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I dagens samhälle har såväl influencers som alkohol och den näst mest populära sociala 

plattformen Instagram en stark ställning i Sverige. Denna studie, som rör sig inom fältet 

sociala medier, undersöker hur svenska influencers på Instagram genom bild och text 

kommunicerar kring alkohol. Studien syftar åt att ta reda på vilken alkoholrelaterad bild och 

livsstil som influencers förmedlar samt om alkoholen indikerar att vara något mer än bara en 

dryck. Studien har Bourdieus idéer om sociala rum, habitus och kapital, som formar och 

omformar makteliter, som teoretisk utgångspunkt. Vidare utgör semiotikens denotation och 

konnotation tillsammans med samspelet mellan bild och text teoretiska grunder. 

Denna studie utgår från en kvalitativ textanalys. Sammanlagt tolkas 182 bilder/filmer, som 

innehåller alkohol, med tillhörande captions, som influencers publicerat mellan april och  

september 2018. Innehållet – bildernas deltagare, objekt och miljöer – i materialet tolkas, 

systematiseras och klassificeras i olika kategorier och teman. Analysen resulterar i fem 

kategorier, som fokuserar på alkoholens placering i bild, och sju teman, som fokuserar på vad 

alkoholen symboliserar. De sju temana är vardag, exklusivitet, firande, semester, helg, 

socialisering och humor. Resultatet visar att influencers dricker många olika sorters drycker, 

med många olika människor eller ensam och i många olika miljöer, något som faller inom 

ramarna för deras livsstil och habitus. De visar främst på ett ekonomiskt och socialt kapital 

samt ingår i samma sociala rum. Analysmaterialet konnoterar främst budskap som säger att 

alkoholkonsumtion är något som är bra för kropp och sinne. 
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Today, influencers and alcohol as well as Sweden’s second most popular social media 

platform Instagram, have a great position in Sweden. This examination, that is found within 

the social media field, investigates how Swedish influencers on Instagram, through photos, 

films and captions, communicate about alcohol. The study aims to find out which alcohol-

related lifestyle that influencers mediate and if the alcoholic drinks indicate to be something 

more than only drinks. The study is based on Bourdieu’s theory about fields, habitus and 

capitals, that produce and reproduce power elites. It is also based on semiotics, denotation and 

connotation as well as the interplay between photos and written texts.  

This examination works on a qualitative text analysis. In total, 182 photos/films, that contain 

alcohol, and belonging captions are being analysed. These were published between April and 

September in 2018. The content – the participants, objects and environments – is being 

analysed, systematized and classified into different categories and themes. The analysis 

results in five categories, that focus on the placing of the alcohol, and seven themes, that focus 

on what the alcohol symbolizes. The seven themes are weekdays, exclusivity, celebration, 

vacation, weekend, fellowship and jocularity. The results also show that influencers drink 

different alcoholic drinks, with different people or alone, and in different environments, 

something that has to do with their lifestyle and habitus. They mainly indicate an economic 

and a social capital, and they appear to be part of the same social field. The analysed photos, 

films and captions principally connotate messages saying alcohol is something good.  

Keywords: alcohol, alcohol content, alcoholposts, influencer, Instagram, social media, 

Bourdieu 
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1. Inledning 

Via medier förmedlas såväl positiva som negativa sidor av alkoholen. Vi kan i tidningar läsa 

om rattfylla och alkoholrelaterade trafikolyckor (Herkel, 2018), vintips för den magra 

plånboken (Sveriges Radio, 2018) samt den dåliga kombinationen alkohol och träning dagen 

efter (Wilk, 2018). Dessutom går det att läsa att små mängder alkohol skadar hälsan samtidigt 

som den kan skydda mot hjärtsjukdomar (Aftonbladet, 2018) samt att språket kan förbättras 

med hjälp av lite alkohol (Kindbro, 2018). Tidningsartiklarna, forskningsresultaten och råden 

gällande alkohol är med andra ord många. Även på TV ser vi en mängd realityprogram där 

alkoholen upptar en stor del av sändningstiden. Proseccolunch i Wahlgrens värld, dejter med 

drinkar i Bachelor – när leken blev allvar, middagar i Så mycket bättre och fester i Paradise 

Hotel är bara några exempel på program och tillfällen där alkohol syns.  

I dag fungerar inte alkoholen endast som en dryck utan även som en social statusmarkör och 

symbol för exklusivitet och karriär (Järvinen, Ellergaard & Larsen, 2014). Att dricka en 

cocktail i en bar kan kosta lika mycket pengar som ett flak öl på Systembolaget och vilket av 

alternativen en människa väljer, berättar något om henne eller honom. Alkoholen är helt 

enkelt en del av människors livsstil där vissa väljer att dricka kontinentalt, några att ”supa till” 

på helgen och andra att göra båda två. Enligt IQ:s undersökning från 2017 gällande svenskars 

attityd till alkohol, i synnerhet berusning, går vi mot en mer tillåtande syn på alkohol. 

Attityden till vardagsdrickande går däremot åt en mer återhållsam riktning jämfört med 

tidigare år. När det kommer till ungas (16–24 år) attityd, visar rapporten att de har en mer 

tillåtande attityd till både alkoholberusning och vardagskonsumtion (Hagman, 2018). 

Dessutom grundläggs alkoholvanor ofta i unga år (IQ, u.å.).  

I dagens Sverige spenderar många unga en stor tid på sociala medier – definitionerna av 

ungdom är flera men i denna studie anses människor vara unga från omkring 12 till 25 år. 

Sociala medier blir också allt mer lättillgängliga på våra mobilenheter, vilket resulterar i att de 

sociala nätverken integreras mer och mer i människors vardag. I synnerhet gäller detta 

tonåringars och unga vuxnas vardag (Lyons, McCreanor, Goodwin & Moewaka Barnes, 

2017). En av de största sociala plattformarna är Instagram, där unga i åldern 12–25 år 

använder mediet som flitigast (Davidsson, Palm & Melin, 2018). På Instagram och andra 

plattformar hittar vi inflytelserika influencers som ses som både opinionsledare och experter 

inom sitt område. Influencers kan också, på grund av sitt kändisskap, hittas i traditionella 

medier som TV-program. Följare kan således dels leta upp influencers på Instagram efter att 
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ha sett dem på TV, dels välja att titta på TV-program där influencers syns. Influencers har 

vidare möjlighet att påverka sina många följares beteenden, beslut och åsikter (Chandler & 

Munday, 2016; De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 

Även om statistiken har sjunkit, är det många som gör sin alkoholdebut vid 13 års ålder 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2017). Detta görs trots att 

människor måste vara 18 år för att bli serverade alkohol och 20 år för att köpa sin egen 

alkohol i Sverige. Influencers på Instagram kan i detta fall påverka sina många och unga 

följare, något som kan utgöra såväl ett problem som en möjlighet. Å ena sidan kan influencers 

välja att publicera material där alkoholen lyfts fram som något positivt, å andra sidan kan de 

välja att publicera material som informerar om alkoholens negativa påverkan och uppmanar 

till att inte dricka. De kan också välja att inte publicera alkoholrelaterade inlägg över huvud 

taget även om de dricker alkohol. Influencern Bianca Ingrosso menar att influencers måste 

tänka sig för innan de lägger upp olika sorters bilder och texter eftersom följare kan ta till sig 

det de läser och ser (Ingrosso & Stenlöf, 2018, 15 oktober). Frågan är dock hur 

kommunikationen kring alkohol via bild och text ser ut på våra svenska influencers 

Instagram-flöden?  

Denna studie syftar till att undersöka vilken alkoholrelaterad bild och livsstil svenska 

influencers på Instagram förmedlar genom bild och skriftlig text. Såväl influencers som 

alkohol och sociala medier spelar i dag en stor roll i människors liv, varför det är av intresse 

att genomföra studien. Undersökningen använder sig av metoden kvalitativ textanalys, teorin 

och analysredskapet semiotik samt Bourdieus teori om sociala rum, habitus och kapital som 

teoretisk utgångspunkt. Sammanlagt analyseras 182 bilder/filmer med tillhörande captions 

från 15 influencers Instagram-flöden från 1 april till 30 september 2018. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för studien. Mer specifikt 

redogörs för fenomenet influencers, hur alkoholkulturen ser ut i dagens Sverige, den sociala 

plattformen Instagram samt några begrepp som är viktiga för studien. 

 

2.1. Influencers 

I denna del redogörs för begreppet influencers, influencers livsstil samt deras personliga 

varumärken. 

 

2.1.1. Begreppet influencer 

Med influencer menas en betrodd nyckelperson som vanligtvis innehar ämnesexpertis inom 

något område (Chandler & Munday, 2016). Det kan handla om en bloggare, en vloggare, en 

mindre känd skådespelare eller modell, en entreprenör som driver sitt eget företag, en profil 

inom fitness eller någon med ett starkt modeintresse, som visar upp sitt liv i bild och text för 

en stor skara följare (Chae, 2018; Hennessy, 2018). Vad influencers sysslar med varierar 

alltså från influencer till influencer. Det som de har gemensamt är att de är kända via internet 

och sociala medier samt kan liknas vid kändisar. Däremot benämns de inte som kändisar i 

dess traditionella mening utan snarare som internet-kändisar (Rinka & Pratt, 2018).  

En influencer anses vara mer trovärdig, tillgänglig samt nära och lik sina följare än en 

traditionell kändis. En influencer delar nämligen med sig av mer personliga delar ur sitt liv än 

en kändis, något som ger en influencer möjligheten att påverka sina följares beteenden, beslut 

och åsikter (De Veirman et al., 2017). Personen har dessutom ett brett socialt kontaktnät och 

fungerar som en opinionsledare då hen har en betydande roll när det kommer till att skapa 

opinion genom sin expertis, popularitet eller sitt rykte (Chandler & Munday, 2016).  

Att vara opinionsledare handlade mer om politiska frågor och idéer när rollen upptäcktes runt 

1940-talet. Radio och andra medier presenterade politisk information och idéer, vilka 

opinionsledare tog till sig och sedan filtrerade för den stora men mindre aktiva publiken. I dag 

fungerar en opinionsledare som en länk för alltifrån politik, dagligvaror, restauranger och 

träning till mode, inredning, bilar och tekniska prylar. Teorin om opinionsledare kallas 

tvåstegshypotesen, inom vilken Word of Mouth-kommunikationen (WoM) också faller. Med 
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WoM menas att människor pratar med varandra och för information vidare (Lazarsfeld, 

Berelson & Gaudet, 1968; Katz & Lazarsfeld, 1955; Gripsrud, 2011). 

Influencers visar genom sina publiceringar ofta upp något som sina följare inte har men 

önskar ha. Dyra middagar på restauranger, moderätta kläder och accessoarer, fina hem, 

exotiska semestrar och resor samt konversationer med andra kända människor, är några 

exempel på innehåll. Chae (2018) menar att influencers har en livsstil som många unga – 

någon specifik ålder nämns inte  – drömmer om och att det är vanligt att följare jämför sig 

med influencers. De spännande liv med skönhet och rikedom som influencers lever, anses av 

vissa människor vara idealet (Chae, 2018). 

 

2.1.2. Influencers som personliga varumärken 

Konsumenter har ofta personliga associationer, känslor och tankar kring olika varumärken, 

vilka kan komma att förknippas med sådant som coolhet, lyx och popularitet. Framför allt 

unga sätter stort värde på varumärken. De väljer att använda ”de rätta” varumärkena för att 

säga något om sin personliga identitet och för att visa att de inte är en så kallad ”outsider” 

(Purves, 2017). Även influencers fungerar som varumärken. De använder sina personliga 

varumärken och sociala medier, där de visar upp sin livsstil, för att driva sin affärsverksamhet 

(Hörnfeldt, 2017). Vare sig det gäller ett personligt varumärke eller ett varumärke som 

tillverkar och säljer produkter eller tjänster, kan båda typer av varumärken få positiva och 

negativa associationer. Om exempelvis speciella kläder, bilar, restauranger eller drycker 

används i influencers marknadsföring, kan även de exemplifierade produkterna tillskrivas 

olika egenskaper beroende på influencerns associationer (Purves, 2017). 

 

2.2. Alkoholkulturen i Sverige  

Nedan presenteras hur alkoholkulturen i Sverige ser ut i dag. Mer specifikt redovisas 

alkoholens funktion, attityden till alkohol samt hur alkoholkonsumtionen ser ut. 

 



7 

 

2.2.1. Alkoholens funktion 

Alkoholen har, med fokus på brännvin, öl och vin, haft en stark ställning i Sverige ända sedan 

1600-talet och har det än i dag. Enligt Sigfridsson (2005) tillhör alkoholen kulturen och 

fungerar som ett socialt smörjmedel och njutningsmedel till både vardags och fest, i både 

privatlivet, yrkeslivet och andra sociala situationer (Sigfridsson, 2005). Vissa ser alkohol som 

en naturlig del för att leva ett gott liv medan andra kopplar nykterhet med god hälsa och moral 

(Karlsson, Holmberg & Weibull, 2018). De som väljer att sällan dricka alkohol eller att leva 

en helt nykter livsstil får emellanåt förklara varför de avstår drycken, om de inte har 

exempelvis religiösa eller medicinska skäl eller tidigare har haft alkoholproblem. Förståelsen 

för en nykter livsstil ökar samtidigt (Ekeroth, 2018) – att dricka alkohol sällan, vara så kallad 

”sober curious” och tänka på hälsan blir mer och mer modernt (Liljero, 2018). Oavsett om 

alkohol konsumeras eller ej, är den en del av och påverkar den livsstil människor väljer att 

leva. 

Anledningarna till varför människor väljer att dricka alkohol, de så kallade förväntade 

positiva effekterna, är många och kultursbundna. Människor konumserar alkohol eftersom de 

menar att hämningar minskas och att den muntliga kommunikationen flyter på lättare i sociala 

sammanhang. Dessutom underlättar alkoholen partnerkontakter, lyfter självförtroendet och 

ger en gemenskapskänsla vid konsumtion tillsammans med andra. Det finns ett likhetstecken 

mellan alkohol och avkoppling – den markerar skillnaden mellan det stressiga vardagslivet 

och helgledigheten. Ytterligare förväntade positiva effekter är att alkoholen höjer humöret och 

därmed reducerar negativa känslor samt gör det enklare att uttrycka sina positiva känslor 

(Lilja, Larsson, Borg, Bjerkenstedt & Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

 

2.2.2. Attityden till alkohol 

Enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) undersökning av 

skolelevers drogvanor från år 2017, har både alkoholkonsumtionen, antalet alkoholbrukare, de 

alkoholrelaterade problemen och bördorna bland skolelever minskat under 2000-talet (CAN, 

2017). I dagens Sverige har både kvinnor, män och alla åldersgrupper utom 45–65 år en mer 

tillåtande attityd till alkohol och berusningsdrickande jämfört med tidigare år. Detta menar 

IQ, som undersökt svenskars attityder till alkohol år 2017, där tre attitydgrupper används: 

tillåtande, måttfulla och återhållsamma. Jämfört med föregående undersökningar kan en mer 

återhållsam attityd avläsas när det kommer till vardagsdrickande, medan unga i åldern 16–24 
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år har en mer tillåtande syn på både berusnings- och vardagsdrickande. Dessutom visar 

rapporten att ju mer tillåtande attityden till alkohol är, desto större risk är det att hamna i en 

riskkonsumtion (Hagman, 2018). 

 

2.2.3. Alkoholkonsumtionen i Sverige 

Svenskar konsumerar i dag upp till omkring 9 liter ren alkohol per år och invånare i åldern 15 

år och uppåt – vissa dricker ingenting och andra dricker mer. De tre största källorna till 

inköpen och konsumtionen är via Systembolaget, resandeinförsel och restauranger. Gällande 

de alkoholdrycker som svenskar dricker mest av, kommer vin på första plats, starköl på andra 

plats och sprit på tredje plats. Folköl, cider och alkoläsk dricks det minst av (Trolldal & 

Leifman, 2018). Hur mycket som dricks under årets olika månader, den så kallade 

dryckesfrekvensen, varierar. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti samt december 

dricker svenskarna som mest och juli är den månad med högst alkoholkonsumtion. Även i maj 

är dryckesfrekvensen högre än i andra månader (Mellgren, 2016). 

 

2.3. Instagram 

Det amerikanska företaget Instagram grundades år 2010 (Instagram, u.å.-b) av Kevin Systrom 

och Mike Krieger (Instagram, u.å.-a). Instagram är ett socialt nätverk som finns i form av 

både mobilapplikation och hemsida, där användare kan publicera fotografier, filmer och annat 

material för att visa upp sin livsstil och kreativa sida (Instagram, u.å.-b; Instagram, u.å.-a). 

Enligt grundarna själva, är Instagram ett hem för samhällsmedlemmar som vill dela innehåll 

men även för varumärken och annonsörer som vill nå sina publiker (Instagram, u.å.-c). 

Mängden bildmaterial på Instagram är stort – i april år 2017 publicerades omkring 100 

miljoner bilder dagligen (Instagram, u.å.-b). 

Enligt Internetstiftelsen i Sveriges undersökning gällande svenskarnas internetvanor år 2018, 

är Facebook Sveriges mest använda sociala nätverk. Instagram kommer på en andra plats men 

växer snabbare än Facebook och blir populärare år för år. Bland Sveriges internetanvändare, 

sett till alla åldrar, är 60 procent aktiva på Instagram och 38 procent använder plattformen 

dagligen. Sett till internetanvändarna som är 12–15 år, använder 87 procent av dem 

Instagram. På andra plats kommer åldersgruppen 16–25 år, i vilken 86 procent är aktiva på 

nätverket. Därefter sjunker användningen med stigande ålder (Davidsson et al., 2018). 
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2.3.1. Begrepp 

Begrepp, som rör innehållet i bild- och textmaterialet på Instagram, som används i studien är: 

captions, hashtags, emojis, emoticons och nonface emojis.  

 

Caption:  Med caption menas den text som skrivs till och läggs under det bild- eller 

filminlägg som publiceras (Bylund, 2017, 23 november).  

Hashtag:  En hashtag är ett #-tecken som följs av ett ord eller en ihopsatt mening, 

där alla som använder samma hashtag tillsammans skapar en specifik 

ström av bildmaterial (Hennessy, 2018). En caption kan bestå av både 

ingen, en eller flera hashtags.  

Emojis:  Emojis är små grafiska bilder som vanligtvis används i text när 

människor skriver SMS till varandra, på sociala medier och i captions på 

Instagram. Emojis kategoriseras i två grupper: emoticons och nonface 

emojis (Riordan, 2017). 

Emoticons:  Emoticons eller uttryckssymboler har formen av ansikten som uttrycker 

olika känslor. De finns till för att ersätta det kroppsspråk som uteblir vid 

skriftlig kommunikation (Riordan, 2017).  

Nonface emojis:  Nonface emojis eller piktogram utvecklades ur emoticons, representerar 

verkliga objekt och kan ersätta ord i en skriftlig text, som till exempel en 

basketboll. Studier visar att genom att addera nonface emojis till 

meddelanden, upplevs större nivåer av positiva känslor, framför allt 

glädje, än om inga nonface emojis används alls. Detta gäller oavsett om 

meddelandet är av positiv eller negativ art (Riordan, 2017). På emoji-

tangentbordet finns nonface emojis som representerar alkohol: ölglas, 

vinglas, cocktailglas, två skålande ölglas, två skålande champagneglas, 

tropisk drink och champagneflaska med poppande kork (Emojipedia, 

u.å.).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring alkoholinnehåll på sociala medier och i 

medier, både innehåll som skapas av användare och TV-baserat innehåll som riktas till tittare. 

Vidare redogörs för forskning kring alkoholen som en symbol för något mer än bara en dryck 

samt influencers betydande roll i dagens samhälle. Den tidigare forskningen rör sig inom: 

media och masskommunikation; marknadsföring; sociala nätverk och beteende; kultur och 

samhälle; hälsokommunikation; samt kundkulturer och kundaffärer. Sist i kapitlet förklaras 

hur denna studie kan fylla en forskningslucka och bidra till den forskning som finns. 

 

3.1. Alkoholinnehåll i media och på sociala medier 

Den nya webben och den snabba utvecklingen av de sociala medierna har bidragit till nya sätt 

att hitta information, kommunicera och intressera sig för produkter och varumärken. 

Publiceringar som innehåller alkohol och som hittas på sociala medier, där såväl 

privatpersoner som olika varumärken finns anslutna och står bakom publiceringarna, ser ut på 

olika sätt (Michaelidou, 2017). Det finns bevis som pekar på att alkoholinnehåll både i 

traditionella medier och på sociala medier kan kopplas till en bredd av olika alkoholrelaterade 

attityder, beteenden och åsikter. Alkoholinlägg förknippas med ökad alkoholkonsumtion, 

alkoholproblem, positiva attityder till alkohol och negativa följder efter att ha brukat alkohol. 

Inlägg där alkohol syns kan också resultera i negativa konsekvenser när det gäller exempelvis 

relationer, skola och arbete. Alkoholrelaterade inlägg kan vidare skapa en uppfattning kring 

att berusningsdrickande och underåriga som dricker alkohol är acceptabelt och utbrett (Romo, 

Thompson & Donovan, 2017). 

 

3.1.1. Användargenererat alkoholinnehåll på sociala medier 

Det första och största sättet som alkoholinlägg sprids genom, är via det innehåll som 

användare själva skapar och delar med andra (Michaelidou, 2017). Eftersom alkoholrelaterade 

inlägg kan kopplas samman med ett ökat alkoholintag, undersökte Hendriks, van den Putte 

och Gebhardt (2018) fenomenet vidare. De kartlade vilka typer av så kallade ”alcoholposts” 

som återfinns på privata personers Instagram- och Facebookprofiler. Undersökningen gjordes 

genom att låta 561 deltagare i åldern 12–30 år genomföra en enkät. Därefter analyserade 
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forskarna 192 av de 561 deltagarnas profiler på Instagram och Facebook. Hendriks et al. 

(2018) menar att unga människor publicerar mellan 36 och 96 procent alkoholinlägg på 

sociala medier och att följande sex kategorier av alkoholinnehåll kan urskiljas:  

 

Kategori 1:  Inom den första kategorin, ”alcohol-in-background”, hittas foton där 

alkoholen av en händelse finns med i bilden, som när en eller flera 

personer har en alkoholhaltig dryck i handen vid en middag eller fest. 

Kategori 2:  ”Alcohol-focus” utgör den andra kategorin där alkoholdrycken är i fokus 

och upptar större delen av bilden. 

Kategori 3:  Denna kategori namnges ”drunken”, i vilken bilder och filmer med 

berusade och redlösa människor påträffas. 

Kategori 4:  Inom kategorin vid namn ”drinking-game”, har innehållet att göra med 

online-, sällskaps- eller kortspel med målet att dricka mycket alkohol. 

Kategori 5:  ”Commercial” är den femte kategorin som består av innehåll som 

refererar till alkoholrelaterade varumärken eller produkter, som till 

exempel en delning av ett ölmärkes reklaminlägg. 

Kategori 6:  Denna kategori betitlas ”textual” och innefattar rena textinlägg eller 

captions som tar upp alkoholens såväl positiva som negativa sida. 

 

Vidare definierar Hendriks et al. (2018) två typer av inlägg: moderate posts och extreme 

posts. Moderate posts, inlägg där alkoholen syns i bakgrunden och konsumtionen är måttlig, 

är vanligare än extreme posts, där människor är berusade eller spelar dryckesspel för att bli 

det. Positiva associationer till alkohol är också mer vanligt förekommande än negativa sådana 

på sociala medier (Hendriks et al., 2018).  

Genom inlägg som privatpersoner publicerar, kan varumärken och produkter få gratis 

marknadsföring, om användarna visar upp eller omnämner dem i sina publikationer. 

Alkoholrelaterade varumärken kan således spridas genom WoM som sker mellan människor 

på internet och sociala nätverk, så kallad e-WoM (Michaelidou, 2017). 
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3.1.2. Medier och alkohol 

Russell och Russell (2009) undersökte totalt 18 TV-serieprogram från åren 2004 och 2005, 

för att se hur programmen framställde alkohol och vilka budskap de utsände gällande alkohol. 

Programmen sändes på bästa sändningstid och CSI, Law and Order, NYPD Blue, 7th Heaven, 

Desperate Housewives, Two and a Half Men och The Simpsons är några exempel på program 

som analyserades. Forskarna menade att TV har en väletablerad roll som 

socialiseringsaktivitet, att TV-program ger en insyn i hur inflytelserika karaktärer lever samt 

att TV-tittare anammar mycket kunskap genom TV-program, varför studien var intressant att 

göra. De ville få svar på hur vanligt förekommande alkohol är i dessa TV-program, vilka 

positiva och negativa budskap som framkom samt hur dessa budskap möjligtvis kunde 

bearbetas av publiken (Russell & Russell, 2009).  

Resultatet visar att alkohol förekommer i alla program och att både positiva och negativa 

budskap finns. Negativa budskap är överlag mer framträdande. Dessa framkommer när 

karaktärerna har verbala diskussioner om ämnet alkohol där alkoholen mer eller mindre är del 

av programmets handling. Följder som brott, missbruk och försämrad jobbprestation är 

centrala i dessa sammanhang. Forskarna konstaterar att budskap kring alkohol som 

associerades med något positivt, påträffas visuellt när alkoholen finns i bakgrunden och dricks 

för att ha kul och festa (Russell & Russell, 2009). 

Liknande forskning har gjorts av Mayrhofer och Matthes (2018). De undersökte, med 

Banduras socialkognitiva teori som utgångspunkt, sammanlagt åtta arbetsplatsrelaterade TV-

dramaserier, där Grey’s Anatomy, The Good Wife, Suits och House of Cards är fyra exempel. 

De ville studera hur ofta och i vilken kontext som alkohol förekom, vilka motiveringar till 

alkoholkonsumtion som fanns, vilka karaktäristiska drag som förekom i samband med alkohol 

och vilka konsekvenser som porträtterades (Mayrhofer & Matthes, 2018). 

Deras forskningsresultat visar att strax över 90 procent av avsnitten innehåller referenser till 

eller skildringar av alkohol. En tredjedel av de tillfällen där alkoholen påträffas, porträtteras 

eller konsumeras den på arbetsplatser. Mayrhofer och Matthes kunde också i sin undersökning 

se att det är vanligare att det, vid olika slags konversationer och interagerande på olika platser 

där det samtidigt dricks något, konsumeras alkohol snarare än drycker utan alkohol. Den 

största anledningen till alkoholkonsumtion är för att socialisera sig lättare med människor. 

Avsnitten tar endast upp några få följder som kommer med alkoholdrickande. Trots att 

avsnitten behandlar få konsekvenser, är de negativa följderna övervägande. Kortvariga följder 
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som fyllekonflikter, kräkningar och depression; långvariga följder som alkoholism och 

problem på arbetet; samt följder däremellan så som bakfylla och samtal som görs när 

karaktärerna är berusade, lyfts i avsnitten. Glädje, (sexuellt) mod och glamour är de positiva 

konsekvenser som kan noteras i avsnitten. Sammanfattningsvis menar forskarna att de 

studerade TV-dramaserierna generellt bidrar till en bild av att alkohol på arbetsplatsen är 

socialt accepterat, allmänt förekommande och resulterar i få allvarliga följder (Mayrhofer & 

Matthes, 2018). 

 

3.2. Alkohol som symbol för något mer än en dryck 

Alkohol är inte bara en folkdryck för vardag och fest (Sigfridsson, 2005) utan fyller en högre 

funktion. Alkohol är även en statussymbol, enligt Järvinen et al. (2014), som undersökte 

sambandet mellan social status, alkoholkonsumtion, livsstil och smak på ett danskt företag. 

Undersökningen genomfördes på 1 442 personer som fick svara på en onlinebaserad enkät, 

där forskarna i sin analys utgick från Bourdieus teori om sociala rum, status och habitus. 

Forskarna såg i sin studie själva arbetsplatsen som en statusplats där grupper från både den 

lägre och den högre klassen förekom (Järvinen et al., 2014).  

Studiens resultat visar att den sociala statusen ökar i takt med att dryckesfrekvensen gör det 

men att högst alkoholkonsumtion är vanligare i lägre statusgrupper. Studien visar också att de 

som konsumerar i stort sett alla sorters alkoholdrycker, med många olika sällskap – vänner 

och familj liksom grannar och arbetskollegor – och på en variation av platser, anses ha en 

högre social status. Om fallet är tvärtom, är det karaktäristiskt för den lägre klassen. 

Ytterligare något som är typiskt för den högre statusgruppen, är att de dricker alkohol för att 

njuta av konsumtionen i sig, smaken och den lätta berusningen. Den lägre statusgruppen har i 

stället sällan några särskilda motiv eller dricker alkohol för att stärka sitt självförtroende och 

underlätta sociala relationer (Järvinen et al., 2014). 

Forskningen indikerar att den högre klassen dricker lika ofta på pubar som de gör på 

restauranger och caféer. Den pekar dessutom på att alkohol på restauranger är relativt dyr 

medan den på pubar är relativt billig, samtidigt som de poängterar att valet av plats inte 

behöver ha att göra med ekonomiska resurser utan kan vara en del av en livsstil. En positiv 

attityd till både vin, öl och likörer men en negativ attityd till shots och alcopops, är vanligare 

bland den högre klassen än den lägre. När det kommer till drinkar och cocktails, är det 

vanligare att den högre klassen beställer exempelvis mojitos och cosmopolitans medan den 
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lägre klassen beställer välkända och ”ungdomliga” drinkar som Irish coffee och rom och cola. 

Undersökningen visar att det är lättare för män, än för kvinnor och den lägre klassen, att nå 

framgång med hjälp av alkohol (Järvinen et al., 2014). 

Även Törrönen och Simonen (2015) såg att alkohol kan likställas med status efter att ha 

analyserat finska kvinnomagasin från 1960-talet och framåt. Forskarna använde sig av 

Bourdieus teori gällande kapital, sociala rum och habitus för att ta reda på inom vilka sociala 

rum och positioner som alkohol förekom. Fram till 1990-talet ansågs alkohol vara ett 

problem, där kvinnan som fru och moder skulle förhindra, framför allt makens eller faderns, 

alkoholproblem som kunde hota familjens välmående. I magasin från 1990- och 2000-talet 

kunde Törrönen och Simonen (2015) se följande fem teman kring hur alkoholen framställdes i 

kvinnans närvaro: 

 

Tema 1:  Kvinnan var den som serverade alkohol på olika tillställningar som den 

omsorgstagande makan, kocken eller värdinnan. 

Tema 2:  Det andra temat visade att alkohol kunde användas för att njuta av sin 

egen tid, antingen själv eller tillsammans med vänner. 

Tema 3:  Det tredje temat pekade på alkoholen som något som kvinnan kunde 

konsumera för att fly vardagslivets rutiner och ha kul. 

Tema 4:  I det fjärde temat togs alkoholen upp som något hälsoskadande där 

tidningsartiklarna uppmanade kvinnan att ta hand om sin egen hälsa, till 

skillnad från där hon skulle förhindra alkoholproblem i sin familj. 

Tema 5:  Inom det femte och sista temat visade kvinnomagasinen att alkoholen var 

en resurs för att visa sin status och expertis. 

 

Inom ramarna för det sistnämnda temat, jämförde magasinen olika alkoholdrycker och 

kvaliteter, förklarade vilka drycker som skulle drickas vid olika tillfällen och informerade om 

vilken dryck som kombinerades bäst till olika måltider. Dessutom intervjuade tidningarna 

experter, recenserade restauranger samt tipsade om högkvalitativa vinöppnare, vinkaraffer, 

champagneglas och andra attribut till hemmet. Alkohol blev således ett statusingivande ämne 
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att vara expert inom, där kvinnan kunde imponera med sina kunskaper och vara en 

alkoholkonsument som kände av hårfina skillnader (Törrönen & Simonen (2015). 

 

3.3. Influencers roll i samhället 

Som nämns tidigare, har influencers möjligheten att påverka följares beteenden, beslut och 

åsikter då de upplevs mer genuina än både kändisar och företag (De Veirman et al., 2017). 

Nedan beskrivs två studier som pekar på influencers ledande roll i samhället. 

Rinka och Pratt (2018) lät 30 studenter i Kina utföra en undersökning för att ta reda på hur 

influencers på sociala medier påverkar deltagarna när det gäller turism, resmål och intentioner 

att besöka vissa platser. Forskarna hade teorin Self-Congruity Theory som utgångspunkt, som 

fokuserar på konsumenters uppfattning av ett varumärke i jämförelse med deras självbild. 

Undersökningens deltagare fick lista influencers som de gillar och inte gillar, förklara vilken 

bild de hade av dem samt förknippa dem med olika resmål. Deltagarna fick vidare räkna upp 

några resmål som de ansåg vara traditionella och moderna samt titta på några reklambilder i 

vilka influencers på olika destinationer syntes (Rinka & Pratt, 2018). 

Resultatet från undersökningen visar att ju högre överensstämmelse som en följare finner 

mellan sin egen idealiska självbild och den bild som följaren uppfattar hos influencern, desto 

större är sannolikheten att följaren väljer att besöka de destinationer som influencern besöker 

och tipsar om. Påverkan som influencers har på sina följare i detta fall är, till och med, 

signifikant. Forskarna menar att företag som anlitar influencers för att marknadsföra deras 

resor och turismrelaterade produkter, uppnår högre försäljningssiffror (Rinka & Pratt, 2018). 

Något som också påvisar hur influencers kan påverka sina följares beteenden, är genom bilder 

där influencers visar upp dagens outfit med hashtags som #klarraootd. Denna hashtag grundar 

sig i hashtagen och numera även genren #OOTD, som står för Outfit of the Day, och är ett 

exempel på en hashtag som influencern @klarra skapade efter att #OOTD utsattes för spam i 

form av otaliga bilder. Det är inte ovanligt att följare, som ser upp till klädesvarumärken och 

influencers samt deras modeval och livsstil, härmar influencers genom att modellera efter de 

bilder som influencers publicerat. Följare som på detta vis försöker bete sig likt influencers 

och skapa synlighet i den digitala världen, använder också #OOTD-relaterade hashtags som 

influencers format. Följarna republicerar dessutom bilder som influencers tidigare lagt upp. 

Detta visar forskaren Abidin (2016), som undersökte fenomenet genom att intervjua tre 
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influencers och tolv följare samt avkoda innehåll som publicerats på Instagram mellan januari 

2015 och april 2016. Forskningen hade en Grounded Theory-inriktning (Abidin, 2016). 

 

3.4. Mitt bidrag 

Hittills har forskare undersökt alkoholrelaterade bild- och textinlägg som kan hittas såväl på 

sociala medier som i traditionella medier och TV-serier. Dessutom visar forskning att alkohol 

inte bara är en dryck som används vid fest och vardag. Snarare fungerar alkoholen, som del av 

människors livsstil, som både en dryck och ett expertisämne som kan bidra till status, 

exklusivitet och karriär. Tidigare forskning kring alkoholrelaterde inlägg på sociala medier 

existerar. Liknande inlägg som publicerats av inflytelserika personer som influencers är dock 

outforskade. Med min undersökning vill jag därför bidra till att fylla den forskningslucka som 

finns samt öka förståelsen för och teoretisera synen på alkoholen som fenomen i vår digitala 

värld. Min forskning syftar inte till att studera hur influencers kan påverka sina följare i fråga 

om alkohol – att influencers spelar en stor roll och kan påverka sina följare visar redan 

tidigare forskning. Vad min forskning syftar åt, är att ta reda på vilken alkoholrelaterad livsstil 

som influencers förmedlar via Instagram. Vidare avser studien att undersöka vilken bild av 

alkohol som förmedlas genom influencers publiceringar och om alkoholen symboliserar 

exempelvis status. 
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4. Teoretiskt ramverk 

Den här studien har Bourdieus idéer om hur makteliter formas och framställs genom sociala 

rum, habitus och kapital som teoretisk utgångspunkt. Kapitlet redogör för teorin samt de mest 

centrala begreppen. Dessutom används semiotiken som teoretisk grund och presenteras 

närmare i kapitlet. 

 

4.1. Bourdieu om sociala rum, habitus och kapital 

Pierre Bourdieu föddes år 1930 och dog år 2002. Han var en fransk kulturantroprolog, 

sociolog och samhällsdebattör som i sitt liv hann publicera många kända verk efter att ha 

kartlagt olika samhällsklassers sätt att leva och föra (Pierre Bourdieu, u.å.). I exempelvis 

bondesamhället i Algeriet kunde han se att invånarna hade en speciell uppsättning sociala och 

kulturella beteenderegler, så som handlingsmönster, vanor och inställningar till världen 

(Gripsrud, 2011). Mest känd blev Bourdieu efter sina analyser av Frankrikes 

utbildningsväsende, ur vilka han utvecklade teorin om sociala rum, habitus och kapital, som 

denna studie använder som teoretisk utgångspunkt. Teorin är viktig för att förstå hur 

makteliter kan bli till samt hur dörrar till karriärer kan öppnas och slutas (Pierre Bourdieu, 

u.å.). 

 

4.1.1. Sociala rum 

Bourdieu menar att människor ingår i osynliga realiteter vid namn sociala rum. De sociala 

rummen skapas genom att människor har liknande sociala positioner eller klasser, liknande 

tillgångar alternativt liknande smakpreferenser eller praktiker. Exempelvis ingår 

gymnasielärare i ett socialt rum medan jordbrukare ingår i ett annat; de som spelar golf, 

dricker whisky eller tycker om fiske skapar andra separata sociala rum; och de som äger 

fritidshus eller unika konstverk har sina tillgångar gemensamt i ytterligare sociala rum. 

Människor ingår inte i endast ett socialt rum utan har alltid flera sociala rum att förhålla sig 

till vid samma tidpunkt (Bourdieu, 1999). 
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4.1.2. Habitus 

Bourdieu (1999) pekar på att varje socialt rum har en sorts habitus som människorna inom det 

sociala rummet delar. Sociala rum och habitus särskiljer sig således från andra sociala rum 

och habitus. Med en habitus menas en enhetlig, kulturell livsstil som innefattar en uppsättning 

tankesätt, smaker, aktiviteter, sätt att föra sig och andra praktiker. Även tillgångar, språk och 

personer i ett kontaktnät kan tillhöra ett socialt rums habitus (Bourdieu, 1999; Pierre 

Bourdieu, u.å.). Habitus kan gälla både vad personer i ett visst socialt rum äter och i synnerhet 

hur de äter den; vad de säger och hur de uttrycker det; och vilken sport de ägnar sig åt och hur 

de utför sporten. Det handlar med andra ord om både praktiker och praktikprinciper 

(Bourdieu, 1999). Denna gemensamma livsstil får människor genom de erfarenheter och det 

liv de levt under särskilda sociala villkor. Habitus är en produkt som präglas av människors 

bakgrund och uppväxt. Samtidigt är den aldrig helt färdigutvecklad utan formas och 

omformas genom nya erfarenheter, utbildning, yrkesliv och andra sociala normer (Gripsrud, 

2011). 

Habitus är relativa, det vill säga att de yppar sig först när de jämförs med någon annan eller 

något annat (Gripsrud, 2011). De skapar således skillnader och likheter och delar vidare in 

vad som anses vara bra och dåligt, elegant och billigt samt gott och ont. Människor med 

samma sociala positioner skapar inte bara skillnader genom sina habitus, utan återskapar och 

bevarar dem på samma gång. Dock poängterar Bourdieu att alla människor inte tycker samma 

och att skillnader varierar – en möbel som anses vara smaklös i det ena sociala rummet och 

habitusen, kan vara smakfull i någon annans ögon (Bourdieu, 1999). 

 

4.1.3. Kapital 

Det tredje begreppet heter kapital. Kapital kan hos vissa föra tankarna till ekonomi men det är 

inte vad Bourdieu enbart avser med begreppet, menar Park (2014). Enligt Bourdieus 

definition är kapital något som innehar ett värde och som kan anta olika former. Vidare ger 

olika typer av kapital olika sorters makt, som definierar möjligheterna till framgång i olika 

sociala rum. Det är alltså vanligt att människor besitter likadana kapital om de tillhör samma 

sociala rum (Park, 2014). Följande fyra kapital, alla hämtade från Park (2014), är centrala för 

studien:  
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Kulturellt kapital:  Den typ av kapital som har haft störst betydelse och inflytelse bland de 

olika kapitalen, är det kulturella kapitalet. Det kan handla om: kulturella 

objekt som böcker, tavlor, instrument och ordlexikon; institutionella och 

utbildningsmässiga kvalifikationer; eller förkroppsligade kapital som är 

långvariga och existerar genom kropp och sinne. 

Socialt kapital:  Att tillhöra en grupp, ett socialt nätverk eller ett medlemskap är det som 

sociala kapital innebär. De som besitter ett socialt kapital har en 

anknytning till vissa, speciella människor och kan via detta kapital gagna 

materiella såväl som symboliska fördelar. Med materiella fördelar menas 

alla typer av tjänster och produkter som kan fås genom en relation. 

Symboliska fördelar innebär att bara känna en särskild person, kan inge 

ett speciellt värde. 

Symboliskt kapital: Det symboliska kapitalet har sitt ursprung i Bourdieus intresse för 

språkets makt och idéer kring kommunikation. Inom ramarna för detta 

kapital hittas människor som behärskar specifika språkliga koder och 

begagnar vissa språkbruk. De har dessutom en övertygande makt att 

skapa uppmärksamhet och få andra människor att hålla med om det som 

de säger. För att en publik ska uppmärksamma och hålla med de språkligt 

intelligenta personerna, krävs det dock att publiken samtycker till deras 

auktoritet. Symboliskt kapital kan också anskaffas bara genom att synas i 

olika medier, intervjuer eller nyheter. 

Ekonomiskt kapital: Bourdieu anser att det ekonomiska kapitalet är roten till alla sorters 

kapital. Han definierar begreppet som den typ av kapital som direkt kan 

omvandlas till pengar och som alltså inte kan konverteras till ett 

kulturellt, socialt eller symboliskt kapital, åtminstone inte omedelbart. 

Någon som äger dyra egendomar och/eller marker kan också tillskrivas 

ett ekonomiskt kapital. 

 

Skillnaderna och de speciella kännetecknen hos de olika samhällsklasserna eller sociala 

rummen, habitusen och kapitalen formar och reproducerar olika makteliter. Vidare underlättar 

eller försvårar detta för människor att nå karriär (Pierre Bourdieu, u.å.). 
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4.2. Semiotik 

Semiotik är det samma som teckenlära och teckenvetenskap, där semeion betyder tecken, 

”något som står för något”. Ett tecken kan till exempel vara en bokstav, ett ord, ett streck eller 

en bild. Semiotiken har funnits ända sedan antiken, har genom sin tid formats och fått flera 

olika begrepp och inriktningar samt fungerar som både en teori och en metod. Inom läran 

finns några teckenbegrepp som har betydelse för studien: denotation och konnotation, som är 

del av Roland Barthes modell för semiotisk bildanalys (Gripsrud, 2011; Hansen & Machin, 

2013; Kjørup, 2009). 

 

Denotation: För att förstå ett innehåll eller en text, uppfattar och tolkar vi det vi ser på 

med hjälp av olika betydelsenivåer. Den första betydelsenivån kallas 

denotation och är en texts direkta betydelse, det som vi faktiskt ser 

(Gripsrud, 2011).  

Konnotation:  Konnotation betyder bokstavligen medbetydelse och utgör en texts andra 

betydelsenivå, där vi förknippar något med den denotation vi ser och 

alltså är textens indirekta betydelse. Konnotationer är kulturellt betingade 

associationer som således delas inom olika kulturer (Gripsrud, 2011). Till 

exempel kan ett foto med en midsommarstång denotera just en 

midsommarstång, och ha konnotationer som midsommar, sill och snaps. 

 

Begreppen deltagare, objekt och miljö, hämtade från Hansen och Machin (2013), är också 

viktiga för att kunna utföra undersökningen: 

 

Deltagare: Den person eller de personer som syns på en bild kallas deltagare. Det 

går att avläsa information om deltagare genom att titta närmare på sådant 

som poser och blickar. I denna studie är det dock av större intresse att 

titta på om det förekommer en deltagare, flera deltagare som separata 

individer eller flera deltagare i en gemensam grupp. Om exempelvis flera 

deltagare bär liknande kläder, tillhör de sannolikt samma grupp och kan 

kategoriseras. Kategorisering av deltagare innebär att deltagare som 
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liknar eller skiljer sig från varandra – antingen kulturellt, biologiskt eller 

en kombination av dem båda – placeras i olika grupper. Slutligen kan det 

förekomma bilder där deltagare inte är representerade över huvud taget, 

där fokuset ligger på något annat. 

Objekt:  För att förstå vad en bild konnoterar, när det inte finns någon vetskap om 

deltagaren eller deltagarna som syns eller när inga deltagare syns i 

bilden, kan olika objekt säga något om bilden. Objekt, så som en laptop, 

en surfplatta eller en PC, hjälper läsaren att tolka till exempel hur en 

deltagare bor, vilket jobb deltagaren har eller vilken identitet deltagaren 

kan tänkas ha. Även kläder och skor är objekt. Lika viktiga som objekt 

som syns, är objekt som inte syns. Vid osäkerhet kring vad ett objekt kan 

tänkas betyda eller hur viktigt det är för tolkningen av bildens 

konnotation, går det att föreställa sig ett annat objekt på denna plats. 

Objekt kan skapa olika effekter beroende på om de exempelvis sätts i 

fokus eller inte, överlappar eller döljs av andra objekt, bär speciella 

färger, lyses upp, är onormalt stora eller har en liten storlek. 

Miljö: Beroende på vilken miljö eller omgivning som ett fotografi är taget i, kan 

olika effekter och konnotationer frambringas. Exempel på miljöer är 

naturvyer, arbetsplatser, stadsbyggnader och på olika sätt inredda hem. 

Bilder kan också vara dekontextualiserade, vilket betyder att någon 

faktiskt miljö eller omgivning inte är synlig på bilden. Liksom objekt, går 

det att föreställa sig en annan miljö om budskapet inte förstås. 

 

4.3. Samspelet mellan bild och text 

Eftersom bild och skriftlig text talar två olika språk, säger olika saker och således fungerar på 

olika sätt, undersöks samspelet dem emellan i denna studie. Människor berörs av en bild 

närapå så fort de ser den och påverkar människor på ett djupare plan än en text. Däremot 

sveper ögat snabbare över en bild än en text eftersom läsprocessen tar längre tid. Bild och text 

kompletterar således varandra – bilden skyndar på texten och texten bromsar samtidigt upp 

bilden, vilket skapar ett effektfullt budskap tack vare samspelet (Bergström, 2015).  
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Bilder och texter kan vidare bära på såväl manifesta som latenta budskap. Manifesta budskap 

kan utläsas mer eller mindre direkt medan latenta budskap är mer svårtolkade där det som 

döljs bakom ytan kan utläsas mellan raderna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Det finns självklara samspel då bild och text säger samma sak medan det emellanåt 

kan vara tvärtom. Följande samspel, samtliga hämtade från Bergström (2015), är möjliga: 

 

Harmoni:  Vid harmoni säger bild och text samma sak, vilket är bra i 

utbildningssammanhang, manualer och liknande. 

Hyperharmoni: Hyperharmoni påminner om harmoni men här är samspelet snarare 

övertydligt, vilket gör att mottagaren blir uttråkad och irriterad. 

Disharmoni: Disharmoni är en annan form av samspel där mottagaren får pussla ihop 

bild och text för att hitta det underliggande budskapet – bild och text 

säger olika saker på ett aktiverande och lockande sätt. 

Extrem disharmoni: Vid så kallad extrem disharmoni är avståndet mellan bilden och texten så 

stort att de motsäger varandra, vilket leder till att mottagaren förvirras 

och kommunikationen samt budskapet går förlorade. 

 

4.4. Sammanfattning 

Studien utgår från Bourdieus teori gällande sociala rum, habitus och kapital. För att kunna 

analysera influencers alkoholrelaterade livsstil, används Bourdieus idéer, teorin och metoden 

semiotik samt samspelet mellan bild och text. De tillhörande begreppen denotation, 

konnotation, deltagare, objekt och miljö är viktiga för att kunna utföra undersökningen.  
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5. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel redogörs för studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

5.1. Problemformulering 

I dag är alkohol en socialt accepterad dryck som dricks till såväl vardags som fest (Sigridsson, 

2005). På samma gång är det ingen hemlighet att alkoholen kan bidra till problem som 

trafikolyckor, alkoholberoende, sjukdomar, bråk och rättsliga följder. Alkohol är dessutom 

inte bara en dryck utan fungerar även som en status- och klassmarkör som kan bana väg för 

karriär (Järvinen et al., 2014). Den är del av människors livsstil, där den svenska befolkningen 

går åt en mer tillåtande riktning rörande attityden till alkoholberusning. Unga i åldern 16–24 

år har en mer tillåtande attityd till både berusningsdrickande och vardagsdrickande (Hagman, 

2018).  

De sociala medierna, där den sociala bildplattformen Instagram hittas och är det näst mest 

populära sociala nätverket, integreras allt mer i våra liv och unga i åldern 12–25 år är de som 

spenderar mest tid på sociala nätverk (Davidsson et al., 2018). På de sociala medierna hittas 

influencers som i dag upplevs mer trovärdiga, pålitliga och nära sina följare än både 

företagsvarumärken och kändisar. De har därför möjlighet att påverka sin stora skara följares 

åsikter, beteenden och beslut (De Veirman et al., 2017). I ett samhälle där inflytelserika 

influencers och alkohol liksom Instagram spelar stor roll, är det av intresse att undersöka hur 

influencers kommunicerar kring alkohol på Instagram. Att de konsumerar alkohol är inte 

intressant i sig, utan att de publicerar inlägg med alkohol och hur inläggen vinklas. Vidare är 

det intressant att studera vilken bild av alkohol influencers förmedlar, vilken alkoholrelaterad 

livsstil influencers har samt vad alkoholen symboliserar. 

 

5.2. Syfte 

Då tidigare forskning kring alkoholrelaterade inlägg på sociala medier publicerade av 

inflytelserika personer saknas, undersöker den här studien hur kommunikationen kring 

alkohol ser ut i alkoholrelaterat bild- och textmaterial som 15 svenska influencers publicerat 

på Instagram. Vidare undersöker den vilken livsstil och bild av alkohol som förmedlas genom 
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dessa influencers. Studien syftar till att öka förståelsen för och teoretisera synen på alkohol 

som fenomen i en digital värld. 

 

5.3. Frågeställningar 

Studien har som mål att besvara följande frågeställningar. Den första frågeställningen är 

övergripande medan de fyra frågeställningarna som hittas undertill utgör grundstenar för att få 

svar på den övergripande frågeställningen.  

 

• Hur kommunicerar svenska influencers på Instagram kring alkohol? 

 Inom vilka sammanhang och miljöer förekommer alkoholinnehåll? 

 Vilken livsstil kopplad till alkohol förmedlar influencers och vad symboliserar 

alkoholen? 

 Vilka kapital påvisar analysobjekten att influencers innehar? 

 Kopplas den bild av alkohol som förmedlas till positiva eller negativa 

budskap? 
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6. Material och metod 

I det här kapitlet introduceras det material som utgör studiens analysobjekt samt hur urvalet 

och insamlingsmetoden sett ut. Vidare presenteras analysredskapet kvalitativ textanalys, en 

analysmodell, begrepp som används vid tolkning av materialet och sist en metodreflektion. 

 

6.1. Material 

Det som utgör studiens analysobjekt och material är bild- och filmmaterial med tillhörande 

captions hämtade från 15 svenska influencers Instagram-flöden (se de fetmarkerade namnen i 

bilaga 1 och bildförteckning i bilaga 2). Trots att Instagram-användare i dag tittar mer på 

Instagram-händelser1 än vad de tittar på bildmaterial som läggs upp i flödet (Kärrberg & 

Laapotti, 2018, 19 oktober), studeras de bilder/filmer som finns kvar i flödet. Detta görs för 

att kunna uppnå en högre tillförlitlighet där det som undersöks faktiskt finns kvar på 

Instagram och kan undersökas igen (Esaiasson et al., 2012). Allt det bild- och filmmaterial 

som innehåller alkohol och deras tillhörande captions studeras. Publiceringar från månaderna 

april, maj, juni, juli, augusti och september 2018 tas i bruk. 

 

6.1.1. Urval och insamlingsmetod 

Influencers som ingår i studien 

För att uppnå en något högre grad av objektivitet och inte utgå från influencers som jag anser 

är kända, används listor som olika medier tagit fram. I listorna hittas svenska influencers och 

deras inkomst (Björkman, 2018; Blanco, 2017; Eklöf, 2018; Lund, 2016; Nilsson, 2018; 

Törner, 2018), vilka läggs samman till en enda lista. Den ihoplagda listan består då av 31 

influencers. Klädföretaget NA-KD läggs också till listan, vilket resulterar i en lista på 

sammanlagt 32 namn (se bilaga 1). NA-KD används i studien då företaget dels är den 

internetbutik som har flest följare på Instagram i Sverige (Andersen, 2018), dels jobbar hårt 

med strategin att använda just influencers för att nå sina kunder (Boström, 2018).  

                                                
1 Instagram-händelser är bilder och filmer som publiceras på Instagram och finns tillgängliga i 24 timmar innan 

de försvinner. Händelserna kallas också stories. Bilder och filmer som å andra sidan publiceras i ett Instagram-

flöde, finns kvar så länge inte ägaren av Instagram-kontot raderar dem.  
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Efter att listan har tagits fram, tas det reda på vad dessa 32 influencers, inklusive klädföretaget 

NA-KD, har för namn på sina Instagram-konton samt hur många följare respektive konto har. 

Kontona rangordnas sedan i storleksordning från flest till minst följare för att slutligen ha en 

komplett lista som kan användas i studien. Att studera influencers med ett stort antal följare är 

intressant eftersom dessa influencers når ut till många människor.  

 

Teoretisk mättnad 

En teoretisk mättnad är eftersträvansvärt i undersökningen. Med det menas att samla in 

tillräckligt mycket material samt hitta alla tillämpliga förhållningssätt och indelningsgrupper 

för att kunna generalisera resultaten (Esaiasson et al., 2012). Ett Instagram-flöde undersöks i 

taget, där denna undersökning går ut på att se om influencern publicerat någon bild eller film 

där alkohol syns. Om sådana bilder finns med, används influencerns bildmaterial i studien. 

Om alkoholrelaterat bildmaterial inte existerar, utesluts influencerns bilder, filmer och 

captions från studien. Dessa undersökningar genomförs tills det går att tala om en teoretisk 

mättnad. Sammanlagt ingår 15 influencers bildmaterial i studien och dessa influencers har 

mellan 400 000 och 5,3 miljoner följare (se de fetmarkerade namnen i bilaga 1).  

 

Bildmaterial från april till september 2018 

Det som utgör studiens analysmaterial, är allt det alkoholrelaterade material som dessa 15 

influencers har lagt upp under ett halvår. Halvåret sträcker sig från och med 1 april till och 

med 30 september år 2018. Anledningen till att den valda perioden används, är på grund av att 

försäljningen och konsumtionen av alkohol är som högst under sommarmånaderna (Mellgren, 

2016). Varför även april och september tas i anspråk, är för att i analysmaterialet få en större 

bredd och inkludera något som inte har att göra med sommar och ledighet.  

 

6.2. Kvalitativ textanalys som metod 

Studien utgår från en kvalitativ textanalys. Vid en sådan analys undersöks innehållet i en text 

– som kan utgöras av både en bild, en film och en skrift – där det dolda lyfts till ytan 

(Esaiasson et al., 2012). Metoden appliceras på denna studie för att kunna hitta och förstå vad 
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influencers förmedlar med sina alkoholrelaterade inlägg – vad symboliserar alkoholen och 

vilka sociala rum, habitus och kapital kan influencers tillskrivas?  

Det finns två tillvägagångssätt vid en kvalitativ textanalys: det första sättet är att kritiskt 

granska texten och det andra att systematisera det som texten innehåller. Denna undersökning 

utgår från att systematisera innehållet och mer specifikt att tolka materialet och hitta 

kopplingar mellan det. Därefter klassificeras och sammanfattas materialet i rubriker, vilka 

presenteras i kapitel 7 (Esaiasson et al., 2012). Rubrikerna, kategorierna och temana bestäms 

inte på förhand utan resulteras utifrån analysen. Dock är dessa inspirerade från tidigare 

forskning. 

 

6.2.1. Analysmodell 

Vid tolkning gäller det att utifrån sin frågeställning djupdyka i det material som ska 

analyseras för att begripa vad det säger (Esaiasson et al., 2012). Semiotik, som presenteras i 

kapitel 4.2, fungerar som både en teori och en metod och används i denna studie som just 

båda (Kjørup, 2009). För att analysera och förstå det material som undersökningen innefattar 

samt få svar på studiens frågeställningar, används nedanstående analysmodell. Modellen är 

sprungen ur denna studie, förklarar hur de teoretiska ramverken tillämpas och visar på hur 

kategoriseringar och tematiseringar görs. Aktiviteterna presenteras i kronologisk ordning men 

då en teoretisk mättnad eftersträvs sker aktiviteterna i viss mån parallellt. 

 

 

Steg 

 

 

Aktivitet 

 

 

1 

 

Influencers Instagram-flöden gås igenom för att hitta studiens bildmaterial: 

 

Genom att kolla igenom de bilder som den första influencern i listan (bilaga 1) har publicerat på 

Instagram under den valda perioden, undersöks om några alkoholrelaterade bilder och/eller 

filmer förekommer. Om sådana förekommer, fetmarkeras influencerns namn i listan och 

bilderna/filmerna samt tillhörande captions sparas som skärmdumpar. 

 

Om några alkoholrelaterade bilder/filmer inte förekommer, utesluts influencerns Instagram-

flöde ur studien. I stället undersöks den influencer som kommer näst i listan. 
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2 

 

Bildmaterialet undersöks och analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalys, semiotik och 

Bourdieus teori: 

 

Följande analysfrågor besvaras genom att undersöka bildmaterialet – captions inkluderas inte i 

detta steg. 

 

1. Vad denoterar bilderna/filmerna? Vilka objekt och deltagare syns i materialet? 

2. Vad konnoterar innehållet i bilderna/filmerna? Vilka miljöer förekommer? 

3. Vad konnoterar de olika objekten, deltagarna och miljöerna tillsammans? Hur framställs 

alkoholen och vad symboliserar den? 

4. Vilka kapital framträder ur tolkningen av bilderna/filmerna? 

5. Vilka sociala rum framträder ur tolkningen av bilderna/filmerna? 

6. Vilka habitus framträder ur tolkningen av bilderna/filmerna? Vilken alkoholrelaterad livsstil 

upplevs influencers ha? 

 

 

3 

 

Bildmaterialet systematiseras och klassificeras i kategorier:  

 

En kategorisering görs, som avser att placera bildmaterialet i olika kategorier baserade på 

vilket fokus och vilken placering i bild alkoholen har. Kategorierna har inspiration från 

tidigare forskning, i synnerhet från Hendriks et al. (2018) som bland annat såg kategorin 

”alcohol-in-background”. Eftersom bildmaterialets captions inte påverkar vilken placering i 

bild alkoholen har, inkluderas inte captions i kategoriseringen. De bilder/filmer som har en typ 

av koppling skapar en kategori, medan andra bilder/filmer med en annan typ av koppling 

skapar en annan kategori, och så vidare (Esaiasson et al., 2012). 

 

 

4 

 

Samspelet mellan bilderna/filmerna och deras tillhörande captions undersöks och analyseras 

med hjälp av en kvalitativ textanalys, semiotik och Bourdieus teori: 

 

Analysfrågorna i steg 2 besvaras än en gång men denna gång genom att undersöka samspelet 

mellan bilderna/filmerna och deras tillhörande captions. Meningar, ord, hashtags och emojis 

ingår i denna analys. 

 

 

5 

 

Bildmaterialet systematiseras och klassificeras i teman:  

 

En tematisering görs. Bildmaterialet placeras i olika teman baserade på vad alkoholen, i 

samspelet mellan bild och caption, symboliserar och hur den framställs. Temana har 

inspiration från tidigare forskning, i synnerhet från Törrönen och Simonen (2015) som såg att 

alkohol bland annat symboliserade status, ohälsa och vardagsflykt. Bilder/filmer som har olika 

kopplingar skapar olika teman (Esaiasson et al., 2012). 

 

 

6 

 

Steg 1–5 upprepas tills det går att tala om en teoretisk mättnad: 

 

När en teoretisk mättnad är uppnådd går det att tala om mer övergripande resultat och svar, 

dels på frågorna i steg 2 och dels på studiens frågeställningar.  
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Bildmaterial som innehåller tomma vinglas eller dylikt som exempelvis verkar vara del av en 

dukning, används inte i studien då någon faktisk dryck inte är synlig. Det bild- och 

filmmaterial som ingår i studien, är material som på något vis ser ut att innehålla alkohol. 

Exempelvis inkluderas bildmaterial där öl- eller ciderburkar, vinflaskor, vinglas, ölglas 

och/eller shotglas syns, där glasen och flaskorna har ett innehåll som liknar eller påminner om 

alkohol.  

 

6.3. Metodreflektion 

I dag är det vanligt förekommande att människor dricker vatten, juice, läsk och andra drycker 

utan alkohol i, i glas som det traditionellt dricks alkohol ur. Till exempel serverar många 

restauranger vatten i vinglas, som enligt Svenska Akademiens Ordböcker är ett ”glas att 

dricka vin ur, vanligen på fot” (Vinglas, u.å.). Detta has i åtanke vid insamlingen av det 

material som utgör grunden för undersökningen och resultatet. Det är möjligt att antaganden 

som baseras på glasens innehåll, färgar resultaten och den övergripande tolkningen. 

Jag är dessutom medveten om att många stora influencers utelämnas med tanke på mitt val av 

insamlingsmetod. Det finns en uppsjö fler influencers än de som används i denna studie, men 

som tidigare nämns används listor, framtagna av medier, med influencers och vad de tjänar, 

för att utgå från något annat än mina egna preferenser. Genom att använda listorna och 

därefter ta reda på de faktiska följarsiffrorna på Instagram, ges ändå en god uppfattning om att 

de är (stora) influencers.  

Alla människor har en förståelsehoristont – det vill säga tidigare kunskaper, erfarenheter, 

attityder, åsikter och viljor, vilka kan vara såväl medvetna som omedvetna. När något 

analyseras och tolkas, får det således mening när innehållet i texten möter tolkarens 

förståelsehoristont (Gripsrud, 2011). Att frångå sin försteålsehorisont är närmare omöjligt och 

jag är, sammanfattningsvis, inte helt objektiv i min undersökning. Jag tar mig an 

undersökningen med kännedom om olika alkoholrealetarde varumärken och tillåter mig själv 

att bestämma vad olika objekt, miljöer, deltagare, bilder och skriftliga texter konnoterer, till 

exempel. Dock är jag medveten om att människor tolkar en och samma text på olika sätt, 

eftersom de har olika förståelsehorisonter, och att skeptiker är kritiska till kvalitativa 

textanalyser på grund av detta (Esaiasson et al., 2012). De slutsatser som dras kan vara 

felaktiga då studien är av kvalitativ art där jag som ensam person analyserar materialet. 
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7. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras analyser och resultat rörande det alkoholrelaterade bildmaterialet. 

Totalt utgår studien från 182 bilder/filmer, med tillhörande captions, som hittas i 15 

influencers Instagram-flöden (se bildförteckning i bilaga 2). Kapitlet består av två större 

delkapitel. I det första delkapitlet analyseras bildmaterialet och kategoriseras. Alkoholens 

placering och fokus i bild – så som ett ölglas på ett bord eller vinflaskor på en hylla på en 

restaurang – avgör denna kategorisering. Captions ingår inte i kategoriseringen. I det andra 

delkapitlet redovisas analyser och resultat gällande samspelet mellan bilder och captions, som 

delas upp i teman. Vad alkoholen symboliserar och i vilka sammanhang den dricks är det 

centrala i dessa teman. Analysen resulterar i totalt fem kategorier och sju teman, där några 

kategorier och teman har inspiration från tidigare forskning.  

I varje kategori och tema finns tre skärmdumpar, med bild och caption, som utgör exempel för 

respektive kategori och tema. Det bör understrykas att dessa tre exempel endast är just 

exempel och att fler denotationer och konntationer, som inte hittas i exempelbilderna, 

presenteras i varje kategori och tema. Till exempel, förklaras det i kategori 2, ”alkohol i 

fokus”, att provrum- och bilmiljöer förekommer. Dessa två miljöer syns inte i de tre 

exempelbilderna men förekommer inom kategorin. De tolkningar som görs i respektive 

kategori och tema är många och således inte specifikt kopplade till exempelbilderna. Alla 

exempelbilder finns tillgängliga i ett större format i studien (se bilaga 3). 

 

7.1. Bild/film – alkoholens placering 

Nedan introduceras fem kategorier där alkoholens placering i bild är i fokus. Bildmaterialets 

captions är inte aktuella i dessa. Alla 182 bilder/filmer ligger till grund för kategorierna: 

 

• Kategori 1: Alkohol och mat i fokus 

• Kategori 2: Alkohol i fokus 

• Kategori 3: En deltagare som dricker alkohol 

• Kategori 4: Två eller flera deltagare som dricker alkohol 

• Kategori 5: Alkohol i bakgrunden 
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7.1.1. Kategori 1: Alkohol och mat i fokus 

Inom den första kategorin syns inga deltagare i bildmaterialet. 

Åtminstone syns inga hela deltagare, utan endast kroppsdelar som 

ben, fötter, armar, händer och överdelar men inga ansikten. 

Bildmaterialet denoterar objekt som tallrikar, fat, bestick, 

champagneglas, vinglas innehållande rött eller vitt vin, öl- och 

vinflaskor, vinkylare, vattenglas, vattenkaraffer, menyer, salt- och 

pepparkvarnar, brödkorgar, servetter, små såsbyttor och stora 

serveringsfat. På vissa tallrikar går att se logotyper. Bildmaterialet 

denoterar också mat som avokadomackor, sushi, pizza, sallader, 

pasta, fisk, skaldjur, pocherade ägg, pommes frites, mozzarella 

varvad med tomat och färsk basilika, uppskuret bröd, charkuterier 

och tårtor. Maten ser dessutom ut att vara fint upplagd, vilket är 

typiskt på restaurang. Vaser med blommor, ljuslyktor, 

solglasögon, märkesväskor samt stolar och bord är ytterligare 

objekt som bildmaterialet denoterar. Alla objekt är inte med på 

alla bilder/filmer utan är snarare typiska objekt som existerar 

inom kategorin. 

När det kommer till miljöer är det vanligast att bilderna 

konnoterar någon restaurang eller uteservering. Detta förstås via 

alla de objekt som syns tillsammans. Enstaka bilder ser ut att vara 

tagna i en hemmamiljö, som vid ett köksbord eller i en trädgård, 

eftersom objekt som take away-boxar och buskar då syns. Att ha 

råd att äta och dricka alkohol på restaurang innebär en exklusivitet för vissa – allt som oftast 

är det är dyrare att äta sin frukost, lunch eller middag på en restaurang än att tillaga sin egen 

mat. Att äta på restaurang är förvisso något som Medelsvensson har råd att göra, men då 

bildmaterialet inom kategorin är omfattande ges en bild av att influencerns äter ute flera 

gånger om dagen. Snabbmaten från McDonald’s på bild 3 ses heller kanske inte som en 

exklusivitet utan snarare som en sorts lågstatus- eller fyllemat. Dock syns kinesiska tecken på 

kartongen, vilka konnoterar att influencern är på resande fot, vilket i sig kostar pengar. 

Bildmaterialet kan därför påvisa någon form av ekonomiskt kapital och att influencers har 

mycket pengar. Viner och mat som sushi, musslor, ostron och andra skaldjur, uppskattas 
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heller inte av alla, varför det kan indikera ett kulturellt kapital. Det är vanligt att bilderna 

består av mat och dryck för fler än en person, vilket tyder på att influencers har ett socialt 

kapital. Att de inte äter och dricker hemma utan på restaurang, visar framför allt hur och var 

de förtär sin mat och dryck (på restaurang) men också vilken typ av mat och dryck de 

konsumerar (mat gjord av kockar vilken serveras tillsammans med vin). Detta kan tillskrivas 

deras livsstil och habitus. 
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7.1.2. Kategori 2: Alkohol i fokus 

Liksom kategori 1, finns inga hela deltagare på bilderna som 

faller inom denna kategori utan endast kroppsdelar. I stället finns 

det många olika objekt och miljöer inom denna kategori, där 

alkohol är i fokus. De flesta bilderna denoterar objekt som 

vinglas med vin, cocktailglas, champagneglas, hav eller annan 

form av vatten, parasoller, solstolar, blå himmel, grönska och 

vyer där flera byggnader och/eller natur syns. Det finns 

människor som bor i varma länder, men framför allt konnoterar 

detta att bilderna är tagna på semesterorter i miljöer där hav och 

strand finns nära (som i bild 4).  

Restaurang- och uteserveringsmiljön konnoteras då objekt som 

vin- och cocktailglas, vaser med blommor, flera bord och stolar, 

stora krukor med basilika, märkesväskor och solglasögon syns. 

Ett långbord uppdukat med tallrikar, bestick, flera sorters glas, 

blombuketter, tygservetter och vinflaskor kan också sägas 

tillhöra restaurangmiljön, där flera barstolar på rad syns därtill. 

Ytterligare miljöer som konnoteras inom kategorin är: 

arbetsplatsmiljö på grund av att objekten dator, papper och väska 

förekommer i bakgrunden; bil då champagne, champagneglas, 

bilsäten, panel med knappar och fläkt, dryckeshållare och armen 

på en chaufför syns; provrum med spegel, champagneglas, två 

par märkesklackskor och en skolåda; samt hemmamiljö eftersom 

det bland annat går att se en slarvig hög med tidningar, tyg som inte är vikt, flaskor som vält 

omkull, tavlor och läppstift med locket avtaget (som i bild 5).  

Att dricka på semesterorter, restauranger och uteserveringar samt i bilar och provrum tyder än 

en gång på att influencers har ett ekonomiskt kapital. Miljöerna konnoterar att det krävs 

pengar för att resa till semesterorten, dricka alkohol på restaurangen och befinna sig i bilen 

som serverar champagne i vinkylare – och hur många dricker champagne medan de provar 

skor i ett provrum? Några få bilder består av endast ett glas alkohol men oftast syns två eller 

flera glas. Detta talar för att de har någon att konsumera drycken med och att de har ett socialt 
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kapital. När det gäller influencers livsstil och habitus, går det att säga att de dricker alkohol 

utan någon mat till och att de verkar dricka den var och när som helst.  
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7.1.3. Kategori 3: En deltagare som dricker alkohol 

I denna kategori hittas bilder där en deltagare syns dricka 

alkohol. Andra deltagare i bakgrunden och fler glas än ett är 

också synliga på en del bildmaterial, men fokus ligger ändå på en 

deltagare som konsumerar eller håller i någon form av alkohol. 

Precis som i kategori 2, är miljöerna som alkoholen framställs i 

flera. Också likt kategori 2, förekommer de flesta 

bilderna/filmerna i semestermiljöer samt restaurang- och 

uteserveringsmiljöer.  

Vanliga objekt som denoteras genom bildmaterialet är vinglas 

innehållande vin, cocktails, champagneglas med mousserande 

vin, hav, vatten, pooler, bryggor, palmer, blommor, parasoller, 

badlakan, solstolar och -soffor, kuddar, badkläder och fruktfat. 

Objekten konnoterar tillsammans en semestermiljö.  

Ytterligare vanligt förekommande objekt bland bilderna är 

vinglas, mat på tallrikar, oljebägare, tygservetter, salt- och 

pepparkvarn, flera bord och stolar, märkesväskor, vaser med 

blommor samt vackra vyer med kända och okända byggnader, 

grönska och hav. Därtill förekommer trevåningsfat, marmorbord, 

takkronor, sammetssoffor, kuddar, hängare för och med 

champagneglas och snacks. Objekten avslöjar att bildmaterialet är 

hämtat från restaurang- och uteserveringsmiljön. Vissa bilder 

påminner också om en hotellmiljö. 

Några bilder tillhör en hemmamiljö då det syns att deltagaren sitter i ett rum med en soffa, 

kuddar, tavlor och blommor. Deltagaren bär badrock, papiljotter eller ett badlakan i sitt hår 

och håller i ett glas rött vin. En annan sorts hemmamiljö är när deltagaren står på en altan eller 

under ett partytält, typiskt svensk natur syns och deltagaren har klänning och/eller 

midsommarkrans i sitt hår. Slutligen finns det några bilder som är helt dekontextualiserade. På 

dessa bilder syns bara en deltagare som håller i ett glas alkohol och inga andra objekt.  
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Åter igen går det att tala om ett ekonomiskt kapital. En stor del av bildmaterialet konnoterar 

lyx och exklusivitet i form av semestrar i andra länder, takkronor, hotellmiljöer samt måltider 

på restauranger där kända byggnader som Eiffeltornet syns. Deras habitus, livsstil och vanor 

berättar att alkohol konsumeras både med och utan mat samt att den kan drickas var som helst 

och ensam.  
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7.1.4. Kategori 4: Två eller flera deltagare som dricker alkohol 

Inom den fjärde kategorin är alkohol synlig tillsammans med två 

eller flera deltagare där det förstås att drycken tillhör just 

deltagarna eller någon/några av dem. Miljöerna som konnoteras 

genom objekten är fler än i de övriga kategorierna. 

Semestermiljöer är inte lika vanligt här utan bildmaterialet kan 

framför allt härledas till restaurang- och uteserveringsmiljöer 

samt hemmamiljöer. 

Inom restaurang- och uteserveringsmiljön, denoterar bilderna åter 

igen objekt som bord, stolar, tallrikar både med och utan mat, 

bestick, vinglas, vinkylare och brödkorgar. Även servetter, dukar, 

serveringskupor, glashängare, menyer, oljebägare, blommor, 

kryddkvarnar, spritflaskor i barer som syns i bakgrunden, 

ljuslyktor och soffor utgör delar i bildmaterialet. Bildmaterialet 

som tyder på en hemmamiljö äger rum såväl inom- som utomhus. 

Soffor, kuddar, soffbord, gardiner, tidningar, golvlampor, tavlor, 

fruktkorgar, ljuslyktor och växter är objekt som talar för TV- och 

vardagsrum. Smått stökiga köksöar, kyl, frys, vinglas och 

avslappnade kläder vittnar om kök. Objekt som tillsammans 

konnoterar hemmamiljö utomhus är gräsmattor, träd, buskar, 

utemöbler, studentkläder, partytält och grillar.  

Bildmaterial som denoterar kläder hängandes i klädställningar 

och hyllor med skor konnoterar klädbutiksmiljö. Då det 

förekommer ett mörker, DJ-bås, drinkar, röda ljussken på väggarna och flera deltagare, kan 

detta bildmaterial antas vara en nattklubbsmiljö. En form av festmiljö finns också 

representerad inom kategorin, då bildmaterialet denoterar utklädnader, stökiga bord och 

studentattribut. Inspelningsstudio är en ytterligare miljö, vilken konnoteras på grund av objekt 

som ljudpaneler, högtalare, kontorsstolar, en mängd fotografier på väggen, vattenflaskor, 

ölburkar och en deltagare som slappnar av genom att placera sitt ben på ett bord.  

Inom en festival- och eventmiljö hittas flera typer av objekt som konnoterar olika evenemang. 

Till exempel syns en stor folkmassa, Sverige-tröjor, en stor skärm och drinkar, vilka pekar på 

ett EM eller VM. Scenbelysning, flera små stånd med tälttak, ljusslingor som hänger från tak 
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till tak, folksamling och ölglas indikerar festival. Bildmaterial där objekt som stora kameror, 

mikrofoner, champagneflaskor och en bakgrund som täcks av samma logotyp flera gånger om 

denoteras, kan antas äga rum någonstans där intervjuer görs.  

Med tanke på att alla dessa bilder innehåller två eller flera deltagare, konnoteras framför allt 

ett socialt kapital i form av vänner och relationer. Deltagarna har någon eller några att umgås 

och konsumera alkohol med men också många olika platser som de kan umgås på. Som 

nämnts innehåller bilderna objekt som exklusiva serveringskupor och champagneflaskor. På 

samma gång befinner sig deltagarna i både restaurang-, event- och semestermiljöer samt 

inspelningsstudios. Detta visar liksom tidigare på ett ekonomiskt kapital. Det går att anta att 

deltagarna befinner sig inom samma sociala rum på de olika 

bilderna eftersom de ofta klär sig likadant, umgås med andra 

influencers och andra kända samt har råd och möjlighet att 

befinna sig på dessa platser. Det sociala rum som studiens 

influencers delar, märks framför allt av då de sociala medierna 

verkligen är en typ av socialt rum. Då antalet miljöer är fler i 

kategori 4 än i övriga kategorier, är det möjligt att själva miljön 

spelar mindre roll när influencers dricker alkohol med andra. Det 

verkar snarare vara deras familjer, vänner och partners – några att 

dela stunden med – som är det mest centrala i dessa situationer 

och som har med influencers livsstil och habitus att göra. 
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7.1.5. Kategori 5: Alkohol i bakgrunden 

I denna kategori visar bildmaterialet att influencers rör sig i 

miljöer där alkohol finns men att de nödvändigtvis inte dricker 

den. Antalet deltagare varierar och de typer av objekt och miljöer 

som uppvisas varierar också. 

Bilderna konnoterar miljöerna restaurang, semester, hemma och 

festival. Inom ramarna för den förstnämnda miljön denoteras 

objekt som bord, stolar, tallrikar, vinglas utan något innehåll, 

växter, röda rosor, ljuskandelabrar och handväskor. Den alkohol 

som syns i bakgrunden är dels vinflaskor längre bort på ett bord, 

dels vägghyllor med en rad vinflaskor. I semestermiljön syns 

objekt som palmer, parasoller, badkläder, badlakan, mobiler och 

plånböcker, där glas med alkohol är synliga men inte i fokus. 

Objekten gräsmatta, träd, stenbumlingar på hög, utemöbler och 

midsommarkransar konnoterar tillsammans en hemmamiljö, där 

öl syns på ett enkelt träbord bredvid deltagarna. Även ett mindre 

rum inrett med hyllor, växter, ljusstakar, ballonger och matbord 

med tillhörande stolar, där fyllda vinglas syns en bit bort, pekar 

på att deltagarna befinner sig hemma. Festivalmiljön visar sig 

genom att två deltagare vistas utomhus där en scen, 

scenbelysning och grönska finns med i bilden. Bakom deltagarna 

förekommer en stor trälåda med logotypen ”Absolut mixt” på, 

vilken konnoterar spritvarumärket Absolut Vodka och att det kan 

finnas alkohol i lådan.  

Inom kategori 5 är det svårare att avgöra vilka kapital som influencers påvisar. Semester- och 

restaurangmiljöerna, men även festivalmiljön, kräver fortsatt någon form av ekonomiskt 

kapital. Eftersom de ibland är flera deltagare syns också ett socialt kapital. Ett symboliskt 

kapital märks på sätt och vis av genom alla 182 bilderna/filmerna eftersom dessa influencers 

får synas i en kanal som når många följare.  
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7.2. Bild/film och text i samspel – alkoholens symbolisering 

I detta delkapitel presenteras sju olika teman som tematiseras från A till G. Till skillnad från 

kategorierna 1 till 5, är inte alkoholens placering det centrala utan samspelet mellan 

bilderna/filmerna och deras captions. Dessutom svarar temana mer på vad alkoholen 

symboliserar. Alla 182 bilder/filmer ligger till grund för tematiseringen. Variationen är i vissa 

teman bred när det gäller deltagare, objekt och miljöer, medan den är mindre bred i andra.  

I de allra flesta bilderna går det att tala om disharmoni, där bildmaterialet och deras captions 

inte säger samma sak utan aktiverar följaren på en lagom nivå. Det kan till exempel handla 

om enkla bilder där deras tillhörande captions i stället är fyndiga. Vid ett fåtal tillfällen förstås 

inte sambandet mellan bild och caption alls, och då går det att tala om extrem disharmoni. Hur 

bilder/filmer och captions samspelar – om de är lätt- eller svårtolkade – är oberoende av sina 

teman.  

Vissa av analyserna och resultaten som presenteras i temana A–G, känns igen från resultaten i 

kategorierna 1–5. Såväl miljöer som objekt är redan avhandlade i kategorierna 1–5 och därför 

beskrivs bildernas innehåll och denotationer mindre än tidigare. I stället ligger fokus på att 

redogöra för vad bilderna och deras captions i sina samspel konnoterar samt vad alkoholen 

symboliserar. Temana som presenteras är: 

 

• Tema A: Alkohol som en naturlig del av vardagen 

• Tema B: Alkohol som något exklusivt 

• Tema C: Alkohol som dryck för att fira 

• Tema D: Alkohol som del av semester 

• Tema E: Alkohol som del av helg 

• Tema F: Alkohol som socialiseringsdryck 

• Tema G: Alkohol som något humoristiskt 
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7.2.1. Tema A: Alkohol som en naturlig del av vardagen 

 

 

 

I tema A framställs alkohol som en naturlig del av vardagen. Med tanke på att alla 182 

bilder/filmer konnoterar flera miljöer och tillfällen skulle alla bilder kunna placeras i detta 

tema. Därför kan tema A ses som ett paraply över resterande teman. Bilderna tillsammans 

med deras captions vittnar om att alkohol konsumeras av influencers när de jobbar (då datorer 

syns), befinner sig i klädaffärer, umgås med andra, är på events samt äter frukost, lunch och 

middag. I vissa captions nämns veckodagar, i andra helgdagar – var alkoholen dricks och 

vilken dag eller tidpunkt som den konsumeras på, verkar således spela mindre roll. En bild 

som innehåller ett tiotal drinkar och en caption som säger ”Because it’s always coctail o’clock 

somewhere 🍸 #nakdfashion” (nakdfashion, 25 april 2018), är ett tydligt exempel på att 

alkohol konsumeras när som helst. Exemplen ovan visar på en jobbsituation och två 

lunchtillfällen. I en caption syns också nonface-emojin i form av ett vinglas, som förstärker 

tron om att det är vin på bilden. 
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7.2.2. Tema B: Alkohol som något exklusivt 

 

 

 

I kapitel 7.1 nämns ordet exklusivitet några gånger och här presenteras det som ett fristående 

tema. Det exklusiva och lyxiga framställs i sammanhang där enstaka objekt talar om något 

dyrbart eller där hela miljöer vittnar om det. Objekt som märkesväskor, märkesskor, 

vinkylare, takkronor, serveringskupor, trevåningsfat för endast en deltagare, ostron, VIP-rep 

och champagneflaskor är några exempel som syns i bilderna som konnoterar exklusivitet. 

Som nämnts kan också restaurangbesök ses som en lyxvara där både mat och dryck kostar 

mer än i mataffärer, på snabbmatshak och på Systembolaget. Restaurang-, semester- och 

hotellmiljöer liksom inspelningsstudio-, event- och festmiljöer är miljöer som gemene man 

inte har tillgång till. Denna exklusivitet kräver att ett ekonomiskt kapital innehas men kan 

också nås genom att ha de rätta kontakterna, varför detta tema kan kopplas till ett socialt 

kapital. I de tre exemplen ovan går det att tala om exklusivitet då Isabella Löwengrip 

konsumerar alkohol i ett provrum, använder hashtagen #balmain samt åker i en bil av märket 

Bentley där champagne serveras. Hon skriver dessutom att hon är på väg till Frankrike och att 

hon har varit där tidigare genom att använda ordet ”(again)”. Angelica Blick befinner sig i 

något som tolkas som ett semesterparadis. 
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7.2.3. Tema C: Alkohol som dryck för att fira 

 

 

 

I tema C skildras alkoholen som en dryck som konsumeras när något ska firas. Några firanden 

som hittas inom temat är möhippa (som arrangeras på grund av att någon ska gifta sig), 

lansering inom ett jobb, midsommarafton, baby shower, Sverige som vinner en fotbollsmatch 

i VM, bröllop, student, födelsedag och att finnas med på en topplista på Spotify. Ibland förstås 

budskapet genom endast bildmaterialet och ibland behövs en caption för att förstå samspelet. I 

exemplet ovan, bild 24, hade det inte varit självklart att Bianca Ingrosso vill fira och skåla för 

att Sverige vunnit en match om inte bildens caption sagt så. 

Tema C är besläktat med temana D och E, vilka har att göra med semester och helg och som 

presenteras efter detta tema. Flera av firandena infaller nämligen på dagar som innebär eller 

förknippas med ledighet – midsommar betyder frihet från arbete, bröllop inträffar ofta på 

helger och fotbolls-VM äger ofta rum i semestertider.  
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7.2.4. Tema D: Alkohol som del av semester 

 

 

 

Semestermiljöer är, som det går att läsa i kapitel 7.1, vanligt förekommande i närapå alla 

bilder. Tema D framställer alkohol som något som dricks på semestrar samt när influencers är 

lediga och fria. Objekt som stränder, hav, pooler, palmer, solstolar, badkläder och badlakan är 

typiska inom detta tema. Storslagna vyer där byggnader och natur syns är också 

karaktäristiska. Festival- och eventmiljöer förekommer därtill. Vissa av bilderna som hittas i 

temat har ibland ingenting med semestrar eller utomlandsvistelser att göra – i dessa fall är det 

bildernas captions som förtydligar samspelens budskap.  

Att åka på semester och gå på events är något som åter igen kostar pengar, varför detta tema 

pekar på att ett ekonomiskt kapital förekommer bland influencers. Det ska dock poängteras att 

Medelsvensson har råd att åka på semester någon eller några gång per år. Inom temat 

förekommer dock många bilder/filmer som konnoterar semester, vilket i sin tur konnoterar att 

influencers ofta reser – mycket oftare än Medelsvensson. Därför går det att tala om ett 

ekonomiskt kapital. 
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7.2.5. Tema E: Alkohol som del av helg 

 

 

 

Tema D och E liknar varandra eftersom det ofta sätts ett likhetstecken mellan helg och 

ledighet, liksom det gör mellan semester och ledighet. I tema E framställs alkohol som en del 

av helgen. I exemplen ovan konsumeras alkohol till söndagsmiddagen (bild 28), i en badrock 

på en fredag (bild 29) och på något som liknar en restaurang, troligen på en fredag eller lördag 

då Bianca Ingrosso önskar sina följare en trevlig helg (bild 30). Att skriva något rörande 

”weekend” eller använda hashtagen #weekendvibes eller dylikt i sin caption, är vanligt inom 

temat. Miljöerna och objekten är varierande på bilderna som faller inom detta tema men 

samspelet mellan bilderna och deras captions indikerar att alkohol tillhör helgen. 
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7.2.6. Tema F: Alkohol som socialiserinsdryck 

 

 

 

De bilder/filmer och captions som förekommer inom tema F ger uttryck åt alkohol som en 

dryck för socialisering och umgänge. Detta tema är snarlikt kategori 4, ”två eller flera 

deltagare som dricker alkohol”, men skiljer sig från kategori 4 eftersom det också innehåller 

bildmaterial där alkohol hittas i bakgrunden och där endast alkohol är i fokus. Inom temat 

syns deltagare som främst äter, festar eller slappar tillsammans med andra deltagare. I några 

captions framgår det att influencern saknar någon eller några personer eller ett speciellt 

tillfälle, medan det i vissa förklaras hur mycket influencern tycker om någon eller några. 

Texten ”Take me back to amazing food, sick ass friends and dancing on the tables 🌮💃🥂 

Pic by: @nilssonfannys” (biancaingrosso, 20 maj 2018) är ett exempel där Bianca Ingrosso 

saknar några och något. I bild 33 här ovan förklarar Janni Delér hur mycket hon uppskattar 

sina vänner.  



48 

 

Både tema F och kategori 4 pekar på ett socialt kapital – influencers är inte ensamma utan har 

vänner, familj och bekanta att spendera tid och konsumera alkohol med. På en del av 

bildmaterialet syns influencern som publicerat bilden/filmen och en eller flera andra kända 

personer, vilket tyder på att influencers rör sig inom samma sociala rum.  

 

  



49 

 

7.2.7. Tema G: Alkohol som något humoristiskt 

 

 

 

I tema G framställs alkohol som något humoristiskt och skämtsamt. Temat har sin grund i 

framför allt captions med fyndiga meningar. Två exempel på sådana captions är ”Sorry I 

can’t, I’m busy eating today 🤷 #nakdfashion” (nakdfashion, 29 april 2018) och ”I do yoga 

to relieve stress. Just kidding, I drink wine 😏 #nakdfashion” (nakdfashion, 1 april 2018). På 

bilderna som tillhör dessa två captions syns vin och mat. Ovan visas ytterligare exempel där 

samspelet mellan bild och caption konnoterar en humoristisk sida av alkoholen. Inom tema G 

går det att tala om ett symboliskt kapital, där de som skriver dessa captions begagnar ett visst 

språkbruk. De har en språklig makt och förmåga att kombinera ord till något som får 

människor att gilla både bilderna, deras captions och de som publicerat bilderna. 
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7.2.8. Avvikande samspel 

 

 

 

Det finns en bild som inte passar in i något av temana. Isabella Löwengrip är influencern 

bakom denna bild och dess caption, där hon beskriver att hon ska utmana sig att inte dricka 

någon alkohol i ett år. Hon menar att hon inte saknar alkoholen alls och att det finns många 

andra goda, alkoholfria alternativ. I samspelet mellan bild och caption framställs alkohol som 

något som är svårt att motstå och att valet att avstå alkohol inte tillhör det normala, eftersom 

hon beskriver det hela som just en ”challenge”. 

 

7.2.9. Captions 

I de captions som utgör underlag för studien, förekommer emojis och hashtags, endast emojis 

alternativt endast hashtags i nästintill alla captions. Nonface-emojis i form av vin, öl, flaskor 

och drinkar är vanligt förekommande i dessa captions. Texterna skrivs på antingen svenska 

eller engelska och längden på dem är alltifrån tvåordiga till flera meningar långa. En del 

captions är mer seriösa, som när Janni Delér beskriver sin kärlek till sina vänner i bild 33, 

medan andra är mer underfundiga, som tema G indikerar. Sällan står det något specifikt om 

just alkohol i en caption. Snarare representerar nonface-emojis, som egentligen inte är 
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skriftliga texter utan ikoner, de alkoholhaltiga dryckerna. De gånger som alkoholen är i fokus 

i studiens captions, är i de fyndiga texterna i tema G samt i bild 37 om Isabella Löwengrips 

utmaning att inte dricka alkohol under ett år. 

Att kunna språk, få visa upp sin språkkunnighet samt ha en skara följare som läser och 

möjligen tar in det som står, visar på ett symboliskt kapital. Samtidigt uppnår influencers ett 

symboliskt kapital bara genom att de får synas och når många följare med sina bilder och 

captions i sina kanaler, alltså sina Instagram-flöden. 

 

7.3. Sammanfattning 

Analysen resulterar i totalt fem kategorier som förklarar vilken placering alkoholen har i bild. 

Dessa är: (1) alkohol och mat; (2) endast alkohol; (3) alkohol som dricks av en deltagare; (4) 

alkohol som dricks av två eller flera deltagare; eller (5) alkohol i bakgrunden. Dessutom är de 

sju temana, som beskriver hur alkohol fungerar som en del av influencers livsstil samt vad 

alkohol symboliserar, ett resultat av analysen. De sju temana skildrar alkoholen som: (A) en 

naturlig del av vardagen; (B) något exklusivt; (C) dryck för att fira; (D) del av semester; (E) 

del av helg; (F) socialiseringsdryck; och (G) något humoristiskt.  

Tillsammans berättar kategorierna och temana att influencers dricker flera sorters drycker, 

med många olika sällskap eller ensam, och på många olika platser. Detta utgör således deras 

alkoholrelaterade habitus och livsstil. Inom varje kategori och tema påträffas flera olika 

sorters miljöer, där restaurang- och uteserveringsmiljöer, semestermiljöer och hemmamiljöer 

är de mest framträdande. Gällande kapital konnoteras främst ekonomiska och sociala kapital. 

Influencers syns dessutom i och tillhör samma sociala rum, speciellt då de jobbar med sociala 

medier. 
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8. Slutdiskussion 

Detta kapitel ämnar dels fylla den forskningslucka som finns rörande alkoholrelaterade inlägg 

på Instagram som publiceras av inflytelserika influencers, dels öka förståelsen för alkoholen 

som fenomen i en digital värld ökar. I kapitlet besvaras studiens fem frågeställningar under 

fem rubriker. Den övergripande frågan, om hur svenska influencers på Instagram 

kommunicerar kring alkohol, tas upp sist. De fyra underordnade frågorna besvaras först då de 

utgör de fyra grundstenarna till den övergripande frågeställningen. 

 

8.1. Inom vilka sammanhang och miljöer förekommer 

alkoholinnehåll? 

Som ett första led i studien, undersöktes vilka olika placeringar alkoholen har bland de 182 

bilder/filmer som utgör studiens analysenheter. Captions ingick inte här. Med inspiration från 

Hendriks et al. (2018), som kunde se sex olika typer av ”alcoholposts”, urskildes följande fem 

kategorier: 

 

• Kategori 1: Alkohol och mat i fokus 

• Kategori 2: Alkohol i fokus 

• Kategori 3: En deltagare som dricker alkohol 

• Kategori 4: Två eller flera deltagare som dricker alkohol 

• Kategori 5: Alkohol i bakgrunden 

 

Hendriks et al. (2018) tar i sin forskning upp kategorierna ”alcohol-in-background” och 

”alcohol-focus”, vilka även syntes i denna studie. Två alkoholinläggstyper av Hendriks et al. 

som inte användes i studiens kategorisering, men som till viss del är användbara, är 

”commercial” och ”textual”. Den förstnämnda är brukbar eftersom det på en del bilder går att 

se vilket märke som alkoholen har, så som Corona, Budweiser, Puligny Montrachet, Absolut 

Mixt och Kopparbergs. I majoriteten av bilderna syns dock inga alkoholrelaterade 

varumärken utan vanligast förekommande är vin- och champagneglas med innehåll. Några 
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captions i studien tar upp alkohol, så som de fyndiga texterna i tema G och Isabella 

Löwengrips inlägg om att inte dricka alkohol under ett år, varför ”textual” skulle kunna 

tillämpas. Då det inte förekommer några rena textinlägg om alkohol i studien, användes ändå 

inte denna kategori. Alkoholinlägg av typerna ”drunken” och ”drinking-game”, som Hendriks 

et al. (2018) kunde se, kunde inte över huvud taget urskiljas bland studiens bildmaterial och 

captions. Inga bilder innehåller kopiösa mängder alkohol eller deltagare som ser berusade ut, 

varför det går att tala om att moderate posts är vanligast, vilket även Hendriks et al. (2018) 

visar i sin studie. 

I samband med kategoriseringen kunde ett flertal objekt på respektive bild/film påträffas. 

Objekten konnoterade tillsammans olika miljöer, vilka svarar på i vilka miljöer som 

alkoholinnehåll förekommer. Exempel på miljöer är: 

 

• Restaurang- och uteserveringsmiljöer 

• Semestermiljöer 

• Hemmamiljöer 

• Event- och festivalmiljöer 

• Arbetsplatsmiljöer 

• Nattklubbsmiljöer 

 

Mayrhofer och Matthes (2018) visar i sin forskning rörande arbetsplatsrelaterade TV-

dramaserier, att drygt 90 procent av avsnitten skildrar alkohol. En tredjedel av dessa tillfällen 

inträffar dessutom på arbetsplatser. I denna studie finns inga siffror gällande alkohol på 

arbetsplatsen men arbetsrelaterade miljöer med datorer, papper och pennor förekommer. 

Något som dock är intressant är att influencers jobb sker på sociala medier, i bloggar och 

liknande, varför gränsen är svår att dra vad som räknas som arbete och inte. Eftersom de 

tjänar pengar på sina sociala medier går det att säga att allt material de lägger upp är 

jobbrelaterat – och i så fall dricker de på jobbet även när situationen inte ser ut att vara i en 

typisk arbetsplatsmiljö. Om alla inlägg inte klassas som arbetsrelaterade, ser det ut som att 

influencers sällan dricker alkohol på jobbet. Mayrhofer och Matthes (2018) forskning gäller 

förvisso TV-serier som är fiktiva, vilket även influencers liv kan se ut att vara, men oavsett 
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om inläggen är reella eller ej finns det alltid någon följare eller tittare som tror på det de ser. 

Unga som följer influencers kan få för sig att det är acceptabelt att dricka på arbetsplatser, 

oavsett om arbetet sker online eller offline. Vidare kan unga följare tro detta då många unga 

drömmer om att ha den livsstil som influencers har (Chae, 2018). 

 

8.2. Vilken livsstil kopplad till alkohol förmedlar de och vad 

symboliserar alkoholen? 

Efter kategoriseringen av alkoholdryckernas placeringar, undersöktes samspelet mellan 

bilderna/filmerna och deras captions. Denna undersökning syftade till att ta reda på vilken 

bild av alkohol som influencers genom sina publiceringar förmedlar, vilken livsstil de visar 

upp samt vad alkoholen symboliserar. Följande teman urskildes: 

 

• Tema A: Alkohol som en naturlig del av vardagen 

• Tema B: Alkohol som något exklusivt 

• Tema C: Alkohol som dryck för att fira 

• Tema D: Alkohol som del av semester 

• Tema E: Alkohol som del av helg 

• Tema F: Alkohol som socialiseringsdryck 

• Tema G: Alkohol som något humoristiskt 

 

Precis som Järvinen et al. (2014) samt Törrönen och Simonen (2015) visar, pekar denna 

studie på att alkoholen symboliserar något mer än att bara vara en dryck. Järvinen et al. 

(2018) förklarar att människor inom samma sociala rum med samma höga sociala status 

konsumerar närapå alla sorters alkoholdrycker, på en bredd av platser och med flera sorters 

sällskap. Forskningen går hand i hand med denna studies resultat. Influencers är kända via 

sociala medier och har ett stort socialt och ekonomiskt kapital, vad det verkar som. De umgås 

dessutom med andra influencers, vilket går att se genom studiens analysobjekt, och jobbar 

med och finns på sociala medier. Således ingår de i samma sociala rum. Influencers, som får 
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synas i både sina sociala medier och andra sammanhang, kan alltså sägas ha hög status. 

Studien visar att influencers har en livsstil där alkohol konsumeras i många olika miljöer – 

ibland ensam, ibland med ett stort sällskap. Både vin, mousserande vin, drinkar, cider, öl och 

shots är alkoholdrycker som finns med bland bildmaterialet – även om vin är vanligast 

förekommande finns övriga nämnda drycker representerade. Det spelar alltså mindre roll 

vilken dryck som konsumeras, var den konsumeras och med vem, något som beskriver deras 

livsstil och habitus. 

Då många av bilderna/filmerna består av en eller flera deltagare som dricker alkohol, 

påminner dessa om tema 2 som Törrönen och Simonen (2015) ser i sin forskning kring finska 

kvinnomagasin. Temat handlar om att alkohol kan användas för att njuta av sin egen tid, själv 

eller med vänner. Forskarnas tema 3 pekar på alkoholen som något som kan användas för att 

fly vardagslivets rutiner (Törrönen & Simonen, 2015). Även detta passar in på studien, som 

visar att influencers ofta rör sig i icke-typiska vardagsmiljöer utan ofta på semesterorter och 

restauranger. När människor befinner sig på semester eller restaurang är det mer sällsynt att 

behöva bekymra sig över jobb, städning eller matlagning som hör vardagen till. Det enda som 

människor kan komma att bekymra sig över är kostnaden för det som äts och dricks. 

Samtidigt visar denna studie på att alkohol är en naturlig del av vardagen genom tema A, 

varför gränsen är något luddig. Vad är egentligen vardag och vad betyder vardagsrutiner i 

dag? Att resa verkar tillhöra influencers liv och således deras vardag – men är det deras 

vardag och är det i så fall fortfarande okej att dricka på vilken veckodag som helst?  

Alkohol som en resurs för status handlar Törrönen och Simonens (2015) tema 5 om, som är 

ett ytterligare tema applicerbart på denna studie. Som nämnts kan influencers sägas ha hög 

status och genom att de dricker alkohol, blir drycken till en statussymbol. Detta visar även 

tema B, ”alkohol som något exklusivt”. Övriga två teman, där kvinnan framställs som en 

omsorgstagande maka eller värdinna samt där alkoholen beskrivs som hälsoskadande 

(Törrönen & Simonen, 2015), kan inte tillämpas på den här undersökningen. Inte någon 

bild/film eller caption tar upp det faktum att alkohol kan försämra hälsan. 

Både Lilja et al. (2003) och Mayrhofer och Matthes (2018) förklarar att alkohol används för 

att socialisera sig, få ett bättre flyt i konversationer samt skapa en gemenskapskänsla. Även 

studiens tema F, ”alkohol som socialiseringsdryck”, och kategori 4, ”alkohol som dricks av 

två eller flera deltagare”, visar detta. Lilja et al. (2003) nämner också att alkohol kan markera 

skillnaden mellan vardagsliv och helgledighet. Kategori E, ”alkohol som del av helg”, och 

kategori D, ”alkohol som del av semester”, kan kopplas till denna skillnadsmarkering, där 



56 

 

människor vanligtvis är lediga och fria om helgerna och semestrarna. Som nämnts dricks det 

samtidigt på vardagar i dag och firande med alkohol, à tema C, sker under såväl vardagar som 

helger. Frågan är hur alkohol kan vara en naturlig del av både vardagen och helgen? Och vad 

är vardag och arbete respektive semester för influencers? Unga i åldern 16–24 år har en mer 

tillåtande syn på vardagsdrickande jämfört med tidigare år (Hagman, 2018). Kanske har unga 

denna syn på grund av opinionsledande influencers som dricker under vardagar och helger på 

samma gång som unga drömmer om att leva influencers liv (Chae, 2018). 

 

8.3. Vilka kapital påvisar analysobjekten att influencers 

innehar? 

Genom att influencers befinner sig på många olika platser – i länder, på restauranger, i 

speciella salar och på festivaler, som andra människor kanske aldrig får besöka i hela sitt liv – 

visar det på att de har ett ekonomiskt kapital. Att äta och dricka på restauranger samt resa till 

och semestra i olika länder, inte bara några utan många gånger i veckan och per år, kräver en 

tjockare plånbok. Att ha tillgång till och vara på platser där flera olika exklusiva objekt finns, 

pekar också på detta. Det ekonomiska kapitalet är det mest framträdande bland 

bilderna/filmerna och deras tillhörande captions. 

Att influencers befinner sig inom samma sociala rum och har ett socialt kapital syns också. 

Detta konnoteras via kategori 4, ”två eller flera deltagare som dricker alkohol”, och tema F, 

”alkohol som socialiseringsdryck”. Influencers verkar umgås med både andra influencers, 

familjer och vänner. De har alltså några att dricka, äta, resa och gå på events med. Dessutom 

hittas influencers på sociala medier, vilket är ett socialt rum i sig. Bildmaterialet vittnar om ett 

socialt kapital i form av både människor att umgås med och kontakter som gör att de kan 

gagna ytterligare, materiella och symboliska, fördelar.  

Ett symboliskt kapital framhävs på olika sätt. Vissa texter är fyndiga, som i tema G, som 

kräver en språklig underfundighet. En del texter skrivs på svenska och en del på engelska, 

vilket tyder på att de kan språk. Genom att bara publicera bilder får influencers också synas i 

(sociala) medier där många kan se och läsa vad de gör.  

Kulturella kapital i form av exempelvis böcker och tavlor är inte vidare vanligt 

förekommande. Däremot förtärs viner och mat som sushi, musslor och ostron, vilka inte 

uppskattas av gemene man, varför dessa skulle kunna tala för ett kulturellt kapital. 
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8.4. Kopplas den bild av alkohol som förmedlas till positiva 

eller negativa budskap? 

Det bör först och främst nämnas, att något som upplevs positivt hos en person kan upplevas 

negativt hos en annan. I denna studie kopplas ordet positivt till något som får människor att 

må bra, ha kul, slappna av och/eller lyckas. Ordet negativt förstås som något som får 

människor att må dåligt psykiskt eller fysiskt, vara ledsna, ha tråkigt och/eller inte lyckas. 

Alkohol förknippas enligt studien med exklusivitet, firande, semester, helg, gemenskap och 

humor – ord som konnoterar positiva känslor och tankar. Vare sig alkoholen förekommer i 

bakgrunden eller ej, ensam eller tillsammans med andra, tillsammans med mat eller utan mat, 

kopplas bilden av alkohol till något positivt. Alkoholen framställs som en dryck som är bra 

för kropp och sinne. Studien säger alltså motsatsen till det som Russell och Russell (2009) 

beskriver i sin forskning kring alkohol i TV-serieprogram. De ser att negativa budskap är mer 

framträdande än positiva samt att alkohol påträffas i bakgrunden och vid olika nöjen när den 

associeras med något positivt. Däremot går denna studies resultat hand i hand med den 

forskning som Hendriks et al. (2018) står bakom, som säger att positiva associationer till 

alkohol är mer vanligt förekommande än negativa på sociala medier. 

En tanke kring det faktum att främst positiva budskap förekommer bland de alkoholrelaterade 

inläggen, är att influencers kanske inte ”får” prata dåligt om alkoholen. I dag är det vanligt att 

influencers och andra kända bjuds in till lanseringar av olika slag, livesända TV-program med 

efterfester, festivaler och andra events. Det är möjligt att de då sponsras med välkomstdrinkar 

och alkoholhaltiga drycker som del av eventen. Att prata om alkoholen på ett negativt sätt 

skulle i så fall kunna påverka eventarrangörens varumärke och rykte negativt och likaså 

influencerns rykte – kanske skulle influencern som pratade illa om eventet inte bjudas in till 

fler liknande events. 

Riordan (2017) menar att emojis frambringar glada känslor vare sig en text handlar om något 

bra eller något dåligt. Då emojis förekommer i nästan alla captions, kan de positiva budskapen 

kring alkohol förstärkas. Den humor kring alkohol som framträder i tema G, kan också spä på 

att alkohol kopplas samman med positiva konsekvenser. Det är möjligt att följare inspireras 

av influencers och deras livsstil, som upplevs positiv, utan att tänka särskilt mycket på att där 

finns alkohol bland bilderna/filmerna. Detta skulle i så fall kunna påverka följarna indirekt. 
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Endast Isabella Löwengrip tar i ett inlägg upp att hon inte ska dricka alkohol på ett år och att 

det finns många goda, alkoholfria alternativ. Dock förklarar hon ingenting kring hennes val att 

inte dricka eller alkoholens negativa konsekvenser. Att endast en bild är av denna art är 

problematiskt. Om en av 182 bilder/filmer tar upp valet att inte förtära alkohol medan resten 

av dem gör det, är det mindre märkvärdigt att unga i Sverige går mot en mer tillåtande syn på 

alkohol (Hagman, 2018). Vidare är detta problematiskt eftersom Instagram blir populärare för 

varje år, unga i åldern 12–15 år använder Instagram mest (Davidsson et al., 2018) och 

alkoholvanor ofta grundläggs i unga år (IQ, u.å.). 

 

8.5. Hur kommunicerar svenska influencers på Instagram kring 

alkohol? 

Influencers visar genom sina inlägg på Instagram att de konsumerar alkohol på olika sätt – 

ensamma, i andras sällskap, till maten och utan några tillbehör. De visar också, där alkohol 

syns i bakgrunden, att de rör sig i miljöer där alkohol finns tillgänglig. Alkohol framställs inte 

bara som en dryck genom dessa influencers sätt att kommunicera, utan också som en symbol 

för exklusivitet och status, firande, semester, helg, gemenskap samt humor. I och med att 

situationerna är många och varierande, går det vidare att tala om alkohol som en naturlig del 

av vardagen. Influencers som hittas på sociala medier befinner sig inom samma sociala rum 

och har därmed liknande livsstil och habitus. Deras habitus säger att de konsumerar alkohol 

och att de dricker flera olika sorters alkoholdrycker, att de dricker den var som helst, när som 

helst och med många olika människor, ibland ensamma. Influencers visar på detta sätt att de 

har både ekonomiska och sociala kapital. Symboliska kapital framhävs också medan 

kulturella kapital förekommer mer sällan.  

Som nämns ovan, är influencers positiva kommunikation i bildligt och skriftligt format kring 

alkohol problematisk. Att de konsumerar alkohol är inte problematiskt och anmärkningsvärt i 

sig – de sköter sina egna liv och många svenskar dricker alkohol. Det problematiska är att de 

publicerar dessa bilder i det näst mest populära sociala mediet bland internetanvändarna i 

Sverige, där de flitigaste användarna är mellan 12 och 15 år. I denna ålder är det olagligt att 

både dricka och köpa alkohol. Att alkohol framställs som en naturlig del av vardagen samt en 

resurs för exklusivitet, status och karriär, problematiserar det hela ytterligare. Såväl Rinka och 

Pratt (2018) som Abidin (2016) visar dessutom att influencers har en betydande roll. Följare, 

som framför allt är unga, vill både resa dit influencers reser och bära liknande kläder som 



59 

 

influencers bär – så varför skulle de i så fall inte vilja dricka det som influencers dricker med 

tron om att den banar väg för karriär och status? 

 

8.6. Vidare studier 

Det vore intressant att göra en kvantitativ studie kring alkoholrelaterade inlägg på Instagram 

bland influencers. Exempelvis går det att undersöka hur vanligt förekommande 

alkoholrelaterade inlägg är men även vilka typer av (alkohol-)drycker som finns 

representerade. Att presentera en sådan undersökning i siffror kan vara intressant för att se 

vad som faktiskt är vanligast. Kanske går det vid en sådan undersökning att innesluta fler 

influencers och/eller kändisar och hitta fler inlägg som klassas som avvikande.  

Att studera andra beroendeframkallande produkter, aktiviteter eller tobaksvaror som träning, 

godis, cigaretter eller snus, vore också intressant. Alla nämnda exempel är bra vanor för vissa 

och dåliga vanor för andra. Till exempel är det bra att träna men inte att träna för mycket. 

Därför vore det intressant att undersöka hur influencers, som har en stark ställning i dagens 

samhälle och har möjligheten att påverka sina följare, kommunicerar kring andra ämnen och 

produkter än alkohol samt hur deras livsstil i övrigt ser ut.  

Vidare går det att göra såväl kvalitativa som kvantitativa studier kring de ovan nämnda 

forskningsförslagen i andra sociala medier som bloggar, YouTube och podcasts.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Lista över influencers 

De fetmarkerade namnen i listan används i studien. Antalet följare à den 20 november 2018. 

 

Nr Influencer Antal tusen följare Namn på Instagram 

1 Zara Larsson 5300 Zaralarsson 

2 NA-KD (klädföretag) 1800 nakdfashion 

3 Kenza Zouiten 1700 Kenzas 

4 Janni Delér 1400 Jannid 

5 Angelica Blick 1200 angelicablick 

6 Joakim Jockiboi Lundell 901 joakimlundell 

7 Therése Lindgren 880 thereselindgren 

8 Bianca Ingrosso 840 biancaingrosso 

9 Jonna Lundell 724 jonnalundell 

10 Alexandra Bring 614 alexandrabring 

11 Samir Badran 601 samirbadrans 

12 Linn Ahlborg 576 Linnahlborg 

13 Fanny Lyckman 551 fannylyckman 

14 Isabella Löwengrip 452 isabellalowengrip 

15 Lisa Tellbe 401 Lisatellbe 
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16 Nellie Berntsson 371 Gonzanellie 

17 Nicole Falciani 355 nicolefalciani 

18 Ida Warg 294 Idawarg 

19 Carolina Gynning 293 carolinagynning 

20 Alexandra Kissie Nilsson 264 alexandranilsson 

21 Margaux Dietz 258 margauxdietz 

22 Molly Rustas 203 Mollyrustas 

23 Andrea Hedenstedt 176 andreaviktoria 

24 Paulina Pow Danielsson 169 Kattpaow 

25 Hanna Friberg 165 hannalicious 

26 Moa Mattsson 139 mattssonmoa 

27 Petra Tungården 139 petratungarden 

28 Lovisa Barkman 107 lovisabarkman 

29 Michaela Forni 95,1 Michaelaforni 

30 Pdotter 55,3 Ellinorlofgren 

31 Desiré Nilsson 49,4 nilsson.desiree 

32 Sandra Beijer 38,9 Sandrabeijer 

 

Listan är skapad genom en sammanslagning av flera olika listor, med stora influencers, som 

medier tagit fram (Björkman, 2018; Blanco, 2017; Eklöf, 2018; Lund, 2016; Nilsson, 2018; 

Törner, 2018). 
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Bilaga 2: Bildförteckning 

Nedan presenteras en lista över de bilder/filmer som utgör studiens analysmaterial, som alla 

hittas på Instagram. Den influencer, samt dennes Instagram-namn som publicerat bilden, 

presenteras först i en rubrik och därefter redogörs för bildernas publiceringsdatum. Då bilder 

på Instagram inte har speciella rubriker eller namn, används endast bildernas 

publiceringsdatum som namn. Eventuella kommentarer och svar på om bilderna används som 

exempelbilder i studien hittas till höger om bildernas publiceringsdatum. Numreringen av 

influencers är gjord enligt bilaga 1.  

 

Influencer nr 1: Zara Larsson (@zaralarsson) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

1 april 2018 Bild 1, 2 och 3 av totalt 4 bilder i 

bildspel på Instagram 

- 

15 juni 2018  - 

22 juni 2018 Bild 1 och 2 av totalt 2 bilder i 

bildspel på Instagram 

- 

16 juli 2018  Bild 8 i kapitel 7 

22 augusti 2018  - 

3 september 2018 Film Bild 32 i kapitel 7 

23 september 2018  - 

 

Influencer nr 2: NA-KD (klädföretag) (@nakdfashion) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

1 april 2018  - 

2 april 2018  - 

12 april 2018  - 

13 april 2018  - 

19 april 2018  - 

20 april 2018 Bild 1 av totalt 3 bilder i bildspel på 

Instagram 

- 

24 april 2018  Bild 5 i kapitel 7 

25 april 2018  - 

27 april 2018  - 

29 april 2018  - 

5 maj 2018  - 

12 maj 2018  - 
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17 maj 2018  - 

19 maj 2018  - 

25 maj 2018  - 

26 maj 2018 Bild 1 av totalt 5 bilder i bildspel på 

Instagram 

- 

11 juni 2018  - 

23 juni 2018  Bild 4 i kapitel 7 

26 juni 2018 Bild 1 av totalt 5 bilder i bildspel på 

Instagram 

- 

30 juni 2018  - 

3 juli 2018  - 

5 juli 2018  - 

27 juli 2018  - 

30 juli 2018  - 

3 augusti 2018  - 

5 augusti 2018  - 

7 augusti 2018  Bild 1 i kapitel 7 

8 augusti 2018  - 

9 augusti 2018  - 

12 augusti 2018  - 

14 augusti 2018  - 

15 augusti 2018  - 

16 augusti 2018  - 

19 augusti 2018  - 

22 augusti 2018  - 

22 augusti 2018  - 

26 augusti 2018  - 

2 september 2018  - 

4 september 2018  - 

10 september 2018  - 

15 september 2018  Bild 35 i kapitel 7 

17 september 2018  - 

23 september 2018  - 

24 september 2018  - 

25 september 2018  - 

 

Influencer nr 3: Kenza Zouiten (@kenzas) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

16 april 2018  Bild 27 i kapitel 7 

12 maj 2018  - 

8 juni 2018  - 

12 juni 2018  Bild 17 i kapitel 7 

13 juni 2018  - 
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22 juni 2018  - 

2 augusti 2018  - 

6 september 2018  - 

13 september 2018  - 

14 september 2018  - 

 

Influencer nr 4: Janni Delér (@jannid) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

29 maj 2018  Bild 22 i kapitel 7 

24 maj 2018  - 

1 juni 2018  Bild 33 i kapitel 7 

8 september 2018  - 

27 september 2018  Bild 9 i kapitel 7 

 

Influencer nr 5: Angelica Blick (@angelicablick) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

14 maj 2018 Bild 1 och 2 av totalt 2 bilder i 

bildspel på Instagram 

Bild 13 i kapitel 7 

1 juni 2018  Bild 29 i kapitel 7 

27 juni 2018  - 

2 juli 2018  - 

2 juli 2018  - 

27 juli 2018   

5 augusti 2018  Bild 21 i kapitel 7 

7 augusti 2018  - 

16 augusti 2018  - 

19 augusti 2018 Bild 1 och 2 av totalt 2 bilder i 

bildspel på Instagram 

- 

4 september 2018  - 

 

Influencer nr 6: Joakim Jockiboi Lundell (@joakimlundell) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

3 juli 2018  Bild 10 i kapitel 7 
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Influencer nr 7: Therése Lindgren (@thereselindgren) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

1 juni 2018  - 

16 juni 2018  - 

 

Influencer nr 8: Bianca Ingrosso  (@biancaingrosso) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

2 april 2018  Bild 34 i kapitel 7 

17 april 2018  - 

25 april 2018  - 

28 april 2018  Bild 16 i kapitel 7 

4 maj 2018  - 

7 maj 2018  - 

8 maj 2018  - 

16 maj 2018  Bild 7 i kapitel 7 

20 maj 2018  Bild 2 i kapitel 7 

22 maj 2018  - 

23 maj 2018  - 

1 juni 2018  Bild 30 i kapitel 7 

3 juni 2018  - 

11 juni 2018  - 

16 juni 2018  Bild 6 i kapitel 7 

17 juni 2018  - 

20 juni 2018 Bild 1 och 2 av totalt 2 bilder i 

bildspel på Instagram 

- 

21 juni 2018  - 

28 juni 2018  - 

29 juni 2018  - 

1 juli 2018  - 

2 juli 2018  - 

4 juli 2018  Bild 24 i kapitel 7 

8 juli 2018  - 

9 juli 2018  - 

14 juli 2018  - 

24 juli 2018  - 

26 juli 2018  - 

28 juli 2018  - 

29 juli 2018  - 

30 juli 2018  - 

6 augusti 2018  - 

6 augusti 2018  - 
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9 augusti 2018  - 

9 augusti 2018  - 

11 augusti 2018  - 

14 augusti 2018  - 

20 augusti 2018 Film - 

30 augusti 2018  - 

4 september 2018  - 

17 september 2018  - 

19 september 2018  - 

 

Influencer nr 10: Alexandra Bring (@alexandrabring) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

1 april 2018  - 

24 augusti 2018  - 

 

Influencer nr 11: Samir Badran (@samirbadrans) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

8 april 2018  - 

11 april 2018  - 

13 maj 2018 Film - 

7 juni 2018  - 

22 juni 2018  Bild 14 i kapitel 7 

1 juli 2018  - 

18 juli 2018  Bild 31 i kapitel 7 

29 juli 2018  - 

14 augusti 2018  Bild 36 i kapitel 7 

29 augusti 2018 Film - 

13 september 2018  - 

19 september 2018  - 

 

Influencer nr 12: Linn Ahlborg (@linnahlborg) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

27 maj 2018  Bild 26 i kapitel 7 

4 juni 2018  - 

9 juni 2018  Bild 12 i kapitel 7 

29 juni 2018 Film - 

13 juli 2018  - 
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Influencer nr 13: Fanny Lyckman (@fannylyckman) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

23 september 2018  Bild 3 i kapitel 7 

 

Influencer nr 14: Isabella Löwengrip (@isabellalowengrip) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

14 april 2018  - 

30 april 2018  Bild 28 i kapitel 7 

21 maj 2018  - 

13 juni 2018  - 

23 juni 2018  - 

29 juni 2018  - 

2 juli 2018  - 

7 juli 2018  Bild 18 i kapitel 7 

16 juli 2018  - 

18 juli 2018  - 

20 juli 2018  - 

21 juli 2018  - 

25 juli 2018  Bild 20 i kapitel 7 

4 augusti 2018  - 

9 augusti 2018  Bild 23 i kapitel 7 

12 augusti 2018  - 

25 augusti 2018  - 

26 augusti 2018  - 

28 augusti 2018  Bild 19 i kapitel 7 

1 september 2018  Bild 11 i kapitel 7 

4 september 2018  - 

5 september 2018  - 

12 september 2018  - 

25 september 2018  Bild 37 i kapitel 7 

 

Influencer nr 15: Lisa Tellbe (@lisatellbe) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

18 juli 2018  Bild 25 i kapitel 7 

19 juli 2018  - 

22 juli 2018  - 
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Influencer nr 16: Nellie Berntsson (@gonzanellie) 

Bildernas 

publiceringsdatum 

Eventuella kommentarer Används som 

exempelbild i studien? 

1 april 2018 Bild 1 av totalt 2 bilder i bildspel på 

Instagram 

- 

27 maj 2018  - 

19 maj 2018 Bild 1 och 2 av totalt 3 bilder i 

bildspel på Instagram 

- 

29 september 2018 Bild 2 av totalt 2 bilder i bildspel på 

Instagram 

Bild 15 i kapitel 7 
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Bilaga 3: Exempelbilderna i större format 

Bild 1: nakdfashion, 7 augusti 2018 

  



76 

 

Bild 2: biancaingrosso, 20 maj 2018 

  



77 

 

Bild 3: fannylyckman, 23 september 2018 

  



78 

 

Bild 4: nakdfashion, 23 juni 2018 

  



79 

 

Bild 5: nakdfashion, 24 april 2018 

  



80 

 

Bild 6: biancaingrosso, 16 juni 2018 

  



81 

 

Bild 7: biancaingrosso, 16 maj 2018 

  



82 

 

Bild 8: zaralarsson, 16 juli 2018 

  



83 

 

Bild 9: jannid, 27 september 2018 

  



84 

 

Bild 10: joakimlundell, 3 juli 2018 

  



85 

 

Bild 11: isabellalowengrip, 1 september 2018 

  



86 

 

Bild 12: linnahlborg, 9 juni 2018 

  



87 

 

Bild 13: angelicablick, 14 maj 2018 

  



88 

 

Bild 14: samirbadrans, 22 juni 2018 

  



89 

 

Bild 15: gonzanellie, 29 september 2018 

  



90 

 

Bild 16: biancaingrosso, 28 april 2018 

  



91 

 

Bild 17: kenzas, 12 juni 2018 

  



92 

 

Bild 18: isabellalowengrip, 7 juli 2018 

  



93 

 

Bild 19: isabellalowengrip, 28 augusti 2018 

  



94 

 

Bild 20: isabellalowengrip, 25 juli 2018 

  



95 

 

Bild 21: angelicablick, 5 augusti 2018 

  



96 

 

Bild 22: jannid, 29 maj 2018 

  



97 

 

Bild 23: isabellalowengrip, 9 augusti 2018 

  



98 

 

Bild 24: biancaingrosso, 4 juli 2018 

  



99 

 

Bild 25: lisatellbe, 18 juli 2018 

  



100 

 

Bild 26: linnahlborg, 27 maj 2018 

  



101 

 

Bild 27: kenzas, 16 april 2018 

  



102 

 

Bild 28: isabellalowengrip, 30 april 2018 

  



103 

 

Bild 29: angelicablick, 1 juni 2018 
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Bild 30: biancaingrosso, 1 juni 2018 
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Bild 31: samirbadrans, 18 juli 2018 
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Bild 32: zaralarsson, 3 september 2018 
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Bild 33: jannid, 1 juni 2018 
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Bild 34: biancaingrosso, 2 april 2018 
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Bild 35: nakdfashion, 15 september 2018 

  



110 

 

Bild 36: samirbadrans, 14 augusti 2018 

  



111 

 

Bild 37: isabellalowengrip, 25 september 2018 

 


