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Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur 

läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att 

öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet 

att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot 

samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning 

och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys. Med 

hjälp av analytiska begrepp från MCDA har vi undersökt både inläggen samt de tillhörande 

kommentarerna och tagit fram de relevanta delarna i materialet. Detta har sedan analyserats 

med våra teoretiska begrepp. För att se hur influencern, i vårt fall Isabella Löwengrip, 

förmedlar känslor som ett sätt att inkoda ett meddelande använde vi oss av de retoriska 

övertalningsmedlen ethos, pathos och logos. När kommentarerna analyserades användes de 

tre hypotetiska positionerna från receptionsteorin för att se hur läsarna avkodade meddelande. 

Resultatet visade att majoriteten av läsarna avkodade meddelandet som Isabella Löwengrip 

avsett och hamnade i den dominerande/hegemoniska positionen. Det går att utläsa i analysen 

att inte alla som kommenterar befinner sig i den dominerande/hegemoniska positionen. 

Slutsatsen blir att receptionsteorin, närmare bestämt Stuart Halls teori om inkodning och 

avkodning stämmer då olika individer avkodar ett meddelande på olika sätt. Detta betyder att 

antagandet om att mottagarna ställer sig kritiskt gentemot samarbeten på den utvalda bloggen 

inte stämmer.  

Sökord: influencer, samarbete, sponsrat inlägg, blogg, receptionsteorin, retorik, Stuart Hall 
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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): How do readers react to sponsored posts published on Isabella 

Löwengrip's blog? A theoretical study of Stuart Hall's theory of encoding and decoding. 
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This study is about how a sponsored blog post of an influencer is encoded and how the 

readers in the comments decode the message and respond to the post. The purpose of the 

study is to increase understanding of how readers decode sponsored blog posts. We assumed 

before the implementation that more people would decode the messages in a manner that 

would be more critical of the cooperation, so a theory-based study of Stuart Hall's theory of 

encoding and decoding has been made. To achieve our purpose, we have used a qualitative 

content analysis. With the help of analytical concepts from MCDA, we have investigated both 

the submissions and the accompanying comments and developed the relevant parts of the 

material. This has since been analyzed with our theoretical concepts. To see how a influencer, 

in this case Isabella Löwengrip, imparts feelings as a way of writing a message, we used the 

rhetorical persuasions ethos, pathos and logos. When the comments were analyzed, the three 

hypothetical positions were used from the reception theory to see how readers decoded the 

message. The result showed that the majority of readers decoded the message that Isabella 

Löwengrip intended and ended up in the dominant/hegemonic position. It is possible to read 

in the analysis that not everyone commenting is in the dominant/hegemonic position. The 

conclusion is that the reception theory, more specifically Stuart Hall's theory of encoding and 

decoding, is correct when different individuals decode a message in different ways. This 

means that the assumption that recipients are critical of the cooperation on the chosen blog do 

not match.  

Keywords: influencer, collaboration, sponsored posts, blog, reception theory, rhetoric 
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1. Inledning 

Influencers inom sociala medier har de senaste åren blivit en allt mer vanlig företeelse. I 

samband med att populariteten och exponeringen ökat för dessa influencers har företag sett en 

möjlighet att göra reklam för en produkt, tjänst eller sin organisation genom att använda sig 

av influencer marketing. Eftersom det är ett tid- och kostnadseffektivt sätt för företag att 

marknadsföra sig själva och ett enkelt sätt för influencer att tjäna pengar är det numer vanligt 

förekommande med sponsrade inlägg på olika sociala medier. Fenomenet blogg började som 

en webbdagbok (Nationalencyklopedin, u.å) där läsaren kunde följa bloggarens vardag genom 

kronologiskt ordnade inlägg. Ordet influencer förklaras som “someone who affects or changes 

the way that people behave” i Cambridge Dictionary (u.å). Genom bloggen bygger 

influencern upp en relation med läsarna där det även finns ett förtroende för vad influencern 

säger och tycker. Därför passar det bra att bloggare har kommit att börja kallas för just 

influencer då de har möjlighet att påverka och förändra människors beteende.  

 

Tidigare forskning visar på att allt eftersom bloggar har utvecklats har de gått från att 

användas som en dagbok till att bli ett effektivt marknadsföringsverktyg. Allt fler människor 

väljer idag aktivt att följa influencers på olika medier där de kan inspireras, diskutera och dela 

idéer. Ett av dessa populära medier är bloggar. De stora besökssiffrorna resulterar i att 

marknadsföring på en blogg kan nå ut till en stor skara människor utan att företaget bakom 

varumärket behöver anstränga sig lika mycket eftersom sponsrade inlägg både är kostnads- 

och tidseffektivt. Tidigare forskning visar att sponsrade inlägg på bloggar har en positiv 

inverkan på företaget som marknadsförs men det finns ingen tidigare forskning om hur 

influencern väljer att koda sina sponsrade inlägg för att övertala dess läsare till att det som 

inlägget marknadsför är värt att köpa eller investera i. Det finns heller ingen forskning som 

visar hur läsarna avkodar och reagerar på dessa sponsrade inlägg. Dock antar vi att 

majoriteten av mottagarna avkodar meddelandet på ett sätt där de ställer sig kritiskt gentemot 

samarbetet. Därför vill vi pröva Stuart Halls teori om inkodning och avkodning för att 

undersöka vad influencern vill förmedla genom blogginlägget och hur läsarna reagerar på de 

sponsrade inläggen.  

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/change
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
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2. Syfte och frågeställning  

I detta kapitel presenteras studiens syfte, vilket är att öka förståelsen för hur läsare avkodar 

och reagerar på sponsrade inlägg på en blogg. Det förklaras även att denna studie prövar 

receptionsteorin då det finns en tes om att majoriteten av mottagarna ställer sig kritiskt 

gentemot sponsrat innehåll.  

 

2.1. Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur läsare avkodar och reagerar på tre sponsrade 

blogginlägg av en influencer. Vi vill ta reda på vilka reaktioner som influencer marketing kan 

väcka hos mottagarna, i vårt fall de som kommenterar. Vi antar att majoriteten av mottagarna 

avkodar meddelandet på ett sätt där de ställer sig kritiskt gentemot samarbetet. Därför 

kommer vi att göra en teoriprövande studie där receptionsteorins inkodning och avkodning 

kommer att prövas på tre inlägg från en av Sveriges största bloggar. Det primära intresset 

ligger i hur läsarna avkodar och reagerar på budskapet, för att förstå detta kommer vi även att 

analysera hur influencern inkodar ett meddelande i inlägget. För att uppnå målet kommer 

därför både inlägget och kommentarerna att analyseras.  

 

2.1.1. Problemformulering  

Eftersom det blir allt mer vanligt för företag att använda sig av influencer marketing resulterar 

det i att influencers ofta samarbetar med flera företag samtidigt under samma period. Har 

influencern flera samarbeten med olika företag leder det till att denne publicerar fler 

sponsrade inlägg. Tidigare forskning visar både att det är kostnads- och tidseffektivt för 

företag att använda sig av influencer marketing samt att det är en form av marknadsföring 

som mottagare reagerar bra på. Tillsammans med den tidigare forskningen och antagandet om 

att majoriteten av läsarna är negativt inställda gentemot sponsrade inlägg, vill vi testa 

receptionsteorin på blogginlägg där det framgår att det är ett samarbete med ett företag. Detta 

för att se hur läsarna avkodar influencerns inkodade budskap. För att kunna ta reda på hur 

mottagarna reagerar på inlägget har vi även valt att undersöka hur influencern väljer att 

förmedla sitt budskap, det vill säga vilka verktyg som används för att övertala läsarna. För att 

svara på vårt problem kommer vi ställa följande frågor till materialet: 
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• Vilka övertalningsmedel använder influencern för att förmedla sitt budskap i de 

utvalda sponsrade inläggen? 

• Hur avkodar mottagarna de utvalda sponsrade inläggen? 

o Vilka reaktioner har mottagarna på de utvalda sponsrade inläggen? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer de centrala begreppen blogg samt influencer att definieras och 

förklaras. Här finns även en kortare beskrivning av analysobjektet, Isabella Löwengrip. 

Eftersom de inlägg som ska analyseras måste vara markerat som ett samarbete kommer även 

lagar samt regler kring samarbeten och sponsrade inlägg att beskrivas.  

 

3.1. Blogg och influencer 

Ordet blogg är en förkortning av webblogg och kommer ursprungligen från engelskans 

sammansättning av orden web och log. Den typiska bloggen består av skriftliga kronologiskt 

ordnade inlägg, precis som en klassisk dagbok fast på internet. Innehållet kan variera i form 

av vardagsliv, personliga iakttagelser, intressen, tankar, idéer och åsikter 

(Nationalencyklopedin, u.å). Fenomenet blogg har kommit långt i sin utveckling sen den 17:e 

december 1997 när Jorn Barger myntade begreppet weblog för att förklara hans hemsida som 

loggade hans internethistorik. Idag dominerar bloggarna internet och många uppfyller även 

definitionen av ett massmedium, det vill säga ett medium, kanal eller person som exporterar 

information till flertal människor. Det finns olika typer av bloggar, förutom att verka som en 

personlig dagbok fungerar även bloggar som nyhetskällor eftersom man snabbt kan uppdatera 

flödet och bidra med bakom scenen bilder (Wortham, 2007). Det som började som en dagbok 

har kommit till att bli en del av sociala medier (Nationalencyklopedin, u.å). De bloggar som 

drivs i professionella sammanhang får oftast finansiell hjälp i form av reklam, till exempel 

banners och samarbeten.  

 

Kändisar har sedan länge använts av företag för att representera deras varumärke utåt. Idag 

väljer fler företag att använda sig av så kallade influencers och deras sociala medieplattformar 

för att marknadsföra sina produkter (Basu, 2016). Det finns ännu ingen svensk definition av 

ordet influencer men Cambridge Dictionary (u.å) förklarar begreppet som “someone who 

affects or changes the way that people behave”. Till skillnad från kändisar ses influencers mer 

som en av oss andra (Basu, 2016) vilket gör att deras följare enklare kan bygga upp vad som 

kan kännas som en nära relation. Denna typ av marknadsföringsform där företag tar hjälp av 

influencer kallas för Influencer marketing (Brown & Hayes, 2008) och är ett snabbt, enkelt 

och kostnadseffektivt sätt för företag att marknadsföra sig själva (Fågelstedt, 2016). Linda 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/change
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
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Hörnfeldt, grundare av Influencers of Sweden, sa i en intervju 2016 (ibid.) att fördelarna med 

ett samarbete med en influencer är att företaget får en närmare relation med sin målgrupp 

genom influencerns följare. Detta eftersom influencern redan finns i målgruppens vardag 

vilket gör att det finns ett uppbyggt förtroende mellan influencern och målgruppen. Hörnfeldt 

skapade Influencer of Sweden som ett verktyg för att hjälpa influencer och företag att arbeta 

med varandra, att ta tillvara på båda parters fulla potential. I samma intervju berättar hon även 

att företag kan räkna med att en medelstor influencer kan ta allt ifrån 2000–10 000 kronor per 

sponsrat inlägg, medan de stora och etablerade influencerna inte har något pristak (ibid.).  

 

3.2. Analysobjekt 

Vi har valt att analysera sponsrade inlägg och inläggets kommentarer från en av Sveriges 

största bloggar, Isabella Löwengrip. Detta på grund av att bloggen har många unika besökare 

per vecka vilket gör att den når ut till en mängd olika människor och att vi av egna 

erfarenheter vet att denna influencern har flera pågående samarbeten. En närmare beskrivning 

av influencern finns i kapitel 6.3.1. 

 

3.3. Lagar och regler 

Marknadsföringslagen har som syfte att stötta intresset hos konsumenter och näringslivet i 

samband med marknadsföring av produkter och tjänster. Lagen finns även till för att motverka 

otillåten marknadsföring (SFS 2008:486).  

 

Om man som influencer får betalt, vare sig i pengar eller materiella ting, för att skriva om en 

produkt eller tjänst måste det framgå tydligt att det är reklam, sponsrat innehåll eller ett 

samarbete. Om man som företag kontaktar en influencer med en förfrågan om han eller hon 

kan skriva ett inlägg som marknadsför deras produkt eller tjänst, måste influencern, om denne 

accepterar förfrågan, skriva att det är någon form av reklam. Framgår inte detta är det både 

olagligt och omoraliskt. Det är inte helt säkert att en influencer är helt insatt i vilka regler som 

gäller vi marknadsföring i sociala medier. Därför är det viktigt för influencers att veta deras 

rättigheter men även deras skyldigheter när det kommer till samarbeten, speciellt i en tid när 

användningen av influencer marketing ökar. 
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Bara för att en produkt omnämns i ett inlägg, är det inte självklart att det är reklam. Enligt 

yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) kan en influencer tipsa/rekommendera en 

produkt, film, märke eller nyhet som han eller hon har köpt eller tycker är bra utan att det 

klassas som marknadsföring. Det blir reklam om han eller hon får betalt för att skriva om 

produkter och tjänster samt om inlägget har en annan ekonomisk vinning på grund av ett 

ägande eller delägande i företagen som marknadsför (ICC, u.å). Det räknas även som 

marknadsföring om influencern använder sig av så kallade annonslänkar (ibid.), det är 

reklamlänkar till ett företags hemsida där influencern får betalt för varje gång någon klickar 

på länken.  

 

Enligt Internation Chamber och Commerce är det viktigt att man tydligt märker sina inlägg 

för att konsumenten, i detta fall läsaren, ska ha möjlighet att identifiera marknadsföring så 

tidigt som möjligt oavsett medium eller utformning (ICC, u.å). Konsumentverket (u.å) kräver 

att man märker i både början och i slutet av inlägget med “reklam för/samarbete med xxx”. 

För att göra det extra tydligt rekommenderar de att man uppmärksammar läsaren redan i 

rubriken att inlägget innehåller marknadsföring. Ett annat tips är att man även kan använda sig 

av ett annat typsnitt eller bakgrundsfärg för att markera reklamen. Dessa regler gäller i alla 

typer av sociala medier (ibid.). 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen att presenteras som berör ämnena influencer 

marketing, sponsrade inlägg och reklamens påverkan. Den tidigare forskningen menar att 

mottagarna har en mer positiv inställning gentemot sponsrade inlägg då mottagarna bildar en 

personlig relation med influencern. Influencern utnyttjar sin roll som opinionsbildare för att 

enklare kunna övertala mottagaren. Detta öppnar upp en forskningslucka där denna 

teoriprövande studie ska testa hur mottagarna avkodar influencerns inkodade meddelande.  

 

4.1. Influencer marketing 

Influencer marketing är en typ av marknadsföringsform där man använder sig av en tredje 

part för att skapa och sprida ett budskap som på så vis formar konsumentens beslut. Innehållet 

uppstår genom ett samarbete mellan ett företaget och en eller flera influencer. Genom denna 

marknadsföringsform kan man på ett enkelt sätt bygga upp en större publik och ett bättre 

rykte genom ett gynnsamt samt ömsesidigt samarbete (DeMers, 2016; Brown & Hayes, 

2008).  

 

Influencer marketing som fenomen är relativt nytt och tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet sträcker sig inte speciellt långt bak i tiden. År 2014 genomförde Uzunoğlu och Misci 

Kip en studie där de ville ta reda på hur olika företag kunde använda sig av influencers inom 

sociala medier, i det här fallet bloggare. Resultatet av denna studie, som bestod av 

djupintervjuer med personer som har hand om varumärkesfrågor på olika företag, ledde sedan 

till skapandet av en modell som de kallade “Brand communication through digital influencers 

model”. Denna modell, som är baserad på Katz & Lazarsfeldts tvåstegshypotes (2006), har 

som syfte att belysa att influencers fungerar som opinionsbildare, det vill säga att de antas 

kunna influera sina följare med vad de publicerar. I den digitala tvåstegshypotesen som 

författarna använder i sin studie, är influencern eller bloggaren, nyckeln till att sprida 

varumärket vidare. Läsarna är också en viktig del då de har möjlighet att sprida budskapet 

ytterligare via sina egna nätverk.  
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4.2. Sponsrade inlägg på bloggar 

Bloggarnas karaktär och funktion har som sagt utvecklats genom åren vilket man kan se på att 

bloggen har gått från att vara en dagbok där personer kunde dela med sig av sin vardag, tankar 

och idéer till att bli en ny form av kommunikationskanal. Populariteten är inte bara en fördel 

för skribenten som får en chans att träda in i offentligheten, Erlandsson och Johansson (2009) 

ser även detta som något positiv för företag då detta skapar ett nytt sätt att marknadsför 

varumärken. Erlandsson och Johansson (2009) diskuterar ifall produktplacering i bloggar 

kombinerat med konsumentens inställning och attityd gentemot varumärket samt mediet kan 

resultera i efterfrågade kommunikationseffekter. Författarna visar i sin studie att en av 

anledningarna till att bloggar fungerar som ett marknadsföringsverktyg är att läsarna verkligen 

lyssnar och absorberar den information som bloggaren förmedlar. De menar att det finns ett 

samband mellan läsarens inställning gentemot bloggen och köpintentionen för varumärket 

som visas upp. På så sätt får varumärket positiva konnotationer om läsaren har en positiv 

inställning till bloggen. 

 

I en studie skriven av Mutum och Wangs (2010) vill de påvisa hur bloggar gör det möjligt för 

att skapa en ny modell för samarbete mellan konsumenter och konsumentgenererad reklam. I 

artikeln diskuterar de den ökade möjligheten för att använda sig av bloggar som ett 

marknadsföringsverktyg eftersom konsumentgenererat innehåll har fått en större kraft. 

Författarna menar på att bloggar bygger på “consumer generated content” (direktöversatt till 

konsumentgenererat innehåll), ett digitalt sätt att överföra information. Eftersom bloggaren 

även får chansen att utbyta idéer och tankar med sina besökare får de ett interaktivt samspel. 

Detta resulterar att bloggar blir ett idealiskt verktyg för att bygga nät-baserade relationer. En 

del av konsumentgenererade media är sponsrade inlägg som innehåller länkar till en specifik 

produktsida och i gengäld får innehållsskaparen en ersättning som kan vara i form av pengar, 

tjänster eller produkter. Sponsrade inlägg är väldigt vanligt förekommande på bloggar och har 

blivit en ersättare för andra typer av “betalt-per-klick-annonsformat” som till exempel 

“banners” (Mutum & Wang, 2010).  
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4.3. Reklamens påverkan 

En studie av Karolina Tutaj och Eva A. van Reijmersdal gjordes år 2012 som undersöker hur 

personer reagerar på sponsrad reklam på bland annat sociala medier gentemot så kallade 

“banners” eller annonser på internet. Attityd mot reklam, både offline och online används ofta 

för att mäta effektiviteten av reklam. Sponsrat innehåll integrerar marknadsföring av en 

produkt eller ett företag i ett redaktionellt innehåll med följden av att reklamen inte blir lika 

tydlig. Däremot ses annonser som mer direkta och tydligt identifierbara. Författarna av 

studien hänvisar till Smit (1999) samt Duscoffe och Curlo (2000) som menar att attityd mot 

reklam och således värdet av reklam består av tre faktorer: hur informativ, hur underhållande 

och hur irriterande reklamen är. Resultatet av Tutaj och van Reijmersdals (2012) studie visar 

att sponsrat innehåll på internet tenderar att vara mer informativt, mer underhållande och 

mindre irriterande än vad reklam i form av annonser är. Den här studien visar således att 

internetanvändare är mer vänligt inställda till sponsrat innehåll än vad de är gentemot 

annonser.   

 

Marie Grusell (2008) skriver i sin doktorsavhandling om reklam och dess påverkan där hon 

fokuserar just på hur mottagarna uppfattar reklam och vad de anser om den. Hon menar att vi 

som mottagare av reklam generellt inte reflekterar över mängden reklam vi exponeras för. Få 

har även kunskap om att mycket av den media vi konsumerar i stort sätt är beroende av 

reklam för att kunna produceras. Vidare resonerar Grusell också att vi som mottagare värderar 

reklam som vi frivilligt tar del av, högre än reklam som anses påtvingad. Även hur reklamen 

framställs, det vill säga i vilket sammanhang den förekommer, har stor betydelse för hur vi 

uppfattar den, menar Grusell.  

 

Chih-Chung, Chang, Lin, & Yau-Nang (2012) utförde en studie för att ta reda på hur frekvent 

återkommande reklam i ett tv-program påverkade publikens attityd till reklamen och 

produkten den marknadsförde. I sin studie hänvisar författarna till Blair (1987) som i sin 

artikel “An Empirical Investigation of Advertising Wearin and Wearout” presenterar en studie 

där det framgår att frekvent återkommande reklam har en negativ inverkan på publiken. Blair 

visar i sin studie att reklam som ofta återkommer under en tv-sändning tråkar ut publiken. 

Även om det i och med hög exponering av reklamen innebär att publiken kommer ihåg 
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reklamen och produkten den marknadsför, kan det resultera i att publiken börjar tröttna på och 

i längden avsky densamma. 

 

4.4. Forskningslucka 

Brown och Hayes (2008) anser att det är företaget som bär ansvaret att samarbetet blir lyckat 

även om det oftast är influencern som får ta stora delar av de negativa reaktionerna. Detta 

eftersom inläggets kommentarsfält är det närmaste sättet för läsarna/följarna att skriva sina 

tankar och åsikter vare sig de är positiva eller negativa. 

 

Istället för tvåstegshypotesen som Uzunoğlu och Misci (2014) använde i deras studie kommer 

vi istället använda oss av receptionsteorin då vi tror att läsarna inte bara läser och därefter 

sprider vidare ett budskap som influencern sänder ut. Eftersom ingen människa är lik den 

andra kan inte heller alla människor tolka ett budskap på samma sätt, och definitivt inte på 

exakt samma som influencern först hade intentioner till. Budskapet kommer att tolkas olika på 

grund av till exempel bakgrund, religion, etnicitet, kön eller status i samhället.  

 

Erlandsson och Johansson (2009) har som inställning i deras studie att alla samarbeten är 

positivt gynnsamma för företag. Vi anser att det inte är realistiskt att alla samarbeten som 

influencers gör tillsammans med företag blir lyckade. Detta eftersom det alltid kommer att 

finnas någon eller några som tar illa upp, har dåliga erfarenheter av produkten/tjänsten sen 

tidigare eller känner sig känner att influencern bara vill sälja och på så vis får en negativ 

inställning till samarbetet. Även om företaget kan rikta in sig till sin specifika målgrupp 

genom influencerns följare är det en av riskerna som företaget få ta, att inte alla följarna 

kommer reagera positivt.  

 

Den senaste tidens ökning av konsumentgenererade media, även kallad “nya” medier, har 

förändrat relationen mellan företag och konsumenter från att vara enkelriktade till att bli 

dubbelriktad. År 2012 menade Onishi & Manchanda att det var bloggarna som var den mest 

dominerande formen av “nya” medier. Mycket kan hända på fem år, nya medier tillkommer 

och växer sig ännu större som till exempel Instagram och Snapchat. Idag kanske inte bloggar 
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kan kallas för ett nytt medie, eftersom det har gått ett tag sen Onishi & Manchanda skrev sin 

artikel. Trots det är det fortfarande en stor plattform för konsumentgenererade media och en 

bra plattform att analysera. 

 

Tidigare forskning inom reklam och dess påverkan på publiken visar att sponsrade inlägg på 

internet tenderar att ha en mer positiv effekt på mottagarna än reklam i form av annonser och 

banners. Användandet av influencer marketing ökar i takt med att företag och influencer 

märker att det gynnar båda parter, företag får exponering till sin målgrupp och influencern får 

betalt. Populariteten grundar sig att mottagarna känner ett förtroende gentemot influencern 

och blir därför enklare att påverka. Denna typ av marknadsföring har en bättre effekt än vad 

kanske traditionella medier har idag då tidigare forskning visar på att frekvent återkommande 

reklam i tv har en negativ inverkan på publiken. Denna studie ämnar bidra till receptionsteorin 

genom att pröva teorins inkodning och avkodning på sponsrade blogginlägg och dess 

kommentarer. 
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Då studien 

ämnar undersöka både hur influencern försöker övertala läsarna med sitt inlägg och analysera 

hur läsarna avkodar och reagerar på inlägget kommer vi att använda oss av två olika teorier. 

För att se vilka känslor som förmedlas av Isabella Löwengrip för att koda in ett meddelande i 

inlägget kommer ethos, pathos och logos från retoriken att användas som analysverktyg. När 

kommentarerna ska analyseras kommer de tre hypotetiska positionerna från receptionsteorin 

appliceras för att kunna se hur läsarna avkodar influencerns meddelande.  

 

5.1. Receptionsteori 

Receptionsteorin har sin grund i strukturalismen och utvecklades under sena 1960-talet av 

Hans Robert Jauss. Han väckte frågan om läsarnas egna förhållningssätt vid läsningen av 

litteratur. Jauss menade att det var genom människors läsning som litteraturen fick betydelse 

och i längden inflytande i historien. Vidare hävdade Jauss att man måste studera hur litterära 

verk tolkades av läsarna både när de kom ut, men också under senare perioder. Följderna av 

detta ledde till att begreppen receptionsestetik och receptionshistoria myntades. Ordet 

reception valdes för att göra det tydligt att publiken eller läsarna inte var passiva mottagare, 

utan aktiva meningsproducenter när de kom i kontakt med texter av olika slag. Jauss hävdade 

att människor skapar en mening av texter utifrån sina egna specifika erfarenheter (Gripsrud, 

2011, s 87).  

 

De som läser inläggen och kommenterar blir så kallade aktiva meningsproducenter då de 

skapar nya texter utifrån egna erfarenheter och åsikter. Med hjälp av receptionsteorin kan vi 

se texterna, i detta fall kommentarerna, genom läsarnas ögon och kanske förstå hur de har 

tolkat det ursprungliga budskapet, inlägget. 

 

5.2. Inkodning/avkodning 

En stor förespråkare inom receptionsforskning var sociologen Stuart Hall. Hall skapade teorin 

om inkodning och avkodning som ett alternativ till den grundläggande 

kommunikationsprocessen, där man ansåg att processen är linjär i ett sändare-/budskap-
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/mottagareförhållanden. Hall argumenterar för att processen är mer komplex än så och 

relationen mellan de olika momenten inte beskrivs i grundläggande 

kommunikationsprocessen. Istället beskriver han processen som en struktur, producerad och 

sammanhållen genom länkade moment. Dessa moment är produktion, cirkulation, 

distribution/konsumtion och reproduktion (Hall, 1980). 

 

Objektet i dessa moment är betydelser och meddelanden som är organiserade genom specifikt 

kodade operationer inom diskursen. Ett visst meddelande eller produkt blir således 

symbolbärande vid ett visst bestämt moment i processen. Det sker i momentet för 

produktion/cirkulation. Cirkulationen av produkten sker i diskursiv form. Det gör det även i 

distributionen av meddelandet till publiken. I detta skede är diskursen formad och måste 

översättas till ett socialt handlande för att få en betydelse. Finns det ingen betydelse kan det 

heller inte finnas någon konsumtion. För att uppnå en effektiv produktion (dvs. reproduktion) 

krävs det att alla delar i processen samverkar, vilket är något som inte går att förutse (Hall, 

1980). 

 

Stuart Hall argumenterar för att alla människor inte avkodar en medietext på det avsedda 

sättet. Detta beror på att människor har olika kulturell bakgrund och olika förhållningssätt i 

mötet med texten. Därför har han framställt tre olika hypotetiska positioner för hur personer 

avkodar en medietext. Positionerna är den dominerande/hegemoniska positionen, den 

förhandlande positionen och den oppositionella positionen (Hall, 1980). Dessa positioner 

kommer att användas vid analysen av läsarkommentarerna. Nedan beskrivs dessa positioner 

på ett mer ingående sätt. 

 

5.2.1. Dominerande/hegemoniska positionen 

När en person klart och tydligt uppfattar den konnoterade betydelsen i en medietext som den 

var avsedd att uppfattas, det vill säga att personen helt accepterar det meddelande som sänds 

ut, kan vi påstå att denne opererar inom den dominerande/hegemoniska positionen eller den 

dominerande koden (Hall, 1980). 

 



 14 

5.2.2. Förhandlande positionen 

Den förhandlande positionen kan appliceras på de personer som delvis accepterar den avsedda 

konnoterade betydelsen i en medietext. Personer som avkodar en medietext enligt den 

förhandlande positionen har en blandning av dominerande och oppositionella element. De 

erkänner de hegemoniska bestämmelserna som råder men skapar sedan sina egna grundregler 

på en mer lokal nivå (Hall, 1980). 

 

5.2.3. Oppositionella positionen 

I denna position befinner sig personer som helt uppfattar den konnoterade betydelsen i en 

medietext men som avkodar den på ett annorlunda sätt. Istället för att acceptera meddelandet 

som det är, rekonstruerar personen meddelandet inom en alternativ referensram (Hall, 1980). 

 

5.3. Retorik 

Retoriken kommer att användas när blogginläggen ska analyseras. För att förstå hur 

mottagarna avkodar ett meddelande måste vi undersöka hur sändaren inkodar det ursprungliga 

meddelandet. För att se vilka känslor influencern förmedlar i inlägget kommer vi att använda 

oss av de tre retoriska begreppen ethos, pathos och logos. Denna teori är relevant för vår 

studie då retoriken beskrivs som konsten att övertyga. Retoriken uppstod som ett sätt att 

reflektera över hur åhörare effektivt kunde övertygas. Användandet av språket kan ses som 

retoriskt generellt då det i en konversation är språkanvändarens mål att få andra att förstå eller 

inse något som han eller hon till exempel anser, har kunskap om eller upplevt. Det går att 

påstå att retorik är väsentlig i all form av kommunikation och en viktig del när 

kommunikationer ska studeras. I vårt fall är det influencern som kommunicerar med läsarna 

genom inläggen. Retoriken som ämne kan man avgränsa till den form av kommunikation som 

är övertygande, till exempel reklam (Gripsrud, 2011, s 200–202). 

 

Enligt den retoriska teorin finns det tre olika typer av övertalningsstrategier som en talare kan 

disponerar över publiken som ska övertygas. Dessa tre strategier som utgör olika element i tal 

kallas för ethos, pathos och logos (Johannesson, 1998, s 280–283). 
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5.3.1. Ethos 

Ethos betecknas som det känslomässiga övertalningsmedlet och är bundet till vilket intryck 

talaren ger. Detta element kan alltså förklaras som en personlighet eller karaktär som en talare 

tar på sig för att vinna intresse, välvilja och förtroende hos åhörarna (Johannesson, 1998). På 

så sätt används ethos för att talaren ska anses trovärdig, om denne har en god 

omdömesförmåga och om hen vill åhörarnas bästa. Det kan ha att göra med hur talaren väljer 

att använda språket, vilka argument som används och hur framförandet görs. Även fysiska 

arrangemang har inverkan på ethos (Gripsrud, 2011, s 210–211). Ethos symboliseras av de 

ljuva och mildare känslorna jämfört med pathos starka känslor (Johannesson, 1998, s 280). 

 

5.3.2. Pathos 

Pathos karaktäriseras av de starka och kraftig känslorna, till exempel glädje, sorg eller vrede. 

Talaren vill väcka passioner eller känslor hos åhörarna för att utnyttja dessa som ett sätt att 

övertyga (Johannesson, 1998, s 283). För att skapa en effektiv pathos är det viktigt att en 

talare tror på de känslor som frammanas, att talaren låter sig ryckas med av sitt eget tal. 

Bristande pathos kan skapa en misstro hos publiken (Gripsrud, 2011, s 212–213). 

 

5.3.3. Logos 

Allmänt betyder logos tanke, ord eller tal men i ett retoriskt sammanhang betecknar det de 

intellektuella eller förnuftsbaserade medlen för övertalning (Johannesson, 1998, s 282). Dessa 

medel delas in i två typer: enthymemet och exemplet. Enthymemet är en form av logisk 

slutledning där talaren utgår från att en premiss är accepterad av åhörarna. Enthymemet 

förutsätter att talaren och publiken har gemensamma erfarenheter och kunskaper. Premissen 

eller förutsättningen bidras således av publiken, vilket gör att publiken inbjuds till medverkan. 

Det kan i sin tur leda till att åhörarna känner sig nöjda med att de kunnat begripa vad som 

sagts. Exemplet används genom att talaren hänvisar till ett känt fall och använder det som en 

allmän regel. Talaren gör en koppling mellan det som han eller hon uttrycker och ser det som 

en jämförelse med det kända fallet (Gripsrud, 2011, s 211–212).  
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6. Metod 

I denna del kommer valet av studiens metod att presenteras och underliggande rubriker. Vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ textanalys för att kunna svara på våra frågeställningar. 

Metoden passar bra då syftet med studien är att undersöka influencerns förmåga att övertala 

mottagarna och hur mottagarna reagerar och avkodar influencerns meddelanden. Genom 

analysen kommer vi kunna lyfta fram textens väsentliga delar utifrån textens delar, helhet och 

den kontext den ingår i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012), och på så vis 

kunna utläsa hur influencern kodar in ett meddelande och hur mottagarna avkodar detta 

meddelande. 

 

6.1. Kvalitativ textanalys   

Kvalitativ textanalys är ett allomfattande begrepp när det kommer till studier av text. Denna 

typ av metod omfattar olika typer av teoritraditioner, till exempel semiotik, retorik, genreteori 

eller hermeneutik (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). Den gemensamma nämnaren 

i dessa teorier är tolkningsaspekten, att forskaren genomför en djupgående analys av 

materialet med ett syfte att sätta in det i en samhällelig kontext. En textanalys kan bestå av 

olika typer av uttrycksformer där texter, som i vårt fall är blogginlägg, ingår (Østbye et al., 

2008).  

 

Bryman (2011) framställer kvalitativa forskningsstrategier som induktiva, att texten får tala 

fritt, tolkningsinriktade och konstruktivistiska. Med tolkningsinriktad menar författaren att 

tyngden i kvalitativ forskning ligger i förståelsen av en social verklighet och hur deltagarna i 

denna miljö tolkar verkligheten. Konstruktionism, som även kallas för den ontologiska 

ståndpunkten, innebär att man studerar sociala konstruktioner där resultatet grundar sig i 

kollektivt tänkande. Dessa tre ståndpunkter går att applicera på vår studie. Eftersom vi vill se 

världen ur läsarnas perspektiv ses detta som ett argument för att använda oss av en kvalitativ 

textanalys. 

 

Dagens moderna människor är hela tiden omringade av olika typer av texter. Till exempel 

morgontidningen vid frukostbordet, ett kort meddelande på en post-it-lapp, e-mailet från 
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chefen, lagtexter och förordingspragrafer samt reklamblad. På detta sätt utgör texter en 

betydande roll i våra liv där det formar vårt sätt att handla och tänka, det är därför viktigt att 

veta hur vi alla läser och tolkar texter på olika sätt. Kvalitativ textanalys som metod är därför 

passande att använda sig av när skriftliga texter såsom bloggar ska undersökas (Widén, 2015).  

 

Enligt Esaiasson et al. (2012) finns det flera skäl till att använda en kvalitativ textanalys före 

en kvantitativ innehållsanalys. Författarna förklarar en av de viktigaste anledningarna är på 

grund av att man antar att summan av textens delar är något annat än textens helhet. När man 

plockar isär en text för att sen sätta ihop den säger det resultatet något annat än vad texten sa 

från början. Detta hänger ihop med ett annat skäl som presenteras i boken, att innehållet man 

eftersöker i texten finner sig dold under ytan och det enda sättet att få fram detta är genom 

intensiv läsning. I vårt fall syftar det på att försöka förstå vad läsarnas kommentarer har för 

betydelse i relation till influencerns ursprungliga syfte med inlägget. 

 

6.2. Multimodal Critical discourse analysis 

Kritisk diskursanalys (Critical discourse analysis, nedan förkortas det som CDA) är en typ av 

kvalitativ textanalys. CDA antar att maktförhållanden är diskursiva, det vill säga att makt är 

överförbar och kan utövas genom diskurser. Ordet diskurs betyder att man ser på språkliga 

hjälpmedel ur ett kulturellt, social eller politiskt perspektiv. Genom språket får man som 

mottagare med sig olika idéer och tolkningar, detta på grund av att den som är textförfattare 

medvetet eller omedvetet gör olika språkliga val (Machin & Mayr, 2012). Genom CDA kan 

man alltså studera olika maktförhållanden i diskurser, i vårt fall är det influencern som sitter 

på en sorts makt då denne kan påverka läsarna genom sina sociala kanaler.  

 

Under början av 80- och 90-talet började lingvister förstå att budskap inte bara kommuniceras 

genom språk utan även genom visuell kommunikation. Man skapade då multimodal kritisk 

diskursanalys (multimodal critical discourse analysis, nedan förkortas det som MCDA) som 

ett verktyg för att identifiera det bakomliggande syftet och avslöja de kommunikativa valen 

när en författare skapar bilder och texter. Begreppen och analysredskapen som tillhör MCDA 

är till för att visa hur bilder och text kan skapa syfte när de arrangeras tillsammans. Eftersom 

MCDA skapades av CDA har de samma synsätt på olika typer av kommunikation då dessa 
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ses som sociala konstruktioner, att språket både formas av och formar samhället (Machin & 

Mayr, 2012).  

 

6.2.1. Analysschema 

De metodologiska verktygen, begrepp, är hämtade från MCDA och kommer användas för att 

plocka ut det väsentliga i både blogginläggen och kommentarerna. Begreppen som används 

presenteras i kommande kapitel, 6.2.1 Begrepp. Vi kommer inte att analysera det visuella, 

bilderna, i inläggen men vi har ändå inspirerats av MCDA eftersom det finns begrepp inom 

metoden som kan vara användbara vid analys av texter. Både inlägget och dess kommentarer 

kommer att analyseras för att försöka svara på våra frågeställningar. Först kommer vi att med 

hjälp av de metodologiska verktygen undersöka både inlägget och kommentarerna för finna 

de delar som ska analyseras. När inlägget analyseras tittar vi på vad och hur meddelandet 

inkodas, med hjälp av de retoriska verktygen ethos, pathos och logos. Vi kommer endast 

analysera de kommentarer som innehåller orden reklam, samarbete eller sponsring och/eller 

de kommentarer som kritiserar eller hyllar produkten. Med hjälp av de tre hypotetiska 

positionerna kommer vi att analysera hur läsarna avkodar, det ursprungliga meddelandet. Vi 

kommer inte analysera de kommentarer som är svar på andras kommentarer.  
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Figur 1.1 

 

6.2.2. Begrepp 

För att avgöra hur influencern försöker övertyga genom sina blogginlägg och hur läsarna 

avkodar dessa inlägg har vi valt att använda oss av metodologiska verktyg, dessa begrepp 

förklaras i detta kapitel. Begreppen kommer användas till både inläggen och tillhörande 

kommentarer för att plocka ut meningar som sedan ska analyseras med hjälp av våra teorier 

(Se figur 1.1). Vi kommer bland annat titta efter informella och formella lexikala val, 

överlexikalisering så väl som strukturella motsättningar samt värdeladdade ord.  

 

Lexikala val innefattar val av ord som en textförfattare mer eller mindre medvetet använder 

sig av för att påverka sina mottagare. Lexikala val går att dela in i informella och formella. 

Informella val menas att textförfattaren väljer att använda sig av en typ av vardagligt språk 

som mottagaren kan relatera till. Formella val är mer striktare och kan till exempel användas 

av experter som uttalar sig om vad som är bäst för mottagaren (Machin & Mayr, 2012). 

Genom att titta på vilka lexikala val det finns i inläggen och i kommentarerna kan vi försöka 

se vilka ord som framhävs i texten. 
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Överlexikalisering är ett begrepp som används för att beskriva användandet av överflödiga 

ord. När man som textskapare använder sig av överlexikalisering kan det tyda på att det finns 

en bakomliggande ideologi som vill upprätthållas. Det finns många olika ideologier, som man 

kan förklara som ett system av idéer, i ett samhälle och de bygger främst på sociala relationer. 

Lingvister menar på att det alltid någon form av makt från textskaparens sida när denne 

försöker förmedla sina idéer (Machin & Mayr, 2012). I vårt fall kommer vi kunna finna 

överlexikalisering i både inläggen och kommentarerna. Detta eftersom i vårt fall är det inte 

bara influencern som är textskaparen, utan även de som kommenterar då de genom sina 

tolkningar skapar egna texter. 

 

När strukturella motsättningar förekommer i en text och skapar det ofta en vidare mening. 

Exempelvis är god-ond en strukturell motsättning. Om något i en text framställs som “det 

goda”, uppfattas det motsvarande som något ont utan att det behövs framhävas i texten 

(Machin & Mayr, 2012). Strukturella motsättningar kan exempelvis tänkas finnas i 

blogginläggen där behovet av det som marknadsförs kan ses som “det goda”. Att inte besitta 

produkten eller tjänsten upplevs då som “det onda” vilket kan påverka att man som 

konsument vill ha det ännu mera.  

 

Precis som med överlexikalisering kan vi använda begreppet värdeladdade ord på både 

inläggen och kommentarerna. När man vill uttrycka en värdering använder man sig ofta av så 

kallade värdeladdade ord. Detta kan man, som med alla lexikala val, använda både medvetet 

samt omedvetet och tyder på ett ställningstagande. Värdeladdade ord förekommer oftast i 

recensioner, krönikor eller analyser för att uttrycka sitt ställningstagande. Exempel på 

värdeladdade ord är utsvulten som känns mycket värre än ordet hungrig eller uppsjö som 

känns som större än ordet många. 

 

6.3. Datainsamling och urval 

Empirin har samlats in från en av Sveriges största bloggar, driven av entreprenören Isabella 

Löwengrip. En framgångsrik blogg definieras inte bara av att man har flera tusentals besökare 
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varje vecka, utan att man kombinerat med att man uppdaterar ofta och att bloggen har sin 

egen nisch lyckas bygga upp en relation med lojala följare (Karlsson, 2012). Löwengrip har 

drivit sin blogg under flera års tid och har byggt upp ett stort nätverk runt sin blogg, under 

senare år även på sociala mediet, Instagram. Isabellas blogg har tusental besökare varje dag, 

både lojala men även de som besöker hemsidan för första gången. Detta betyder att hon har 

möjligheten att nå ut till och påverka samt inspirera många olika människor, vilket resulterar 

att de samarbeten hon ingår med företag når ut till olika målgrupper. Isabella Löwengrips 

blogg valdes på grund av att inläggen genererade fler kommentarer jämfört med andra 

svenska bloggar som gicks igenom under urvalsprocessen. I och med detta kan vi genomföra 

en analys som rättvist prövar receptionsteorin. 

 

Vi har valt att göra ett målinriktat urval, även kallad målstyrda urval, av blogginläggen på 

Isabella Löwengrips blogg. Denna typ av urval faller under kategorin strategiskt urval 

(Bryman, 2011). Användningen av denna typ av urval sker när forskaren inte slumpmässigt 

vill välja deltagare i sin studie utan att det ska ske på ett strategiskt sätt. Vid denna typ av 

urval väljs till exempel personer ut på grund av att de är relevanta i förståelsen av olika 

sociala företeelser (ibid.). Ett strategiskt urval av inlägg är relevant för vår studie då vi anser 

att fler kommentarer ger större grund för att kunna svara på två av våra frågeställningar och 

ger ett mer intressant analysresultat. 

 

Vi har valt att analysera både inlägget där influencern skriver om det specifika samarbetet och 

kommentarerna som tillhör inlägget. Blogginläggen som vi kommer analyseras kommer vara 

insamlade under en period på tre månader, september 2017 - november 2017. En tidsperiod på 

tre månader valdes för att studieobjekten skulle vara tidsrelevanta. Av alla de sponsrade 

inlägg som publiceras varje månad kommer vi välja ut det som har flest tillhörande 

kommentarer. Detta för att vi ansåg att flest kommentarer tyder på att inläggets innehåll 

väcker ett intresse hos följarna vilket gör att vi på så sätt har ett mer intressant innehåll till 

diskussionen. 

 

För att hitta de inlägg på den utvalda bloggen som ska analyserats har sökfältet på Isabella 

Löwengrips blogg nyttjats. Vi har använt oss av sökorden “samarbete” och “sponsrat 
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innehåll” för att välja ut inläggen. Under denna tidsperiod mellan september 2017 till 

november 2017 har det publicerats i genomsnitt 11 stycken inlägg varje månad innehållande 

de utvalda sökorden. Därefter har vi som tidigare nämnt letat efter och valt ut de med flest 

läsarkommentarer. Vi kommer att analysera både inlägget och dess kommentarer för att 

utifrån en helhet försöka svara på vår frågeställning.  

 

6.3.1. Isabella Löwengrip  

Isabella Löwengrip, som först blev känd som Blondinbella, har i över 10 år drivit den mest 

lästa bloggen i norden med över 1 miljon unika besökare varje vecka (Lundell, 2016). Isabella 

startade bloggen vid 14 års ålder och har sedan dess lyckats bygga upp ett starkt varumärke 

som entreprenör och nu även mamma. 

 

I bloggen skriver Isabella, idag 27 år, om sin vardag som ensamstående tvåbarnsmamma, sitt 

entreprenörskap och de företag hon driver, personlig utveckling samt drömmar och mål i livet. 

I en intervju för breakit.se (Lundell, 2016) förklarar Isabella att hon lägger ner mycket tid och 

arbete på sin blogg. Allt ifrån att redigera bilder, göra research och svara på kommentarer tar 

tid då hon skriver ca 5 nya inlägg varje dag. Denna tid och kärlek som Isabella har lagt ner på 

sin blogg kombinerat med att hon öppnar upp sitt liv och sin vardag till följarna gör att 

bloggen fortfarande klassas som Skandinaviens största blogg. Hennes målgrupp är kvinnor 

och barnfamiljer och hon berättar själv att det finns “ingen på den svenska marknaden som 

når den målgruppen bättre än jag” (ibid.). 

 

6.4. Metodkritik 

En textanalys går att utföra på många olika sätt eftersom textanalys är en generell 

sammanfattning på olika sätt man kan ta sig an olika texter (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008). Det går därför att diskutera om studien hade fått fram samma resultat kring 

läsarnas reaktioner gentemot sponsrat innehåll om det istället hade gjorts en intervjubaserad 

studie. Av alla de som läser bloggarna är det inte alla som kommenterar. Om intervjuer av 

läsarna hade genomförts istället för att analysera kommentarerna hade det resulterat i olika 

svar och framförallt hade studien fått ett annat synsätt. Nu begränsas studien till de läsare som 
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orkar och/eller känner ett behov att kommentera inläggen, det betyder att alla läsares åsikter 

inte kommer med i studien. Fördelen med kommentarerna kan dock vara att de som 

kommenterar verkligen vill uttrycka sina känslor angående det sponsrade inlägget, vilket kan 

tyda på ett intresse och att de kan vara en del av den grupp som kontinuerligt läser bloggen.  

 

Eftersom känslor är något central i studiens syfte valde vi att inte göra en kvantitativ studie då 

det inte går att mäta känslor.  
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7. Analysresultat 

I detta kapitel följer analyserna av tre blogginlägg och dess läsarkommentarer hämtade från 

Isabella Löwengrips blogg. Vi har använt oss av analysschemat för att ha möjligheten att ta ut 

det väsentliga i inläggen och kommentarerna. Dessa delar har sedan analyserats med hjälp av 

receptionsteorins inkodning och avkodning där analysresultatet svarar på studiens tre 

frågeställningar.  

 

7.1. Inkodning 

Nedan kommer vi att analysera hur Isabella Löwengrip har valt att förmedla sitt budskap till 

sina läsare i de tre utvalda inläggen. Genom att ta reda på det svarar vi på frågeställningen 

“Vilka övertalningsmedel använder influencern för att förmedla sitt budskap i de utvalda 

sponsrade inläggen?” 

 

7.1.1. Det bästa vi har gjort 

Detta inlägg publicerades på Isabella Löwengrips blogg 27 september 2017 och handlar om 

att Isabella Löwengrips företag LCC ska lansera en ny hudvårdsserie. Denna nya 

hudvårdsserie kallas för Advanced skincare och marknadsför som lite lyxigare än deras 

tidigare ansiktsprodukter, vilket märks både i hur dessa produkter presenteras, innehållet i 

produkterna och priset.  

 

Det är så himla stort att produkterna är ute. (Löwengrip, 2017) 

 

Eftersom detta är Isabellas egna företag som marknadsförs i bloggen blir sättet hon 

marknadsför på väldigt personligt. Detta syns genom att hon använder värdeladdade ord när 

hon beskriver sina känslor kring lanseringen och produkterna. När hon visar sina känslor 

använder hon övertalningsmedlet ethos och på så sätt börjar hon bygga ett förtroende med 

läsaren och ett intresse väcks.  

 

 Vi gjorde en rejäl marknadsundersökning […] (Löwengrip, 2017) 
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Isabella använder sig av ordet rejäl för att förstärka den marknadsföring som har gjorts kring 

lanseringen av de nya ansiktsprodukterna. Detta värdeladdade ord framhäver Isabellas starka 

känslor kring produkterna, vilket skapar trovärdighet hos läsarna. Isabellas passion väcker 

känslor hos läsarna och på så sätt kan hon övertala dem. 

 

Advanced Skin Care är en avancerad hudvård för oss som vill ha en effektiv hudvård 

med djupgående resultat. Produkterna skapar en slätare, spänstigare och mer elastisk 

hud. Med aktiva ingredienser som retinol, hyaluronsyra, AHA- och BHA-syra ökar 

cellförnyelsen samt kollagen- och elastinproduktionen i huden. Resultatet blir en 

jämnare hudton, förbättrad hudstruktur och mindre synliga fina linjer, porer och 

pigmentförändringar. (Löwengrip, 2017) 

 

Isabella fortsätter att berätta att Advanced skincare är en avancerad hudvårdsserie. För att 

förklara detta använder Isabella sig av formella lexikala ordval, det vill säga ord som oftast 

används av experter. Dessa ordval medför en känsla av professionalism från Isabellas sida, att 

hon tar på sig en roll som expert i detta sammanhang. För gemene man som inte är särskilt 

insatt i vilka ämnen skönhetsprodukter innehåller framställs Isabella som personen i detta 

forum som besitter mest kunskap. Här använder Isabella sig av logos, det intellektuella medlet 

för övertalning (Johannesson, 1998, s 282), då hon visar att hon behärskar dessa formella 

lexikala ordval. Hon bygger även förtroende hos de läsarna som besitter liknande kunskaper, 

de kan genom de formella lexikala ordvalen se att hon är kunnig inom ämnet. 

 

Jag är så stolt över denna trio, min hud har fått en annan lyster vilken min make up 

artist bekräftade häromdagen. (Löwengrip, 2017) 

 

Isabella avslutar inlägget med att ytterligare förstärka sina känslor kring lanseringen av 

produkterna. Här berättar hon om sina egna erfarenheter och resultat vilket får läsaren att tro 

på de känslor som Isabella förmedlar. På så sätt fortsätter hon använda pathos för att bygga ett 

förtroende hos läsaren. 
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7.1.2. Planti 

Det här inlägget publicerades på Isabella Löwengrips blogg den 19 oktober 2017. I inlägget 

beskriver Isabella att hon nästan endast äter en plantbaserad kost. Därför har hon valt att 

inleda ett samarbete med varumärket Planti som hon i bloggen beskriver som ett varumärke 

som arbetar för att lyfta den veganska maten. Hon skriver också om vilka produkter hon 

använt och att Planti ägs av en välgörenhetsstiftelse vars överskott går till välgörande 

ändamål. 

 

Isabella inleder det här inlägget med att tillämpa logos, närmare bestämt enthymemet då hon 

skriver 

 

Jag har ju som ni vet börjat äta nästan enbart plantbaserad kost (Löwengrip, 2017) 

 

Redan här bjuder alltså Isabella in publiken till medverkan. Hon utgår från att läsarna har 

kännedom om hennes matvanor och kan på så vis rättfärdiga sitt samarbete med Planti. 

Isabella använder sig också i samma mening av ethos då hon utnyttjar sin position som 

konsument av plantbaserad kost för att vinna förtroende hos läsarna.  

 

Vidare skriver Isabella att 

 

Planti är ett varumärke som arbetar för att lyfta den veganska maten som är supergod 

och det finns många olika alternativ [...] Häromdagen gjorde jag en Smoothie Bowl 

som jag åt till frukost där deras YogOat är en perfekt bas. (Löwengrip, 2017) 

 

Här använder sig Isabella av ethos i sitt språk för att väcka känslor och på så sätt övertyga 

sina läsare att varumärket är bra. Hon använder sig av värdeladdade ord som supergod och 

perfekt för att visa sin ståndpunkt i ämnet vegansk mat och således också till Planti. 

 

Inlägget avslutas med att Isabella skriver 
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En sak jag verkligen vill lyfta fram är att Planti ägs av en välgörenhetsstiftelse och att 

allt överskott går till välgörande ändamål vilket jag tycker är ett viktigt och bra 

initiativ. (Löwengrip, 2017) 

 

Isabella väljer här att trycka på vikten av att Planti ägs av en välgörenhetsstiftelse och att 

överskottet går till välgörande ändamål. I och med att hon skriver så använder hon sig av 

pathos för att väcka passioner hos läsarna och utnyttja det som ett sätt att övertyga. Hon väljer 

även här att använda sig av värdeladdade ord som viktigt för att ytterligare övertyga läsarna. 

Isabella använder sig även av en form av strukturell motsättning i meningen. I och med att 

hon lägger sin värdering i att det är viktigt för henne att överskottet går till välgörande 

ändamål kan man läsa in att Planti är lite bättre än alla andra liknade varumärken som inte 

skänker sitt överskott till välgörande ändamål. Eftersom hon utrycker sig så vill hon att 

läsarna ska dela den uppfattningen och på så vis stödja varumärket. 

 

7.1.3. Gillis fyra år! 

Det här inlägget publicerades på Isabella Löwengrips blogg den 19 november 2017. Inlägget 

handlar om att Isabellas son Gillis fyller fyra år. I samband med detta har hon ett samarbete 

med Jollyroom som är en nätbutik för barnfamiljer. I inlägget beskriver Isabella hur 

födelsedagsfirandet går till, vilka födelsedagspresenter hon har köpt till sin son och att alla är 

inköpta på Jollyroom. 

 

Idag fyller älskade Gillis fyra år! Herregud vad tiden har svischat förbi. Vi har firat en 

massa på morgonen med skönsång och en massa presenter. Sally och jag smög ner vid 

åtta och ”låtsades hämta vatten”. Det tyckte båda barnen var hysteriskt roligt, sedan 

grejade Sally och jag med frukostbricka och paket och sedan smög vi upp och grattade 

honom. (Löwengrip, 2017) 

 

Isabella ger i inledningen av inlägget en familjär och mysig känsla och man kan se att hon 

använder sig av ethos för att känslomässigt väcka intresse hos läsarna. Även pathos används 

för att göra inlägget mer intressant för läsarna. Detta kan ses genom att hon uttrycker en stor 
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glädje och passion. På så vis lockas läsarna med i det som skrivs. Isabella använder sig också 

av överlexikalisering när hon beskriver att de firade en massa samt när hon skriver att barnen 

tyckte det var hysteriskt roligt. 

 

Vidare skriver Isabella att 

 

Han fick två paket på sängen och resten väntade nere på köksbordet: … Eller, det fanns 

ett paket kvar som väntade nere i garaget. Den var nämligen lite för stor för att jag 

skulle orka bära: Lyckan var total när han drog bort filtarna och under väntade en 

svart elbil! Utöver den fick han walkietalkies, badleksaker, en radiostyrdbil, spel, 

klistermärken och pysselböcker för att lära sig siffror och engelska. Allt beställt från 

Jollyroom. Jag har beställt alla barnens leksaker där i flera år, det finns ett så brett 

utbud så jag hittar allt på samma ställe vilket är effektivt. (Löwengrip, 2017) 

 

Även här tillämpar Isabella pathos. Hon skriver att lyckan var total och beskriver på så vis 

starka känslor som hon vill att läsarna ska uppfatta och på så vis ryckas med. Just att lyckan 

var total kan ses som en överlexikalisering. Istället för att skriva att han var glad så använder 

hon sig av utsmyckande ord för att ytterligare övertyga läsarna. Hon utnyttjar pathos väldigt 

väl här eftersom hon själv tror på de känslor som hon skriver om. Detta beror troligtvis på att 

hon skriver om sitt eget barn. Senare nämner Isabella att allt är beställt på Jollyroom och att 

hon köpt alla presenter där i flera år. Orden allt, alla och flera kan i detta sammanhang anses 

som värdeladdade ord eftersom de orden tyder på att hon tar ställning för Jollyroom. I och 

med det ställningstagandet försöker Isabella övertyga sina läsare att Jollyroom är värt att 

beställa från. 

 

7.2. Avkodning 

Nedan kommer vi att analysera hur läsarna avkodar de meddelanden som influencern vill 

förmedla i de tre utvalda inläggen. Genom analys av kommentarerna från de tre inläggen 

svarar vi på frågeställningarna “Hur avkodar mottagarna de utvalda sponsrade inläggen?” och 

“Vilka reaktioner har mottagarna på de utvalda sponsrade inläggen?” 

 



 29 

7.2.1. Det bästa vi har gjort 

Inlägget ”Det bästa vi har gjort” publicerade Isabella Löwengrip den 27 september 2017. 

Inlägget hade vid tidpunkten för datainsamlingen 145 kommentarer. Nedan finns de 

kommentarer som med hjälp av analysbegrepp valts ut och analyserats var för sig. Det som är 

fetmarkerat är det namn som läsaren använt vid publicering av kommentar. Efter följer 

kommentaren som ett citat och analysen under citatet. 

Bell 

Låter hur bra som helst men det jag hatar med egentligen all skönhetsvård men 

speciellt den dyrare sorten, är att man köper en hel flaska för en massa pengar och sen 

kanske det inte fungerar just på ens egen hy. Då har man slängt pengar i sjön. Det gör 

att jag inte köper dyra produkter längre haha. Jag skulle således rekommendera att 

man kan köpa små testtuber som innehåller typ fem dagars worth of stuff 

Bell tycker att produkten som marknadsförs låter hur bra som helst. Orden hur bra som helst 

blir i det här fallet en typ av överlexikalisering. Det används som ett överflödigt uttryck för att 

förstärka hur bra produkterna är. Däremot vänder sig läsaren emot produkten och 

skönhetsvård i allmänhet då det inte är säkert att det passar just denne. Läsaren uttrycker att 

då har man slängt pengar i sjön. Det kan ses som en form av värdeladdade ord för att uttrycka 

något negativt. Eftersom läsaren delvis accepterar det som influencern vill förmedla kan vi 

påstå att denne befinner sig i den förhandlande positionen.  

 

Undrande 

Det låter kanon och något som kanske skulle passa mig. En fråga bara, facial exfoliant, 

är det en scrub? I så fall, vad för material består kornen av? 

Läsaren Undrande skriver att de produkter som marknadsförs i inlägget låter kanon. Ordet 

kanon kan i det här fallet anses vara ett värdeladdat ord som visar att läsaren tar ställning för 

produkten. I och med det hamnar läsaren i den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Emelie 

Hej Isabella! Är dessa produkter veganska? Alltså att de inte testas på djur samt att de 

inte innehåller animaliska produkter? Är de veganska kommer jag vara den första som 

köper dessa!! 

Ha det gott!! 
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Emelie använder sig av överlexikalisering när hon säger att hon kommer vara den första som 

köper dessa. Hon ställer sig dock lite frågande till produkterna när det kommer till innehållet i 

dem. Därför accepterar hon inte det som sänds ut fullständigt och hamnar således i den 

förhandlande positionen.  

 

Mia 

Har hela mitt liv klarat mig utmärkt på vatten och Nivea. Är snart 60 och har slät hy 

med ett fåtal skrattrynkor. Förstår inte att det ska behövas dyra krämer med mera om 

man har frisk hy. Tror mer denna överbehandling sliter på hyn, likadant tramset med 

intimserier. Fast det är en industri och bidrar till vissas plånböcker och andras 

skuldfällor. 

Mia använder sig av värdeladdade ord i sin kommentar för att klargöra sin synpunkt. Hon 

använder ord som överbehandling, tramset och skuldfällor för att tydligt uttrycka vad hon 

känner för produkterna som marknadsförs. Därför anser vi att hon hamnar i den oppositionella 

positionen.  

 

Lisa 

Spännande med ny hudserie. Hur skiljer sig era produkter mot andra i samma typ av 

prisklass. Vad gör era produkter unika förutom att de är tillverkade i Sverige. Är era 

produkter ekologiska? Vad har ni för miljötänk? Känns oerhört viktigt med ekologiska 

produkter. Tacksam för svar! 

Lisa använder sig av överlexikalisering när hon skriver att det är oerhört viktigt med 

ekologiska produkter. På grund av detta kan vi se att hon inte helt accepterar det som 

influencern vill förmedla. Hon använder sig också av ordet spännande som här blir ett 

värdeladdat ord. I och med detta så hamnar Lisa i den förhandlande positionen.  

 

Emma 

Åh jag har taggat den här serien enda sedan du skrev att den skulle komma ut v.40. 

Tänkte inte att den skulle kosta så mycket, men det är antagligen bara bevis på hur bra 

den är. Har acne ärr överallt, så måste spara för dessa produkter. 

Emma skriver att hon har taggat för den här serien. Ordet taggat blir i det här sammanhanget 

ett värdeladdat ord som visar på att läsaren har en positiv ställning gentemot produkterna som 

marknadsförs. Vidare skriver Emma att hon inte trodde att de skulle vara så dyra som det 
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visade sig vara men att det måste vara ett bevis på hur bra de är. Hon använder det överflödiga 

ordet måste för att synliggöra att priset är ett bevis på produkternas kvalité. Hon befinner sig 

således i den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Martina 

Spännande med nya produkter men tyvärr har det blivit lite fel i produkttexten! [...] 

Men produkterna ser jag fram emot att prova! 

Martina använder det i sammanhanget värdeladdade ordet spännande för att beskriva att hon 

ser fram emot produkterna som marknadsförs. Därför befinner hon sig i den 

dominerande/hegemoniska positionen.  

 

 

Emma 

Spännande och roligt med en så ordentlig rengöring. Dock alldeles för dyrt, vilka har ni 

valt som målgrupp för denna serie? Kan knappast vara unga tjejer/studenter… 

Emma använder ordet spännande som blir ett värdeladdat ord i det här sammanhanget. Valet 

av ordet spännande gör att Emma tar en positiv ställning för produkterna som marknadsförs. 

Hon använder också ordet rolig som blir en överlexikalisering. Dock accepterar inte Emma 

budskapet helt då hon skriver att produkterna är alldeles för dyra. Ordet alldeles blir en 

överlexikalisering som förstärker innebörden av ordet dyrt. Detta medför att Emma hamnar i 

den förhandlande positionen.  

 

Pia 

Kul med nya produkter. Jag blir sugen på att prova. Sminkar mig aldrig men har en bra 

hudkräm jag använder varje dag, av den dyrare sorten. Dryg, men bra och luktar gott. 

Små testtuber skulle vara perfekt. 

Pia skriver att hon blir sugen på att prova produkterna. Sugen blir ett värdeladdat ord som gör 

att Pia har en positiv ställning gentemot produkterna som marknadsförs. Därmed hamnar Pia i 

den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Åsa 

Å vad roligt!! Precis vad jag efterfrågat. Måste köpa idag! 



 32 

Åsa använder överlexikalisering när hon skriver Å vad roligt!! Ordet eller bokstaven å är 

överflödig och förstärker hur roligt hon tycker det är med produkterna som marknadsförs. 

Hon använder också det värdeladdade ordet måste för att beskriva det behov hon har av 

produkterna. Detta visar att hon har en positiv inställning gentemot de marknadsförda 

produkterna och hamnar såldes i den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Mia 

Varför ska man köpa era dyra produkter? Varför inte istället handla från kända märken 

som Estee Lauder, Lancome, Clinique mm. Då får man beprövade produkter och 

dessutom förpackningar som går i linje med priset. 

Eller då kan man göra roligare saker för sina pengar och satsa på ngt prisvärt från 

apoteken istället. 

Mia använder det värdeladdade ordet dyra för att beskriva produkterna som marknadsförs. 

Även ordet beprövad anses som värdeladdat då vi kan läsa in att hon inte tycker att 

produkterna som marknadsförs i inlägget är det. Mia ifrågasätter produkterna som 

marknadsförs i inlägget och hamnar därför i den oppositionella positionen.  

 

Lina 

Så kul! Måste verkligen testa dessa produkter. 

Lina befinner sig i den dominerande/hegemoniska positionen eftersom hon använder 

överlexikalisering i sin kommentar. Orden så och verkligen är överflödiga och tyder på att 

Lina är positiv till produkterna som marknadsförs. Även ordet måste blir i denna kontext 

värdeladdat eftersom det visar hennes behov av produkten. 

 

Fia 

Låter som superprodukter. Tillhör dock den lilla skara som aldrig skulle köpa era 

produkter. Gillar inte Bellas sätt att slita på miljön och tänker att om hon är sån som 

privatperson hur är hon då inte som företagare när bottom line räknas. 

Fia använder ordet superprodukter. Super är en överlexikalisering vilket gör att Fia har en 

positiv inställning till produkterna som marknadsförs. Hon accepterar delvis meddelandet då 

Fia avkodar meddelandet på ett mer personligt sätt eftersom hon anser att Isabella som 



 33 

privatperson inte har ett miljötänk. Hon använder det värdeladdade ordet slita för att 

argumentera för sin åsikt och vi anser därför att hon hamnar i den förhandlande positionen.  

 

Lucinda 

Men åh! Äntligen!! Ska bli sjukt kul att testa!! 

Lucinda använder ordet äntligen, ett värdeladdat ord, för att uttrycka sin känsla kring de nya 

produkterna. Lucinda använder överlexikalisering när hon uttrycker sig att det ska bli sjukt kul 

att testa. Eftersom Lucinda har förstått betydelsen av Isabellas meddelande tillräckligt för att 

vilja testa produkterna befinner sig Lucinda i den dominerande/hegemoniska positionen. 

 

Chris 

Dessa ska jag absolut köpa, precis vad jag har letat efter!! 

Läsaren Chris skriver att hen ska absolut köpa produkterna och att det är precis vad denne har 

letat efter. Genom att använda de värdeladdade orden absolut och precis visar det att Chris 

har uppfattat meddelandet och accepterar det. Chris hamnar därför i den 

dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Lacky 

Ska bli kul att testa produkterna!! 

Ordet kul tyder på att Lacky avkodar meddelandet som det var avsett att uppfattas då Lacky 

anser att det att det ska kul att testa produkterna. Därför tar hon en dominerande/hegemonisk 

position.  

 

Karin 

Man blir sugen på att testa! 

Karin använder det värdeladdade ordet sugen för att uttrycka vad hon känner gentemot 

produkterna som marknadsförs. Hon avkodar meddelandet som det var avsett och hamnar 

därför i den dominerande/hegemoniska positionen. 

 

Hanna 

Beställde precis alla 3! Såå himla taggad på att få testa produkterna! Du är GRYM 

Bella!! Stor inspiration!! 
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Läsaren Hanna använder sig av de värdeladdade orden taggad, grym och stor för att tydligt 

påvisa sin positiva inställning gentemot meddelandet och produkterna som marknadsförs. 

Även överlexikalisering förekommer i form av ordet himla. Därför tycker vi att Hanna 

befinner sig den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Lovisa 

Måste testa! Beställer nu på en gång. Jag behöver verkligen detta. Hoppas det funkar 

på mig. 

Lovisa skriver att hon måste testa och ska beställa nu på en gång. Hon fortsätter berätta att 

hon verkligen behöver det och hoppas på att produkterna kommer fungera på henne. Genom 

att använda värdeladdade ord såsom måste, verkligen och hoppas visar det att Lovisa har 

uppfattat den konnoterade betydelsen i meddelandet och accepterar det. Lovisa antar därför 

den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Maria 

Jag tycker inte alls att dessa produkter lockar att köpa! [...] Paulas Choice ett GRYMT 

alternativ som gjort att jag helt blivit av med min vuxenacne! Ingen parfym eller annan 

skit i och dessutom spf i. I samma prisklass eller t o m billigare än era produkter. 

Maria förstår helt vad intentionen av meddelandet är. Hon vet att intentionen är att sälja 

produkterna som marknadsförs. Däremot motsätter hon sig meddelandet och avkodar det på 

ett annorlunda sätt. Hon använder sig av överlexikalisering i form av ordet alls när hon 

skriver att hon inte alls tycker att produkterna lockar att köpa. Maria hamnar på så vis i den 

oppositionella positionen.  

 

7.2.2. Planti 

Inlägget ”Planti” publicerade Isabella Löwengrip den 19 oktober 2017. Inlägget hade vid 

tidpunkten för datainsamlingen 63 kommentarer. Nedan finns de kommentarer som med hjälp 

av analysbegrepp valts ut och analyserats var för sig. Det som är fetmarkerat är det namn som 

läsaren använt vid publicering av kommentar. Efter följer kommentaren som ett citat och 

analysen under citatet. 
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Linda 

Äh, gnäll när det finns fog för det istället. Mycket bättre och genuint med reklam för 

Planti än kreditkort… 

Denna läsare anser att man inte ska klaga på reklam när det är från ett genuint företag som 

Planti. Linda, som läsaren kallar sig för, använder överlexikalisering när denna använder ordet 

genuint för att förstärka känslan av att Planti är ett bra företag. Detta kan tolkas som att 

läsaren accepterar meddelandet i inlägget och hamnar i den dominerande/hegemoniska 

positionen.  

 

Pia 

Usch jag orkar inte läsa om vad du äter och har på dig. 

Pia uttrycker tydligt att hon inte tycker om att läsa vad Isabella äter eller vad hon har på sig. 

Genom att använda det värdeladdade ordet usch visar det tydligt att denne inte accepterar det 

ursprungliga meddelandet och hamnar i den oppositionella positionen.  

 

Keng 

Planti är verkligen supergod! Jag visste inte att det ägs av en välgörenhetsstiftelse, 

jättebra ju! 

Denna läsare anser att Planti är supergod. Genom att använda det värdeladdade ordet 

supergod för att förklara sina känslor kring Planti som varumärke visar Keng positivitet kring 

samarbetet. Läsarens intryck av meddelandet förstärks när denne får reda på att Planti ägs av 

en välgörenhetsstiftelse, detta syns genom användandet av överlexikaliseringen jättebra. 

Eftersom läsaren accepterar meddelandet till fullo hamnar denna kommentar i den 

dominerande/hegemoniska positionen.  

 

Lina - graviditet och inspiration 

Härligt tips! Jag älskar ju havredryck så denna måste jag testa. 

Lina tycker att samarbetet med Planti var ett härligt tips, vilket visar på att hon accepterar 

budskapet och hamnar i den dominerande/hegemoniska positionen. Hon hamnar i den 

positionen eftersom hon använder de värdeladdade orden härligt och måste i sin kommentar. 

Genom att använda de orden tar hon en positiv ställning gentemot meddelandet.  
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My 

Ja vad i hela friden är hållbart förmiljön i denna skålen? Snälla tänk lite innan inlägg 

som dessa – det blir bara pinsamt. 

My använder sig av det värdeladdade uttrycket vad i hela friden när hon ifrågasätter vad som 

är hållbart i skålen med smothie och bär som Isabella visar upp i inlägget. Detta visar på att 

My uppfattar meddelandet som Isabella vill sända ut om att Planti är hållbart men att hon inte 

tolkar det på samma sätt. Därför hamnar My i den oppositionella positionen. 

 

Martina 

Härligt samarbete! Är det något som är värt att lyftas så är det det här tycker jag. Bra 

för miljön djuren och kroppen. Det känns genuint och värt att uppmärksammas. 

Även Martina accepterar samarbetet med Planti genom att använda det värdeladdade ordet 

härligt i meningen härligt samarbete. Hon avslutar kommentaren med att hon tycker att det 

känns genuint, där ordet genuint också är ett värdeladdat ord. Därför hamnar denna läsare i 

den dominerande/hegemoniska positionen.  

 

LJ 

[...] Typiskt människor att alltid se det negativa hos andra folk. Att Bella gör reklam för 

ett företag som Planti är jättestort och jättebra [...] 

Denna läsare försvarar Isabella gentemot andra läsare som har ifrågasatt om Planti är ett 

hållbart alternativ som Isabella antyder på i inlägget. Läsaren använder både värdeladdade ord 

och överlexikalisering i form av orden jättestort och jättebra när hen beskriver hur hen känner 

för att Isabella gör reklam för Planti. Därför kan vi anta att denna läsare tar den 

dominerande/hegemoniska positionen eftersom hen accepterar meddelandet.  

 

AB 

Älskar Planti vaniljyoghurt!!! Lägg i lite bär så blir det som en efterrätt. 

Läsaren som kallar sig för AB använder det värdeladdade ordet älskar för att förklara sina 

känslor kring Plantis vaniljyoghurt. Eftersom att älska betyder något positivt kan vi anta att 

denna läsare accepterar meddelandet i inlägget och tar sig an den dominerande/hegemoniska 

positionen.  
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7.2.3. Gillis fyra år! 

Inlägget ”Gillis fyra år” publicerade Isabella Löwengrip den 19 november 2017. Inlägget hade 

vid tidpunkten för datainsamlingen 99 kommentarer. Nedan finns de kommentarer som med 

hjälp av analysbegrepp valts ut och analyserats var för sig. Det som är fetmarkerat är det 

namn som läsaren använt vid publicering av kommentar. Efter följer kommentaren som ett 

citat och analysen under citatet. 

 

Alvah 

Är det inte lite konstigt att köra samarbeten med sin sons födelsedag? Jag tror han 

skulle uppskatta när han blir äldre att han fick presenter från dig och inte från ett 

företag som bara vill synas i reklamsyfte. 

Denna läsare som kallar sig för Alvah kommenterar att hon tycker det är konstigt att göra ett 

samarbete i samband med att Isabellas son fyller år. Ordet konstigt blir i sammanhanget ett 

negativt värdeladdat ord. Vidare använder Alvah sig av strukturella motsättningar när hon 

påpekar att Gillis, Isabellas son, skulle uppskatta att presenterna kom från Isabella och inte 

från ett sponsrat företag. Det onda i det fallet är sponsrade presenter och det goda är att köpa 

presenterna själv. Detta betyder att denna läsare hamnar i den oppositionella positionen.  

 

 

Sofia 

Det här med samarbete har jag fortfarande inte fattat, kan du inte förklara det i ett 

inlägg? Får du välja vad du vill hos Jollyroom mot att skriva samarbete eller köper du 

grejer själv men får betalt för att berätta om dom? Vi som inte är i branschen har nog 

lite svårt att förstå hur det funkar! 

Den här läsaren, som kallar sig för Sofia, förklarar att hon inte förstår hur ett samarbete 

fungerar och ber Isabella förklara det i ett nytt inlägg. Genom att använda det formella lexala 

ordvalet bransch i meningen vi som inte är i branschen, förmedlar hon budskapet att hon inte 

är insatt i hur samarbeten fungerar. Därför hamnar hon i den förhandlade positionen där hon 

delvis accepterar meddelandet.  
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Elin 

Du får alltså grejerna gratis eftersom det är ett samarbete?...grattis… 

Läsaren som kallar sig själv för Elin är en till läsare som inte riktigt förstår hur ett samarbete 

går till. Genom att använda det överflödiga ordet alltså får meningen en negativ underton. 

Elin förstår vad som förmedlas och att samarbetet på ett eller annat sätt genererar någon form 

av belöning för Isabella. Däremot ifrågasätter hon samarbetet vilket tyder på att hon skapar 

sin egen uppfattning. Hon accepterar inte det som förmedlas helt och hållet. Vi kan därför 

påstå att Elin hamnar i den förhandlande positionen.  

 

Sofia 

Gillis födelsedag i samarbete med jollyroom. Vad menas med det? Att du inte själv 

betalar? Jag skulle nog avstått och hellre betalat själv för hans presenter. 

Sofia ifrågasätter varför Isabella har ett samarbete på Gillis födelsedag. Hon förstår inte vad 

som menas med ett samarbete och undrar om Isabella inte betalar för presenterna till Gillis. 

Genom att använda det värdeladdade ordet avstått ger det en negativ underton till 

kommentaren. Sofia förstår dock hur meddelandet är tänkt att förmedlas men väljer att 

fokusera på att samarbetet enligt henne inte är lämpligt på Gillis födelsedag. Därför hamnar 

Sofia i den oppositionella positionen.  

 

E 

Oj det var många fler som undrar det jag undrar. Hur fungerar det med samarbete som 

dess? Får du din sons födelsedagspresenter gratis i utbyte mot att du gör reklam för 

deras företag? Hört att vissa bloggare vill få sakerna gratis plus en summa pengar om 

de ska göra reklam för företaget på deras bloggar..lite provocerande är det allt...no har 

feelings? 

Läsaren som kallar sig för E är ytterligare en som undrar hur samarbeten fungerar. Det är 

fokus på om hon får sin sons födelsedagspresenter gratis från företaget Jollyroom. Hen 

använder ordet provocerande, som kan ses som ett värdeladdat ord, för att förstärka sin känsla 

kring samarbetet. E förstår dock att det sker någon form av tjänsteutbyte och accepterar delvis 

det som förmedlas. Därför kan vi anta att hon befinner sig i den förhandlande positionen.  
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Malin 

Känns märkligt med en sponsrad födelsedag. 

Även denna läsare anser att det är konstigt att Isabella har ett sponsrat inlägg i samband med 

hennes sons födelsedag. Ordet märkligt kan i det här sammanhanget ses som ett värdeladdat 

ord som gör att läsaren får en negativ ställning gentemot meddelandet. Läsaren förstår dock 

intentionen med meddelandet men avkodar det på sitt egna sätt. Vi kan då anta att läsaren 

befinner sig i den oppositionella positionen.  

 

Petra  

Är jag den enda här som skiter fullständigt i var hon köpt, fått grejer eller vilka hon 

samarbetar med?! Jag blir liksom inte kränkt om det står i ett inlägg att det 

“förekommer reklam” eller inte. Okej att det måste skrivas för hennes skull med allt vad 

egenföretagare innebär men för min del gör det ingen skillnad. 

Petra sätter sig emot de andra läsarna som är emot sponsrade inlägg och tycker det är 

provocerande att Isabella har ett samarbete på hennes sons födelsedag. Hon skriver att för 

henne gör det ingen skillnad om det är ett samarbete eller inte. Hon använder det 

värdeladdade ordet skiter i sitt försvar mot meddelandet. Det förekommer också 

överlexikalisering då hon använder det överflödiga ordet fullständigt. Petra tar den 

dominerande/hegemoniska positionen eftersom hon accepterar det ursprungliga meddelandet.  
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8. Diskussion 

Slutdiskussionen är indelade i tematiseringarna värdeladdade ord, på rätt plats och med rätt 

företag samt läsarnas hypotetiska positioner. Här diskuteras analysens resultat och sätts i 

perspektiv gentemot tidigare forskning. Avslutningsvis ges det förslag på vidare forskning.  

 

8.1. Slutdiskussion 

Värdeladdade ord 

Analysen av både inläggen och kommentarerna har gjort oss uppmärksamma på att 

värdeladdade ord väger tungt. I inläggen går det att utläsa att Isabella frekvent använder sig av 

dessa ord, vilket vi tolkar som ett sätt för att påverka och övertyga sina läsare till att köpa eller 

använda det som marknadsförs. Värdeladdade ord fungerar väldigt bra för Isabella i hennes 

inlägg i och med att hon kan binda dem till tillfällen i hennes vardag där produkten eller 

tjänsten som marknadsförs passar in. Karolina Tutaj och Eva A. van Reijmersdals (2012) 

studie som visar på att sponsrat innehåll på internet tenderar att vara mer informativt, mer 

underhållande och mindre irriterande än vad reklam i form av annonser är kan ha att göra med 

att influencern för in värdeladdade ord i sina presentationer av samarbetet.  

 

Mutum och Wangs (2010) studie som visar hur bloggar gör det möjligt att skapa en ny modell 

för samarbeten mellan konsumenter och konsumentgenererat reklam går att relatera till 

Isabellas blogg. Isabella driver en form av konsumentgenererat reklam i och med att hon själv 

använder de produkter eller tjänster som hon marknadsför på bloggen. I och med att Isabella 

väver in samarbetena så att de passar i hennes vardag och kryddar dem med värdeladdade ord 

övertygas läsarna enklare eftersom de kan relatera till Isabella och på så vis föreställa sig att 

använda det som marknadsförs i deras egna vardag. 

 

Uzunoğlu och Miscis (2014) studie som visar att bloggare fungerar som opinionsbildare och 

är nyckeln till att ett varumärke sprids går att applicera på Isabella. Hon kan utnyttja sin roll 

som opinionsbildare i sina samarbeten och lägga in positiva värdeladdade ord för att övertyga 

sina läsare. 

 

Isabella använder sig av värdeladdade ord för att frammana känslor hos sina läsare. Genom att 

göra det utnyttjar hon retorikens övertalningsmedel ethos, pathos och logos. Speciellt utnyttjar 
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hon ethos och pathos i sina inlägg för att övertala sina läsare. Hon försöker att frammana både 

milda och starka känslor som ska locka läsarna till att köpa produkten eller tjänsten som 

marknadsförs i inläggen. 

 

Vi har också kunnat utläsa att värdeladdade ord ofta förekommer hos läsarna som 

kommenterar på inläggen. Alla läsare som på något vis har en åsikt eller en synpunkt på själva 

samarbetet eller på produkten som marknadsförs kommenterar med ett eller flera 

värdeladdade ord för att uttrycka sin ståndpunkt. Vi antog innan vi började med vår analys att 

merparten av läsarna skulle ha en mer negativ bild på samarbetena och således använda sig av 

mer negativt värdeladdade ord. Detta antagande baserade vi på att tidigare forskning gjord av 

Chih-Chung, Chang, Lin & Yau-Nang (2012) vars studie hänvisar till Blair (1987), visade att 

en mottagare kan tröttna på reklam om denne exponeras för det för mycket. Vi är dock 

medvetna om att Blairs studie är från 1987 och att reklam då inte såg likadan ut som den gör 

nu. Reklam har idag blivit smartare, den integreras i ett redaktionellt sammanhang såsom 

bloggar och blir således mindre tydlig. I och med att vår studie dels undersöker hur mottagare 

avkodar och reagerar på sponsrat innehåll trodde vi ändå att det antagandet kunde stämma. Vi 

kan emellertid konstatera att så inte är fallet. Vi kan i vårt analysresultat se att majoriteten av 

de som kommenterar använder sig av positivt värdeladdade ord och avkodar meddelandet så 

som det är avsett. 

 

På rätt plats och med rätt företag 

Både DeMers (2016) och Brown & Hayes (2008) menar att genom ett samarbete kan man 

som influencer öka sin publik och bygga upp ett rykte. För att uppnå detta mål behöver 

meddelandet som samarbetet framför accepteras av mottagaren. Sker detta går båda parter 

därifrån nöjda. Efter att ha analyserat kommentarerna till Isabella Löwengrips sponsrade 

inlägg kan vi se ett mönster där både tillfället när man publicerar inlägget och vilket 

företagssamarbetet är med har inverkan på reaktionerna hos läsarna. 

 

I inlägget som var sponsrat av Jollyroom var det flertal läsare som kommenterade att det är 

konstigt att ha ett samarbete i samband med sin sons födelsedag. Merparten av de 

kommentarer som tillhör inlägget var negativa eftersom de använde ord som provocerande 

och avstå när de undrade om hon hade fått presenterna som hon gav till sonen Gillis. Detta 

kan tolkas som att läsarna tyckte att Isabella hade samarbetet vid fel tidpunkt. Maria Grusell 

(2008) skrev i sin avhandling att det har stor betydelse för mottagaren i vilket sammanhang 
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reklamen förekommer vilket visar sig vara sant fallet med detta inlägg. I detta fall är läsarnas 

negativitet i kommentarerna ingen kritik gentemot företaget utan det sammanhang som 

inlägget publicerades i. En negativitet som påverkar hela samarbetet och ger en omvänd effekt 

för både företaget samt influencern.  

 

Förutom vilken tid och i vilket sammanhang influencern publicerar inlägget är det också 

avgörande om ett samarbete blir lyckat beroende på vilket företag som influencern väljer att 

samarbeta med. Erlandsson och Johansson (2009) menade att det finns ett samband mellan en 

läsares inställning mot influencern och köpintention för varumärke. Syftet med ett samarbete 

är att få läsaren tillräcklig intresserad av produkten och varumärke för att investera i den eller 

det. Väcks inte köpintentionen hos läsaren kan det verka som att influencern har misslyckats 

och samarbetet har tappat sitt syfte. En dålig erfarenhet eller negativ åsikt kring ett varumärke 

eller en produkt kan sänka köpintentionen hos konsumenten, i detta fall är läsaren 

konsumenten.  

 

I inlägget där Isabella har ett samarbete med företaget Planti framhäver Isabella att Planti är 

ett varumärke som arbetar för att lyfta den veganska maten vilket passar henne nu när hon har 

börjat äta plantbaserad kost och Planti erbjuder flera olika goda alternativ. För Isabella är 

Planti både ett nyttigt alternativ men också hållbart för miljön. Hon menar även att det är 

viktigt och bra initiativ att Planti ägs av en välgörenhetsstiftelse där allt överskott går till 

välgörande ändamål. I kommentarerna har läsarna lite delade uppfattningar om företaget 

Planti, alla tycker inte att det är lika toppen som Isabella påpekar i inlägget. I kommentarerna 

kan man läsa att en del läsare inte alls tycker att Planti är ett företag som är hållbart för miljön 

då stor del av den havre som används i produkterna inte är ifrån Sverige och frukten som 

Isabella använder i sin smothiebowl också är importerade till Sverige. Isabella marknadsför 

Planti som något hållbart och läsarna ifrågasätter det. Det faktum om Planti är hållbart för 

miljön eller inte delar upp de läsare som har åsikter om detta i två läger.  

 

Det går att ifrågasätta om Isabella ska marknadsföra Planti som något hållbart för miljön utan 

att veta om det verkligen är det. När läsare påpekar att varumärket inte kan ses som hållbart 

ger det en negativ syn på företaget, vilket i sin tur kan ge en negativ syn på samarbetet och 

influencern. I detta fall understryker Isabella även att Planti är lite extra bra eftersom företaget 

ägs av en välgörenhetsstiftelse, vilket många läsare håller med om är bra. Vi anser att detta 

resulterar i att de negativa kommentarerna som Isabella får angående hållbarhet vägs upp med 
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de positiva angående välgörenhet. Det går inte att säga med säkerhet om köpintentionen i 

detta fall påverkas av de negativa kommentarerna, men det visar på att det är viktigt att 

influencern måste vara säker på att den fakta som denne använder för att marknadsföra en 

produkt stämmer. 

 

Läsarnas hypotetiska positioner 

En stor del av denna studie var att se hur läsarna avkodar och reagerar på sponsrade inlägg. Vi 

valde att i analysen placera de utvalda kommentarerna i Stuart Halls (1980) hypotetiska 

positioner för att kunna se hur läsarna reagerade på de avsedda meddelandena och på så vis 

avkodade dem.  

 

Vissa läsare som kommenterade samarbetet med Jollyroom uttryckte sig att de inte riktigt 

förstår vad ett samarbete är eller hur de går till. Det skulle kunna tolkas som att dessa läsare 

inte hamnar i någon av positionerna eftersom oberoende vilken position en läsare hamnar i 

har de uppfattat det ursprungliga meddelandet. Vi anser att det går att placera dessa läsare i 

olika positioner då vi tolkar det som att läsarna uppfattar meddelandet genom att de kan läsa 

längst upp i inlägget att det är ett samarbete med ett företag. Att de sedan inte förstår hur ett 

samarbete går till kan ses som deras tolkning på meddelandet. Jämfört med traditionell reklam 

så som tv-reklam, annonser i tidningar, “banners” på hemsidor är sponsrade inlägg en relativt 

ny form av reklam. Även om den är vanligt förekommande och har blivit en ersättare för till 

exempel “banners” (Mutum & Wang, 2010) är det inte alla människor som är insatta hur 

samarbeten mellan företag och influencers fungerar. Att samarbeten har tagit över från 

banners som en form av sponsrad reklam på sociala medier är för att ett samarbete integrerar 

företaget och produkten i influencerns liv och reklamen blir inte lika tydlig (Tutaj & 

Reijmersdal, 2012). Det tas att fundera på om det är ordet reklam eller annons som irriterar 

folk eftersom internetanvändare är mer positivt inställda gentemot sponsrat innehåll (Tutaj & 

Reijmersdal, 2012). Eller om ögat inte har övat tillräckligt för att se att samarbeten är vad man 

kan kalla integrerad reklam.  

 

8.2. Slutsats 

Idén till denna uppsatts föddes ur tanken att läsare har en negativ inställning gentemot 

sponsrade inlägg och samarbeten i bloggar. Detta skulle då ses genom de kommentarer som 
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varje sponsrat inlägg får. Efter analysen insåg vi att många av de som kommenterar hamnar i 

den dominerande/hegemoniska positionen, de vill säga att läsaren uppfattar det meddelande 

som influencern vill förmedla och accepterar det. Detta ser vi genom alla positiva reaktioner 

gentemot produkterna i inläggen. Samarbetet med Jollyroom och Planti var de två som fick 

flest negativa kommentarer angående samarbetet, vare sig det gällde om i vilket sammanhang 

det publicerats i eller vilket företag som Isabella hade samarbetet med. I inlägget där Isabella 

marknadsförde de nya produkterna från sitt egna märke LCC var det ingen som 

kommenterade om att det var ett sponsrat inlägg. Alla negativa kommentarer rörde bara 

produkten i sig med mycket fokus på att de var för dyra. Vi tror att detta beror på att LCC är 

Isabellas egna företag som står bakom produkterna och många kanske inte tänker på detta 

inlägg som reklam. 

 

Analysresultatet visade att majoriteten av läsarna avkodade meddelandet som det var avsett av 

Isabella och hamnade på så vis i den dominerande/hegemoniska positionen. Som tidigare 

nämnt antog vi innan genomförandet av analysen att fler skulle avkoda meddelandena på ett 

sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetena. Vi har tidigare diskuterat att Isabella 

utnyttjar sin roll som opinionsbildare och använder sig av värdeladdade ord för att frammana 

känslor hos sina läsare och som i längden ska leda till att de köper det som marknadsförs. I 

och med att flertalet kommentarer hamnar i den dominerande/hegemoniska positionen kan vi 

utgå från att Isabella är skicklig på att övertala sina läsare. 

 

Innehållet i inläggen, vars kommentarer vi valde att analysera, varierar stort i ämne. Inläggen 

berör ämnena skönhet, hälsa samt produkter ämnade för barn och föräldrar. Det går att utläsa 

att majoriteten av de som kommenterar befinner sig i den dominerande/hegemoniska 

positionen där de accepterar det meddelande som influencern vill förmedla. Eftersom 

inläggen skiljer sig markant i ämne, då flera typer av produkter och varumärken 

marknadsförs, kan slutsatsen dras att den dominerande/hegemoniska positionen är den klart 

vanligaste för läsare på Isabella Löwengrips blogg.  

 

Det går dock att utläsa i analysen att inte alla som kommenterar befinner sig i den 

dominerande/hegemoniska positionen. Slutsatsen blir att receptionsteorin, närmare bestämt 
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Stuart Halls teori om inkodning och avkodning stämmer då olika individer avkodar ett 

meddelande på olika sätt. Detta betyder att antagandet om att mottagarna ställer sig kritiskt 

gentemot samarbeten på den utvalda bloggen inte stämmer.  

 

Syftet med ett samarbete är att det ska gynna både influencern och företaget. En stor del av 

ansvaret för att samarbetet sak bli lyckat ligger hos influencern. Analysen har visat att det är 

viktigt att man som influencern väljer rätt tid och sammanhang för att publicera sitt sponsrade 

inlägg. Att välja fel sammanhang som Isabella gjorde med samarbetet tillsammans med 

Jollyroom och hennes sons födelsedag skapade negativitet hos läsarna vilket märktes i 

kommentarsfältet. Det i sin tur gynnade inte företaget och det resulterar i vad vi tycker är ett 

misslyckat samarbete. 

 

Första steget när en läsare avkodar är att uppfatta vad meddelandet handlar om. I detta fall är 

huvudsyftet med inläggen att det är ett samarbete med ett företag. För de läsare som inte 

förstår vad ett samarbete är eller hur det går till har svårt att gå vidare till nästa steg i 

avkodningen, det vill säga om man accepterar meddelandet eller inte. De regler och riktlinjer 

som finns hur man som influencer ska märka sina inlägg för att mottagarna enkelt ska kunna 

se att det är reklam är viktiga för att kunna skilja på vanligt innehåll och sponsrat innehåll. 

Bara för att ett inlägg märks med sponsrat innehåll eller i samarbete med betyder inte det att 

mottagaren förstår vad det innebär. Därför är det viktigt att influencern berättar för sina 

mottagare hur samarbeten går till, för att mottagarna ska ha möjlighet att avkoda ett budskap 

på samma grunder. 

 

8.3. Förslag på vidare forskning 

Den här uppsatsen undersöker endast hur läsare avkodar och reagerar på ett inkodat 

meddelande av en influencer på sponsrade inlägg. Förslagsvis skulle vidare forskning inom 

ämnet kunna innefatta en studie där man jämför om det finns någon skillnad på hur läsare 

kommenterar på inlägg där sponsrat innehåll ej förekommer. 
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Idag liknar influencers vandrande reklampelare och i många fall har de flera pågående 

samarbeten med olika företag. Ett förslag på vidare forskning är att det skulle det vara 

intressant att försöka ta reda på hur företagen väljer influencern. Detta skulle kunna utföras 

genom en intervjustudie med ett eller flera företag. 
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Bilaga 3 – Gillis fyra år!
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