över fruktfatet. Barnhanden ger 

intrycket av att det är en familj som ska dela på måltiden. Att barnhanden finns med på bilden 

betyder mycket för bildens helhetsintryck och skapar en tydlig diskurs. Att handen syns i 

bilden kan förmedla att även om man har barn ska man hinna fixa iordning en fint uppdukad 

brunch. Bilden förmedlar även att barnet vill äta det som finns på bilden, vilket bland annat är 

massor av frukt och bananpannkakor. Budskapet blir således att personen som publicerat 

bilden har lyckats få barnet att gilla nyttigare alternativ. Att få sitt barn att äta mycket frukt 

anses vara bra och ger därför en bild av en lyckad förälder. Genom dessa tolkningar skapas 

personens självpresentation och personen som (troligtvis) är mamma ger samhället en bild av 

hur en bra mamma ska vara. Tillämpar vi kommunikationstestet i den här bilden och byter ut 

barnhanden mot exempelvis en vuxenhand, kan bilden få en helt annan betydelse. Då hade det 

inte nödvändigtvis betytt att den här måltiden var till för en familj eller en mamma och ett 

barn. Barnhanden är sålunda ett viktigt betydelsebärande element i bilden. 

 

Förutom handen ser vi ingen ytterligare omgivning i bilden. Bilden är taget rakt uppifrån på 

en vit yta, säkerligen ett matbord. Den vita ytan förstärker intrycket av att måltiden är fräsch 

och nyttig. Eftersom bilden är ljus och klar kan vi även antyda att bilden är tagen under dagtid 

och därav utgår vi från att det är en frukost eller brunch. Avsaknaden av omgivning ger oss 

uppfattningen av att fokusobjekten i bilden är väldigt viktiga för fotografen. Det syns att hen 

vill få med så många som möjligt av de olika ätbara objekten för att visa att det finns rikligt 

med mat och det verkar vara viktigt att få med allt njutbart på bilden. 

 

6.1.2. Bildtext 

 
“Dagens fruktfat *äpple* *päron* *vattenmelon* *vindruvor* *körsbär* *jordgubbe* *kiwi* 

#frukt #fruktfat #bananpannkaka” 

Bildtextens innehåll består av en direkt beskrivning av vad som visas på bilden och bjuder 

inte in mottagaren till dialog. Texten är en förankring där orden skapar en bestämd betydelse 

och bildens mångtydighet begränsas. Den är kort och väcker egentligen inte något vidare 

intresse i sig själv. 



28  

Det är tydligt mer fokus på emojisarna, som föreställer sju olika frukter, där de olika färgerna 

ger liv åt bildtextens helhet. Att textens innehåll innefattar flera olika sorters frukt antar vi är 

för att visa på att ett fruktfat inte bara innebär en eller två sorters frukt, det ska vara många 

frukter av olika slag. Hashtaggarna “frukt” och “fruktfat” passar in och är troligtvis valda för 

att kategorisera bilden och göra den sökbar. Användningen av hashtaggen “bananpannkaka” 

verkar vilja påvisa att pannkakorna är just bananpannkakor, vilket är ett nyttigare alternativ 

till “vanliga” pannkakor. Den sistnämnda hashtaggen känns egentligen inte relevant, utan vi 

antar att den endast har lagts till för att bevisa att det faktiskt är en nyttig måltid. Personen 

som har skrivit bildtexten vill alltså att följarna ska veta att det som syns på bilden är 

hälsosamt. 

 
Bilden och bildtexten skapar relä och budskapet blir att barnet gillar bananpannkakor. 

Det är i samhället känt att barn gillar pannkakor och att då få sitt barn att gilla 

bananpannkakor istället, blir ett tecken på att föräldern har lyckats få barnet att äta ett 

betydligt nyttigare alternativ. 

 

6.1.3. Kommentarer 

 
Bilden har fått 41 kommentarer varav alla vid en första anblick bedöms som positiva. 

Kommentarerna innehåller både ord och/eller emojis, för att förstärka personernas åsikter om 

bilden. Ett urval av kommentarerna lyder: “Man vill ju gå till affären direkt och köpa massa 

frukt *hjärtögon*”, “Men asså hur gott!!!” och “Är det choklad i muggen? Kan man få 

“receptet" isåfall? Såg så gudomligt gott ut *hjärtögon*”. Den sistnämnda kommentaren 

skapar en språklig relation mellan influencer och följare då den innehåller en fråga riktad mot 

personen som har publicerat bilden. Kommentaren består också av ett innehåll som förklarar 

varför man vill ha svar på frågan, därmed skapas en intertextualitet. 

 
En kommentar som är extra intressant i sammanhanget är “Men åh man blir alltid så 

avundsjuk på dina fruktfat *hjärtögon*”. Eftersom följaren uttrycker ordet “avundsjuk” tolkas 

kommentaren, vid en första anblick, som missbelåten. Vi kan dock inte avgöra om 

kommentarens innehåll vinklas som positiv eller negativ. Eftersom meningen avslutas med 

*hjärtögon* avkodas kommentaren dock som något mer positiv än negativ. Att vara 

avundsjuk är dock känt som en negativ känsla, därför blir avkodningen dubbelsidig. Personen 

vill uttrycka sin avund, men också visa att hen unnar influencern det goda. 
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6.2. Bild 2, objekt 

 
På de tre tallrikarna ligger pannkakor med frukt och bär, grädde och chokladkräm. I små 

skålar och på ett uppläggningsfat ligger det bland annat äggröra och avokadosmörgåsar. 

Någonting ljusrosa i rinnig konsistens är serverat i dessertskålar, toppat med färska 

jordgubbar och vita flingor som skulle kunna vara kokosflingor. I skålarna är långa skedar 

placerade, vilket konnoterar att det går att äta med sked, vi antar att det är smoothie eller 

yoghurt. Av de olika matdiskurser som syns på bilden kan vi utläsa att det är sådant som 

enligt samhället är både nyttigt och onyttigt. Pannkakor och bröd är exempel på mat som 

konnoteras onyttigt medans avokado och äggröra brukar anses vara nyttigt. Det ser ut att vara 

uppdukat för frukost eller brunch. Detta antar vi utifrån objekten som syns i bilden. Till 

maten serveras kaffe och juice, vilket konnoteras till drycker man oftast dricker till just 

frukost eller brunch. På juicepaketet står det att drycken är ekologisk och kravmärkt vilket 

förmedlar en känsla av att det är någon som bryr sig om miljön och vad de äter. 

 
Uppläggningen av maten konnoterar noggrannhet, bären på tallrikarna verkar inte vara 

slumpmässigt placerade då uppläggningen på tallrikarna ser välorganiserad ut. Det känns som 

att dukningen är väl genomtänkt och att det har tagit tid att få önskat resultat. Den omedelbara 

tolkningen vi gör är att det är en helgfrukost eller brunch då det syns att det har lagts ner 

mycket tid, vilket gemene man troligtvis inte hinner med på en vardag. 

Utifrån dukningen, upplägget och juicepaketet utgår vi från att bilden är tagen i hemmamiljö. 

Personen som publicerat bilden vill skapa en självpresentation genom att visa upp ett 

organiserat hem där var sak står på sin plats, det antar vi utifrån att de objekt som är i fokus är 

välordnade och strukturerat upplagda. Dessutom får vi intrycket av att personen vill visa på att 

hen är generös när det gäller mat, det verkar vara viktigt att visa upp så mycket mat som 

möjligt för att ge intrycket av en riklig och lyxig måltid. 

 

6.2.1. Omgivning 

 
Maten är uppdukad på ett vitt matbord och i bakgrunden skymtar vita väggar. Det ljusa bordet 

och väggarna gör att omgivningen känns fräsch och stilren vilket vi associerar med en ljus och 

öppen miljö. Vid bordet sitter två personer, vilka ser ut att vara en man och ett barn. Vi får en 

känsla av att personerna på bilden är familj till fotografen.  
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Båda personerna är klädda i grått, vilket smälter in i bilden och gör att personerna inte sticker 

ut eller tar fokus i bilden. Personerna tillsammans med objekt och övrig omgivning skapar 

harmoni. Barnet sitter på en stol som ser ut att vara klädd i tyg, detta konnoterar en mjuk och 

behaglig känsla. Båda personerna som syns på bilden är passiva och sitter med händerna i knät 

och/eller under bordet. Vi tolkar det som att de ska vänta med att börja äta av maten tills 

bilden är tagen. 

Matens upplägg och dukning tillsammans med omgivningen konnoterar en hemmamiljö. 

Eftersom inte mycket plats lämnas åt omgivningen i den här bilden antar vi att det är viktigt 

att just framhäva de ät- och drickbara objekten. Att en del av en familj syns på bilden 

förstärker budskapet att man ska ha kvalitetstid med familjen och ha tid att fixa iordning en 

lyxig brunch även om man har småbarn hemma. Bilden är således ämnad för att förmedla en 

trevlig stund med familjen, och hur den ska se ut. 

 

6.2.2. Bildtext 

 
“Söndagar betyder #brunch *hjärtögon*” 

Bildtextens innehåll hävdar att “söndagar betyder brunch”. För att ytterligare förstärka 

budskapet har ordet “brunch” gjorts till en hashtag och en smiley med hjärtformade ögon har 

lagts till i slutet av meningen. Texten påstår indirekt att man äter brunch varje söndag. 

Texten antyder också att personen gillar brunch eftersom smileyn med hjärtformade ögon 

finns med, hjärtanen konnoterar att personen är förtjust i brunch. Det går även att läsa av 

texten som att det endast är söndagar man äter brunch på, och ingen annan dag i veckan. 

Textens innehåll kan ge en bild av att söndagar är till för att äta en lång, god och lyxig brunch. 

Personen som skrivit texten antyder alltså att det är så man ska spendera en söndag. Texten 

består av innehåll men ingen relation och ger därför ingen direkt invit till fortsatt diskussion. I 

relation mellan människan och samhället är texten ett påstående som samhället bör ta efter. 

Söndagar betyder brunch, inget annat. I relä mellan bild och bildtext skapas en bredare 

mening och därmed bjuds läsarna in till en uppfattning om hur familjelivet ska vara och vilka 

aktiviteter som ska ingå i det. 

 

6.2.3. Kommentarer 

 
Den här bilden har fått 23 kommentarer där textkommentarer varvas med kommentarer som 

endast består av emojis. 
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Ett litet urval av kommentarer är “Åh drömmen *hjärtögon*”, “Åååå guuud så mycket gott 

*hjärtögon**smiley som slickar sig runt munnen*”, “Alltså allt ser alltid så gott & perfekt ut 

när ni gör mat! *förskräckt smiley**hjärtögon x 3*” och “Kan jag få receptet på avocado 

smörgåsen?* glad smiley*”. Utifrån dessa kommentarer innehåller alla positiv respons. De tre 

första kommentarerna består av innehåll som handlar om bildens objekt eller riktar sig till 

personen vars bild det är. En av dessa kommentarer påstår att det alltid ser perfekt ut när 

influencern (med familj) gör mat. Detta visar att influencern i fråga har skapat en 

självpresentation av ständigt perfekt och god mat, genom de bilder som publiceras. Den 

sistnämnda kommentaren skapar ett försök till relationskapande mellan följare och influencer 

genom att ställa en fråga. Frågan har dock inte blivit besvarat och därmed har 

relationskapandet inte uppnåtts.  

 

Även de resterande kommentarerna läser vi som positiva, flera innehåller emojis med 

hjärtformade ögon vilket konnoterar att personen som skrivit kommentaren uttrycker sig 

positivt. Av kommentarerna att döma är flera följare imponerade av vad bild och bildtext 

föreställer. 

 

6.3. Bild 3, objekt 

 
I den här bilden är det tydligt att maten är i fokus då de olika rätterna tar upp största delen av 

bilden. Här syns två mattallrikar med något som ser ut som en sallad med krutonger, ost och 

groddar. Till höger står en djupare tallrik fylld med ris, någon slags gryta och mängder av 

gröna blad, troligtvis koriander. Bredvid skålen står en ångkokare i bambu fylld med 

sugarsnaps och havssalt. Den djupa tallriken och bambuskålen ser ut att vara i asiatisk stil. Tre 

vinglas står placerade på bordet, fyllda med genomskinlig dryck som troligtvis är vatten, 

vilket vi konnoterar som ett nyttigt alternativ till annan måltidsdryck. Att två av glasen är 

placerade i mitten av bilden kan bero på att personen vill stärka intrycket av att måltiden är 

nyttig. Det ger även en mer högklassig föreställning när vattnet är serverat i vinglas. 

Uppläggningen av maten ger oss föreställningen av att bilden är tagen på en restaurang, 

eftersom det ser ut att vara upplagt fint och omsorgsfullt. Att den ena rätten serveras i en 

ångkokare tolkar vi som att det är en restaurang där man satsar på hur maten serveras, att det 

ska se fint ut och ge en cool känsla när man äter. 
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Mycket av maten på tallrikarna är grön och gör att måltiden ser nyttig ut, vilket tillsammans 

med vattnet i glasen gör att även helhetskänslan av måltiden uppfattas nyttig. Det ser ut som 

om de olika tallrikarna och glasen är sammantryckta för att så allt ska få plats inom bildens 

ramar. Detta tyder på att personen som tagit bilden vill visa upp så mycket som möjligt av 

måltiden. Självpresentationen som syns genom den här bilden är att personen vill visa att maten 

hen äter är nyttig och att det är viktigt att det syns att det är mer än en person som ska äta. 

Eftersom tallrikarna och glasen verkar vara sammantryckta för att allt ska få plats på bilden ger 

det intrycket att det är betydande att påvisa att personen inte ska äta ensam. 

 

6.3.1. Omgivning 

 
Det är inte mycket som ger plats åt omgivningen i den här bilden, då tallrikarna och glasen tar 

upp i stort sett hela bildens yta. Det syns dock att det är dukat på ett marmorbord, vilket 

konnoterar lyxigt, då marmor är ett exklusivt material. Det ligger två servetter tillsammans 

med ätpinnar, som troligtvis innebär att det är minst två personer som ska äta av maten. 

Ätpinnarna ligger prydligt inlindade i servetter, på ett sätt som de flesta antagligen inte dukar 

hemma till vardags, varför vi tolkar det som att det är uppdukat på en restaurang. Mellan två 

av tallrikarna ligger en plånbok från märket Chanel, ett dyrare märke som gemene man inte 

lägger pengar på. Att den ligger mellan två tallrikar känns aningen onaturligt, den är sannolikt 

placerad där endast för bilden. Vi anar att den dyra plånboken får vara med på bilden för att 

göra bilden extra lyxig och att det är ett bra tillfälle för fotografen att visa upp den. Personen 

som har placerat plånboken på bordet vill presentera sig själv som fashionabel med gott om 

pengar och dyra vanor. Om vi tillämpar kommunikationstestet och byter ut eller tar bort den 

dyra plånboken, blir bilden med ens mer alldaglig. Plånboken blir således ett 

betydelsebärande element i bildens omgivning och bidrar till bildens lyxuösa känsla. 

 

6.3.2. Bildtext 

 
“Friyaaaay lunch with ma squad!” 

Begreppet “friyay” är en kombination av friday (fredag på svenska) ihop med “yay”, som är 

ett slags hurrarop. Det är ett sammansatt ord där glädjen över att det är fredag blir extra tydlig. 

Friyay skrivs med fyra stycken “a”, antagligen för att personen vill förstärka sin glädje.  
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Orden läses som ett slags hurra- eller glädjerop. Istället för “my” (min/mitt på svenska) 

används ordet “ma”, troligtvis för att ge en coolare klang på texten genom att skriva den i 

talsätt. Översatt till svenska blir bildtexten ungefär “Fredagslunch med mitt gäng!”. Texten 

påstår genom sitt innehåll att personen ska äta lunch med sitt gäng, vilket vi tolkar vara ett 

kompisgäng. 

 

Eftersom texten är skriven på engelska talar den till en större grupp mottagare än bara till de 

svenska följarna. Den är ledigt och personligt skriven vilket gör att den talar till följarna på ett 

informellt sätt. Personen talar om att hen har ett gäng att äta lunch med och alltså inte äter 

lunch själv denna fredag. Det är troligtvis för att påpeka att personen inte spenderar sin fredag 

ensam, vilket verkar vara viktigt att framföra i bildtexten. 

 
Textens språkhandlingar riktar sig till sina läsare genom att redogöra att textförfattaren äter 

lunch med sina vänner. Den påvisar även att det är positivt genom de ordval som används och 

sättet den är skriven på. I relä mellan bild och bildtext kan vi konstatera att de samspelar väl. 

Det vi ser på bilden stämmer överens med det vi kan läsa i bildtexten, då texten bekräftar att 

det är fler som ska äta av den uppdukade maten. Just fredagar är en dag då många kanske 

väljer att lyxa till det, som en start helgen. Därför äts en lite finare lunch den veckodagen och 

gärna med ett gäng kompisar, vilket textens innehåll beskriver. Jaguppfattningen som 

personen vill förmedla är således att hen lyxar till fredagen med en finare lunch med 

vännerna. 

 

6.3.3. Kommentarer 

 
Bild nummer tre har fått sammanlagt åtta kommentarer. Tre av dem består bara av emojis; 

smileys med hjärtformade ögon tillsammans med en gråtande smiley, smileys som räcker ut 

tungan för att demonstrera hunger samt hjärtan. Två av kommentarerna är på andra språk, 

tyska och mandarin, vilka vi inte kan avläsa vid en första anblick. Resterande kommentarer är 

på svenska och lyder “Mums *grönt hjärta x 2*”, “Men åh vad gott det ser ut *hjärtögon*” 

och den tredje har taggat en annan instagramanvändare i kommentarsfältet och skrivit 

“Stockholm *hjärtögon*. Samtliga kommentarer känns positiva genom både ordval och val av 

emojis. De bekräftar att bilden och bildtexten är frestande och ingen ger sken av att vara 

negativ, ifrågasättande eller uttrycker avund. De personer som har kommenterat verkar tolka 

bilden och bildtextens framträdande som iögonfallande och gott.  
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Innehållet i samtliga kommentarer (de vi kan utläsa) bejakar den publicerade bilden. 

Relationen influencer och följare emellan blir följaktligen positiv eftersom följarna intygar att 

det de ser är iögonfallande. 

 

6.4. Bild 4, objekt 

 
Bildens fokus är inte helt enkelt att urskilja. Fokuset ligger dels på bordet och maten och dels 

på de två personerna på bilden. Men eftersom båda personernas blick är riktade mot bordet 

blir läsarnas huvudfokus även riktad mot bordet och maten som är placerad på det. Maten är 

uppdukad på vitt och marinblått stilrent porslin. De vita tallrikarna sticker ut bland den annars 

ganska mörka bilden och fångar ett intresse för vad som är serverat på dem. Två grova 

smörgåsar är upplagda på träfärgade brickor med rundade hörn som ger en rustik och lugn 

känsla. Smörgåsarna ser ut att vara prydda med både grönsaker och någon slags skinka. 

På de vita, runda tallrikarna ligger pannkakor, frukt och en liten karaff som kan tänkas 

innehålla sirap. På den marinblå, runda tallriken ligger någon slags kaka omringad av frukt 

toppad med något vitt som ser ut som florsocker. Det ser ut att vara på en restaurang eller ett 

café då det ligger servetter under mackorna och rätterna ser ut att vara genomtänkt garnerade. 

Maten i sig ser inte ut att vara sådant som i samhället skulle klassas som typiskt nyttigt, främst 

i och med kakan och pannkakorna. Det som serveras ser ut att vara frukost eller brunch. I 

glasen och kopparna är det juice och kaffe, vilket stämmer överens med vilket mål vi antar är 

uppdukat. 

 

Vi antar att det är två personer som ska äta tillsammans, varsin smörgås och varsin portion 

pannkakor, men att de ska dela på desserten i form av kaka. Mitt på bordet står en blomma i 

en brun kruka placerad, de ser båda ut att vara av äldre stil. Under den ena tallriken ligger en 

tidning som symboliserar nyheter och kunskap. Eftersom mestadels av tidningen är täckt av 

tallriken får vi dock ingen känsla av att någon faktiskt läser den, utan snarare att den ligger 

där för att vara dekoration. Personen som har publicerat bilden vill troligtvis visa upp sig själv 

som en person som har råd att gå ut och äta och gärna beställa in flera olika rätter. Det är inget 

som tyder på att personen vill presentera sig själv som nyttig och hälsosam då det finns flera 

matdiskurser på bilden som vi skulle kalla onyttiga. 
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6.4.1. Omgivning 

Den här bilden innehåller mycket omgivning med olika slags diskurser. Stora delar av rummet 

syns och dessutom två personer där vi kan läsa av ansiktsuttryck och position i bilden. 

Personerna som sitter runt bordet är två unga kvinnor, båda har blont hår och är sminkade. 

Deras kläder är vardagsfina, eller något uppklädda, vilket gör att det ser ut som att de har fixat 

sig för att gå ut och äta på restaurang. Den ena personen sträcker sig över bordet och ser ut att 

ta en bit av kakan, hennes blick är riktad mot den. Den andra personen har en bit mat i 

handen. Personen ler och har blicken på sin hand hon håller mat i. Att kvinnorna inte 

använder bestick ger en avslappnad och ledig känsla. Antagligen är det inte någon högklassig 

restaurang där det anses som ett måste att äta med bestick. 

 
Den ena kvinnan sitter i en ljusbrun soffa i äldre stil. Soffan känns antikt lyxig på grund av 

sitt mönster och sin form. Den andra personen sitter på en bred fönsterbräda, vilket också ger 

en alternativ känsla till det “vanliga” sättet att sitta på en restaurang, vid bord och stolar. Vi 

tolkar det som att det är en avslappnad restaurang. Utanför fönstret bakom/vid fönsterbrädan 

skymtar bilar och en cykel. Trafiken gör att bilden känns levande och vi förstår att det händer 

saker precis utanför restaurangen. Personen i fönstret har mobilen bredvid sig vilket ger en 

bild av konstant uppkoppling och att alltid vara tillgänglig. Bakom soffan står en stor, grön 

växt och en mörk möbel som verkar vara en byrå. Dessa objekt bidrar till att omgivningen i 

sin helhet känns varm, mysig och avkopplande. 

 
I kontrast till detta uppfattar vi även bilden som något stressande och livfull, med tanke på 

restaurangens läge med trafik precis utanför fönster. Bilden känns spontan och iscensatt på 

samma gång, då vi tolkar det som att de två personerna på bilden är de som ska äta maten, 

men det behövs en fotograf eller kamerastativ till att föreviga stunden. Det spontana 

konnoteras genom att kvinnorna på bilden inte tittar in i kameran och att det ska se ut som att 

de inte är medvetna om att bilden tas. Samtidigt ser bilden iscensatt ut, som om kvinnorna har 

bett någon att ta bilden, alternativt ställt upp ett kamerastativ. Därför är de troligtvis medvetna 

om att bilden tas och har aktivt valt att inte titta in i kameran. 

 
Självpresentationen som går att tyda i den här bilden är att personen vill framstå som en social 

person som har tid och pengar att äta en lyxig frukost med en vän. Bildens helhet konnoterar 

även att personen tycker det är viktigt att lägga ut en fin och harmonisk bild med tanke på att 

bilden är iscensatt och de två tjejerna på bilden ser glada och nöjda ut.  
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Förmodligen har personen på bilden själv valt att vara med på bilden för att ytterligare 

framhäva sin självpresentation. 

 

6.4.2. Bildtext 

 
“Ways to my heart *hjärta* 1. Buy me food *pommes frites* 2. Make me food *hamburgare* 

3. Be food *taco* (more photos on the blog, wearing #hannaliciousfornakd) 

Bildtexten på svenska betyder ungefär: “Vägar till mitt hjärta 1. Köp mat till mig 2. Gör mat 

till mig 3. Var mat (Mer bilder på bloggen, bär #hannaliciousfornakd)”. Texten handlar i 

första hand om mat då personen förklarar sin kärlek till mat genom att göra en referens till att 

det är vägen till hennes hjärta. Vi ser texten som humoristisk, men ändå med en tydlighet att 

hon älskar mat. Emojisarna föreställer pommes frites, hamburgare och taco vilket för många 

anses som snabbmat och onyttig mat. Användningen av olika emojis gör texten lekfull. I 

slutet av texten hänvisar personen till sin blogg och berättar att hon bär kläder från sin egen 

kollektion. Detta skrivs antagligen för att personen dels vill få trafik till sin blogg och dels 

göra reklam för sin klädkollektion och för att visa andra att de också kan använda sig av 

denna hashtag för att kategorisera bilder där de bär kollektionen. Självpresentationen som går 

att utläsa av den här bildtexten i relä med bilden är att det är en person som gillar mat. Den 

jaguppfattning hen vill påvisa är att mat är en väldigt viktig del i personens liv. I relä mellan 

bild och bildtext ser vi att mat gör personen glad. 

 

6.4.3. Kommentarer 

Bilden har fått 14 kommentarer. Samtliga kommentarer är enligt oss positiva till bilden och 

uttryckta i text och/eller emojis. Några av kommentarerna lyder: “Men åååh vad gooott” och 

“hahaha yes that is exactly the way to my heart :D looks really, really good *smiley*” 

(översatt: hahaha ja, det är precis vägen till mitt hjärta också, ser väldigt, väldigt gott ut). Den 

senare kommentaren riktar sig först och främst till bildtexten och menar att hen håller med om 

vad som påstås i bildtexten. Kommentaren visar på att textförfattaren håller med den som lagt 

upp bilden och därför vill “vara” som personen på ett sätt. 

 

Några av kommentarer riktar sig inte till maten utan är komplimanger till personerna på 

bilden eller till bilden i sin helhet. Detta beror antagligen för att bilden innehåller fler 

objekt än bara mat samt en bredare omgivning.  
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Två kommentarer lyder: “Booth of you are so pretty” (översatt: ni är så fina båda två) 

och “Super pic *hjärta*” (översatt: superbild). Vad vi kan se är det flera av de här 

kommentarerna som talar till/svarar personen som postat bilden och bildtexten. 

 

Det sker därmed en interaktion mellan de båda parterna. Texterna innehåller smicker och 

intygar att bilden är uppskattad av följarna. 

 

6.5. Bild 5, objekt 

Objekten som är i fokus på bilden är ett runt, blankt bord fyllt med ät- och drickbara ting. På 

bordet står två fyllda kaffekoppar med tillhörande fat i antik stil och runda tallrikar i glas som 

i kontrast till kaffeservisen ser modern ut. På tallrikarna ligger grovt bröd med pålägg och 

grönsaker. Smörgåsarna är upplagda på ett sätt som konnoterar att de är serverade på en 

restaurang eller café, då de ser ut att vara garnerade på ett elegant sätt. Bredvid tallrikarna står 

två mindre glasskålar med något som ser ut att vara yoghurt, toppad med nötter och/eller frön 

som konnoterar en nyttig maträtt. 

 
På det dukade bordet står även tre flaskor med dryck som ser ut att vara juice, två mindre 

flaskor med något som skulle kunna vara äppeljuice samt en större flaska med grön dryck, 

kanske grönsaksjuice. Maten och drycken på bilden ger en känsla av att det är en nyttig 

måltid, antagligen en frukost eller lättare lunch. Eftersom det ser ut att vara dukat för minst 

två personer läser vi bilden som att personen som tagit bilden inte ska äta ensam. Att äta 

tillsammans med andra är något som flera eftersträvar att göra, och denna bild bidrar till att 

normalisera den sociala aktiviteten. 

Både mat och dryck är till synes orörd och bilden är tagen innan någon börjat äta. Troligtvis 

vill personen som publicerat bilden visa upp de fina uppläggningarna medan de fortfarande är 

orörda. 

 

6.5.1. Omgivning 

Bilden är tagen i ett rum med ljust trägolv och i bakgrunden syns nederkanten av en ljusrosa 

byrå. Vid en första anblick ger byrån tillsammans med golvet en känsla av att bilden är tagen 

hemma hos någon. När vi däremot sätter samtliga objekt i bilden i sammanhang med 

omgivningen konnoteras ett café eller en restaurang. De två sittpuffarna i grå sammet som står 

vid bordet gör att rummet uppfattas luxuöst och stilrent.  
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Sittpuffar istället för vanliga stolar ger också en känsla av att det inte är i hemmiljö, eftersom 

de flesta troligtvis inte har sittpuffar vid matbordet.  

 

Omgivningen uppfattar vi som att det är en restaurang/café som mixar modernt porslin (i glas) 

och möbler (sittpuffarna och det blanka bordet) med lite mer gammalmodigt (kaffeservisen, 

golvet och byrån). Omgivningen ger således en hipp helhetskänsla. Att ingen sitter på 

sittpuffarna och att det heller inte syns någon i bakgrunden beror troligtvis på att fotografen 

inte vill att någon fysisk person ska ta upp fokus i bilden. 

 

6.5.2. Bildtext 

 
“Från dagens frukost tillsammans med @zetterbergcouture & @lilyandrosebyzetterberg 

*duva* *hjärta*” 

Textens innehåll talar om att personen tidigare samma dag åt frukost tillsammans med någon 

eller några andra. När vi följer taggarna finner vi att Zetterberg couture är ett klädmärke och 

Lily and rose by Zetterberg är smyckeskollektionen från samma designer. Det framgår alltså 

att personen har ätit frukost med företagen, vilket vi antar är ett möte där bildtextförfattaren 

blir inbjuden att äta frukost med företaget för att sedan i gengäld posta en bild från detta på 

sin Instagram. Det framgår inte i texten att den är skriven i samarbete med företaget, men i 

och med taggarna får vi ändå den uppfattningen av texten. Emojisarna i form av en vit duva 

och ett hjärta anser vi symboliserar en fin, omtyckt frukost. Den vita duvan associerar vi med 

något vackert och hjärtat visar att bilden består av något som personen tycker om. Bildtexten i 

sin helhet är en upplysning om vem/vilka personen åt frukost med. Det är en upplysning för 

att tala om för mottagarna vad som syns på bilden, men bjuder inte in till dialog med 

mottagarna. Bildtextens innehåll används för att förstärka personens självpresentation på 

Instagram. Innehållet beskriver inte bara bilden utan säger också att personen har ätit en lyxig 

frukost i samband med ett jobbmöte, vilket ses som ett extra trevligt möte. Innehållet ger även 

följarna uppfattningen om att personen är framgångsrik och social, i och med frukostmötet 

med företagen. 

 

6.5.3. Kommentarer 

 
Bild nummer fem har fått tre kommentarer varav två består endast av olika typer av emojis. 
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Den första kommentaren är den enda som innehåller text och lyder “Puffarna *hjärtögon x 

2*”. Den riktar sig alltså inte mot maten eller drycken på bilden utan refererar till sittpuffarna 

i grå sammet som står bredvid bordet. 

 

De andra kommentarerna består enbart av emojis och lyder “*smiley med hjärtformade 

ögon*” och “*Ok-tecken*, *arm som spänner sig*, *tallrik med mat*, *kaffekopp*, *horns 

up*”. Samtliga tre kommentarer läser vi som positiva, men eftersom de inte innehåller text 

och därmed inte särdeles innehållsrika säger de inte mycket mer om bilden. 

 

Anledning till att det endast finns tre kommentarer under bild fem, och att de dessutom inte 

är relationsskapande kan bero på flera saker. En möjlig anledning kan vara att företag nämns 

i bildtexten och bilden därmed inte känns personlig. Bilden i relä med bildtexten kan 

uppfattas vara publicerad av en uppmaning snarare än frivillighet, vilket inte ger läsarna 

samma relation eller igenkänningsfaktor gentemot influencern. 

6.6. Bild 6, objekt 

 
På bildens finns fyra tallrikar med två olika sorters rätter, vilket vid en första anblick är i 

tydligt fokus. Två av tallrikarna ser ut att innehålla grovt bröd med sallad, avokado, rädisor 

och frön. De andra två ser i sin tur ut att bestå av yoghurt, banan och jordnötssmör, toppade av 

något som verkar vara rostade nötter eller granola. Det mesta av maten på bilden ser ut att 

vara nyttigt, vilket konnoteras av grönsakerna, frukten och det grova brödet. I de två kopparna 

ser det ut att vara kaffe respektive te, varav te anses vara en bra dryck utifrån ett 

nyttighetsperspektiv. Både kaffe och te associerar vi som frukost- eller brunchdrycker, därav 

läser vi av att bilden föreställer frukost eller brunch. 

 

Porslinet, både de djupa tallrikarna och assietterna är beiget med asymmetriska, mörka 

prickar. Det asymmetriska mönstret porslinet i kontrast till det välordnade upplägget av maten 

skapar en sorts trendig känsla. Det blir en kombination av slappt och coolt (porslinet) och 

välgjort och snyggt (uppläggningen). Det ser ut som att måltiden är serverad på en trendig 

restaurang eller ett café. 

Eftersom det är två tallrikar av varje rätt samt två koppar med dryck placerade på bordet antar 

vi att det är två personer som ska äta tillsammans. Bilden är tagen innan någon har börjat äta, 

troligtvis för att uppläggningen av maten är välgjord och värd att dokumentera på bild. 
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Personen som har publicerat bilden vill troligtvis visa upp ett hälsosamt liv, vilket vi antar 

utifrån det vi ser på tallrikarna och i skålarna. 

 

6.6.1. Omgivning 

 
Maten är placerad på ett svart bord vilket ger tydlig kontrast till det ljusa porslinet. Det ljusa 

porslinet kommer fram tydligt mot den svarta bakgrunden och bidrar till att maten och dess 

upplägg får ett framträdande fokus och inte lämnar mycket till omgivningen. Den svarta 

färgen på bordet tillför en lyxig, stabil och modern känsla som ger en spännande bild då mörkt 

möter ljust. Golvet som skymtar under bordet är brunt, träfärgat och i äldre stil, vilket ger 

ännu en kontrast till bordet, det moderna porslinet och dekorativa uppläggningen. Trägolvet 

skulle kunna vara både i hemmiljö eller på en restaurang eller ett café. En person med grå 

tröja skymtar på andra sidan bordet. Vi utgår från att personen som sitter vid bordet ska äta 

måltiden tillsammans med den person som fotograferar. Det är tydligt att bilden är tagen 

innan personerna har börjat äta, då maten ännu ser orörd ut. Omgivningen säger således inte 

mycket om bilden, då det är uppenbart att det inte är miljön runt omkring bordet som står i 

fokus på den här bilden, snarare mängden mat och att visa att det är fler än en person som ska 

äta tillsammans. Omgivningens konnotation är en aning svårläst och bjuder in läsaren till en 

egen uppfattning om i vilken miljö bilden är tagen. Oavsett vad ser vi att fotografen har tänkt 

igenom objektens position samt bildens färgsättning och vinkel. Personens självpresentation 

blir således en lyxig, nyttig och väl strukturerad livsstil. 

 

6.6.2. Bildtext 

 
“Hur jag vill starta varje fredag *pekfinger* *tunga*” 

Textens innehåll påstår att det finns ett visst sätt personen vill starta sina fredagar på och 

menar också på att det är det bästa sättet. De emojis som valts som ett komplement till 

texten är ett finger som pekar upp (mot bilden) och en tunga som räcks ut, som om den 

slickar på något. Det framgår genom det pekande fingret i samband med texten att vad 

bilden visar är det sätt som personen vill starta fredagen på. Tungan konnoterar att bilden 

innehåller något som personen tycker är gott och vill äta. Det är en önskan som beskrivs, 

snarare än en nödvändighet. Texten är kort och koncis, och personen har ett tydligt budskap 

med sin text.  
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Texten i sig är inte relationskapande och öppnar inte upp till tvåvägskommunikation 

eftersom den inte riktar sig specifikt till sina följare, utan verkar vara skriven för att dels 

beskriva bilden och dels beskriva personens livsstil, som innebär en önskan om att starta 

varje fredag med en stor, lyxig och nyttig frukost eller brunch, tillsammans med sällskap. 

Bildtexten skapar en förankring tillsammans med bilden, texten bestämmer alltså en tänkbar 

betydelse av bilden. 

 

6.6.3. Kommentarer 

 
Bilden har fått tio stycken kommentarer. Samtliga kommentarer avläses som positiva och 

hävdar att maten ser god ut. Två av kommentarerna består endast av en eller flera emojis men 

uttrycker ändå, med hjälp av dessa, positiva tankar om bilden. Kommentarerna som innehåller 

text lyder bland annat: “Looks amazing, *stjärna*” och “Så gott då!!”. Även de kommentarer 

som endast består av emojis utstrålar positivitet genom att innehålla hjärtan, som vi 

konnoterar uppskattande.  

Varken bildens bildtext eller kommentarer skapar någon öppen relation mellan följare och 

influencer. 

 

6.7. Bild 7, objekt 

 
Fokus på den här bilden ligger i mitten, där är en vit tallrik med spetskant med någon form av 

sallad på är placerad. Tallrikens färg och form känns något gammeldags. Vad som går att 

urskilja på tallriken är grönsallad, granatäpple, rädisor, kallrökt lax och avokado toppad med 

chiliflakes och/eller kryddor. Under laxen skymtar även en klick vit kräm, någon typ av sås. 

Precis ovanför tallriken står ett glas med vatten med några citronskivor och isbitar i. Citronen 

och isbitarna gör att det annars inte färgglada vattnet ser lite festligare ut. Drycken ser fräsch 

och läskande ut. 

 
Helhetsintrycket av maten och drycken är att det ser nyttigt och fräscht ut. Salladen är 

dekorativt upplagd, vilket skulle kunna vara på en restaurang. Däremot ger det enkla 

porslinet, glaset och besticken en känsla av att det är hemma hos någon. 

Både granatäpple, kallrökt lax och avokado är något vi anser som lite dyrare råvaror, vilket 

gör att måltiden ser lyxig ut.  
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Att maträtten, vad vi kan se, inte innehåller någon typ av kolhydrater gör också att det ser ut 

att vara en nyttig måltid. Den jaguppfattning personen som publicerat bilden troligtvis vill 

visa är att hen har en hälsosam livsstil. 

 

6.7.1. Omgivning 

 
Bildens bakgrund har förmodligen medvetet gjorts suddig för att tallriken ska vara det direkta 

blickfånget. Även om bakgrunden är suddig kan vi urskilja att det är uppdukat vid ytterkanten 

av ett vitt, runt bord. Tallriken, glaset och besticken ligger på en skrynklig grå/beige linneduk, 

vilket ger en känsla av att bilden är tagen i hemmamiljö där det inte är viktigt om duken är 

struken. I det vänstra hörnet syns ett grått fårskinn, som konnoterar dyrt och exklusivt. 

Fårskinnet ser ut att ligga på en byrå eller bänk med skåp, vilket förstärker känslan av att 

bilden är tagen hemma hos någon. Att tolka utifrån tallrikens placering ser vi att bilden är 

iscensatt, eftersom man vanligtvis sitter med bordet “framför sig”. Att bilden är iscensatt 

tolkar vi som att personen har haft en tanke med hur hen vill att bilden ska se ut. Personen vill 

alltså inte att bilden ska föreställa endast en tallrik utan vill också få med omgivningen, om än 

inte i fokus.  

 

Den självpresentation som speglas genom bilden är en person som tänker på bildens utseende 

innan den ska publiceras, vilket antyder att personen är noggrann. Den skrynkliga duken ger 

dock en kontrast till den omsorgsfullt upplagda maträtten. Det ger tillsammans en känsla av 

att slarvigt och avslappnat möter ordningsamt. 

 

6.7.2. Bildtext 

 
“Trevlig farsdag på er *gult hjärta* Själv umgås jag med mina vänner istället. Och till 

middag bjuder jag karln på detta. Har ni idétorka när ni ska få middagsgäster förresten? In 

på bloggen för där bjuder jag på några tips *taco-emoji* Och med koden PDOTTER får ni 

200kr rabatt vid köp över 500kr hos Mat.se! Den dealen får ni inte hos er nästa matbutik kan 

jag lova!” 

Texten tyder på att den är skriven på fars dag, en högtidsdag för många. Personen skriver 

dock att hen inte ska fira fars dag utan istället umgås med sina vänner, för att sedan äta 

middag med sin karl.  
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Det påvisar att det är okej att göra annat än att fira sin pappa den här dagen, om man inte kan 

eller vill. Texten visar att personen vill vara vänlig mot sina följare genom att önska dem en 

trevlig fars dag, men samtidigt förklara att man inte måste fira utan kan umgås med sina 

vänner istället.  

Det verkar dock vara viktigt för personen att påpeka att hen inte är själv den här dagen, utan 

både umgås med vänner och med sin kille. Detta tolkar vi som att det är väsentligt att tala om 

för andra att man inte sitter själv när många andra firar sina pappor. Kanske för att bevisa att 

man har andra att vara tillsammans med. 

 

Texten övergår sedan till en fråga angående idétorka inför middagsbesök. Frågan är ställd till 

mottagarna och texten fortsätter att tala om att om mottagaren vill ha tips kan hen klicka in på 

bloggen. Nästa mening vittnar om att texten är ett samarbete med Mat.se. Personen uppger en 

kod som mottagarna får ta del av och även här uppvisar sändaren en vänlighet gentemot sina 

följare. Det blir tydlig interaktion mellan sändare och mottagare då texten innehåller en fråga 

som öppnar upp för dialog. Samtidigt gör sändaren reklam för ett företag och erbjuder 

mottagarna en rabattkod. Man kan förklara bildtexten som en blandning mellan en personlig 

och kommersiell text. 

 
Relä mellan bild och bildtext i det här inlägget är något förvirrande. Bilden visar en ensam 

tallrik och ger sken av att en person ska äta ensam. Bildtexten skapar i sin tur en egen 

berättelse som talar om att så inte är fallet. Maten verkar vara tillagad för att få en bra bild till 

ett reklamsamarbete, dessutom ska den ätas med någon annan vid ett senare tillfälle. Bilden 

och bildtextens innehåll skapar alltså inte en berättelse tillsammans utan står för sig själva.  

 

6.7.3.     Kommentarer 

 

Den här bilden har fått två kommentarer. Den ena säger “Oh vad smarrigt! *hjärtögon*”, den 

andra består endast av en emoji som föreställer en katt med hjärtformade ögon. De båda 

kommentarerna läser vi som positiva, ett antagande som emojisarna med hjärtformade ögon 

förstärker, då hjärtan symboliserar kärlek till något eller någon. Ingen av de två 

kommentarerna bjuder in till fortsatt dialog utan är snarare en bekräftelse på att de två 

personerna har sett bilden och gillar det de ser. Den första kommentaren indikerar att det är 

något ätbart (på bilden) som ser gott ut. 
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Troligtvis är det få kommentarer i och med att bildtexten förklarar att den är publicerad i ett 

samarbete med ett företag, vilket gör den mindre personlig. Samspelet mellan influencern och 

följarna här blir svagt, då det dels är få kommentarer och dels inte är någon kommentar som 

svarar på frågan som ställs i bildtexten.  

 

6.8. Bild 8, objekt 

 

På bilden ser vi två hamburgare, två pappersmuggar, pommes frites och två såser/dippar. Att 

läsa av från typen av mat verkar det vara en lunch eller middag. Hamburgarna ligger i 

pappershållare och är inte upplagda på en tallrik, vilket gör att maten antagligen inte är från 

någon dyr och lyxig restaurang utan antagligen är från någon typ av snabbmatsrestaurang.  

Även pommesfritesen, såserna och drycken är i behållare av papper eller kartong, vilket också 

konnoterar snabbmatsrestaurang. I dryckesbägarna verkar det vara en mörkt färgad läsk, 

troligtvis Coca cola. Maten och drycken står på en bricka som ser ut att vara av plåt, vars 

material och färg ger en kall och hård, men också cool känsla.  

 

Maten och upplägget tillsammans med färgerna i bilden ser modernt ut. Hamburgare, 

pommes frites och läsk anser vi att samhället betraktar som onyttig mat. Ovanpå pommes 

fritesen ligger smält ost vilket också bidrar till uppfattningen av att maten är onyttig och fet. I 

det främre blickfånget syns en hand som håller en av burgarna, som är fylld med smält ost, 

kött och salladsblad. Den är troligtvis i störst fokus för att visa mottagarna detaljer av maten. 

Självpresentationen som framförs i den här bilden är att personen tycker om onyttig mat. 

 

6.8.1.       Omgivning 

 
Bilden är tagen på nära håll med maten i självklar fokus, därför finns det inte mycket 

utrymme för någon omgivning. Det vi kan se på bilen är en persons hand som håller i en av 

hamburgarna. Handen ger en känsla av att maten precis ska börja ätas. Bilden känns därför 

levande och verklighetstrogen. Även om vi bara ser en persons hand verkar det vara en måltid 

för två. Detta baserar vi på antalet hamburgare och drycker. Maten står placerad på ett svart 

bord som tillsammans med objekten utgör en cool, modern och tuff känsla över bilden. 

Innehållet i bilden visar att personen äter ute, vilket ofta kan anses lyxigare än att äta hemma. 
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6.8.2.      Bildtext 

 
”Can't stop thinking at this burger at work so here you go. Now you can't stop thinking about 

it either *hamburgare* *hamburgare* *hamburgare* *gråtande emoji*” 

Bildtexten som på svenska lyder “Kan inte sluta tänka på den här hamburgaren, så här har 

ni. Nu kan ni inte heller sluta tänka på den”, verkar syfta till en hamburgare som personen 

har ätit. Personen skriver att den inte kan sluta tänka på hamburgaren och därför vill lägga 

ut en bild på den, så att mottagarna inte heller ska kunna sluta tänka på den. Texten är direkt 

riktad till mottagarna som ett slags försök till att övertala läsaren till en tanke, alltså att 

försöka påverka dem. Samspelet mellan influencern och följarna blir här att influencern 

besitter en makt att föra över en tanke till följarna. Bildtexten är ett påstående om att 

följarna heller inte kommer att kunna sluta tänka på burgaren efter att ha sett bilden. 

 

Den gråtande emojin förstärker känslan av att personen inte kan sluta tänka på hamburgaren 

och att hon är ledsen över det, alternativt ledsen över att personen inte äter hamburgaren 

nu/idag. Det är tydligt att sändaren inte har tänkt äta hamburgaren då bilden publicerad. 

Textens innehåll säger alltså att “man inte ska äta den” utan endast tänka på den. Kanske ska 

man inte äta den för att den är onyttig, men det är okej att tänka på den. 

 

6.8.3.  Kommentarer 

 
14 konton har kommenterat den här bilden. Kommentarerna är positiva och handlar 

huvudsakligen om maten. Kommentarerna uttrycker att maten ser god ut eller att man är 

avundsjuk på den. 

 

En kommentar som vi läser som avundsjuk är: “Meeeen *gråtande emoji* 

*gråtande emoji* * gråtande emoji*” Kommentaren uttrycker, genom både texten och emojis, 

att personen också vill ha en hamburgare. 

 

Två kommentarer vi tolkar som positiva mot maten på bilden lyder: “*Åhhh så gott 

*hjärtögon* *hjärtögon*” och “Yum *pizza* *hamburgare*”. De flesta av kommentarerna är 

hänvisade till det som syns på bilden för att uttrycka medhåll om det som är publicerat. 
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Samspelet fortsätter därmed i positiv anda, där följarna bekräftar bildtexten att de också blir 

hungriga efter en god hamburgare. Följarna bekräftar alltså att influencern har makt att föra 

över en tanke genom bilden.  
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7. Sammanfattning 
 

Nedan sammanfattas våra fyra utvalda teman som har utgjort analysen. 

Sammanfattningen tar upp de viktigaste aspekterna som urskilj analysen. Temana 

presenteras i följande ordning; objekt, omgivning, bildtext och kommentarer. 

 

7.1. Tema 1, objekt 
 

Bilderna som analyserats är matbilder, det är således mat och dryck som är huvudobjekt i 

samtliga bilder. Oftast föreställer bilden inte bara en persons egen tallrik, utan bilden är tagen 

uppifrån eller snett uppifrån så alla eller flera tallrikar, skålar och glas också syns. Alla bilder 

utom en verkar vara tagna strax innan någon har börjat äta av maten, troligtvis på grund av 

att bilden ska visa den fina uppläggningen, men också för att det är naturligt att ta kort innan 

man börjar äta. Objekten på bilderna är dekorativa och det syns att det har lagts ner tid på att 

göra fina uppläggningar och ställa upp objekten på bordet. Bilderna visar olika typer av 

måltider men majoriteten av bilderna föreställer frukost eller brunch. En möjlig tolkning av 

detta kan vara för att frukost är dagens viktigaste mål och det är därför flera väljer att 

publicera bilder på just detta. Bilderna på frukostarna/bruncherna är lyxiga och äts gärna med 

andra, vilket säkerligen kan uppfattas som avundsvärt hos följarna. 

 

På bilderna syns både sådant vi skulle kalla nyttig och onyttig mat. Oavsett om det är nyttigt 

eller onyttigt, är maten på samtliga bilder dekorativt upplagda på fina tallrikar, skålar och fat. 

Porslinet är ofta enfärgat och stilrent. På ett flertal av bilderna är många objekt i fokus, det 

vill säga att det är flera olika tallrikar och glas för att visa att det är fler än en person som ska 

äta. Det verkar vara viktigt att visa upp så mycket ät- och drickbart som möjligt i bilden.  

 

7.2. Tema 2, omgivning 
 

Fem av åtta bilder verkar vara tagna på en restaurang eller ett café. Huruvida bilderna är tagna 

i hemmiljö eller inte har vi antagit utifrån möbler, dukning och andra tillbehör som syns i 

bakgrunden av bilderna. Vi kan dock inte vara helt säkra på att vår uppfattning är helt 

tillförlitlig då det är våra egna associationer och uppfattningar av hur en restaurang eller ett 

café ser ut som bidrar till detta.  
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I omgivningen på bilderna kan vi även se att alla utom en påvisar att måltiden ska ätas av fler 

än en person. Detta konnoterar vi genom mängden tallrikar men också att det på vissa av 

bilderna skymtar en eller flera andra personer utöver fotografen. Vi utgår i de flesta fall från att 

fotografen är en av dem som ska äta maten. På flera av bilderna har maten och drycken, som 

tidigare nämnt, fått ett tydligt fokus. Bilden är då ofta tagen ovanifrån alternativt snett ovanifrån 

på bordet och objekten, därmed syns inte mycket eller nästan ingenting av omgivningen. 

Troligtvis är det ett medvetet val att inte få med alltför mycket av omgivningen i bilden, då det 

är maten och drycken som är ämnat att visa för sina följare. 

 

7.3. Tema 3, bildtext 
 

De flesta av bildtexterna är påståenden och konkreta beskrivningar av vad som syns på bilden. 

Ofta sker en förankring där bildtexten bestämmer en tänkbar innebörd av bilden, genom relä 

mellan bild och bildtext avlöser sedan bild och bildtext varandra för att tillsammans skapa en 

berättelse. Emojis används ofta för att förstärka textens budskap och göra den lekfull med färg 

och form. I endast en av bildtexterna ställs en fråga till följarna, vilket betyder att sändaren i 

detta fall direkt vill integrera med sina följare. Övriga bildtexter är som nämnt till för att 

beskriva bilden eller för att uttrycka en känsla, vilket i sin tur inte ger någon direkt invit till 

följarna att ge respons. Texterna är till för att bidra till förståelse för vad bilderna visar och 

klargör för mottagarna varför de är publicerade. Även om många av bildtexterna inte bjuder in 

följarna till fortsatt diskussion stänger de heller inte ute dem. 

 

Det är endast tre av åtta bilder som innehåller en eller flera hashtaggar. Vi tolkar det som att  

hashtaggar idag inte längre verkar vara lika populärt att använda, inom den målgruppen 

studiens utvalda influencers verkar i. När hashtaggar används görs det för att antingen 

beskriva vad det är på bilden och för att bilden ska vara sökbar, eller för att det redan finns en 

officiell hashtag som man vill ge fortsatt spridning. Att det endast är tre av åtta bilder som 

innehåller en eller flera hashtaggar ger oss uppfattningen av att det inte är så vanligt att 

använda sig av taggar när det gäller den här typen av bilder på Instagram. 

 

7.4. Tema 4, kommentarer 
 

Antalet kommentarer skiljer sig bilderna emellan, detta kan både bero på antalet följare 

personen har men också vad bilden föreställer. Vad vi har sett är det dock förvånansvärt få 

kommentarer under inläggen överlag, i relation till antalet följare.  
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Övervägande kommentarer är, enligt vad vi kan läsa av positiva, men det finns några 

kommentarer som innehåller frågor eller andra påståenden som öppnar upp för dialog eller 

visar på avund. Kommentarer som tyder på avund visar dock att det som influencern 

publicerar är eftersträvansvärt.  

 

Kommentarerna består både av text och/eller emojis och är i stort sett aldrig längre än en 

mening eller endast ett ord. Ett par kommentarer innehåller frågor som är riktade direkt 

tillbaka till influencern. Personen som ställer frågan vill skapa interaktion genom att få svar på 

sin fråga, några svar på kommentarerna finns det dock inte i kommentarsfältet för någon av de 

bilder vi analyserat. Endast en kommentar tyder på att personen är avundsjuk på maten på 

bilden eller på personen som lagt upp bilden. Vad kommentaren riktar sig till är dock svårt att 

avläsa. 

 
De bilder som fått minst antal kommentarer är de som är uppenbart sponsrade eller i 

samarbete med ett företag (bild 3 och bild 5). Kanske beror det på att det blir mindre 

personligt när ett inlägg är sponsrat, då det uppenbarligen är postat på grund av en uppmaning 

från företaget, och inte av ren vilja. Det finns dock inget uttryckt missnöje eller kritik mot det 

sponsrade inlägget utan de uteslutande kommentarerna kan läsas som ett generellt bristande 

intresse hos följarna, just eftersom inlägget inte känns personligt
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8. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys av materialet. I slutdiskussionen 

besvaras frågeställningarna och diskussionen utgår från studiens problemformulering och 

syfte i relation till forskningsluckan. 

 

Resultaten av vår analys visar att samtliga bilder uppvisar en lyxbetonad livsstil. Det är dock 

viktigt att poängtera att bilderna är polysema, vilket innebär att de är möjliga att tolka på olika 

sätt beroende på vem som tolkar dem och i vilket sammanhang. Att avläsa från bilderna lever 

personerna vars bilder är analyserade ett liv som ofta innebär att de äter ute på restaurang eller 

ordnar exklusiva bruncher och andra festliga måltider hemma. Den mat som instrueras på 

bilderna är oftast inte måltider som andra skulle kalla “vardagliga”, utan något som man äter 

när man unnar sig. Bilderna skapar således en bild hos följarna hur man “ska” leva sitt liv och 

i det här fallet; vad och var man ska äta. De är med andra ord medskapare av vilka ideal som 

finns i dagens samhälle (Machin & Mayr, 2012). Därmed är influencerna makthavare på 

Instagram, eftersom de besitter en betydande makt över vilka tankar följarna kommer att bära 

med sig. 

Alice E. Marwicks studie (2015) beskriver mikrokändisars självpresentation på Instagram och 

menar att de ofta använder sig av en självpresentationsteknik när de arbetar med sina sociala 

medier. Marwicks analys visar att mikrokändisar har liknande strategier för att få fler följare 

och gillningar på de bilder hen postar på Instagram. Detta resultat är en intressant aspekt för 

vår studie eftersom vi har sett ett liknande beteende hos influencers genom att analysera deras 

matbilder. Bilderna är väl utvalda för att klassas som värda att publicera på Instagram. 

Samtliga bilder känns planerade och genomtänkta, vi bedömer att de är av bra fotokvalité och 

innehåller oftast trendiga och lyxiga måltider. Precis som Marwick (2015) kom fram till i sin 

studie, har vi också observerat att de bilder som publiceras är valda med omsorg och verkar 

ofta ge en bild av ett liv i lyx. 

 
Analysen visar att majoriteten av bilderna är tagna på en restaurang eller ett café. Med stor 

sannolikhet äter dock inte influencers ute varje gång, men väljer endast att publicera 

matbilder dem gånger de faktiskt gör det. Att en bild publiceras en viss dag behöver inte 

nödvändigtvis betyda att bilden faktiskt är tagen just den dagen utan kan vara en bild som 

tagits vid ett tidigare tillfälle. 
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Den person som blir observerad (influencern) kan styra observatörerna (följarna) till att tro att 

bilden är tagen där och då, och kan förvränga det som Goffman (1959) kallar sanningen. Ett 

annat genomgående tema på bilderna är att personen tydligt vill visa att måltiden äts med 

någon eller några andra. Oftast framställs detta genom att andra personer syns i bilden eller 

också att andras instagramkonton är taggade i bilden. Att äta mat tillsammans visar på en 

social status hos personen i fråga. Måltiden handlar inte bara om att äta och bli mätt utan 

fungerar då även som en social aktivitet som delas med andra personer. En möjlig efterföljd 

av dessa typer av budskap i bilden är att följarna känner avund mot den sociala delen av 

influencerns liv som ständigt speglas på Instagram. 

 
Av de åtta bilderna är det bara en av dem som visar att personen äter själv, utan sällskap. Om 

vi försöker koppla samman bild och bildtext på den bilden finner vi dock ingen 

sammankoppling mellan dessa, då bilden visar en ensam tallrik och bildtexten berättar att 

personen ska äta måltiden tillsammans med någon annan. Detta är ett exempel av något som 

inte är i relä, och därmed inte synkar med varandra. Bilden och bildtexten säger olika saker 

och kompletterar inte varandra. Bilden visar en ensam tallrik medan bildtexten förklarar att 

måltiden inte alls ska ätas själv utan i sällskap av någon annan. En möjlig tolkning av detta är 

att följaren inte heller tycker det skulle vara okej att äta middag ensam utan eftersträvar 

sällskap eftersom det är mer socialt accepterat. 

 
I relation till teorin om självpresentation har vi sett på samtliga bilder att de som publicerat 

dem ofta vill ge sken av ordning och lyx. Den typ av bilder de väljer att publicera visar det 

levnadssätt de vill presentera sig själva genom, och matbilder är inget undantag. De 

måltider man väljer att visa upp demonstrerar de matvanor man vill att följarna ska se. 

Influencers sänder ut signaler till sina följare om att de måltider som förtärs ska se lyxiga ut 

och vara iögonfallande med fina uppläggningar. Det är tydligt att innehållet på bilderna har 

finslipats innan de har offentliggjorts, de har med andra ord bearbetas i det Goffman (1959) 

skulle kalla den bakre regionen. 

 
Dessutom har vi sett att flera av bilderna innehåller det samhället ser som “nyttig” mat, vilket 

insinuerar en hälsosam livsstil. Influencerna använder sig av intrycksstyrning för att 

kontrollera vad omgivningen ska få för intryck av deras matvanor. På bilderna där onyttig mat 

visas finns det ofta en bildtext som förklarar eller beskriver maten, vi får uppfattningen av att 

det är för att influencers känner ett behov att förklara sig de gånger de väljer att äta onyttigt. 
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Bildtexten kan också förklara att man tänker på onyttig mat men aldrig äter den. Detta kan 

påverka följarna och förmedla framställningen av vilken typ av mat som anses som onyttig 

och därmed är “förbjuden”. Samhället har skapat en bild av att nyttig mat är bättre och ger 

högre status än onyttig mat. Detta beror dels på samhällets norm för hur man ska se ut men 

också vad man ska äta för att kunna se ut på ett visst sätt. Medier omger ständigt samhället av 

bilder som föreställer smala och vältränade tjejer och bilder av nyttig och kalorisnål mat. 

Efterföljden av detta är att unga tjejer eftersträvar den nyttiga och hälsosamma livsstilen som 

speglas på Instagram där onyttig mat räknas som enbart dåligt. 

 

Utifrån analysen kan vi nu med hjälp av MCDA som teori utläsa vad diskurserna bilder, 

bildtexter och kommentarer kommunicerar influencers och följare emellan. Vi har sett att det 

finns en underliggande maktstruktur i bilderna, genom att influencers visar upp det de själva 

vill att andra ska se. Dessutom är influencers idag en typ av trendsättare i samhället och 

genom bilderna de publicerar skapar de ett ideal inom flera olika kategorier, som många yngre 

följare eftersträvar. Som tidigare nämnt har social interaktion stor betydelse för diskurser, då 

språket skapar relationer människor emellan. Diskurser i form av kommentarer som vi har 

analyserat har i de flesta fall visat att följarna uppskattar de bilder och bildtexter de ser. 

Följarna bekräftar ofta influencers och ger dem beröm för fina och inspirerande bilder genom 

att lämna en positiv kommentar. 

 

Inte på någon av de åtta bilderna vi analyserat fick följarnas kommentarer svar från 

influencern även då de i flera fall bestod av en direkt fråga till influencern. 

En möjlig tolkning av detta kan vara att influencern publicerar bilder med anledning att visa 

upp en del av sitt liv och för att inspirera andra, snarare än att interagera med sina följare. 

 
Många kommentarer är fåordiga och därför svåra att analysera, men de flesta kommentarer 

går ändå att utläsa som positiva. Endast ett fåtal kommentarer uppfattas som negativa 

och/eller påvisar avundsjuka. Dessa är dock något svåra att tolka och det finns flera möjliga 

uppfattningar om vad följaren faktiskt menar med sin kommentar. Sammanfattningsvis kan vi 

alltså inte säkerställa någon generell uppvisad avundsjuka eller något missnöje bland läsarnas 

kommentarer. De flesta kommentarerna är positiva, vilket vittnar om att relationen mellan 

influencers och deras följare tillsynes är vänskaplig. Relationen kännetecknas av inspiration 

från influencers och uppmuntran från följarna. 
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Ofta räcker det med att följarna ger bekräftelse på att de gillar det de ser genom att lämna ett 

hjärta i kommentarsfältet, eller bara en gilla-markering på bilden, istället för att skriva en 

längre och mer utförlig kommentar under inläggen. Att det inte förekommer kritik i 

kommentarer kan bero på flera olika anledningar. En trolig orsak kan vara att följarna följer 

dessa influencers just för att bli inspirerade, och för att de uppskattar de fina bilderna, snarare 

än av ren vilja följa influencers trots att man känner avund. Ytterligare en orsak till att det 

förekommer så pass få kommentarer som är negativa kan vara för att det finns en mentalitet 

om att vilja vara vänlig och god mot andra och inte uttrycka något negativt mot personen som 

publicerat bilden. Det kan också bero på att man helt enkelt inte upplever någon avundsjuka 

gentemot influencer och deras matbilder. Även om det skulle föreligga en avundsjuka hos 

följarna är det möjligt att de inte vill visa den genom att öppet skriva en kommentar, eftersom 

avundsjuka anses som något frånstötande och osmakligt. De få antal negativa kommentarer 

kan även bero på att influencern själv har valt att ta bort negativt laddade kommentarer under 

deras egna bilder. Detta kan vara för att influencern inte vill uppmuntra negativa kommentarer 

eller också för att dölja dem från sina övriga följare, vilket ger sken av ett ständigt positivt 

kommentarsfält. 

 

Hope Jensen Shau och Mary C. Gilly (2003) förklarar att eftersom vad man väljer att 

publicera på sin Instagram är fritt, kan man lätt manipulera och imponera på sina följare 

genom att bara visa upp de bra sidorna med hjälp av de finaste bilderna. Vi har noterat att 

influencers verkar göra medvetna diskursiva val, där bild och text för med sig föredragna 

idéer. Konsekvenser av detta kan bli att följarna eftersträvar något som egentligen bara är 

anpassad och iscensatt för att passa in i ett så kallat perfekt flöde på Instagram.  

 
Tidigare forskning visar att unga personer ofta känner avund inför det liv som mikrokändisar 

visar på sociala medier, men flera studier påpekar även att följarna måste vara kritiskt 

inställda till vad de möts av i dagens medielandskap. Vad vi kan läsa av från följarnas 

kommentarer under bilderna finns inte mycket som tyder på avundsjuka, däremot visar flera 

kommentarer att det följarna ser är åtråvärt. De enstaka avundsjuka och/eller negativa 

kommentarerna tyder på en förståelse för hur sociala medier fungerar och insikten i att det 

som publiceras inte visar allt som händer i människors liv. Följarna är troligtvis medvetna om 

att allt de ser inte nödvändigtvis behöver vara “äkta”, utan däremot är iscensatt för att få till en 

bra bild. Vilka kommentarer som är representerade under bilderna kan också bero på vilka 

människor som faktiskt kommenterar bilderna. 
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Gentemot antalet följare en influencer har är det en mycket liten del som väljer att visa sitt 

omdöme om bilden genom att skriva en kommentar. Således är det möjligt att det finns en 

avundsjuka hos följarna, detta kan vi dock inte med säkerhet uttala oss om. Om studiens 

metod hade inneburit intervjuer med följarna hade resultatet möjligtvis varit annorlunda. 

Intervjuer hade kunnat påvisat med större säkerhet om en eventuell avundsjuka faktiskt 

existerar i större utsträckning. 

 
I kapitlet tidigare forskning presenteras Shia & Poo (2008) studie om relationen mellan 

mikrokändisar och ungdomar på sociala medier. Undersökningen visade att finns en risk att 

ungdomar ser kändisarnas liv som perfekta och felfria. När vi sätter detta i kontext med 

matbilderna som analyserats anser vi att matbilderna konnoterar det som samhället skulle 

kunna betitla som perfekt. Studien resultat kan dock inte påvisa någon uttryckt avundsjuka 

hos följarna till mikrokändisar/influencers utan vi kan endast anta att det kan uppstå på 

grund av den typen av matbilder som analyserats. 

 
Bilderna konnoterar i sin helhet ett lyxigt, socialt liv med flera nyttiga maträtter och måltider 

som delas med vänner eller familj. Influencers framträdande på Instagram sker dock bakom 

en fasad av det verkliga livet och de kan genom sina sociala medier välja vad de visa upp för 

sina följare. Influencers besitter, om än en ofrivillig, makt att tala om för sina följare vad och 

hur man ska äta, vad som är nyttigt och onyttigt, hur den perfekta söndagsbrunchen bör se ut 

eller var man ska äta fredagslunchen med vännerna. 

 

8.1. Vidare studier 
 

Den här studien har fyllt forskningsluckan gällande underliggande maktstrukturer på 

Instagram i samband med publicering av matbilder, samt följarnas respons på dessa. Tidigare 

forskning inom ämnet har handlat om influencers självpresentation på sociala medier samt 

användarnas uppfattning och relation till medierna. Ingen tidigare forskning har dock ägnats 

åt matbilder i relation till samhällets ideal och normer. 

 
Genom vår studie har vi kunnat analysera framstående influencers matbilder med en kritisk 

syn på underliggande maktstrukturer. Fokus har även legat på hur bilderna kan komma att 

uppfattas samt på följarnas respons i form av kommentarer.  
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Förslag på vidare studier är intervjuer med instagramanvändare för att se om och hur de 

faktiskt påverkas av de matbilder som influencers publicerar. Det hade också varit intressant 

att titta på bilder i en annan kategori än matbilder. Resultatet från en sådan studie hade sedan 

kunnat jämföras med denna studie, för att se om resultatet skiljer sig ur ett semiotiskt - men 

även ur ett maktperspektiv.
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10. Bilagor 
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Bild 1, kommentarer  
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Bild 4, kommentarer  

 

Bild 5, kommentarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6, kommentarer  
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Bild 7, kommentarer 

Bild 8, kommentarer  
 

 

 

Bild 1, bildtext                                                                Bild 2, bildtext    

 

Bild 3, bildtext                                                                Bild 4, bildtext  



64  
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