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Abstract 

Sociala medier har blivit en integrerad del av vår vardag och profiler arbetar ständigt med 

skapandet av identitet, representation och interaktion. Efter sökandet av tidigare forskning 

uppfattades en avsaknad för studerandet av utformning och påverkan i kommunikationen på 

Instagram. Främst vad gäller en intim och emotionell sådan, som sänds ut via influencers. 

Studien syftar till att ge förståelse av de självrepresentativa aspekterna, men också hur 

emotion och förmänskligandet av kanalen bidrar till den annars distanserade närkontakten 

med följarna. Uppsatsen ska belysa vikten av interaktion i relation mellan sändare och 

mottagare samt studera modaliteter som språkhandlingar och tilltal med dess eventuella 

betydelser för den upplevda påverkan på en tänkt publik. 

 

För att få ett rättvist kvalitativt resultat har en multimodal analys använts med inslag av den 

kritiska lingvistiken. Materialet har samlats in digitalt och utgörs av tre influencers två olika 

instagraminlägg, där utformandet av inläggen granskas utifrån ett kodschema med stödfrågor, 

innefattande både text- och bildelement. Även samspelet mellan bild och text studeras. 

 

Resultatet pekar på de återkommande begreppen av identitetsskapande och bekräftelse, som 

verkar vara avgörande för den symboliska interaktionen och bibehållandet av kanalen. 

Självpresentationen är vital och den intima, emotionella kommunikationen bidrar till en allt 

närmare, personligare kontakt med den tänkta publiken. Kommunikationen spelar en viktig 

roll främst vid skapandet av mening och till eftersträvat budskap kopplat till emotion. 
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1. Inledning 

I takt med att digitaliseringen fått sin stora slagkraft, har möjligheter skapats för individer att 

självpresentera sig och konkurrera i kanaler på en större internationell nivå, sociala medier. 

Världens befolkning är alltmer uppkopplad än någonsin förr och Sverige har kommit att 

klassas som ett av de mest ledande länderna vad gäller teknologi och dess 

uppkopplingsmöjligheter (IIS 2014). Internet öppnar oändligt många dörrar, för att inte tala 

om tillgången för individen att leka med sin identitet. En med förmågan att spela många roller 

samtidigt (Turkle 1995:14). I och med möjligheterna till ”digitalt kändisskap” i dagens 

online-community är det intressant att undersöka kommunikationens roll i det publicerade 

innehållet. Både ur verbal och visuell aspekt. Instagram som applikation hjälper individer att 

sprida sin egen bild av självidentitet samtidigt som en symbolisk interaktion och intimitet 

skapas följare och avsändare emellan. Genom den ökade transparensen är det lättare än 

någonsin att få inblick i andra människors privatliv, eller vad som antas vara deras privatliv, 

vilket gjort individen mer medveten om hur denna vill framställas. Därmed väljer denna aktivt 

det material man vill förmedla och förknippas med. Att påverka sin publik är avgörande för 

bibehållandet av det personliga varumärket; de inflytelserika profiler vi kallar för influencers.  

 

Med över en miljard aktiva månadsanvändare är det viktigt att få plats till att synas; generera 

följare, exponeringar och interaktiva handlingar som gillamarkeringar, kommentarer och 

meddelanden. Det gäller att hitta sin nisch och erbjuda någonting annorlunda för att vara unik 

och ”sticka ut”. Detta kan leda till framställningen av en idealiserad sådan; tappning eller 

person, för anpassning till mottagaren i åtanke. Med bakgrund i detta, ihop med jag själv 

arbetar med sociala medier och har tidig erfarenhet av influencer yrket, finner jag det ytterst 

intressant att studera hur individer kommunicerar och framställer sig själva i plattformar som 

Instagram. Särskilt utifrån samspelet mellan bild och text. En noterad växande trend har varit 

inom genren för ”aspirational quotes” där emotionella och intima texter hamnat i fokus 

framförallt bland unga inflytelserika kvinnor. Texterna skrivs antingen av avsändarna själva 

eller hämtas och kopieras från andra författare. Dessa liknar dikter eller citat till stilen och 

handlar ofta om motivation, inspiration, emotion, acceptans eller kärlek som gärna 

kombineras med porträtterade bilder på den avbildade. Texterna medför ett sätt för kreatören 

att yttra sin personlighet, alternativt sårbara sida, i aspekter som känslor, tankesätt eller 

privata ting samtidigt som interaktionen och relationen med en tänkt publik stärks.  
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Den generella frågan är däremot ifall bildtextens budskap, i samspel med bilden, gör det 

lättare för inlägg att förmedla en eftersträvad känsla - motsvarande ifall det blir lättare att 

berätta en story med hjälp av bilden? Avsändarna inom detta fenomen använder ofta flertalet 

modaliteter som direkt tilltal, upprepningar av ord eller attityder genom sin text i personlig 

ton. Jag ämnar få förståelse för inläggsurvalets aktiva komposition av bild med text, 

framförallt vid skapandet av den troliga, eftersträvade mening eller budskap. Jag vill även få 

förståelse för hur en tänkt mottagare kan avläsa innehållet samt hur profilen presenterar sig 

själv utifrån sin jag-bildning på Instagram i förhållande till materialet som publiceras.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en kvalitativ studie, baserad på en multimodal 

analys med delar av den kritiska lingvistiken, studera den intima, emotionella 

kommunikationen som sänds ut via inflytelserika profiler på Instagram. Främst utifrån 

förståelsen av de självrepresentativa aspekterna, men också hur emotion och 

förmänskligandet av kanalen bidrar till den annars distanserade närkontakten med följarna. 

Undersökningsperioden sträcker sig från april 2018 till november 2018. Uppsatsen har till 

avsikt att studera hur en tänkt mottagare kan uppfatta dessa meddelanden inom variabler för 

identifikation, intimitet, förståelse och transparens. Detta i avseende att belysa vikten av 

symbolisk interaktion i relationen mellan sändare och mottagare över sociala medier. Utöver 

detta, granskas även tilltalets eventuella betydelse för den upplevda påverkan på den tänkta 

publiken. Framförallt utifrån samspelet mellan bild och text. 

 

1.2 Frågeställningar 

- På vilka sätt är bilder och texter utformade och på vilket sätt samspelar de? 

- Hur ser tilltalet ut (i form av modalitet inom multimodal analys)? 

- Vilka typer av intim, emotionell kommunikation kan avläsas ur materialet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer enbart att fokusera på instagraminläggens utformande och kommer 

därigenom utesluta mottagarnas respons eller avsändarens intentioner genom insamlad data. 

Inriktningen är enbart vald på mediet Instagram, där det upplevda forskningsproblem är som 

mest förekommande och innefattar tydliga exempel i samspelet mellan både skrift och bild. 
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De utvalda influencerna som behandlas i denna studie arbetar med flertalet plattformar 

samtidigt i olika strukturer, men av praktiska och tidsmässiga skäl har jag valt att enbart 

studera deras användning genom uppladdade instagraminlägg. Detta vill säga uteslutandet av 

interagerandet genom funktioner som Instagram Stories och IGTV. Jag har heller inte valt att 

inkludera innehåll med rörligt material, utan kommer enbart att studera stillbildsinlägg. Detta 

för ökandet av precisionen och faktaunderlaget för förståelse av fenomenet, främst genom 

texten. Uppsatsen ämnar enbart till undersökandet av nordiska, kvinnliga influencers i 

kategorin främst riktad till yngre kvinnor. Detta för att dessa noterats vara aktiva användare 

av den intima, emotionella kommunikationen. Texterna är skrivna på engelska, mest för att nå 

sin fulla potential och för att breddas internationellt. Studien kommer inte innefatta Instagram 

som medium i sin helhet, utan avgränsas istället till innehållet som profilerna själva skapat i 

kanalen. Jag har även valt att medvetet sålla bort andra publicerade inlägg från respektive 

influencer, för att enbart inrikta mig på de med en mer emotionell och intim tappning. Detta 

med anledning till sökandet efter relevant material för uppsatsens upplevda 

forskningsproblem. 

 

1.4 Disposition 

Denna studie kommer att disponeras på följande vis och inleds med en kort 

bakgrundsbeskrivning där en redogörelse för applikationen Instagram görs ihop med en tydlig 

definition av begreppet influencer, för att ge läsaren ytterligare kontext till analysen. Vidare 

presenteras tidigare forskning, följt av ett teoriavsnitt där de utvalda teorierna introduceras för 

mitt teoretiska ramverk. Här uppkommer nyckelbegrepp som identitet, representation, 

parasocial- relation och interaktion samt empati kopplat till emotionell kommunikation. 

Metodavsnittet diskuteras utifrån en multimodal analys och kritisk lingvistik, tillsammans 

med semiotikens Anchorage och Relay, och analyserar därefter utvalt material som får stå till 

grund för studerandet av bild- och textelement. Analysen presenterar de resultat som 

genereras efter avläsning av materialet, vilket görs på ett tematiskt sätt där bild och text 

granskas utefter varsina underrubriker. Fortsättningsvis redogörs för de slutsatser som kan 

dras av analysen, för att avslutningsvis diskutera dess slutsatser i förhållande till 

frågeställningarna samt resultatens eventuella betydelser. 
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2. Bakgrund 
	

2.1 Instagram 

Instagram är ett socialt medium som tillåter användare att redigera och dela bilder, videos och 

bildbeskrivningar. Innehållet består av det användarna själva väljer att publicera och samlas 

ihop likt ett bildarkiv, både på avsändarens profil men också i flödet som i sin tur kan ses av 

andra användare. På Instagram har man som användare möjlighet att följa andra konton och 

se vad de delar med sig av, men funktionen att vara offentlig respektive privat gör det möjligt 

att synas enbart för de man gett tillgång till genom godkännande. Annars är profilen helt 

offentlig; öppen och tillgänglig för vem som helst, utan att behöva trycka knappen ”följ”. 

Interaktionen mellan människor sker genom gillamarkeringar, kommentarer, delningar 

och/eller direktmeddelanden och plattformen används av både privatpersoner och företag. 

Applikationen kan även användas med fördel ur marknadssynpunkt, som ett verktyg för 

värdefull marknadsföring av produkter, varumärken eller livsstilar. Tack vare appens 

effektiva bildoptimering, frekvens, profilering och personliga prägel blir innehållet alltmer 

lättillgängligt för konsumenterna att stöta på reklam i sin dagliga konsumtion av mediet. 

Instagram lanserades 6 oktober 2010 och blev snabbt populär med redan 80 miljoner 

användare världen över, efter två år. Idag har applikationen nått över en miljard 

månadsanvändare och klassas som en av de mest populära sociala nätverk, särskilt bland unga 

(Statista 2018).  

 

2.2 Influencer  

Begreppet influencer (upsprungligen ”social media influencer”) är något som växt fram i takt 

med digitaliseringens utveckling. Influencers of Sweden definierar termen som ”en seriös 

innehållskreatör med stor och/eller lojal följarskara på sina egna sociala kanaler som anses ha 

inverkan på denna följarskaras beslut” (Influencers of Sweden 2018). Boken tar upp vikten av 

skapandet av en engagerad följarbas med starkt förtroende, nästintill en vänskapsrelation, 

trots att man med största sannolikhet aldrig kommer att träffas fysiskt. Linda Hörnfeldt, 

författare och grundare av Influencers of Sweden, förklarar influencer yrket som mer än bara 

popularitet, likes och views. Istället bygger det på människor, relationer och trovärdighet. 

Som kreatör och innovatör inom relationsmarknadsföring är målet att skapa en stark relation 

med sin publik på långsikt och det krävs att människor bryr sig om vem kreatören är och gör 

för att dessa ska bli så engagerade som möjligt (Hörnfeldt 2018). Ett utdrag ur boken, baserad 
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på en intervju med influencern Jonna Jinton (285 000 följare vid skrivande stund), menar att 

hon drivs av behovet att skapa. ”Jag vill väcka känslor hos människor… och får se att folk blir 

berörda av det jag skapat. Det är den totala lyckan! Att känna att de förstår. Att de känner det 

jag känner… Att få berätta, med både bild, film, text och musik, det är min passion” 

(Hörnfeldt 2018:32).  

 

Influencers är nutidens multitalanger. De är kunniga inom marknadsföring, fotografering, 

filmning, redigering och i skrift. Inte nog med att de kan planera både koncept och strategi. 

Yrkesrollen går att beskrivas som en PR-byrå i en och samma person. Det är viktigt att man 

skapar sig ett material för hur man som personligt varumärke vill uppfattas. Främst utifrån det 

innehåll man väljer att publicera. Extra noga är att kunna framföra den uppfattning man har 

om sig själv, för att möjliggöra att andra delar samma uppfattning. Den s.k. imagen. För ett 

framgångsrikt varumärke är synkningen av identitet, profilering och image särskilt avgörande. 

Influencerns personliga egenskaper bör genomsyras i kanalen, ihop med dess egna 

värderingar och tydliga värdegrund. Profileringen talar till tonen personen har om sig själv 

och hur man försöker framstå inför sin publik. Nyckeln till framgång, enligt Hörnfeldt, är 

autenticitet och transparens. Med en öppen och verklig grund blir man mycket mer stabil 

(Hörnfeldt 2018:60). Gränsen för vad som anses vara privat eller personligt kan vara 

problematisk, men det är samtidigt just den som sätter prägeln för influencerskapet. Den 

personliga touchen bidrar till närmare kontakt med följarna, som i sin tur uppskattar 

tillgången till inblicken i andras liv genom sina sociala kanaler (Hörnfeldt 2018). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Syns du inte, finns du inte 

Christina Malmgren och Rebecka Norman (2016) har i en studie baserad på ungas jagbildning 

på Instagram, undersökt hur individer framställer sig själva på Instagram och hur de förhåller 

sig till den genererade uppmärksamheten och påverkan av det ”ideala”. Sociala medier hävdas 

vara både ett verktyg för att kommunicera med andra, samtidigt som det är ett verktyg för 

formandet av jaget. De studerar ungas självpresentation, i syfte att skapa en identitet, och har 

sin grund i Erving Goffmans dramaturgiska teori som betraktar livet som en scen där 

individer är rollfigurer i framträdanden. Scennärvaron möjliggör individen att selektivt välja 

vilka roller denna vill ta och förmedla, som aktivt försöker presentera en viss bild av sig själv. 

Antingen front stage (främst förekommande i sociala medier) där individen bör anpassa sig 

efter de normer som råder för specifika roller, antingen back stage (framställningen bakom) 

vilket inkluderar de roller individen inte uppträder. Eftersom att sociala medier utgörs av stor 

publik med individer av olika intressen och kontexter, kan arbetet med självpresentationen 

innebära försvåringar. Instagram, ihop med dess skräddarsydda informationsflöden och 

nischade utformningar, fungerar som bidragande faktor till känslan av tillhörighet och 

gemenskap (Malmberg & Norman 2016). Detta gör att granskningen av kommunikationen 

blir av ytterst relevans.  

 

Enligt deras resultat, baserad på fyra individers förhållningssätt genom kvalitativa 

samtalsintervjuer, föreslår man att självpresentationen kan behöva fler variabler än enbart 

bilden för att nå sin fulländade potential. Man menar att uppmärksamheten är synonym med 

synlighet i offentligheten och åberopar Nanna Gillbergs idéer om att ”allmänhetens 

medlemmar idag har tillgång till ett offentligt ’jag’ som har lett till att självbilden för många 

blivit så intimt kopplad till synlighet, tillgänglighet och andras perception att existensen av 

den hotas om synligheten inte prioriteras” (Malmberg & Norman 2016:16). Skapade 

förväntningar ställs på att vara tillgänglig både socialt och emotionellt, medan personligheten 

bör genomsyras virtuellt. Bilder samt bildtexter väljs noggrant ut för att redigeras och 

privatlivet anses spännande, vilket tros kunna frambringa en ökad, intresserad följarskara.  
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3.2 InstaGratification 

I Johanna Dahlgren och Latchin Sevigins kandidatuppsats (2013) har man till syfte att studera 

individers användande av Instagram samt beskriva hur de ser på fenomenet online-identitet. 

Den övergripande slutsatsen de drar utifrån undersökningen är att Instagram handlar om 

sökandet efter bekräftelse samt behovet av affirmation från andra. ”Användarna, oavsett 

generation, söker InstaGratification” (Dahlgren & Sevigin 2013: 2). Författarna hävdar att 

profilerna porträtterar sig själva positivt medan vardagslivet anses vara av ointresse att dela 

med sig av. Här uppkommer även Erving Goffmans teorier om scennärvaro, likt den tidigare 

studien inom avsnittet för tidigare forskning. Sociala medier har öppnat upp för en ny typ av 

interaktion, där människor lärt sig binda nya kontakter ihop med att det blivit lättare att 

kommunicera. En noterad uppfattning, baserat på resultatet av de intervjuade i studien, var att 

man fann ett intresse i inblicken av hur offentliga personer lever sina liv. Man följer en känd, 

inflytelserik person man kan känna en sorts anknytning till, som i sin tur har stor påverkan på 

sin publik vid skapandet av identitet och livsstil. Informanterna använde Instagram främst för 

tillgången till information, självbekräftelse och social tillhörighet. Många arbetade ständigt 

med bevarandet av den förskönade fasaden genom bilder, för upprätthållandet av det 

eftersträvade intrycket utåt. Mycket vikt och energi lades på innehållets budskap och vad det 

hade till avsikt att förmedla. 

 

I min uppsats undersöks också behovet av bekräftelse och upprätthållandet av identitet, men 

med utgångspunkt i framförallt kommunikationen som sker i materialets visuella- och 

textuella element. InstaGratifications utgångspunkt är mer inriktad på identitetsskapandet 

mellan generationer och därmed inte särskilt fokuserad på inläggens olika typer av 

modaliteter eller sätt att kommunicera med en intim, emotionell tappning. Studien används på 

ett likartat sätt för att ta reda på publicerat innehåll kopplat till identitetsskapande på 

Instagram, men bortser helt från samspelet mellan bild och text samt förståelsen av tolkningen 

på en tänkt publik baserad på urval. Vid sökandet efter tidigare forskning uppfattandes en 

avsaknad för studerandet av utformning och påverkan i kommunikationen på Instagram. 

Främst vad gäller en intim och emotionell sådan, som sänds ut via influencers. 

 

 

 



 11 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Identitet 

Sedan romantiken har det blivit allt vanligare att man uppfattar människans psyke eller ”själ” 

som något komplex eller kluven, alltså varken hel, sammanhängande eller totalt identisk. 

Människan får en tidig koppling till medierna redan som liten, som i sin tur bidrar till 

definitionen av oss själva, vilka vi är, och vilken verklighet vi befinner oss i. De hjälper oss 

att förstå omvärlden och introducerar tankesätt och idéer om vad som anses vara viktigt eller 

oviktigt samt uppmuntrar till bra respektive dåligt beteende, roligt som tråkigt. Användningen 

av media tillåter oss att vara i ständig förbindelse med världen utanför den omedelbara 

omgivningen, en direkt anslutning till den sociala verkligheten. Något som människan, som 

den sociala varelsen, har ett behov av för att känna delaktighet (Gripsrud 2011). 

 

Enligt sociologer och socialpsykologer kan människans socialisation delas in i en primär och 

sekundär socialisation. Det är denna process som är förenad med den mänskliga gemenskapen 

och som tar sig i uttryck redan efter att barnet har fötts genom bl.a. kroppskontakt, blickar och 

nynnande. När människan i senare skede börjar behärska språket blir hon en anhängare av den 

kulturella gemenskapen mellan människor, ihop med att denna inser skiljaktigheten mellan 

sitt eget jag och ”de andra”. Den primära socialisationen förhåller sig bland de närmaste, vår 

familj eller liknande närstående grupp, medan den sekundära äger rum utanför familjen i 

platser vi är verksamma i. Hit tillkommer även massmediernas roll. Genom samspel och 

interaktion med andra inom olika konstellationer, skapas och framställs vi som individer. Vi 

utvecklar en uppfattning om oss själva och skapar oss därefter en identitet (ibid.). 

 

Den personliga identiteten ifrågasätts genom att vi själva ställer oss frågan: ”Vem är jag?”, 

som inte är helt självklar att besvara. En fråga som kan ta en hel livstid att besvara. Att ta reda 

på vad som gör oss unika, speciella genom våra erfarenheter, känslor och stämningar och som 

får oss att skilja från andra. En existentiell fråga särskilt påfrestande under ungdomsåren. 

Andras uppfattning om oss blir oftast en del av vår egen självbild, som tillslut sammansmälter 

med vår egen existens (ibid.). Bengtsson talar om identitet som det utvidgade jaget, där de 

ting och ägodelar vi omger oss med blir en viktig del av vår faktiska identitet (Bengtsson et al. 

2018). Den identitetsskapande processen kräver ständigt arbete med olika upplevda krav på 

hur man ska vara och individen ställs inför flertalet val. Individen bygger upp en idealbild och 

idealbiografi om hur denna vill vara och försöker sedan leva därefter.  
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4.2 Representation 

Representation används inom medieforskning i sammanhang för beskrivandet av 

framställningen av fiktiva eller verkliga fenomen. Begreppet skildrar betydelsen för vad något 

”står för” – hur en bild ”står för” personen som avbildats. Detta kan handla om bilder, texter 

eller ljud som uttrycker något mer än enbart i sig själva. Representationer framställer alltid 

något på ett visst ”sätt”, vilket är en viktig dimension att få med. Denna utgör en form av 

konstruktion av det framställda och blir därmed inte en helt objektiv reflexion (Larsen 1993).  

 

Representation kan användas med nytta i sammanhang för beteckningen av en särskild roll 

eller funktion, likt en influencer eller annan yrkesroll. Representationen ligger i ordet självt, 

som utger dess betydelse. Medierna är viktiga i spelet och konflikterna kring våra identiteter, 

där andra kan komma att representera den grupp vi anser oss tillhöra och uppträda istället för 

oss själva. Vid tal om influencers och andra förebildliga idoler, identifierar vi oss med det 

representerande, som har stor betydelse i vårt förhållande till deras framställning i media. Vi 

lär oss imitera dessa individer, likt vi gjort genom identifikationer genom våra föräldrar eller 

syskon. Den psykoanalytiska teorin hävdar att vi skapas som människor genom interaktionen 

med våra föräldrar. Den utvecklar även bilden av oss själva parallellt, i relation till 

människorna runt omkring oss (Gripsrud 2011).  

 

Judith Williamson talar om representation och identifikation och utgår från Jaques Lacans 

psykoanalytiska teori om hur spegelbilden gjort människan medveten om sig själv, avskild 

från andra (Williamson 2005:63). Barnet ser sig själv redan som liten utifrån vad man kallar 

Ideal-Ego och förstår att personen i spegeln är henne själv, även fast hon omöjligt kan se sig 

utifrån samma enhetliga position. Det representerade är henne, hon känner igen sin egen 

spegelbild, men identiteten blir tvungen att placeras i separation samtidigt som hon uppfattar 

den som en annan. Egot formas av den fiktiva bilden genom sin reflektion. Inom den s.k. 

mirror phase, ofta förekommande i reklam, blir även det eftersträvade objektet (i det här fallet 

ett jag) gestaltat i spegeln som en form av önskan eller begär. Den representerade önskan 

skapar en form av subjekt, exempelvis en viss typ av utseende, som i sin tur matar begäret för 

koherens och mening i sig själv. Åskådaren av bilden hamnar i positionen av det 

representerade, tittandes i spegeln, och ser på annonsen som om det vore henne själv avsedd 

av egen struktur. Trots att betraktaren är medveten om att den gestaltade är någon annan, har 

hon förmågan att känna sig förenad med henne. Det skapade jaget (Williamson 2005). 
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4.3 Empati & emotionell kommunikation 

Den symboliska interaktionismen studerar en intressant synvinkel, som är en teoretisk 

riktning inom ett sociologiskt perspektiv. Den fokuserar främst på hur vi uppfattar att andra 

människor uppfattar oss. Detta gör det möjligt genom vår empatiförmåga att vi kunna överta 

andras perspektiv och se oss själva utifrån en betraktares ögon. ”Empatin är en förutsättning 

för att vi ska kunna leva oss in i medietexter” (Gripsrud 2011:34). Lika lätt kan vi sätta oss in 

i andras situationer och känslor genom vår inlevelseförmåga. Ulf Dimberg, professor i 

psykologi vid Uppsala Universitet, är enig om synsättet och menar att förståelsen av andra 

människors känslor är en av våra viktiga mänskliga egenskaper (Dimberg 2012). En egenskap 

som går hand i hand med vår empatiska begåvning att kunna reagera på andra människors 

känslor. Både genom ansiktsuttryck och textuella kontexter. Tack vare vårt komplexa 

ansiktsmuskelsystem, som gör ansiktet rörligt och levande, kan en människas emotioner 

förstås och tolkas lättare genom dess känsloyttringar och gester. Spända ögonbryn, 

avslappande ögon eller en halvt öppen mun kan ge intrycket av olika sinnesstämningar som 

fungerar som sändare vid emotionell kommunikation. Vi som mottagare har en naturlig 

förmåga att förstå och registrera specifika ansiktsuttryck och lär oss därmed att känna igen 

och reagera på dessa emotionella signaler. 

 

Baserat på Dimbergs tidigare studie (Dimberg 1982), noterade man att positiva/glada 

ansiktsuttryck spontant uppväckte en positiv emotionell reaktion hos mottagaren, medan 

negativa/arga ansikten gav uppsåt till en negativ emotionell reaktion. Man observerade även 

att försökspersonerna nästintill smittades av de emotionella ansiktsuttrycken, då de ofta 

reagerade med en imitativ reaktion. Denna förmåga en viktig aspekt inom empatin, att kunna 

snappa upp och dela andra människors känslor (Dimberg 2012). I kontrast till detta, har vi alla 

erfarenheten att medvetet styra våra ansiktsmuskler och både utstråla eller dölja känslor vi 

egentligen inte känner. En fördel vid skapandet av visuellt material där emotion står i fokus 

och ansiktet ”säger” eller ”visar” något. Uttrycket av eftersträvade känslor kan med fördel 

förstärka textens mening eller budskap. Ida Nilsson, PR- och sociala medier-konsult, skriver 

på sin hemsida att bilden, i ett brus av information, blivit ett starkt sätt att kommunicera som 

lätt väcker känslor. ”Emotionella budskap och visuell inspiration påverkar” (Gilla 

Kommunikation 2015). Viktigt att nämna, är däremot att det omöjligt går att styra eller 

förhindra en människas ansiktsuttryck till fullo. Detta för att muskelaktiviteten sker genom 

snabba automatiska processer, men vid skapandet av bild är den desto lättare att påverka. 
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4.4 Parasociala relationer 

En parasocial relation betecknar tillståndet där publiken, genom tv-rutan eller mobilskärmen, 

förhåller sig till de framträdande som om de vore vanliga, interagerande människor likt de 

vore i vår egen omgivning. Genom dess medvetna personliga och direkta kommunikation, 

skapar vi oss en känsla av närhet och omedelbarhet med annars helt okända individer (Horton 

& Wohl 1956). Vi får en relation till någon, som själv inte vet att vi existerar. Särskilt 

förekommande på nätet och i sociala medier där människor följer flertalet andra individer, 

bland annat influencers, som matar oss med personligt innehåll eller privat information. I 

anknytning till tidigare nämnd identitet, kan vi genom sympatisk identifikation uppleva den 

efterliknandes liv; problem och situationer som om det vore våra egna. Vi får en insikt eller 

bekräftelse om något som stärker vår egen antagna uppfattning, åsikt eller känsla. I tillägg till 

den symboliska identifikationen, talar den katartiska identifikationen till en hjälte som liknar 

oss men som därmed är mer av den tragiska sorten. Genom sin svaghet skapar hon en 

medlidande inlevelse hos den identifierade, som genomgår en sorts ”reningsprocess” för sig 

själv samtidigt. Den admirativa identifikationen belyser vår inbillning i att en idol eller 

hjältefigur är bättre än oss på ett eller flera plan. Ofta förekommande är att s.k. hjältar i den 

moderna populärkulturen, i detta fall influencers, kombinerar flera identifikationselement för 

att tilltala sin publik på bästa sätt. Sammansmältningen av en sympatisk-, katarisk- och 

admirativ- identifikationsform möjliggör personen att göra utomordentliga prestationer 

samtidigt som hon kan visa sig sårbar, ha problem i sitt monogama förhållande och bekämpa 

sin egen kroppshets eller psykiska ohälsa (Gripsrud 2011). 
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5. Metod & material 

I denna studie används en multimodal analys ihop med delar av den kritiska lingvistiken, som 

dels ska fokusera på texternas utformning och budskap men också studera bildernas funktion, 

mening och attribut i symbios med den eftersträvade känslan. Eftersom att Instagram är ett 

bildbaserat socialt nätverk med tillgång till bildtext är verktyg för bild- och textanalys mest 

relevanta. Syftet är att ta reda på hur man kan utforma sina inlägg på Instagram för att sända 

ut en form av intim, emotionell kommunikation som sedan kan förstås utifrån hur denna 

möjligen kan tolkas utifrån en tänkt mottagare. Att granska materialet på en mer kvalitativ 

nivå blir därmed applicerbart då intentionen är att kunna förstå människans troliga avkodning 

utifrån inläggens utformande och påverkan, i en mer digitaliserad värld. Eftersom att studien 

av detta fenomen innehåller en mängd olika moment, kommer det insamlade materialet att 

analyseras som en helhet för att jämföra och identifiera gemensamma mönster för utvalt urval. 

Bilden har en central roll genom sin visuella kommunikation, men mycket av kontakten sker 

genom texten. Detta kommer att granskas och tas till hjälp av stödfrågor i ett kodschema 

(bilaga), som jag skapat för underlättandet av studerandet. 

 

5.1 Multimodal analys 

I boken Den visuella texten: multimodal analys i praktiken redovisar Anders Björkvall steg 

för steg hur en multimodal analys kan analyseras. Utifrån denna, kommer materialen främst 

att studeras. I och med att undersökningen innefattar både bild- och text, undviks 

bildmaterialet att granskas på detaljnivå likt en semiotisk bildanalys skulle ha gjort, där alla 

element ska tolkas. Syftet med bildanalysen i denna studie är främst att undersöka stödjandet 

av bildtextens budskap och samspelet mellan dessa. Är det lättare att förmedla en känsla med 

bild - motsvarande lättare att berätta en story med en bild? Utifrån beteckningarna Anchorage 

och Relay inom semiotiken där bildmotiv kombineras med text, finns två sätt att beskriva det 

språkliga budskapet. Anchorage är den mest förekommande inom speciellt reklam- och 

pressbilder och innebär att texten förankrar bildens alla möjliga tolkningar till en specifik. 

Relay, å andra sidan, talar till att text och bild kan komma att komplettera varandra. Härmed 

kan texten ha lika stor betydelse som bilden. Ett sätt för avsändaren att beskriva handlingen 

(Barthes 1977). 
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Multimodal analys lämpar sig för studerandet av texter i relation till deras kulturkontexter; 

exempelvis kulturella, historiska och sociala sammanhang. Intressant att studera är textens 

utformning utifrån presenterade versioner av verkligheten, som visar vilka intressen och 

maktrelationer som styr. Det kan gälla underliggande förväntningar inom olika 

samhällsgrupper, både historiskt och i nutida samtid. Språkliga fördelar som användandet av 

verb kan vara kraftfullt för att framställningen av liknande världsbilder och maktrelationer. 

Även visuella uttryck har en effektiv effekt. Illustrationer och olika perspektiv i bilder kan 

skapa känslan av status samt auktoritet, motsvarande underordnade positioner (Björkvall 

2009). Detta går att ses genom hur fotografier är tagna; antingen utifrån visuella resurser som 

under- ovan- eller öga-mot-öga-perspektiv, antingen genom semiotiska resurser som 

framifrån-, underifrån eller sidoperspektiv. Sistnämnda främst utnyttjade för illusionen av 

engagemang med hjälp av olika vinklar. Semiotiska modaliteter, d.v.s. skrift och bild, 

samverkar gemensamt för att skapa betydelse och mening inom multimodal texter. 

”Människor har behov att skapa mening tillsammans med andra”, menar Björkvall med 

kärnan i den sociosemiotiska teorin (Björkvall 2009:12). Människor har behovet att uttrycka 

betydelser, oavsett om det förekommer i text eller bild. Språket och bilden måste därmed ha 

resurser att kunna uttrycka de betydelser man vill åstadkomma med kommunikationen i 

materialet. 

 

5.1.1 Interpersonella betydelser 

Utifrån ett multimodalt perspektiv krävs att bildelement kombineras med andra textuella 

element för att meningsfullt kunna gå inom ramen för multimodala texter. Björkvall delar in 

de visuella aspekterna i tre former; de textuella, ideationella och interpersonella betydelserna 

(Björkvall 2009). Med hjälp av dessa verktyg kan en studera språkets beståndsdelar och 

helhet, bildens världsbild och representationer, samt interaktionen mellan de avbildade 

människorna. I denna studie kommer vi enbart att göra en djupdykning inom den 

interpersonella aspekten. Den behandlar interaktionen mellan den avbildade och läsaren och 

hur attityder tar sig till uttryck genom bilder samt hur läsaren dras in i texten på olika sätt. 

Ögonkontakt är ett kraftfullt element som talar till mottagaren. Beroende på var objektet är 

placerat i bilden, kan bildens olika informationsvärden variera och generera olika resultat. 

Lika så ord inom en textuell ram. Kompositionen är därmed även den essentiell vid skapandet 

av multimodalt innehåll (ibid.). 
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5.1.2 Interaktion 

Genom texter och bilder kan alla typer av mänskliga relationer skapas och upprätthålls. 

Kommunikation binder människor, oftast med avseende att antingen uträtta något eller 

påverka en annan. Blicken möjliggör att andra förhåller sig till den avbildades värderingar 

alternativt budskap, medan ögonkontakten begär läsarens uppmärksamhet. Dels genom den 

textuella uppmaningen, dels via den semiotiska resursen – ansiktsuttrycket. Blicken skapar 

det sociala bandet mellan läsaren och det avbildade. Ett öppet och inbjudande kroppsspråk 

bidrar även det till kontaktskapandet (Björkvall 2009). Ett annat sätt att skapa tydligare 

interaktion är genom frågor eller uppmaningar. Dessa vänder sig direkt till läsaren, som i sin 

tur gör att hon måste förhålla sig till dess språkhandlingar på ett mer aktivt sätt. 

Bildhandlingen kan därmed antingen ge uttryck om ett givande eller krävande begär, som 

uppfattas likt ett erbjudande respektive ett krav från läsarens sida. Dessa kallar vi 

bildmodaliteter. Är man uppmanande utifrån textens innehåll eller upplevs språkhandlingen 

mer inbjudande? En person som placeras i närbild kan även den uppfattas som mer personlig 

eller interaktiv och tycks därmed inte vara lika distanserad. För undvikandet av att intrycket 

kan bli alltför påträngande, kan den avbildade istället presenteras utifrån ett 

helkroppsperspektiv vilket skapar känslan om ett mer behagligt avstånd. Kameravinkeln är 

med andra ord en oerhört viktig semiotisk resurs som medvetet bör användas till sin fördel.  

 

5.1.3 Distans 

Distans är en viktig dimension inom vid studerandet av multimodala texter. I koppling till hur 

fotografier porträtteras genom kameraperspektiv på den avbildade, är den symboliska 

distansen av relevans eftersom att läsaren ser en bild och därmed inte rent fysiskt. I formella 

och mer personliga relationer utgör en viss oskriven gräns mellan vad som kan kännas 

bekvämt och inte att närma sig en person. Att ta sig in inom den personliga zonen kan 

uppfattas mer intimt, på samma sätt som en nära relation, likt en vän eller partner, kan 

uppleva känslan av alltför stor distans. Precis som i det verkliga livet, kan distans skapas 

mellan läsare och avbildade personer inom multimodala texter. Här blir istället beskärningen 

av de avbildade personerna aktuell. Man delar in dessa i begrepp som extrem närbild, vanlig 

närbild, nära medelavstånd, medelavstånd, långt medelavstånd och distanserade bilder. Ju 

närmare den avbildade hamnar, desto mer skapar den symboliska distansen intimitet. Om den 

avbildade blickar åt ett annat håll i en extrem närbild, betraktar endast läsaren utifrån en 

mycket nära personlig distans. Finns närvaron av en mötande blick på läsaren, talar denna till 
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någonting ännu mer personligt. Inom vanlig närbild är beskärningen avståndet av en persons 

huvud och axlar, eller delar av dem. Distansen blir härmed likt en samtalssituation, precis som 

det nära medelavståndet kan jämföras med sittavståndet mellan människor på en buss. Här 

beskärs den avbildade ungefär vid midjan, medan medelavståndet beskärs någonstans vid 

knäna. I bilder med långt medelavstånd befinner sig personen precis i helfigur inom ramen för 

bilden. Skulle den avbildade helfiguren uppta mindre än halva bildens helhet, skulle denna 

istället gå under kategorin för distanserade bilder. Alla dessa typer av distans samspelar 

tydligt med de andra semiotiska resurserna, som tidigare nämnda blick och perspektiv i 

bilden. ”Flera interaktiva semiotiska resurser utnyttjas på ett systematiskt sätt för att skapa 

mening” skriver Björkvall, som tyder på att huvudpoängen här blir synlig (Björkvall 

2009:44). 

 

5.1.4 Tilltal 

Precis som distans, verkar det verbala språket som en semiotisk resurs vid skapandet av 

distans eller närhet. Tilltal som du-, dig- och din- används i texter för att skapa känslan av 

någonting som skulle kunna efterlikna en personlig eller icke-distanserad relation. Du-tilltal är 

ofta noga utvalt vid skapandet av närhet i exempelvis reklamannonser. Läsaren kommer 

närmare, rent symboliskt, personer som den inte känner. Ni-tilltalet är aningen mer formellt, 

samtidigt som avståndet mellan sändare och mottagare blir allt längre. Andra skriftspråkliga 

resurser som kan påverka balansen mellan närhet och distans, är användandet av bl.a. 

smeknamn som kan minska distansen mellan parterna. Även slangord, till skillnad från mer 

specialiserade- eller avancerade ord, kan göra att texten upplevs mer distanserad. Det man bör 

studera utifrån en multimodal analys, är ifall den visuella och skriftliga texten är i linje med 

varandra. Har bilden och skriften samma betydelsepotential när det kommer till distans och 

tilltal? (Björkvall 2009) 

 

5.1.5 Attityder 

I de flesta bilder och texter finns ofta ett inbyggt perspektiv, en inte helt neutral ton, från 

vilket läsaren måste se på det som avbildats, och som också fungerar som en interaktiv 

betydelsepotential. Representationen av attityder kan avbilda olika typer av relationer i 

koppling till kameraperspektiv, exempelvis en maktrelation med hjälp av underperspektivet 

på en talare. En så kallad betraktarmakt. Möter man istället betraktaren på ett mer vertikalt 

plan, uttrycks närmare krav på oss som jämlikar, alltså betraktaren och de avbildade. 
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Maktbalansen kan istället anspela på identifikation som talar till att ”du och jag är lika”.  Om 

någon avbildats rakt framifrån kan attityder som ”engagerad”, ”inkluderande” och 

”accepterande” utläsas. Bild- och skriftbetydelser är starkt sammankopplade. Vid skapandet 

av bl.a. pedagogiska texter, krävs idag att man utformar dem så att skrift och andra visuella 

textelement samspelar med varandra på ett sätt som fungerar multimodalt. Ta emotionella 

bildtexter ihop med bilder, för exempel. 

 

5.2 Kritisk lingvistik 

Den kritiska- och kognitiva lingvistiken, som är en form av diskursanalys, är främst tillämpad 

för att analysera innebördsaspekter av texter genom utformandet; begrepp, uttrycka idéer och 

budskap. Detta utifrån den grammatiska strukturen, val av ord och hur människans tänk tar sig 

genom uttryck. Språket kan ses som en form av halvt reflekterade idéer som påverkar hur vi 

upplever världen och ser på vår omvärld. Den kognitiva lingvistiken har sin startpunkt i 

hjärnan, parallellt med den kritiska lingvistiken som startar utifrån samhället. Även kultur 

spelar en betydande roll för förståelsen och innebörden av kontext. Både genom livsstil, 

verklighetsuppfattning och mening av ord. Ord kan ha olika betydelser inom olika kulturer. 

Genom andras text och språk kan vi ta del av deras världsbilder och lära oss av varandra. 

Människor är otroligt kapabla till att lära sig se på saker på andra sätt. Ordval har förmågan att 

ge texten en speciell karaktär; antingen framställas som formell eller personlig. Upprepningar 

av ord är ofta förekommande och kan studeras utifrån begreppet word frequency, vilket främst 

är det jag valt att ta med i denna studie. Hur ofta används upprepningar för att stärka viktiga 

budskap eller texten i sin helhet? (Bergström & Boréus 2017) 

 

5.3 Urval 

Urvalet är baserat på tre stora influencers; Hanna Schönberg, Josefine Haaning Jensen och 

Matilda Djerf, som alla använt sig av den intima, emotionella kommunikationen under 2018, 

avsedd undersökningsperiod april till november. Profilerna är av nordiskt ursprung, Sverige 

och Danmark, där respektive influencer däremot uttrycker sig främst på engelska för att nå ut 

till en allt större målgrupp, internationellt. Det är inte enbart den typ av kommunikation som 

sänds ut, men det är en form som är ofta förekommande i det publicerade innehållet. 

Profilerna har alla nästintill hundratusentals följare (Schönberg 92k, Haaning Jensen 681k, 

Djerf 410k i skrivande stund) och arbetar med sina sociala medier på professionell nivå, varje 
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dag. Innehåll produceras vanligtvis flera gånger per dag och de är hårt arbetande, 

stilmedvetna kvinnor - typiska för livsstilsprofilsgenren.  

 

Utöver upprätthållandet av deras personliga profiler, är de även aktiva entreprenörer som 

skapar egna klädkollektioner för företag och samarbetar med många av de dessa, antingen 

ledande eller kommande inom branscher, bara för att nämna några av deras vardagliga 

uppgifter och utföranden. Fenomenet för den intima, emotionella kommunikationen går 

däremot att finna i allt bredare utsträckning över den sociala kanalen, både inom stora som 

små profiler. Kreatörer låter bildbeskrivningen samspela med bilden, alternativt ge mening 

eller ytterligare förståelse för det visuella i inlägget. Ofta förekommer de i former av, tidigare 

nämnda, aspirational quotes där den språkliga stilen påminner om dikter eller citat. Antingen 

skrivs de själva eller plockas från andra, som ändras en till en viss del eller kopieras rakt av 

och klistras in. Texten blir på ett sätt som att tolka bilden utifrån avsändarens intentioner, likt 

att studera bilden utifrån deras ”glasögon”. Eftersom att kvinnorna i urvalet både är frekventa 

och nyskapande inom sina sociala plattformor, har stor spridning och påverkan på sina följare, 

kändes det särskilt relevant att studera dessa i koppling till studiens syfte. Självklart kunde 

man ha valt influencers och medvetet segmenterat dessa inom olika nivåer, baserat på antalet 

följare, men eftersom att urvalsprofilerna upplevs ha stor inverkan på sin publik är de viktiga 

maktspelare på plattformen som bör studeras. Urvalet har i princip skett i två steg, där dels 

valet av influencers med relevant innehåll granskas närmare, dels identifiera och sålla inlägg 

som studeras med hjälp av vald metod. Inläggen har sållats ur ett flertal publicerade sådana 

inom respektive kanal, där den emotionella tappningen kunnat identifieras. För tillgång till ett 

så pass brett spektrum som möjligt över fenomenet, har insamlingen varit någorlunda selektiv 

i urvalet till material för möjligheten att stöta olika typer a kommunikation, element och 

modaliteter.. Insamlandet har genomsyrats av en strävan att visa upp olika former av 

emotionell kommunikation och intimitet förekommande i inlägg på Instagram.  

 

5.4 Kritiska reflektioner och reliabilitet 

För att undvika att uppsatsen går i alltför subjektiv riktning är det viktigt att framhålla att 

ämnet intresserar mig särskilt, utifrån att jag själv arbetar med sociala medier utifrån min egen 

personliga profil på Instagram. Kommunikation, affektion, påverkan och bildskapande har 

alltid fångat mitt intresse, vilket troligtvis är den största anledningen för val av uppsatsämne. 

Att få en komplett förståelse för andra individer är svårt, då det aldrig helt går att distansera 



 21 

sig från sin egen subjektiva tolkning av världen. Mina personliga erfarenheter påverkar mitt 

sätt att förstå världsbilden i min omgivning. Något som kan påverka urvalet negativt är att 

materialet inte inkluderar några manliga profiler inom samma tema för intimitet och 

emotionell kommunikation. Orsaken är inte utfört medvetet, utan beror framförallt på att 

denna typ av kommunikation, eller fenomen, ofta förknippas med kvinnliga profiler samtidigt 

som mina personliga kanaler främst består av dessa konton. Anledningen är att jag finner 

större inspiration och identifikation med dessa personer, men också för att jag själv är aktiv 

inom yrket och därmed ständigt söker idéer av andra. Både textuellt och visuellt. Den intima, 

emotionella kommunikationen förekommer i inlägg som ofta dyker upp i mitt eget flöde och 

som jag upplevt blivit allt vanligare än tidigare. Särskilt noterat under 2018. I takt med att jag 

själv är en följare av dessa konton, kan distansen i analysen uppfattas aningen kortare än för 

en annars oberoende, genomsnittlig individ. Valet att inkludera inlägg som anspelade på 

människors emotioner, intimitet och sårbarhet var målet med denna uppsats och har därmed 

inte haft till avsikt att exkludera män.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras instagraminläggen i mitt urval, där jag utgår ifrån ett skapat 

kodschema med stödfrågor (bilaga) utifrån den multimodala analysen tillsammans med en del 

av den kritiska lingvistiken, ihop med semiotikens Anchorage och Relay i form av stödfrågor. 

Jag kommer att granska respektive textelement och därefter redogöra för vilka element som är 

mest visuellt- eller textuellt framskjutna ihop med val av perspektiv. Avslutningsvis redogör 

jag för vilka typer av tilltal, attityder och interaktioner man använder sig av samt vilka 

språkhandlingar som finns i texten. Därefter studeras samspelet mellan dessa för att avkoda 

eventuella budskap. Första delen består av två inlägg från Hanna Schönberg, följt upp av två 

inlägg från Josefine Haaning Jensen som avslutas med två inlägg publicerade av Matilda 

Djerf. Utifrån det material jag valt att använda mig av, gick att utläsa att alla inlägg innehöll 

objektet människa som representant för det avbildade. En form av självrepresentation i 

porträtterad form, som stödjs med hjälp av en längre text. Något som även gick att notera var 

att alla de avbildade i bilderna bar någonting mjukt eller pösigt, kombinerat med en nakenhet i 

kontrast; bara ben, öppen rygg, utan bh eller poserande i underkläder. Det mjuka tog sig till 

uttryck genom stora ytterplagg, långa ärmar eller tröjor i oversize-modell. Alla bilder är tagna 

i en utomhusmiljö, bortsett från en (inlägg 3.1) befinner sig alla utomlands. 

Inlägg 1.1 - Hanna Schönberg 
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Bild 

Det första inlägget som studeras är en uppladdning av Hanna Schönberg, publicerad 23 

oktober 2018. I bilden kan vi se Schönberg, sittandes på stenar intill ett vattendrag, i en vit 

lång klänning som sträcker sig ner till ungefär bildens nederkant. Hennes huvud är placerat 

precis ovanför mittlinjen, samtidigt som hon är lokaliserad en aning åt vänster. Vi ser henne i 

helkroppsfigur, vilket går att konstatera att bilden är distanserad. I och med den mötande 

blicken blir närvaron däremot mer personlig. Kameravinkeln är tagen utifrån ett ovanifrån-

perspektiv, det s.k. fågelperspektivet, eftersom att betraktaren kan studera henne utifrån en 

högre ståndpunkt. Extra attribut i bilden kan ses runt kanterna som vita rep, en varm 

solnedgång i vattnet och orangea bojar. Bilden är stor och går inom ramarna för Instagrams 

största beskärningsalternativ, vilket medför att den skrivna texten inte tar över alltför mycket 

av det visuella elementet; bilden. Schönbergs blick möter betraktaren på ett sensuellt sätt och 

interaktionen kräver något form av begär, uppmärksamhet från läsaren (Björkvall 2009). En 

blick som skulle kunna jämföras med den ”manliga blicken”, där den avbildade talar till en 

manlig figur, men eftersom att följarna främst består av kvinnor riktas kommunikationen 

främst till dem.  

 

Ansiktsuttrycket är för övrigt relativt avslappnat, med stängd mun, aningen höjda ögonbryn 

och pigga ögon. Hon sträcker ut sina armar medan hon spänner tårna i sin sittande position, 

vilket ger intrycket av ett mer behagligt sinnestillstånd. Den sittande positionen känns graciös, 

likt en änglaliknande gudinna. Nästintill en sjöjungfru. En kreation som skulle kunna jämföras 

med Den lille havfruen i Köpenhamn. Med det långa håret hängandes bak i nacken betraktar 

hon läsaren och vilar armarna på knäna, på den lilla stenklippan. Bilden väcker en känsla av 

välbehag och välbefinnande i en lugnande miljö. Kroppsspråket signalerar en accepterande, 

inbjudande och engagerad känsla.  

 

Text 

Den kanske mest direkta interaktionen mellan inlägget och publiken finner vi i texten. Genom 

tilltal som ”angel” och du-pronomen uppmanar man läsaren på ett mer interpersonellt sätt, 

som talar till respektive mottagare. Främst hur man som människa bör vara och leva, en form 

av eftersträvad önskan. Upprepningar som ”you” och ”be” framkommer så mycket som 13 

respektive 13 gånger i texten. Betonandet av just ordet ”be”, vara, talar underförstått till vad 

som anses vara ”rätt” beteende. Meningen går lättare fram med hjälp av upprepandet. 

Schönberg väljer användandet av adjektiv för att beskriva hur man som medmänniska bör 
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vara; ”nice”, ”kind”, happy” och ”humble”, medan uppmanande verb berättar vad man ska 

göra; ”spread as much love as possible”, ”give compliments”, ”give love”, ”support others”, 

”see the best in people”, ”care about others”, ”show up”, ”remind people their worthy”, ”treat 

others like you want to be treated”.  

 

Den grammatiska strukturen är lätt och följsam, kombinerad av både långa och korta 

meningar. Schönberg är lekfull med ordvalen i början av sina meningar, tidigare nämnda 

adjektiv, som är någorlunda besläktade med varandra. Allt för att variera sin formulering och 

berika texten med allt större vokabulär. Detta gör att syftet och påverkan blir mer tydlig och 

direkt. Texten uppfattas som relativt personlig och är definitivt mer uppmanande än 

erbjudande, tack vare hennes närvaro i bilden. Texten lyfts upp genom samspelet med bild, 

främst för att intrycket inte uppfattas som alltför krävande eller påträngande. Budskapet känns 

desto mer inspirerande och blir därmed slagkraftigt. Den troliga läsaren kan uppleva 

Schönberg nästan likt en livscoach, som talar till respektive individ hur man som människa 

bör leva och agera samt vad det bringar för effekter. Den emotionella kommunikationen tar 

sig helt enkelt till uttryck både genom textuella- och visuella element i detta inlägg. Främst är 

det den interpersonella framställningen i texten som skapar mening för den visuella bilden 

och innehållets generella budskap. Bilden kan upplevas aningen sexig och texten förankrar 

tolkningen utifrån semiotikens Anchorage. Tolkningen av bilden formas med hjälp av texten. 

På detta vis skapas ett djup, mer än bara yta, och talar till de kvinnliga följarna som troligen 

får känslan av en närmare kontakt och symbolisk interaktion. Att Schönberg talar till ”angels” 

går igen med den änglaliknande gestaltningen i bilden, som samspelar bra tillsammans. Havet 

är djupt, texten är djup. Att hon även upplevs lugn i bilden, signalerar att budskapet i texten är 

av en lättare sorts uppmaning.  
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Inlägg 1.2 – Hanna Schönberg 

 
 

Bild 

Det andra inlägget av Hanna Schönberg laddades upp på Instagram 7 augusti 2018. Inlägget 

är utformat utifrån en serie på fyra bilder, där Schönberg, den avbildade, står i en 

underklädesdress lokaliserad i olika positioner, beskärningar och perspektiv. Färgerna i 

bilderna är främst vitt, brunt, blått och grönt och täcks över med ett rispigt filter, som ger 

bilden en sorts vintage-textur. Ramarna runt bilderna är vita och påminner om en fotovägg 

med bilder överlappande varandra. Första bilden avspeglar en vanlig närbild, s.k. close-up, på 

hennes överkropp med en överstruken bröstvårta och en beskärning ungefär vid naveln. Det 

lättklädda valet av spetsbody ger intrycket av något personligt och intimt, som kanske bara en 

kärlekspartner eller en i nära relation skulle fått betrakta genom fysisk interaktion. I och med 

att bilden är beskuren i bild ett (vänster uppifrån) kan betraktaren studera henne ostört utifrån 

en extrem närbild på mycket nära personligt avstånd. Hennes öppna kroppsspråk i bild tre 

(vänster nedifrån), där handen vilar på hennes höft i en aningen poserande pose, visar hon på 

en form av inbjudande känsla. En känsla av öppenhet samtidigt som hon uppfattas hyfsat 

självsäker och sexig. Även här kan vi konstatera att den personliga aspekten kommer till 

anspråk i materialet.  
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Bild två (höger uppifrån) ger betraktaren mer information om bakgrunden och miljön som 

placerar henne i mitten av bilden, på ett långt medelavstånd. Kameraperspektivet är taget ur 

ett mer vertikalt perspektiv, och upplevs därmed som jämlik för mottagaren. I och med att 

fotot har tagits i en spegel, ser vi egentligen kroppen utifrån hennes perspektiv genom 

mobiltelefonen. Trots att vi beskådar henne som om vi vore spegeln. Posen är även här i 

typisk kroppsposition, som framhäver hennes drag på bästa sätt. Skjortan hänger löst över ena 

armen och upplevs därmed mer avslappnad och komfortabel. Bild fyra illustrerar spegelbilden 

av hennes ansikte. En känsla och identitetsidentifikation som mottagaren kan relatera utifrån 

sin egen självbild; ”Vem är jag?” (Gripsrud 2011).  

 

Perspektivet i denna bild är tagen i en aningens sidovinkel, men Schönbergs ansikte är 

fortfarande i fokus som positionerats i mitten. Det här är den enda bilden av dem fyra där vi 

kan se hennes faktiska ansikte och ansiktsuttryck, som uttrycker en form av nedstämd, 

känslomässig, aningen eftertänksam emotion. En känsla av acceptens gentemot sig själv. 

Blicken är inte riktad på läsaren, utan Schönberg ser sig själv i reflektion. Vi får därmed ingen 

direkt interaktion med den avbildade, utan betraktar henne enbart utifrån vår position på 

avstånd. Här kan efterliknas the mirror phase, där åskådare har förmågan att identifiera sig 

själv och känslan av att studera sin reflektion, det representerade jaget. Den reflektion av oss 

själva som inte är helt oss, men som jämförs med andras form av egon (Williamson 2005). I 

detta fall representeras ett skönhets- och kroppsideal utifrån samhällsenliga standarder, som 

en tänkt mottagare automatiskt avkodar. Hon ser bra ut, men upplevs ändå undrande och 

mystisk gentemot sig själv i sin egen spegelbild. Den tidigare nämnda 

identifikationssvårigheten man som människa har och som måste mötas. En existentiell fas 

särskilt påtagligt under tonåren. 

 

Text 

Skriftspråket innehåller mer av den personliga interaktionen än vad bilden gör i sig. Du-

pronomen har applicerats även här, likt inlägg 1, och upprepas 6 gånger. Schönberg berättar 

här för läsaren hur kärlek bör ges och mottas av partners på ett interpersonellt sätt; ”love isn’t 

a feeling, it’s a commitment; to love every day, physically and emotionally”. Budskapet utgår 

främst till att man bör kämpa för varandra, trots att relationen blir tråkig med tiden. En fas alla 

går igenom inom kärleken, menar hon. Man bör acceptera de besvärliga stunderna och ge 

kärlek precis som man själv skulle vilja bli behandlad. Som berättare, försöker hon yttra den 

verkliga sanningen om hur förhållanden och relationer faktiskt går till; att den inte alltid 
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särskilt idyllisk och förtrollande som man kanske tror. Detta innebär att hon i princip talar 

emot den generella perceptionen, som blivit en inpräntad uppfattning hos många individer i 

samhället. Speciellt för de individer sökandes efter kärleken. Ett begär som går delvis hand-i-

hand med identitetsskapandet, bekräftelsebehovet och förverkligandet av ideal-egot. Längtan 

efter kärlek blir på så vis subjektet i bilden, som ett tredje objekt mellan Schönberg själv och 

spegeln. Objektet av önskan som representeras för oss genom jaget. Hon beskriver ganska 

tydligt att det inte varken går att jämföra med livet i Hollywood eller filmers representation, 

eftersom att det inte är på riktigt. ”That shit isn’t real”, skriver hon och använder svordom för 

att betona poängen. Språket upplevs ganska bestämt till sin helhet både val av uttryck och ord. 

Just ordet shit förekommer två gånger i texten. Samtidigt avböjs påståendet ”the spark is 

gone” med ett starkt svar att det inte är så det fungerar. På så vis får man ett intryck av att hon 

är stark i sin åsikt och att hon vet vad hon pratar om. Förtroendet stärks, som i sin tur stärker 

hennes antaganden och generella vision.  

 

Detta skulle ytterligare klassificeras som en uppmanande text. Bilden uppfattas däremot 

aningen mer erbjudande. Tillsammans samspelar dem för meningsskapandet av textens 

budskap, som genom bilden lyfts upp med känslan av den ”sökandet identiteten som vill bli 

älskad för den hon är”. Ämnet kopplat till relationer och kärlek, går väl igen med temat för 

klädvalet och intimiteten som sänds ut i det visuella. En syn på kvinnan i sexiga underkläder 

som talar mer för den manliga figurens uppmärksamhet i grunden, men som talar till den 

kvinnliga läsaren genom texten. 
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Inlägg 2.1 – Josefine Haaning Jensen 

 
 

Bild 

Det tredje inlägget i den här studien är publicerat av Josefine Haaning Jensen, 25 september 

2018. H. Jensen, den avbildade på bilden, sitter på en trästol lite halvt lutandes bakåt. I en 

avslappnad position med förhållandevis öppna, särade ben, betraktar hon till viss del läsaren 

med sin intensiva blick, medan kroppen är beskuren ur ett vad vi kallar medelavstånd, ungefär 

vid knäna. Ögonen är fästa på en punkt snett utanför kameralinsen, vilket gör att betraktaren 

inte möter hennes blick helt och hållet. Knoppen är placerad aningen till vänster, vilket ger 

plats åt ena knäet som därmed får plats i bilden. I och med att ögonkontakten blickar på 

mottagaren, upplevs distansen den symboliska interaktionen som alltmer personlig. Trots att 

avståndet är relativt långt ifrån. I håret har hon rosa slingor, medan guldiga smycken klär 

hennes hals och öra – en hajtand till halsband och orm till örhänge. Ett relativt tufft intryck 

som kommuniceras genom bilden. I fotografiet bär hon en stor svart kavaj ihop med ett par 

svarta byxor, som sitter högt upp i midjan. H. Jensen har ingen annan typ av tröja på sig, 

vilket gör att mittpartiet av hennes överdel är helt exponerad – bortsett från att delar av 

brösten täcks av kavajen. Även detta, skapar en form av intimitet, en kroppsdel som annars är 

någorlunda privat och personlig för många. Hon verkar däremot obrydd och ger istället 
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intrycket av en självsäkerhet (aningen kaxig), men bekväm och lugn känsla. En attityd som 

speglas genom kameraperspektivet, eftersom att bilden är tagen ur ett framifrån perspektiv, på 

ett vertikalt plan. Identifikationen till att ”du och jag är lika” talar till läsaren på ett sätt som 

om hon skulle sitta på en stol mittemot den avbildade. I detta fall upplever jag att 

ansiktsuttrycket ger bilden en känsla av en mer krävande uppmärksamhet. Ansiktsuttrycket, 

med sin spända mun och intensiva blick – något emotionell, har förmågan att registreras och 

tolkas som en form av sinnesstämning som i sin tur kan plockas upp av betraktaren (Dimberg 

2012). Ett viktigt element vid tolkningen av text, som går väldigt väl ihop med det visuella i 

inlägget. 

 

Text 

Det första jag lade märke till var hur texten var skriven med enbart gemener, s.k. små 

bokstäver. Trots att engelska I (jag) alltid skrivs som versal. Texten spelar även här på det 

interpersonella; den personliga och interaktiva aspekten. Textens budskap är att kunna bli 

accepterad för den man är, med sina brister och sår, särskilt riktad till en romantisk partner. 

Här spelar man på läsarens känslor och talar till det mänskliga behovet kärlek (likt inlägg 1.2) 

– att känna sig förstådd, älskad och trygg. Ett ämne som vidrör alla individers längtan och 

sökande efter en partner. En form av samhällsnorm som varit ett inpräntat, traditionellt ”mål” 

under många sekel i den västerländska kulturen. Att hitta sin själsfrände; ”the one”. Kanske 

en livslång resa för många, andra ett känsligt eller ångestfyllt ämne motsvarande värmande 

eller upplyftande. Texten innehåller personliga pronomen i former av ”I” och ”we”, dvs. ett 

jag- och vi-perspektiv, som talar om någon (han eller hon). Ordet someone upprepas tre 

gånger. H. Jensen berikar texten genom sitt kreativa ordspråk och använder metaforer för att 

beskriva känslor och utvidga bildspråk ytterligare. Ännu ett kraftfullt element inom skapandet 

av multimodala texter. Hon skriver, ”romanticizes the mess and calls it beautiful” och ”walks 

boldly into our brokenness, sees us spread-eagle in the wreckage and says that we’re worth 

salvaging”. Väldigt symboliska, känslomässiga beskrivningar som är otroligt ”put into 

words”. Självklart innebär det inte att personen i fråga ska promenera in i vår brustenhet och 

plötsligt se oss ha armar och ben utsträckta, utan poängen är att förmedla känslor och attityder 

genom val av ord. Just ordet spread-eagle upplever jag går lite hand-i-hand och förstärker 

hennes öppna position i bilden, med särade ben. Begreppet förstärker samspelet mellan text 

och bild ihop med posen och upplevs därmed mer sammanhängande, förknippat med 

semiotikens Relay. Bilden lyfts definitivt upp av texten, som ger det visuella mening. Utan 

den textuella kontexten hade bilden upplevts ganska intet-sägande enligt mig, utifrån min 
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tolkning. Den avbildade upplevs ha en längtan efter någon som ser förbi den vackra ytan och 

upptäcker djupet. En person som ser fullheten och anser den vara värd att ”rädda”. 

 

Inlägg 2.2 – Josefine Haaning Jensen 

 
 

Bild 

Josefine’s andra inlägg som får stå till grund för mitt materialurval, blev publicerat 25 april 

2018. I bilden ser vi henne sittandes på en båt, utblickande mot oss i solglasögon och en vit 

härlig tröja – med vacker havsutsikt i bakgrunden. H. Jensen, den avbildade, är lokaliserad i 

mitten aningen nederkant, med ansiktet i center. Vi studerar henne utifrån ett distanserat 

avstånd, eftersom att helfiguren upptar mindre än halva bildens helhet. Detaljer som glitter i 

vattnet, vita moln och ett flygplan, går väl ihop med färgerna vitt, blått och grått som syns i 

både val av kläder, båtens dynor och havets naturliga nyans. H. Jensen har applicerat ett filter 

i form av en värmande, brunaktig känsla ihop med en ”dusty” filter, som ger bilden textur och 

ett mer vintage-inspirerande intryck. Eftersom att hon bär solglasögon, kan betraktaren varken 

se eller möta hennes blick. Tillsammans med fotografiets avstånd, bidrar frånvaron av 

ögonkontakt även den till symbolisk distans. Däremot är ansiktet riktat mot betraktaren, vilket 

är bättre än bort-blickande för skapandet av interaktion.  



 31 

Bilden upplevs mer erbjudande än krävande i detta fall. Med sitt öppna kroppsspråk, särskilt 

tack vare sin upphöjda arm och bara ben, upplevs hon bekväm, vänlig och inbjudande - likt vi 

också vore där och upplevde båtfärden. Bilden i sig spelar inte på särskilt mycket på 

emotioner, mer än att den framställs som idyllisk och drömsk. Ett vykort från en härlig 

semesterupplevelse i avslappnad sinnesstämning.  

 

Text 

Det verbala skriftspråket talar till det personliga pronomen Du, utifrån ett jag. Varje mening 

startar med ”I hope” och innefattar ett ”you”. Likt tidigare inlägg (framförallt 1.1), talar 

avsändaren på ett interpersonellt sätt. Ett sätt att väcka uppmaningen och som får publiken att 

känna en personlig koppling, i och med att texten känns riktande mot respektive individ. 

Budskapet med texten har även här sin grund i kopplingen till den existentiella frågan ”Vem 

är jag?” (Gripsrud 2011). Finnandet av identiteten och modet till självförverkligande. H. 

Jensen vidrör begreppet ”meningen med livet” och uppmanar läsaren att leva ett liv som 

berikar en och gör dig till den bästa versionen av dig själv. Ett liv du kan vara stolt över. 

Annars hänvisar hon till att börja om på nytt ifall styrkan skulle finnas där. En text som 

nästintill representerar som om hennes liv vore perfekt. Som om hon vore mycket äldre och 

talade till ett barn eller barnbarn om hur livet borde levas. Däremot är meningen med texten 

en väldigt fin tanke med djup botten, som inspirerar läsarna utifrån dess egna möjligen, 

komplexa liv. Texten går ihop väl med bilden, lite som om det vore ett kvitto på ett lyckat liv. 

Förverkligandet av dig. Går att jämföra lite med jet set livet, där både båt och flygplan syns i 

bilden. En inspirerande bild med en desto mer inspirerande text, nästan som om hon var i 

riktning mot himmelen där livet tar sitt lyckliga slut. De samspelar väl.  
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Inlägg 3.1 – Matilda Djerf 

 
 

Bild 

Den tredje influencern i den här studien är Matilda Djerf. Det första av de två materialurvalen 

publicerades 30 september 2018. I bilden porträtteras Djerf, den avbildade, ur ett 

sidoperspektiv vertikalt framifrån. Bildens visuella delar utgörs av vad som finns med i 

bakgrunden, där vi kan se en naturmiljö med hus och solnedgång i bakgrunden. Hon bär ett 

stort guldfärgat örhänge, som är lokaliserat i center av bilden och därmed noteras tydligt. 

Hårsvallet är långt bak i ryggen, medan hennes huvud är vilandes bakåt i en avslappnad, 

uppfattad sinnesstämning. Ansiktsuttrycket yttrar ett lugn och välbefinnande, som avläses 

genom hennes stängda ögon och nätta smil. Hennes ögonfransar är långa och målade i svart, 

som även det förtydligar ögonhandlingen och förstärker femininiteten. Ögonskuggan är i 

nyanser av grått och brunt, som smälter väl samman med klädvalet av en rutig grå-svart jacka. 

Precis likt solnedgången, vars färger går igen med färgen av dem orangea hustaken. Bilden 

blir därmed mer tilltalande för mottagaren, som studerar bilden som en helhet. Redigeringen 

känns minimal och förstärker likaså representationen av naturlighet och autenticitet.  

 

Bilden är tagen ur ett nära medelavstånd vilket möjliggör att den symboliska distansen 

upplevs relativt personlig, eftersom att läsaren är van att studera andra människor i fysiska 

som formella situationer från avsedda avstånd (Björkvall 2009). Vi betraktar härmed Djerf 
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utan en varken krävande blick eller känsla av uppmärksamhet, i och med den obesvarade 

blicken. Bilden i sig ger intryck av en tidigare nämnd sinnesstämning, en fridfull och lugn 

emotion i härlig naturmiljö. Det visuella bildspråket talar för sig, tack vare dess flertal visuella 

element. 

 

Text 

Texten däremot bidrar till den visuellas mening av kontext. Återigenom semiotikens Relay, 

där bilden får ytterligare handling genom stödjandet av det textuella. Djerf sätter en form av 

rubrik i början på texten, ”Sunday thoughts”, som omringas av två emojis (symboler) 

illustrerande kärleksvykort. Därefter följer fem punkter som uppmanar läsaren om fem 

tankeställare eller påminnelser som Djerf delar med sig av. Troligtvis tankar hon själv 

praktiserar och tampas med, extra påtagliga under en söndag. Tilltalet upplevs interpersonellt 

och tillämpas främst genom uppfattandet av den personliga interaktionen som talar till ett du-

pronomen. Nästintill som att hon delar med sig av egna, personliga tankar till sig själv. I 

texten råder hon mottagaren att sluta oroa sig för vad andra tycker, att vara den person som 

lyssnar och bryr sig om andra, samtidigt som man bör köra sitt eget ”race” och vara lika snäll 

mot sig själv tillbaka. Varje punkt inleds med ett verb, ”try… listen… take… be… let”, som 

är kraftfullt för framställningen av bl.a. yttrade världsbilder, som skulle kunna liknas med 

dessa (Björkvall 2009). Hon avslutar sista punkten med texten ”Let yourself just be. Breathe 

in.. breathe out”, som erbjuder ytterligare betydelse och förståelse för det visuella 

bildmaterialet i inlägget. Meningen förtydligar därmed materialets budskap. Utifrån att ha läst 

texten, tolkar jag som betraktare bilden med den avbildade, som någonting starkare och allt 

mer självsäkert. Istället för att enbart avkoda en lugn sinnesstämning, avläser jag istället (efter 

att ha läst texten) mod att våga vara sin egen, ödmjukhet och acceptans – och ser 

representationen av en medmänniska. En form av identifikation som läsaren med sina tankar 

antingen kan känna igen sig i eller ta del av och inspireras. Språket och bilden har resurserna 

att kunna uttrycka de betydelser man troligen vill åstadkomma med kommunikationen.  
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Inlägg 3.2 – Matilda Djerf 

 

forts.    

 

Bild 

Matilda Djerfs andra inlägg, som blir sista inlägget för denna uppsats, laddades upp på 

plattformen 1 november 2018. En väldigt lång, transparant skriftlig text i kombination med ett 

fotografi taget i Venice, Kalifornien. Bilden gestaltar Djerf sittandes i sanden, under en tidig 

kväll; småtimmarna innan solen gått ned. Vi kan se början på en solnedgång i bakgrunden, 

som speglar en himmel i nyanser av blått, gult och varmare toner av rosa. Även en gnutta 

grönt kan förefalla. Vi kan lägga märke till lägenhetskomplex och palmer som sträcker sig 

längst strandpromenaden. Även en ljusblå badhytt befinner sig på avstånd. Bilden är beskuren 

på så vis att hennes helfigur syns i bilden, i en någorlunda distanserad bild, men inte så pass 

avlägsen att hennes kropp upptar mindre än halva bildens helhet. Däremot är avståndet för 

långt för att klassas som en bild med långt medelavstånd, vilket sätter bilden i ett mitt-emellan 
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läge. Djerf bär helt svarta kläder, bara fötter medan luggen täcker delar av hennes ansikte och 

ögon. Blicken är fäst på en punkt bortom kameran, vilket gör att blicken upplevs frånvarande 

eftersom att den inte möter läsarens. En aspekt som bidrar till bildens möjlighet till intimitet 

och personlighet, som i detta verk istället verkar yttra sig mer genom texten. Däremot 

uttrycker hennes kroppsspråk en något filosofisk känsla och tillgivenhet, i och med hennes 

bekväma position och tänkande ansiktsuttryck. Hon har armar och ben i kors, vilket signalerar 

en form av komfort i detta fall. Den bekväma huvtröjan bidrar även den till uppmjukningen av 

bilden, som ger intrycket av en mer avslappnad sinnesstämning. En trevlig stund på stranden 

innan solnedgången går ner i vattnet.  

 

Kameraperspektivet är vertikalt framifrån och uppfattas som jämlikt för betraktaren. Här 

spelar inga maktrelationer in, utan mer en inbillad känsla av att vi är med och upplever 

ögonblicket. Representationen, enbart utifrån studerandet av de visuella elementen, upplevs 

däremot aningen distanserad på grund av den bortblickande ögonkontakten på relativt långt 

avstånd. Även luggen, hängandes i ansiktets övre parti, tillsammans med en halvt putande 

mun kan ge intrycket av något mindre personlig interaktion. Hade den avbildade burit andra 

kläder, säg haft en väldigt uppklädd framtoning, hade mottagaren troligtvis avkodat uttrycket 

annorlunda. Men tack vare hennes komfortabla klädsel är det desto mindre uppenbart. Bilden 

upplevs mer erbjudande än krävande enligt min mening. Inget extremt, men tagen i en vacker 

inspirerande miljö. 

 

Text 

Texten i detta inlägg är längst av alla analyserade och är en form av självpresentation med en 

väldigt personlig och transparent prägel – ytterst emotionell och intim. På ett interpersonellt 

sätt talar hon till pronomen som jag, utifrån sig själv och sin egen världsbild. Ordet I 

(engelska jag) förekommer så gott som 23 gånger. Hon inleder texten med ”I made myself a 

promise to always be open and to let myself be vulnerable”. Här poängterar hon att påföljande 

text består av aningen överväldigande, emotionella uttalanden och tankar som läsarna bör 

vara beredd på. En form av uppmaning för att dels väcka intresse men också för läsaren att 

vilja läsa vidare, med påminnelsen i åtanke. Att hon är öppen och sårbar för att hon själv lovat 

sig vara just det. En koppling till Björkvalls antaganden om människans behov av att skapa 

mening tillsammans med andra (Björkvall 2009:12). Syftet att uttrycka betydelser och göra 

sig förstådd som människa; psyke som ”själ” i sitt identitetssökande (Gripsrud 2011). 
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Efterföljande mening följer; ”I promised to let myself feel things. Like really feel them. So I 

woke up today and a tear rolled down my eye. I think it might have been out of happiness, 

because I get to wake up to someone who loves all of me. And because I finally felt like 

home”. Här får vi ta en del av Djerfs verklighet, trots att det är skrivet och mottaget över 

sociala medier. Genom en väldigt intim och personlig information, blir interaktionen och 

distansen desto kortare med publiken. Likt vi vore hennes nära vänner. En relation som om 

hon befann sig i vår egen omgivning; en vanlig, interaktiv människa, bortsett från att Djerf 

troligtvis inte vet om att vi existerar, baserat på tillståndet för parasociala relationer. Genom 

den direkta och personliga kommunikationen, skapas en känsla av närhet mellan Djerf och 

läsarna, som kombineras med flera olika identifikationselement. Genom den sympatiska 

interaktionen, har läsaren möjlighet att uppleva den uttryckta berättelsen och förstå den precis 

som om den vore vår egen. Mycket kopplat till individers förmåga till empati. Även den 

katartiska identifikationen skulle kunna tillämpas i detta fall, där ”hjälten” Djerf helt enkelt 

upplevs likna oss själva, men blir mer av den tragiska sorten (Gripsrud 2011). Hon påverkar 

inlevelseförmågan genom sitt sätt att visa sårbarhet, vilket i sin tur möjliggör en 

”reningsprocess” för de identifierade. I detta fall spelar också den admirativa identifikationen 

in, på så vis att Djerf upplevs aningen bättre än oss, tidigare nämnt vid studerandet av 

bildmaterialet, i och med hennes frånvarande blick och stängda kroppsspråk på avstånd.  

 

Det språkliga innehållet innefattar en mening avslutande ”it’s airbnb haha” och på något vis 

upplever jag, som tolkare, att ”haha” tar sig lite utanför textens annars seriösa språkstil och 

ton. Brytningen blir som att man nästintill skrattar åt sig själv, vilket mjukar upp stämningen 

vid läsandet av texten. Texten uppfattas mer personlig, eftersom att man i mer korrekta 

sammanhang vanligtvis inte skulle använda det typ av uttryckssätt.  

 

Berättelsen följs av en förklaring kring självkärlek; att skapa sig en trygghetskänsla, acceptans 

och älska sig själv, trots att motstånd som ätstörningar fortfarande kan vara förekommande 

och trots att det kan ta tid. Syftet är att dela med sig av egna påminnelser och tankegångar, 

som andra sedan kan ta del av och utnyttja för sig själva. Hon påpekar att hon också är 

mänsklig och fortfarande letar meningen med livet, precis som alla andra. Hon positionerar 

sig därmed utanför rollen som hjältefigur, vilket bidrar till ytterligare närhet och intimitet 

inom den symboliska interaktionen som påverkas positivt. Texten i detta fall är mer 

erbjudande än uppmanande, eftersom att hon inte tvingar sig på någon att varken läsa eller 

tänka som henne. Målet är istället enbart fokuserat på att göra sig förstådd och visa sig sårbar, 
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som kan hjälpa andra även om det bara går till någonting litet. Hennes konto ska vara en trygg 

plats för alla, uttrycker hon, vilket i sig förmedlar hennes vision och grundvärderingar 

gällande kanalen. Ett textuellt element som skapar känslan av tillhörighet hos följarna, som 

belyser syftet till vad hennes profil vill åstadkomma. Publiken kan därmed tillhöra en 

gemenskap som identifierar sig med Djerf. Avslutningsvis, talar hon personligen till läsaren 

som läst allt, och påminner respektive individ att de är speciella. Väldigt personligt sätt att 

kommunicera trots hennes hundratusentals anhängare. Efter att ha tagit del av texten, får 

bilden en större betydelse ur sin kontext. En fin sammansmältning av multimodala delar, där 

en tänkt betraktare tolkar bilden utifrån semiotikens Relay, som lyfts upp via skriftspråket. 
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7. Slutsatser & diskussion 

I kommande avsnitt presenteras de sammanfattningar och slutsatser som går att utläsa baserat 

på resultaten i analysen. Detta följs av en kortare diskussion av dessa med dess eventuella 

betydelser och förslag på vidare forskning. 

 

Resultaten i analysen vittnar på att text kan utge en viktig del vid skapandet av bilders mening 

i inlägg på Instagram. Antingen genom att de kompletterar varandra, respektive att det 

textuella utformar tolkningen av det visuella. I studien har jag genomgående kommit tillbaka 

till begreppen identitetsskapande och bekräftelse, som på ett eller annat sätt söker sig till en 

form av bekräftelse vilket yttrar sig både genom text- och bildelement. Denna tyder på den 

avbildades behov av uppmärksamhet, som samspelar väl med den intima, emotionella 

tappningen; behovet att skapa mening med andra och att känna sig förstådd (Gripsrud 2011). 

Sökandet efter förståelsen av sin komplexa och djupa själ. Genom den transparenta 

kommunikationen blir interaktionen personlig och den symboliska distansen minskas. 

Profilerna upplevs mer autentiska, vilket förmänskligar kanalen i sin helhet. Bilden blir ett 

starkt medel att kommunicera eftersträvade budskap vid skapandet av emotion, något som lätt 

väcker känslor - ännu starkare genom upplyftandet av texten. Emotionella budskap påverkar. 

De talar till läsaren på en mer personlig, intim nivå, samtidigt som identifikation och 

interaktion blir alltmer relevant vid konsumtion av materialet. Å andra sidan, går det 

publicerade innehållet hand-i-hand med den självbild man försöker framhålla. Den 

framställda identiteten som vill bli uppfattad på samma sätt som avsändaren ser sig själv. 

 

Analysen visar att materialurvalet innefattade både positiv, men också negativ information om 

de representerade. Bildtexterna beskrivs utifrån profilerna själva och görs på ett relativt 

detaljerat sätt, där de uttryckta känslorna hjälper till att närma sig läsarna; en annars obekant 

publik. Känsliga teman inom privatlivet som relationer, kärlek och sårbarhet tas upp. Ämnen 

individer vanligtvis undviker att dela med sig av offentligt, men som väcker människors 

empati (Dimberg 2012). Istället kan följarna relatera till sina egna liv, känna tillhörighet och 

kontakt, och ger en uppfattning om att liknande svårigheter även förekommer i de avbildade 

personernas liv. Trots att de kan verka uppfattas framgångsrika utåt i sina sociala medier. 

 

Representationen i respektive bild är med största sannolikhet selektivt utvalt för att också 

överstämma med den tilltalande texten. Den röda tråden för det analyserade materialurvalet, 

var att respektive avbildad influencer uppfattades mjuk och avslappnad, samtidigt som denna 
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gav intrycket av någonting mer djupt, skört och naturligt i sitt enkla sätt att vara. Även i sitt 

sätt att redigera och klä sig, trots att bilden ändå signalerar en känsla av något spektakulärt 

utöver det vanliga. Alla lokaliserade i vackra miljöer. Sinnesstämningarna i kombination med 

den transparenta texten med dess direkta tilltal, talar till betraktaren på ett sätt som fångar in 

läsaren och bidrar till skapandet av relation med den avbildade. Modaliteterna talar främst till 

den kvinnliga publiken som åhörare, men ligger till grund i fokus på den manliga figuren i ett 

flertal av fallen. Begäret eller önskan att bli sedd och älskad för den man är. Schönberg, 

Haaning Jensen och Djerf kombinerar definitivt flera olika identifikationselement för att 

tilltala sin publik på bästa sätt. Något som förstärker tanken om att personen kan göra 

utomordentliga prestationer, samtidigt som hon kan visa sig sårbar, ha problem och bekämpa 

existentiella problem (Gripsrud 2011). 

 

I och med den tydliga medvetenheten vid val av bilder och text, som publiceras inför en 

offentlig publik, kan förstås att avsändaren välja de sidor man vill förknippas med; visa upp 

och lyfta fram. Dels genom representationen av ett sorts ideal-jag, men också genom 

förstärkning av viktiga attityder som den avbildade vill associeras med. Min tolkning är att 

den intima, emotionella kommunikationen talar till följaren på ett interpersonellt sätt, som i 

sin tur bidrar till den upplevda ”närmare relationen” följare och influencer emellan. Denna 

kan förekomma både genom bilder, ansiktsuttryck, attityder och texter, men främst blir den 

slagkraftig genom skriftspråkets kraft att påverka. Därmed kan profilen upplevas mer 

personlig och på så vis blir mer tillgänglig och närvarande, som följarna lättare uppfattar att 

de kan identifiera sig med. Budskap bör påminnas och tankar bör delas. Människor har 

behovet av att känna delaktighet (ibid.). Det är i nära relationer vi visar oss sårbara, vilket i 

sin tur möjliggör att människor kan skapa närmare kontakt särskilt vid berättandet om 

misslyckanden, svårigheter eller svagheter. Kanalen uppfattas trygg och äkta i plattformen 

som annars ryms av flertalet filter, retuscheringar och ytliga fasader. En alltför positiv fasad 

kan uppfattas aningen falsk om den inte kombineras med intimitet, ärlighet och emotion enligt 

min mening. Som kvitto blir interaktionen större med tydligare engagemang, något som 

kommer naturligt med känslan av samhörighet och identifikation. Särskilt eftersom att en 

tänkt mottagare upplever att den ”känner” influencern på ett mer privat eller personligt plan. 

En strategi som skulle vara framgångsrik för den med ambitionen att skapa en nära relation 

med sina följare och hålla människors intresse vid liv. Att vara autentisk, verklig och 

transparent tillåter andra människor att våga vara likadana.  
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Eftersom att den tidigare passiva publiken har ersatts av en aktiv och närvarande publik i 

sociala medier är det viktigt för en influencer att knyta känslan av personliga relationer med 

sina följare. Kvarlevandet av kanalen blir därmed avgörande baserat på publikens interaktion, 

vilket influencern förstås medvetet måste tillfredsställa och anpassa sig utifrån. 

Kompositionen av materialet är därmed troligen noggrant skapat, trots att detta kanske inte 

uppfattas vid allra första anblick. För vidare forskning skulle vara intressant att studera 

fenomenet utifrån en strategisk synvinkel, hur influencers kan arbeta med denna typ av 

intima, emotionella kommunikation som strategi för skapandet av närmare kontakt med sin 

publik. En aspekt skulle kunna vara hur man väljer att profilera sig på Instagram med empati, 

transparens och autenticitet i åtanke. Frågan är om det skulle generera en märkbar förändring 

eller större framgång med allt större engagemang i en sådan riktning. 
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8. Bilagor 

Kodschema: Stödfrågor 

Bild 

Hur är bilden tagen? Vilket kameraperspektiv? 

Hur framställs den avbildade i bilden? Representation? 

Vilket ansiktsuttryck har den avbildade? Interaktion? 

Väcker bilden några känslor?  

Hur kan mottagaren tolka bilden? Vad händer i bilden? 

 

Text 

Hur uppfattas interaktionen: personlig eller distanserad? 

Modaliteter: uppmanande eller erbjudande? 

Vilka tilltal används i texten? 

Innehåller texten upprepningar av ord? 

Samspelar texten med bilden? 

Hur används den emotionella kommunikationen? 

 


