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Sammanfattning
I denna studie undersöks representationen av virtuella influencers och interaktionen mellan
publiken. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för detta nya fenomen som
idag växer på sociala medier, och framför allt Instagram. De teoretiska utgångspunkterna som
ligger som grund för undersökningen är hyperrealitet, identitet och personas, semiotik och
representation. Metoderna som används för att analysera materialet är en kvalitativ
innehållsanalys samt en semiotisk analys. I genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen
(publikens kommentarer) identifierades följande teman; hyllningar/kritik, politik och realitet. I
den semiotiska analysen identifierades tre andra teman, dessa var livsstil, politik och relationer
(bilder och bildtexter från de virtuella influencers). Resultatet av undersökningen visade att
beroende på influencer, bilder och bildtexter var variationen stor mellan hur publiken tog emot
materialet. Det gick också att se en stor skillnad i den semiotiska analysen mellan de olika
virtuella influencers som undersöktes.
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Abstract
In this study, the representation of virtual influencers and the interaction between the audience is
examined. The purpose of the study is to gain a deeper understanding of this new phenomenon
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1. Inledning
Medialiseringen har förändrat sättet människan interagerar och kommunicerar med varandra. Vi
har gått från enkelriktade massmedier till sociala medier. Internet och framför allt sociala medier
har öppnat upp nya vägar för människor och dess publik att interagera (Lindgren, 2017).
Medialiseringen är en bestående utveckling då medier har fått en avsevärt större betydelse i
människors vardag. I takt med dagens teknik och nya innovationer har digitaliseringen bidragit
till att vi har gått från analogt till digitalt med nya verktyg som har stor betydelse för
samhällsutvecklingen (Lindgren, 2017). Dagens samhälle går igenom ett digitalt skifte där den
tekniska utvecklingen berör både individer såväl som företag. Under de senaste decennierna har
de tekniska framstegen möjliggjort att dela och sprida information såväl som kommunikation på
ett snabbare och bredare sätt. Digitaliseringen innebär att saker automatiseras, från analogt till
digitalt och där maskiner och datorer sköter en stor del av processerna (Björkdahl & Wallin &
Kronblad, 2018). I takt med den växande internetkulturen och nya innovationer har deltagandet
och engagemanget hos internetanvändare förenklats. Lindgren (2017) förklarar att
digitaliseringen har förändrat sättet individer lever. Genom datorer, internet och digitala enheter
som exempelvis smartphones och surfplattor har nya beteende vuxit fram.

Sociala medier, och framför allt Instagram, har förändrat sättet människan visas utåt (Lindgren,
2017). Bakom kulisserna tar människan bilder, redigerar, applicerar filter och beskär men det
publiken ser är egentligen bara det färdiga resultatet. Vem som får se bilderna styrs bland annat
av privata och offentliga inställningar, taggar och Instagrams egna algoritmer (Lindgren, 2017). I
takt med sociala medier och dess utveckling samt uppkomsten av nya plattformar har influencers
vuxit fram allt mer över hela världen.

Influencers har blivit inflytelserika användare på sociala medier och har fått stor uppmärksamhet
inom marknadsföringssyften. Influencers tenderar att ha en stor mängd följare som också är
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potentiella kunder för varumärken. Influencers som har kontakt med varandra tenderar att dela
samma följare och de har också förmågan att skapa ömsesidiga relationer mellan varandra (Kim
& Han & Yoo & Gerla, 2017).

Virtualitet är ett sätt att se på de virtuellas förhållande till verkligheten. Det finns två
inriktningar, den ena inriktningen har som utgångspunkt det virtuella som en simulering, alltså
det fiktiva eller det falska. Den andra inriktningen tyder på att det virtuella kan identifieras som
en motsvarighet till verkligheten (Berglez & Olausson, 2012). Teoretikern Jean Baudrillard
(Thompson, 2001) diskuterar virtualitet som ett förhållande i relation till medier där han
beskriver det virtuella som en simulering av verkligheten. Det virtuella anses vara likt en spegel
som endast reflekterar verkligheten men som ändå aldrig kan agera verkligt (Berglez &
Olausson, 2012). Baudrillard (Thompson, 2001) anser att medier formar virtuella världar och att
det ökande användandet av medier i samhället har gjort att mer och mer av vår verklighet har
blivit till en simulation och där människan har slutat leva i verkligheten. (Berglez & Olausson,
2012). Hall (1996) talar om representation som en grundläggande del i den process där betydelse
är producerad och utbytt mellan medlemmar som ingår i samma kultur och att det handlar om
användandet av språk, tecken och bilder som representerar olika saker. Hall (1996) påstår också
att individer idag saknar resurser för att kunna bygga en stabil och förankrat identitet då detta
hänger ihop med att både människor och symboler blir alltmer rörliga på global nivå. Hall (1996)
förklarar representation som:

“The production of the meaning of the concepts in our minds through language. It is the link
between concepts and language which enables us to refer to either the "real" world of objects,
people or events, or indeed the imaginary worlds of fictional objects, people or events”.
Tidigare forskning visar också på att influencers bildar relationer till varandra och inte bara till
sin publik, samt att dem verkar som opinionsledare på bland annat Instagram (Cheng & Liang &
Xiong & Wu, 2018). Tidigare har det också forskats om sponsrade inlägg på Instagram och
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huruvida detta kan ha en negativ påverkan på följarna då en influencer ofta har en hög
trovärdighet i marknadsföringssyften men om ett inlägg är märkt som sponsrat sjunker
trovärdigheten då publiken vet att pengar eller annan kompensation, exempelvis produkter, är
inblandat (De Veirman & Hudders, 2019). Det finns däremot ingen tidigare forskning om
virtuella influencers, därför kan denna undersökning hjälpa till att fylla den luckan samt ge
möjlighet för ytterligare forskning inom området.
För denna studie kommer representationen av virtuella influencers på Instagram att undersökas.
Genom en innehållsanalys kommer det också undersökas hur publiken förhåller sig till
representationen. En semiotisk analys tillämpas på bilder och bildtext, för att hitta tecken som
sedan leder till teman i analysen och undersökningen. Tidigare forskning som har gjorts visar
bland annat att influencers har stor påverkan på sin publik (Nandagiri & Philip, 2018).

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att, utifrån simulation och teckenvärden, undersöka hur virtuella
influencers representeras samt hur publiken interagerar med dem. Syftet är också att undersöka
identiteter och personas, samt om dessa virtuella influencers går att applicera på den vanliga
online-identiteten när det kommer till online-interaktion samt att se huruvida de skiljer sig åt
personlighetsmässigt och identitetsmässigt.

Frågeställningar:

-

På vilket sätt framställer skaparna de virtuella influencers?

-

På vilket sätt skiljer sig dessa virtuella influencers från varandra?
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-

Hur interagerar publiken med virtuella influencers? Urskiljer dem vad som är realitet och
vad som är virtualitet?

3. Bakgrund
I takt med att ny teknik och innovation har utvecklats har nya möjligheter kring internet och
framför allt sociala medier uppstått. Vi har gått från analoga massmedier som agendasättare, till
digitala och gränslösa plattformar där individen kan skapa, dela och interagera med andra på
global nivå (Balnaves & Hemelryk Donald & Shoesmith, 2009). Det talas ofta om att individen
idag är både producent och konsument, som både skapar och tar del av innehåll genom internet.
De nya och digitala plattformarna som exempelvis Facebook och Instagram har gett människan
möjligheten att genom innehåll få ett stort inflytande över sin publik och stora mängder följare.

För att förstå bakgrunden till hur virtuella influencers kommit att bli så stora kommer denna del
gå in djupare på hur teknologin och innovationer fört fram sociala medier. Även påverkan från
influencers samt dess inflytande på omvärlden, och andra globala virtuella influencers som
tillsammans skapat en ny typ av agendasättare.

3.1 Instagram, influencers och dess påverkan
Instagram har blivit en av de centrala plattformarna när det kommer till att dela med sig av bilder
genom sociala medier. I juni 2018 hade Instagram en miljard aktiva användare, en ökning med
200 miljoner användare från föregående år (Statista, 2019). Instagram har inte bara blivit en plats
där individen skapar och delar innehåll med varandra, men också en plats för att marknadsföra
både sig själv och produkter eller tjänster åt olika företag. Plattformen har under de senaste åren
blivit väldigt populär bland just marknadsförare världen över då de insett kostnadseffekten av att
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använda personer med stora mängder följare i reklamsyfte, istället för till exempel annonser i
tidning och TV som oftast kostar stora summor pengar och når alla människor. Genom
algoritmer och digitala och demografiska verktyg kan innehållet styras till potentiella
målgrupper, på så sätt blir marknadsföringen billigare och företag når de kunder dem vill
(Parment, 2015).

Lindgren (2017) skriver om bilder och Instagram. Han menar att det inte är meningen att
publiken ska få tillgång till kulisserna bakom bilden, och tillgången är hårt kontrollerad för att
utomstående inte ska kunna se framträdanden som inte är menade för dem (Lindgren, 2017). Han
menar alltså att vi egentligen endast får se det influencers väljer att visa oss, det i förlängningen
betyder att vi aldrig kan vara helt säker på vem avsändaren är då vi inte har tillgång till
kulisserna.

Individer med stora mängder följare brukar ofta kallas för influencers. En influencer finns oftast
på fler medier än bara ett, till exempel på Youtube, via bloggar och podcasts. Dessa anses ha en
förmåga att kunna influera och påverka deras följare genom exempelvis politik, produkter och
tjänster, åsikter och andra samhällsfrågor. Influencers används också flitigt i olika reklam- och
marknadsföringssyften för att exempelvis försöka nå en specifik målgrupp som dessa influencers
besitter. En influencer är en slags opinionsbildare då de har en särskild förmåga att påverka andra
genom deras kunskap, erfarenhet, ställning eller stil (Parment, 2015). De som följer influencern
genom exempelvis Instagram ingår i särskilda referensgrupper där människor försöker efterlikna
sin idol, de har också en förmåga att exponera nya individer och potentiella medlemmar till nya
livsstilar och beteenden såväl som attityder och självbild (Parment, 2015).

3.2 Virtuella influencers
Idag finns virtuella influencers på en global nivå. I Dubai hittar vi Laila Blue, i Japan Imma
Gram och från USA (med koppling till Sverige, som en klon till Isabella Löwengrip) Gabrielle
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Löwengrip. Dessa influencers är nya på marknaden och har skapats i slutet på 2018, början på
2019 eller är i processen att lanseras. Undersökningen baseras därför inte på dessa, då det inte
finns nog med material att analysera.

Isabella Löwengrip har på sin blogg och i media förklarat varför hon valt att skapa en digital
klon av sig själv, som ska leva och finnas i New York. Hon berättar att hon själv inte hinner med
att producera nog med inlägg (Isabella Löwengrip, 2018), och i och med att hennes företag växer
globalt kan hon inte finnas överallt i världen samtidigt. På grund av detta kommer hon skapa ett
antal kloner, men börjar med Gabrielle Löwengrip. Hon förklarar att det är för att komma åt den
lokala marknaden där de vill etablera sig. Detta är bara ett exempel på varför virtuella influencers
skapas.

Fokuset på undersökningen kommer vara på de fyra största virtuella influencers som finns idag,
och som alla kommer från USA. Lil Miquela med sina 1.1 miljoner följare, Blawko med 122
tusen följare, Bermuda med 126 tusen följare och Shudu Gram med 158 tusen följare.

4. Tidigare forskning
Detta ämne är fortfarande ett relativt nytt fenomen. I nuläget finns det ingen tidigare forskning
kring just området virtuella influencers och dess påverkan inom sociala medier. Denna
undersökning kommer bidra till kunskapstillväxt inom området men eftersom forskningen om
virtuella influencers idag är begränsad kommer det i tidigare forskning fokuseras på mänskliga
influencers, dess påverkan och framställning, influencers och samarbeten samt relationen mellan
influencers idag. Nackdelen med att det idag inte finns någon tidigare forskning inom detta
område är att det inte går att utgå direkt från virtuella influencers utan istället verkliga
influencers vilket kan göra det svårare att falla tillbaka och knyta an undersökningen eftersom
det kan finnas skillnader mellan de virtuella och de verkliga influencers.
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4.1 Influencers och påverkan
I studien Impact of influencers from Instagram and Youtube on their followers antar Vabihavi
Nandagiri och Leena Philip (2018) inramningsteorin som ett förslag att media introducerar och
presenterar publiken information utifrån en ram som styr vad publiken tänker på såväl som
påverkan i sina val och beslut. Studien har samlat in information genom kvalitativa och
kvantitativa metoder för datainsamling. Undersökningen baseras på en kvantitativ enkät online
med 111 respondenter, kvalitativa intervjuer med en fokusgrupp på tio personer samt kvalitativa
intervjuer med tre stycken influencers. Studien fokuserar på vad influencers gör för reklam och
samarbeten, och hur detta påverkar deras följare. Nandagiri & Philip (2018) föreslår att en
influencer har stort inflytande på sin publik då publiken är mer benägen att att associera och
förstå produkten på ett likartat sätt som influencern presenterar den. I undersökningen dras
slutsatsen att publiken har ett större förtroende för produktrecensionerna eftersom att de har ett
förtroende för influencern (Nandagiri & Philip, 2018).

I studien noterar de att den största anledningen till att publiken köper en viss produkt är att
recensionerna är antingen positiv eller negativ, den insikten baseras på influencers åsikt.
Publiken blir mer motiverad och omedvetet börjar dem tänka som influencern (Nandagiri &
Philip, 2018). Sammanfattningsvis förklaras det att sociala medier användare är ofta väldigt
exponerade för marknadsföring av influencers. Vidare noteras det att reklam som produceras
genom influencers anses vara mer djupgående, oberoende och legitim till skillnad från
varumärkens vanliga reklamfilmer som anses vara mer subjektiv och vinstdrivande (Nandagiri &
Philip, 2018).

Denna undersökning kommer att ligga som underlag i analysen eftersom den beskriver
förhållandet mellan influencers och dess publik samt hur influencers reklam kan påverka
följarna. Skillnaden mellan virtuella och verkliga influencers undersöks inte i denna rapport,
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däremot kan denna tidigare forskning bidra till en ökad förståelse när förhållandet mellan virtuell
influencer och dess påverkan på publiken undersöks.

4.2 Instagram, influencers och sponsrade inlägg
Influencers på Instagram använder sig idag av samarbeten med företag för att tjäna pengar.
Bland annat genom sponsrade inlägg marknadsför influencern till exempel ett företag eller en
produkt. En studie gjord av (De Veirman & Hudders, 2019) undersökte hur publiken reagerar på
sponsrade inlägg, framförallt när det står att det är ett sponsrat inlägg. Först upptäcktes att inlägg
märkta som sponsrade gjorde följare uppmärksamma på varumärket, vilket i sin tur ledde till
större skepsis mot det sponsrade inlägget vilket i sin tur påverkar företaget negativt (De Veirman
& Hudders, 2019). De Veirman & Hudders (2019) menar att detta går i linje med tidigare
forskning som visat att när en influencer lägger till märkningen med sponsrat inlägg hjälper det
följarna/kunderna att se att det är just en annons, vilket leder till att effektiviteten av annonsen
reduceras (De Veirman & Hudders, 2019). De Veirman & Hudders (2019) upptäckte också att på
grund av den negativa inställningen till sponsrade inlägg leder det i sin tur till en mer negativ
inställning till influencern som postat inlägget. Det finns också en skillnad i hur följarna tar emot
sponsrade inlägg och annonser. Däremot upptäckte (De Veirman & Hudders, 2019) att
influencers som gör inlägg med genuina tips på produkter, där de tydligt säger att det inte är ett
samarbete och där de inte får någon form av kompensation för att berätta om det, får bättre
respons. Att tydligt märka inläggen för att undvika förvirring hos läsaren var alltså mer
fördelaktigt (De Veirman & Hudders, 2019).

Det verkar som att det finns större skepsis mot annonser där influencern fått produkter gratis och
sedan gör reklam för dem, mot för när dem är ärliga med att det är ett betalt samarbete där de fått
pengar för att göra inlägget (De Veirman & Hudders, 2019). Detta, menar De Veirman &
Hudders (2019), kan det finnas två anledningar för. Den första handlar om att en influencer kan
framstå som mindre trovärdig när det inte är helt tydligt hur samarbetet gått till. Om influencern
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inte är transparent med om de fått produkter som en gåva eller om de fått pengar för inlägget vet
inte följaren hur den ska förhålla sig till influencern och därmed blir trovärdigheten lägre (De
Veirman & Hudders, 2019).
Den andra anledningen, menar De Veirman & Hudders (2019), kan vara att följarna känner
avund gentemot influencern. Det kan trigga följaren mer att influencern fått gratis-gåvor än att
den fått pengar för att göra samarbetet. En influencer som fått pengar för ett samarbete kan ses
som mer professionell, och kan vara mer acceptabelt för dess följare (De Veirman & Hudders,
2019).

Sammanfattningsvis menar De Veirman & Hudders (2019) att följare påverkas av samarbeten
och annonser hos influencers, och beroende på hur tydlig influencern är med samarbetet kan
följaren påverkas mer positivt eller negativt. I denna rapport kommer även denna tidigare
forskning användas för att kunna dra paralleller mellan hur de vanliga influencers gör
samarbeten med företag och hur dessa virtuella influencers har börjat användas i
marknadsföringssyften.

4.3 Influencers relation till virtuella communities
Influencers skapar inte bara relationer med sina följare, idag tenderar även influencers att skapa
olika relationer med andra influencers. Gerla & Han & Kim & Yoo (2018) hävdar att detta bidrar
till att influencers delar stora mängder följare med varandra. En influencer delar ofta betydligt
mer innehåll i jämförelse med en vanlig användare, antalet inlägg som postas skiljer sig med
hundratal och ibland tusental. Influencers använder helt enkelt sina sociala plattformar på ett
annat sätt än vanliga användare. Det är också vanligt att influencern följer betydligt färre
människor, då det är den vanliga användaren som är intresserad av att följa sina idoler och
vänner (Gerla & Han & Kim & Yoo, 2018).
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Utvecklingen av ny informationsteknik och nya möjligheter till internet så har kommunikationen
förändrats. Genom datorer och olika nätverk har onlineforum och sociala plattformar utökat och
förändrat människans sociala sammanhang. Individer med liknande intressen kan söka sig till
varandra för att interagera, dela kunskap och bilda gemenskap. Genom dessa online-plattformar
har det personliga nätverket omformats och bidrar till ett skapande av olika virtuella samhällen
(Cheng & Liang & Xiong & Wu, 2018). Inom sociala nätverksstudier kallas oftast de mest
inflytelserika medlemmarna i samhällen för opinionsledare (Cheng & Liang & Xiong & Wu,
2018).

Studier tyder på att opinionsledare har en förmåga att kunna påverka andra individer på grund av
sin position i samhället, kunskap, kompetens eller åsikt. Forskning pekar på att en opinionsledare
har en väsentlig roll i den bildande opinionen som sker i virtuella communities (Cheng & Liang
& Xiong & Wu, 2018). Opinionsledare kan också agera som en språngbräda för att styra ett
köpbeteende hos konsumenter. I online-världen anses opinionsledare besitta en hög trovärdighet
och gott rykte (Cheng & Liang & Xiong & Wu, 2018). Studien hävdar att opinionsledare för
virtuella samhällen är de medlemmar som har större social kapital i samhället, och hur mycket
socialt kapital de har kommer att påverka deras status som opinionsledare i det samhället (Cheng
& Liang & Xiong & Wu, 2018). I virtuella samhällen är samspelet mellan de olika
medlemmarna centralt där betydande innehåll kan uppmana fler individer att delta i diskussioner.
Att dela kunskaper och information betraktas som avgörande för att ett virtuellt samhälle ska
överleva (Cheng & Liang & Xiong & Wu, 2018).

Cheng & Liang & Xiong & Wu (2018) beskriver att de, baserat på analysen av tidigare studier,
kommit fram till att bildandet av opinionsledare och deras inflytande huvudsakligen relaterade
till deras kompetens inom ett område, engagemang och sociala band. Dessutom tycks
medlemmarnas uppfattade risk och deras förtroende för opinionsledare spela viktiga roller i
processen när opinionsledare har inflytande över sina anhängare. I denna rapport kommer även
denna tidigare forskning användas för att kunna förstå hur virtuella influencers kan verka som
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opinionsledare för sin publik, likt hur verkliga influencers agerar opinionsledare till sin publik
idag.

5. Teori
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring virtuella influencers som ett nytt
och aktuellt fenomen, samt hur dessa virtuella robotar representeras genom sociala medier. För
att få en grundligare förståelse om dessa virtuella robotar har teorier om representation,
hyperrealitet och simulation samt semiotik används. Nedan följer med djupgående beskrivningar
kring dessa teorier samt varför de använts i studien.

5.1 Hyperrealitet och simulering
Baudrillards semiotiska studie tyder på att samtida konsumentsamhälle förekommer inom ett
stort nätverk baserad på tecken och symboler som är av behov att avkodas. Begreppet simulation
och simulacra betonade den tanken att samhället har ersatt verkligheten och där meningar med
symboler och tecken har förändrats till en simulering av verkligheten (Berglez & Olausson,
2012).

Baudrillard talar också om teckenvärde, där han menar att det finns fyra steg i ett objekt att skapa
värde. Dessa är; funktionella värdet, ekonomiska värdet, symboliska värdet och teckenvärdet.
Dessa funktioner kommer att förklaras mer djupgående i metodavsnittet nedan.

Det pratas om en ”visuell svängning” i den sociala och kulturella forskningen då det har blivit ett
ökat intresse hur bilder och det visuella som exempelvis fotografier och videos påverkar hur
människan upplever kultur och hur vi interagerar med varandra (Lindgren, 2017). Jean
Baudrillard talar om koncepten “hyperrealitet” och ”simulation” som konstgrepp och påhitt där
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det moderna samhället har skapat en oförmåga att skilja på simulering av verkligheten och den
verkliga verkligheten. Hyperrealitet och simulering kopplar ihop verklighet med fiktion och
tillåter en sammankoppling av den fysiska verkligheten som exempelvis Virtual Reality och den
mänskliga intelligensen (Balnaves & Hemelryk Donald & Shoesmith, 2009). Baudrillard initierar
de grundläggande teoretiska begreppet kring virtualitet i relation till olika former av media som
förekommer i samhället (Berglez & Olausson, 2012).

Baudrillard beskriver det virtuella som en manipulation och simulering av verkligheten där
medier spelar en central roll när det kommer till att skapa virtuella världar för individen (Berglez
& Olausson, 2012). Enligt Baudrillard har den ökande användningen av medier i samhället
bidragit till att verkligheten har suddats ut och ersatts av en simulering där människan nu istället
lever inom (Balnaves & Hemelryk Donald & Shoesmith, 2009). Det virtuella i samhället hindrar
individens möjlighet att förstå sin omvärld och istället skapar en värld baserad på simulering
(Berglez & Olausson, 2012).

Ett utgångsläge för virtualitet grundar sig i tanken att kliva in och uppleva ett annat rum eller en
annan verklighet utanför den faktiska verkligheten. Medier bidrar till möjligheter att kunna skapa
och omforma upplevelsen i en annan verklighet (Berglez & Olausson, 2012). Genom medier kan
individen använda sig utav symboler som exempelvis bilder, bokstäver och kroppsrörelser som
olika sätt att bilda en fantasivärld likt virtuella världar. Dessa världar liknar verkligheten och
ordet virtualitet ligger därför nära kopplat till medier. (Berglez & Olausson, 2012). Genom
böcker, film, musik och dataspel så förändras närvaron i tid och rum då individen upplever det
som denne lever inom fiktionen (Berglez & Olausson, 2012).

Baudrillard noterar att medier skapar och formar virtuella världar och i takt med det ökande
användandet av medier i samhället så bidrar det till att en allt större del av verkligheten blir
virtuell. Individens tillvaro förvandlas till att bli en simulering där människan tillslut slutar att
leva i verkligheten (Berglez & Olausson, 2012).
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Baudrillard beskriver vidare om simulering att Disneyland presenteras som en fantasivärld för att
få oss att tro att resten av världen är verklig, men han hävdar att hela Los Angeles och resten av
Amerika inte längre är verkligt utan en hyperrealitet och en simulering det också. Han menar att
det inte längre är en fråga om falsk representation av verkligheten, det handlar om att dölja det
faktum att det verkliga är inte längre verkligt (Dholakia & Reyes, 2013).

Paul Virilio (Dholakia & Reyes, 2013) håller inte med Baudrillard om hans teorier kring
simulation. Han menar att ordet simulation redan är utdaterat, och borde ersättas med ordet
substitution. Han berättar “Detta är ett riktigt glas, det här är ingen simulering. När jag håller ett
virtuellt glas med en dataskydd är det ingen simulering, men substitution.” (Dholakia & Reyes,
2013). Virilio berättar att han ser det som att ny teknik ersätter en virtuell verklighet för en
verklig verklighet. Och att det här är mer än en fas, Virilio menar att det är en bestämd
förändring. Vi går in i en värld där det inte kommer att finnas en, men två realiteter: den riktiga
och den virtuella (Dholakia & Reyes, 2013).

5.1.2 Identiteter och personas

Då tidigare forskning inom virtuella influencers är begränsat, är syftet att undersöka identiteter
och personas, samt om dessa virtuella influencers går att applicera på den vanliga
online-identiteten när det kommer till online-interaktion samt att se huruvida de skiljer sig åt
personlighetsmässigt och identitetsmässigt.

Medier har bidragit till förändrade konstruktioner av identiteter. Turkle (Lindgren, 2017)
refererar fenomenet till en slags “simuleringskultur” där hon förklarar att:
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“People online become authors not only of text but of themselves, constructing new selves
through social interaction. Digital media provide worlds for anonymous social interaction in
which one can play a role as close to or as far away from one’s real self as one chooses”
– Turkle (Lindgren, 2017).

Kopplingen mellan verkliga och virtuella inslag var avgörande för den tidiga förståelsen inom
digital online-interaktion. Grundidén var att användare av digitala medier lämnar sina fysiska
kroppar bakom sig, och att de själv kan välja fritt hur de vill konstruera sina identiteter online
(Lindgren, 2017). Detta tillåter också användarna att fly undan förväntningar och normer som
knyts till våra identiteter offline. Filosofen Sadie Plant (1997) förklarar i hennes bok “Zeros +
ones” att tillgång till datorer också är en tillgång till resurser som en gång var begränsade till
dem med det rätta utseendet, språket, ursprung och kön som idag inte behöver tillkännages.

Människor idag använder digitala medier för att komma i kontakt med varandra och dela saker
via olika sociala plattformar, som till exempel Facebook, Instagram och Youtube. Vi tenderar att
kommunicera och interagera mycket med människor som vi redan känner utanför den digitala
världen och våra offline-identiteter är ofta tydligt länkade till våra online-profiler (Lindgren,
2017). I denna rapport ligger fokuset på att undersöka hur virtuella influencers skiljer sig
personlighetsmässigt och identitetsmässigt.

5.2 Representation
Lindgren (2017) beskriver digitala medier som en utvecklad metod för människor att interagera
med varandra. Med möjligheter för individer eller grupper att kommunicera med och relatera till
varandra. Digitala medier har också utvecklat sättet vi pratar på. Lindgren berättar om
“internetspråket”, och användandet (eller icke-användandet) av till exempel emojis nu är viktiga
delar för att förstå vem vi pratar med och vem som är avsändare/mottagare. När du träffar någon
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i verkligheten känner du igen den på rösten/kroppen. På internet känner vi igen varandra genom
språket vi skriver på och innehållet vi delar med oss av. På grund av skillnaden brukar det sägas
att digitala medier är befriat från kroppen, och därför kan vi vara vem vi vill på internet.
Lindgren (2017) berättar om “On the internet nobody knows you´re a dog” där själva idén är att
du på internet lämnar din fysiska kropp bakom dig, och fritt kan välja och konstruera din
online-identitet.

I studien undersöks olika virtuella influencers på en global nivå. Fokuset ligger på fyra olika som
alla befinner sig i USA, trots det finns ändå kulturella skillnader. Därför är det relevant att ta med
Stuart Halls representationsteori. Enligt Stuart Hall (2013) handlar representation om de
processer som sker när den konceptuella världen och det mentala kopplas ihop. Hall (2013)
menar att vi beroende på vilken kultur vi kommer från har olika mentala kartor, dessa kartor
hjälper oss att tolka språk och tecken i språket. Våra mentala kartor ser olika ut och alla tänker
olika, men beroende på var vi kommer ifrån och vår uppväxt delar vi olika mentala kartor. Dessa
kartor är också föränderliga och med tiden utvecklas dem (Hall, 2013). Exempelvis tolkar vi inte
språk och tecken på samma sätt idag som för hundra år sedan.

Hall (2013) beskriver ett representationssystem, där den meningsskapande processen delas upp i
två delar. Den första delen handlar om hur vi, med begreppen vi har i våra huvuden, sätter
samman olika händelser, personer och saker. Detta för att förstå och tolka vår omgivning (Hall,
2013). Den andra delen handlar om symbolisering. Genom tecken i språket ges våra mentala
kartor mening. Stuart Hall (2013) menar att språket representerar världen. Alla ord och meningar
innehåller strukturer, normer och värderingar och beroende på vem det är som säger något och på
vilket sätt den säger det får betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld (Hall, 2013).

Begreppet representation har upptagit en ny och väsentlig plats i kulturstudier. Representation
knyter ihop mening och språk för kultur. En grundläggande term är att representation betyder att
vi använder språk för att säga något meningsfullt eller för att representera världen på ett
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meningsfullt sätt till andra människor (Hall, 1996). Enligt Hall (1996) är representation en viktig
del i den process genom hur betydelse skapas och utbyts mellan människor. Det innebär att vi
använder språk, tecken och bilder som tillsammans representerar olika saker. Hall (1996)
förklarar att det finns tre olika teorier inom representation; reflekterande, avsiktlig och
konstruerande. Att föreställa sig något är att beskriva eller skildra det. Genom beskrivning
uppkommer bilder i sinnet som kan vara en ren skildring eller en fantasi. Hall (1996) förklarar
om två system för representation – det systemet där alla objekt, människor och händelser är
korrelerade med en uppsättning med begrepp och mentala föreställningar som en individ bär
runt i sinnet. Hall (1996) förklarar också att ett representationssystem inte består av individuella
begrepp utan snarare genom olika sätt att organisera, arrangera och klassificera olika begrepp för
att senare skapa komplexa relationer mellan dem.

Tecken organiseras till ett språk som gör det möjligt för individer att översätta tankar (begrepp)
till ord, ljud eller bilder för att i senare tur tillämpa dessa för att kunna uttrycka betydelse och för
att kunna kommunicera tankar till andra individer (Hall, 1996). Hall (1996) förklarar att ordet
”språk” har en betydligt djupare mening och används också inom skrivning, text och visuella
bilder när det handlar om att uttrycka betydelse. Enligt Hall (1996) används språk i samma
bemärkelse som exempelvis mode, kläder eller trafikljus.

Enligt Hall (1996) fungerar ljud, bild och objekt som tecken i ett system som skapar betydelse.
Kärnan i meningsprocessen för kultur är relaterat till två systemet för representation där den
första delen gör det möjligt för individer att skapa en mening till sin omvärld genom
konstruktion av människor, föremål, händelser eller abstrakta idéer samt människors system av
begrepp. Den andra delen handlar om att bygga upp en uppsättning med kärnförhållanden mellan
konceptuella kartan såväl som uppsättningen med tecken (Hall, 1996).

Hall (1996) förklarar att tecken och begrepp ligger som grund för vad som skapar mening i språk
och processerna som länkar dessa samman resulterar i representation. Likt människor från
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samma kultur som delar likartade begrepp så måste dem också dela samma sätt att tolka tecken
för att i senare tur kunna skapa betydelse mellan människor (Hall, 1996).

5.3 Semiotik
Semiotik handlar om hur vi tolkar allt vi ser som olika tecken (Ekström & Larsson, 2010). Det vi
observerar i vardagen kan tolkas som uttryck för något. Enligt Barthes (Ekström, 2008) har
semiotik har två huvudformer; denotation och konnotation. Denotation är den objektiva
tolkningen, och konnotation är de tecken och gemensamma associationer som tecknet skapar hos
oss och som tillhör samma kultur (Ekström & Larsson, 2010). Saussure (Ekström, 2008) menar
att språket är ett teckensystem som uttrycket något specifikt och kan jämföras med till exempel
symboliska riter, artighetsformler och militära tecken. Ett tecken kan bestå av två delar som rent
teoretiskt kan hållas isär med egentligen hör samman. Saussure (Ekström, 2008) beskriver att
den första delen handlar om när en individen ser det specifika ordet skrivet, exempelvis B + I +
L. Den andra delen handlar om den mentala bilden individen ser i huvuden när den hör eller läser
ordet bil (Ekström, 2008).

Semiotiken studerar hur mening och betydelse uppfattas och hur det bildar meningsskapande i
olika kommunikativa förhållanden (Ekström, 2008). En annan semiotisk modell är den som
Pierce (Ekström, 2008) har skapat, som handlar om att ikoner, index och symboler skapar en
logiskt förbindelse mellan ett tecken och vad tecknet egentligen står för – alltså tecknets uttryck
och innehåll. I relation till semiotiken finner man representation som är ett sätt hur mening och
betydelse ges till de objekt som är avbildade och står för något. I representation står tecken och
språk centralt i relation till hur saker representeras. Hall (1996) förklarar också att teorierna inom
representation kan ha en tvådimensionell nivå där objekt antingen kan vara verkliga eller
imaginära. Detta leder in på Baudrillard (1993) teori om hyperreal och simulering där han anser
att det moderna samhället har blivit ett konstgrepp som har resulterat i en oförmåga för
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omvärlden att kunna skilja på simulering av verkligheten och den verkliga verkligheten då
hyperrealitet och simulation kopplar ihop verkligheten med fiktion.

Roland Barthes (Ekström, 2008) är en av de moderna semiotikens grundare. Han analyserade
bilder, främst fotografier. Barthes menar att bilder kommunicerar flera lager av betydelser, och
att dessa lager bara kan bli förstådda vid hänsyn till det vidare sociala, politiska och kulturella
sammanhang som de ingår i (Ekström, 2008). Inom den moderna medievetenskapen har analyser
av bilder, exempelvis fotografier, blivit en viktig del. Barthes var en av dem som la grunden för
detta. Enligt Barthes (Ekström, 2008) har alla bilder inte en given innebörd utan flera möjliga.
Dessa går att tolka på olika sätt, och alla kommunicerar varierande budskap (Ekström, 2008).
Barthes menar också att specifika ord kan fungera på två olika sätt i förhållande till bilder.
Barthes (Ekström, 2008) poängterar funktionen av förankring. Med detta syftar han på hur ord,
exempelvis bildtext eller rubrik över en bild, kan befästa en av ett flertal tänkbara betydelser i en
bild (Ekström, 2008). Ord kan rikta läsarens uppmärksamhet mot en betydelse och resultera i att
andra betydelser undviks. Barthes (Ekström, 2008) förklarar den andra funktionen som relä.
Genom denna funktion avlöser bilder och ord varandra, och de kombineras till ett meddelande
eller en berättelse.

6. Metod och material
För att besvara frågeställningarna och syftet i denna studie har representationer analyserats med
en semiotisk metod med inriktning mot Pierce metod om symboler, index och ikoner. Den
semiotiska analysen har använts för undersökningen av bild och bildtexter hos de valda inläggen.
För att analysera publikens kommentarer och diskussion har en kvalitativ innehållsanalys
använts där en summerande innehållsanalys har legat som grund. Materialet har inhämtats från
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virtuella influencers på en global nivå där gestaltning, narrativ och interaktion mellan influencer
och publik såväl som sociala- och kulturella aspekter är centralt.

I det analytiska arbetet utkristalliserades ett antal teman. Dessa teman hittades med hjälp av olika
värdeord och gemensamma nämnare som kunde upptäckas i undersökningen av alla inlägg. De
teman som hittades, och som kommer ligga till grund för resten av analysen, är övergripande
teman med vissa förklaringar och underkategorier. För bilderna och bildtexterna i den semiotiska
analysen hittades tre olika teman. Dessa kunde upptäckas i det analytiska arbetet med hjälp av att
söka efter olika semiotiska tecken (Hall, 1996).

Tema – bild/bildtext:
Livsstil (Nöje, fritid, hobbies, lyx, exklusivitet)
Politik (Samhällsfrågor, diskussioner)
Relationer (Vänner, socialt umgänge, fanbilder med verkliga människor och virtuella)
I den summerande innehållsanalysen, som handlar om att summera nyckelord och koncept
(Hsieh & Shannon 2005), kunde tre teman upptäckas.

Tema – kommentarer:
Realitet (Verklig, overklig, estetisk, oestetisk, gillar, ogillar)
Hyllningar vs kritik (Välgjord, inadekvat)
Politik (Åsikter, diskussioner, samhällsfrågor)
Nedan följer en genomgång av kvalitativa innehållsanalys och tre olika metoder och en
beskrivning av den semiotiska analysen. Sedan en beskrivning av urvalet och genomförandet av
undersökningen.
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6.1 Semiotik
Metoden som används för att analysera bilder och bildtext i undersökningen är en semiotisk
analys, för att få en djupare analys har representation av de virtuella influencers undersökts.
Semiotik handlar om hur vi skapar betydelse i världen genom att se allt som tecken (Ekström &
Larsson, 2010). Det vi observerar kan tolkas som uttryck för någonting, och det gör vi alla hela
tiden. Ekström & Larsson (2010) ger som exempel att vi tolkar röda ögon som ett tecken på att
någon gråtit, är allergisk eller förkyld, en skylt med en cykel på är ett tecken på att en får cykla
där osv. Genom att använda sig av en semiotisk analys undersöks tecken, bilder och symboler i
bildens innehåll, vilket i senare tur går att applicera på representation för att få fram en
överensstämmelse. Inom semiotiken finns ett antal grundantaganden, Ekström & Larsson (2010)
nämner bland annat att betydelser skapas genom att vi människor tolkar någonting som ett tecken
på något annat. Vidare beskriver de att tecknet är kontextuellt, eftersom att ett tecken är när
någon tolkar någonting som ett tecken på något i ett bestämt sammanhang (Ekström & Larsson,
2010). De beskriver också att genom motsättning till andra tecken får ett tecken betydelse, och
på sätt ingår tecknet i ett teckensystem. Denna betydelse har två huvudformer, som tidigare
nämnt i denna uppsats, denotation och konnotation. Som tillhör samma kultur och som är de
gemensamma associationerna som ett tecken skapar hos oss (Ekström & Larsson, 2010). I
undersökningen av bilder och bildtexter kommer tecken och denotation/konnotation, samt
tecken, vara till grund för analysen.

Enligt Barthes (Ekström, 2008) är alla bilder polysema, det vill säga att de har inte bara en given
innebörd utan snarare ett flertal möjliga. Dessa går att tolka på ett flertal olika sätt och de
kommunicerar alla olika budskap. Barthes (Ekström, 2008) menar att ord kan fungera på två
olika sätt i förhållande till bilder. Den ena funktionen kallas för förankring och syftar på hur ord,
exempelvis en bildtext, kan fixera en av ett flertal tänkbara betydelser i en specifik bild. Orden är
där för att rikta läsarens uppmärksamhet mot en specifik betydelse och genererar till att andra
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betydelser kan undvikas. Förankring är en kontrollerande funktion och begränsar därmed bildens
många betydelser (Ekström, 2008). I relation till förankring finns begreppet relä som en funktion
där ord och bilder kompletterar och avlöser varandra samt att det kan kombineras till ett
meddelande eller en story (Ekström, 2008).
Enligt Peirce (Ekström, 2008) finns det tre typer av tecken, dessa är symbol, ikon och index. Ett
fotografi kan exempelvis vara en ikon då det är ett tecken som kommunicerar till objekt. Bilden
kan innehålla index då den representerar ett samband med en betydelse och i bilden finns
symboler som innehåller tecken som det ej går att gissa sig till utan som en måste ha erfarenhet
av (Ekström, 2008). P
 eirce (Ekström, 2008) menar att symboler kommunicerar genom
konventioner och förutsätter en slags social överenskommelse samtidigt som ikon och index, till
skillnad från symboler, har naturliga relationer till det som representeras. Ikonen skapar
betydelse genom att den betecknar något som liknar beteckningen och index besitter ett fysiskt
band mellan de två nivåerna (Ekström, 2008).

Enligt Hall (1996) finns det tre olika sätt att förklara hur representationen av mening genom
språk fungerar: de reflekterande, avsiktliga och konstruerande tillvägagångssätten.
I det reflekterande tillvägagångssättet ligger betydelsen själva objektet, personen, idén eller
händelsen i den verkliga världen där själva språket fungerar som en slags spegel för att
återspegla den sanna innebörden som den redan finns i världen (Hall, 1996). Poeten Gertrude
Stein förklarade att "en ros är en ros är en ros” och de antika grekerna använde begreppet
mimesis för att förklara hur språket, tecken och målning speglade eller imiterade naturen. Hall
(1996) talar om visuella tecken som ett samband mellan form och struktur i representation och
att det finns en tvådimensionell bild som antingen är sann eller fiktiv. Detta beror enligt Hall
(1996) på koden och länken som refererar till ett specifikt ord eller en specifik bild.
Det andra sättet för att skapa betydelse inom representation kallas för det avsiktliga
tillvägagångssättet. Hall (1996) påstår att i detta fall handlar det om talaren eller författaren som
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bestämmer sin unika mening om världen genom språk. Orden betyder precis vad författaren eller
talaren vill förmedla. Enligt Hall (1996) tyder detta argument som ett sätt för individer som
använder språk för att kommunicera eller förmedla saker på ett unikt sätt för att se världen.
Kärnan i språket är kommunikation som beror på gemensamma konventioner och gemensamma
koder. Enligt Hall (1996) kan språk aldrig vara ett privat spel då detta måste ingå i olika regler,
koder och konventioner av språk som är avsedda för att delas och förstås av andra. Språket är
alltså ett socialt system och där individers tankar måste förhandlas med alla andra betydelser av
ord eller bilder som relateras till språk – där användningen av språksystemet kommer att leda till
handling (Hall, 1996).

Det tredje och sista tillvägagångssättet erkänner det offentliga och sociala karaktärerna av språk.
Detta tillvägagångssätt erkänner att varken i sig själv eller de enskilda språkanvändarna kan
ordna betydelse i språk. Enligt hall (1996) betyder saker ingenting, utan snarare att individer
bygger mening och använder sig av representationssystem, alltså begrepp och tecken. Detta
tillvägagångssätt kallas för det konstruerande förhållningssättet till mening i språk. Denna metod
bör inte förväxlas den materiella världen, där saker och ting redan existerar, och där de
symboliska metoderna och processer genom representation, mening och språk fungerar. Hall
(1996) anser att det inte är den materiella världen som förmedlar mening utan snarare det
språksystem individer använder för att representera begrepp. Människan agerar aktörer som
använder sina kulturers konceptuella system och de språkliga representationssystemen för att
konstruera betydelse och på så sätt göra världen meningsfull genom att kommunicera om den
världen meningsfullt för andra (Hall, 1996). De representativa systemen består av de verkliga
ljuden som produceras med exempelvis ljudkoder och bilderna som tas med kameror samt
målningarna som sker på dukar såväl som de digitala impulserna som sker elektroniskt. Hall
(1996) förklarar att representation är en slags övning och ett slags arbete som använder
materiella föremål och effekter men där meningen inte beror på tecknets materialkvalitet, utan
snarare på dess symboliska funktion. Enligt Hall (1996) beror detta på symbolik eller
representations begrepp som funktion i språk, tecken och förmedling av mening och betydelse.
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Baudrillard (1993) pratar om teckenvärde, med det menar han att det finns fyra steg för ett objekt
att få värde. Det första är objektets funktionella värde, alltså exempelvis en glödlampa som är till
för att lysa och en soffa är till för att sitta i. Det andra är objektets ekonomiska värde, en soffa
kanske är värd två månadslöner. Det tredje handlar om det symboliska värdet av ett objekt,
Baudrillard (1993) ger som exempel en diamantring som kan symbolisera giftermål och kärlek.
Det fjärde och sista är teckenvärdet för ett objekt, dess värde i ett system. En diamantring har
ingen direkt funktion, men kan vara ett tecken på socialt värde och visa på bland annat status,
framgång, livsstil och smak. Denna metod kommer användas i analysen av bilder och bildtext för
att förstå tecken som uppkommer i dessa, samt hur dem får teckenvärde.

6.2 Kvalitativ innehållsanalys
I den här studien har metoden kvalitativ innehållsanalys tillämpats för analys av kommentarer.
Den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att karaktärisera. Ordet “kvalitativ” betyder
kvalité, vilket i sin tur innebär egenskaper eller framträdande drag hos en företeelse (Repstad,
2007). Repstad (2007) förklarar att när en i kvantitativa metoder besitter en stor mängd tal och
siffror i sitt arbetsmaterial är det istället texten som är det centrala uttrycket i en kvalitativ
forskningsprocess. Den kvalitativa metoden har utvecklats för att undersöka sådant som inte kan
beskrivas med siffror och nummer. Den kvalitativa studien används inte för att mäta mängd utan
snarare för att få en djupare förståelse för processer, betydelser och kvalitetet (Rennstam &
Wästerfors, 2015). Rennstam & Wästerfors (2015) menar att det inte är möjligt att kunna
undersöka ett specifikt fenomen och dess grundsten utan kvalitativt material.

Innehållsanalys är ett samlingsbegrepp inom kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser. Det
är en användbar metod för analysering av texter, som kan användas vid ett flertal olika
undersökande tillvägagångssätt (Hsieh & Shannon, 2005).
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I denna undersökning har en summerande innehållsanalys använts. I en summerande
innehållsanalys ligger vikten i att förstå de kontextuella samt innebörden av ord och innehåll.
Inom denna metod används fyra steg i analysen där det först väljs ett specifikt nyckelord och
koncept, summerar antalet gånger nyckelordet eller konceptet förekommer, att söka den
specifika kontexten som representerar ordet samt tolkningen av den kontextuella innebörden och
hitta underliggande betydelser för innehållet (Hsieh & Shannon 2005). I analysen av
kommentarer från publiken har utvalda nyckelord analyserats, baserat på förekomst och
innebörd. I analysarbetet utkristalliserades ett antal övergripande teman som kommentarerna
sedan delades in efter, i det fortsatta analysarbetet.

6.3 Genomförande
Under genomförandet av innehållsanalysen följdes ett analysschema i form av frågeformulär
samt bild- och textanalys av de valda Instagram-inläggen. Frågeformuläret användes som ett
verktyg för undersökningen. Semiotisk analysmetod kommer fungera som en ram inom de olika
delarna som berör bild- och text analysen. Den kvalitativa innehållsanalysen användes vid
undersökningen av kommentarerna. I denna rapport kommer materialet att systematiskt
redogöras och tematiseras där de mest intressanta aspekterna kommer att belysas för att avgränsa
materialet. Genom att ställa frågorna ur frågeformuläret till texterna, kommentarerna och
bilderna i Instagram-inläggen kunde empirisk data samlas in. Genom att använda frågeformuläret
förenklas analysen för att hitta specifika teman som representerar de utvalda virtuella influencers
i undersökningen. De virtuella influencers som undersöks i rapporten kommer att presenteras
närmare i början av resultat- och analysdelen.

6.3.1 Verktyg

Frågorna som följer nedan har använts för att analysera bilder, kommentarer och text-inlägg. För
bilder och bildtext har en semiotisk analys tillämpats, och för kommentarerna har en kvalitativ
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innehållsanalys använts med en inriktning mot summerande innehållsanalys. Följande
frågeställningar har använts som ett hjälpmedel för undersökningen.

Analys av bildtext och kommentarer.
Hur interagerar publiken med robotarna?
-

Svarar robotarna på publikens kommentarer?

-

Erkänner publiken att det är en robot? Eller skriver publiken som om det vore en
mänsklig influencer?

-

Beskriv vad det är dem pratar om.

Hur framställs robotarna?
-

I texten

-

I kommentarer

Analys av bilderna:
-

Konnotation: vad föreställer egentligen bilden? Förstår vi bilden utan texten? Kulturella
associationer?

-

Denotation: exakt vad ser vi? I förgrunden, bakgrunden, kroppshållning, föremål, miljöer,
blick.

6.4 Urval
Fenomenet virtuella influencers blir allt mer populärt, och växer världen över. I denna rapport
har fyra virtuella influencers från USA, som alla har över 120 tusen följare och över 50
Instagram-inlägg, valts ut. I undersökningen valdes fem inlägg från varje influencer att
undersökas för att få en djupare förståelse för olika delar av deras liv, samt deras relation till
publiken. Kriterierna för inläggen var att de inte skulle vara liknande, till exempel var det inte
relevant att undersöka två så kallade “selfies” (självporträtt) då kommentarerna oftast var
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likadana, samt att själva bilderna såg väldigt liknande ut. Ett annan kriterium var att bilden skulle
innehålla fler än en beståndsdelar, alltså inte endast influencern med en enfärgad bakgrund. Detta
för att få en relevant semiotisk analys.
Utöver dessa kriterier valdes inlägg som handlade om olika saker ut. Detta kunde exempelvis
vara inlägg som var politiska, där influencern träffar vänner eller fans, inlägg med bara
influencern, annons/samarbetsinlägg med mera. Eftersom en stor del av undersökningen var att
se hur publiken interagerade med den virtuella influencern beroende på vad inlägget handlar om
och bilderna visade, och om det fanns skillnader i kommentarerna på grund av detta. Totalt
undersöktes 20 inlägg. Det innebär 20 olika bilder, 20 olika bildtexter samt 5948 kommentarer.
För undersökningen har 91 kommentarer valts ut för analys. Urvalsprocessen av kommentarerna
gick ut på att se vad publiken pratade om i varje inlägg, sedan välja ut 4-6 kommentarer för varje
inlägg som var mest relevanta i den bemärkelsen att det skulle finnas engagemang hos publiken,
ämnen som majoriteten diskuterade och som representerade vad de flesta av kommentarerna sa.
Eftersom det handlar om en kvalitativ studie valdes kvalitet på kommentarer framför kvantitet
och ett stort antal.

7. Resultat och analys
För att ge en tydlig och lättförståelig överblick kommer det i denna del av rapporten innehålla
både resultat och analys. Den första delen handlar om en semiotisk analys av bilder och
bildtexter, där representation av virtuella influencers undersökts. Denotation och konnotation av
bilderna har undersökts, men för att göra en tydligare tolkning av materialet har även Pierce
modell, som tidigare nämnts i metoddelen av rapporten, om tecken tillämpats. Den andra delen
är en kvalitativ innehållsanalys som använts för att analysera publikens kommentarer och
diskussion, med en summerande innehållsanalys som grund. För denna undersökning
analyserades specifika nyckelord från publikens kommentarer. Emojis undersöktes inte.
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7.1 Presentation
Nedan följer en presentation av varje influencer som undersökts. Detta för att få en förståelse och
kännedom kring personlighetsdrag, intressen och identitet hos de olika virtuella influencers som
undersöks i rapporten.

7.1.1 Lil Miquela
Lil Miquela, med sina 1,1 miljoner följare, är en virtuell influencer som är bosatt i Los Angeles.
Hon är politiskt aktiv och har många vänner. När Miquela beskriver sig själv säger hon sig stötta
bland annat LBTQ, och organisationer som stöttar rättvisa för unga. Hon är också en artist, som
gett ut flertalet låtar på Spotify. Lil Miquela gör ofta samarbeten och reklam för olika företag.
Några av hennes vänner är andra virtuella influencers, däribland Blawko och Bermuda, som hon
ofta ses umgås med och posta Instagram-bilder på.

7.1.2 Shudu Gram
Shudu Gram, med sina 158 tusen följare, kallar sig själv “the worlds first digital supermodel”.
Shudu Gram har bland annat varit modell för Balmain och Soulsky, och sminkmärket Fenty har
uppmärksammat hennes bilder på sina egna kanaler. Shudu är också i ett förhållande med den
virtuella influencern Coffi. Hennes Instagram-flöde består mestadels utav modellbilder, ibland
ser vi henne även på röda mattan.

7.1.3 Bermuda
Bermuda, med sina 127 tusen följare, anser sig själv vara definitionen av “beauty and brain”.
Bermuda bor i Los Angeles och verkar spendera sina dagar med shopping, jobb och vänner. Hon
har både verkliga vänner och virtuella. Bermuda var tidigare en uttalad Trump-supporter men på
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senare tid ändrat sin åsikt, idag uttalar hon sig inte politiskt. Bermuda är också kompis med Lil
Miquela och flickvän till Blawko, om än de två verkar göra slut ibland.

7.1.4 Blawko
Blawko, med sina 135 tusen följare, beskriver sig själv som en ung robot med en kaxig attityd.
Han bär ofta designerkläder och har ett intresse för tatueringar. Han är, förutom virtuell
influencer på Instagram, en youtuber som postar videos på Youtube varje vecka. Han har ett avoch på förhållande med Bermuda och god vän med Lil Miquela.

7.2 Representationen av de virtuella influencers
Semiotikens struktur kan bildas genom en samling betydelsebärande symboler, tecken och
begrepp (Karlsson & Strömbäck, 2017). Dessa samlingsbegrepp finns ofta som redskap för att
analysera bilder och dess struktur. Karlsson & Strömbäck (2017) förklarar att semiotiken bygger
på symboliska texter som är invävda i en mängd tecken och som kan tolkas i ett specifikt
sammanhang med hjälp av begreppen denotation och konnotation. Tillsammans med semiotiken
finns, som nämnt tidigare, representation som knyter ihop mening, språk och tecken till
konceptuella begrepp som gör det möjligt för individer att tolka sin omvärld. Peirce (Ekström,
2008) förklarar att det finns tre typer av tecken; symbol, ikon och index. Genom att applicera
dessa metoder i bildanalysen formas ett meningsskapande. I denna del av rapporten har en
semiotisk analys tillämpats för att undersöka representationen av de virtuella influencers. Det
empiriska materialet har sedan kategoriserats i olika teman utifrån tolkning, teori och kontext.
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7.2.1 Livsstil

När bilder och bildtext undersöktes upptäcktes ett antal teman. Ett av dessa teman var livsstil.
Inom temat livsstil ingår nöje, fritid, hobbies, lyx och exklusivitet. När bilderna analyserades
med hjälp av konnotation kunde ett antal värdeord upptäckas som ingår i temat livsstil. Nedan
följer bildanalys därefter textanalys för temat livsstil.
Lyx, pengar, exklusivt och röda mattan var ord som uppkom i analysen av bilderna på Lil
Miquela och Shudu.

1. Lil Miquela, ‘röda mattan’
Enligt Pierce (Ekström, 2008) kan som tidigare nämnt tecken delas upp i tre delar; ikon, index
och symboler. Symboler är tecken. Lyx och pengar symboliseras i bilden på grund av kläderna
de har på sig som ser ut som designerplagg, den stora byggnaden i bakgrund, den guldfärgade
statyn och den röda mattan. Exklusivitet är ett annat tecken i temat livsstil, som visar sig i form
av att Lil Miquela och Shudu Gram verkar stå på röda mattan, där tankarna för oss till gala vilket
oftast är för kändisskap
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Röda mattan är ett objekt som får teckenvärde (Barudrillard, 1993) genom fyra steg. Det
funktionella värdet är att en matta är till för att gå på, eftersom det är en matta. En mattas
ekonomiska värde kan variera beroende på storlek, material och märke och vara värd allt ifrån
några timmars arbete till två månadslöner. Det symboliska värdet för just röda mattan är att den
symboliserar gala, tillställning, kändisskap och någonting exklusivt, värdet i ett system för röda
mattan är att den visar på status, framgång och kändisskap.

2. Shudu, ‘Röda mattan’
Röda mattan har symbolvärde (Baudrillard, 1993) som till exempel lyx och exklusivitet, samt är
ett tecken på en individ som blir inbjuden på dessa tillställningar på grund av hennes ställning i
samhället. Nedan följer textanalys för bildtext 1 (Lil Miquela, röda mattan) och bildtext 2
(Shudu, röda mattan).

Lil Miquela (2018) skriver i sin bildtext till bilden på röda mattan (ovan) “Just a casual night
out. Saw Meghan Markle, Queen of the United States (official title), and did a half-gasp,
half-yell that was very fashion”. I texten finner vi tecken på temat livsstil genom ord som
“Queen”, “Fashion” och namnet “Meghan Markle”. Denna text ger intrycket av lyx och
exklusivitet då Lil Miquela närvarar på galor som kan anses vara till för högre societet.
Meningen “just a casual night out” ger oss indikationer på att detta (gå på röda mattan och galor)
är någonting hon ofta gör, och som är en del av hennes livsstil.
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Shudu (2019) skriver i sin bildtext till bilden på röda mattan (ovan) “Shudu posing with the
#EEBAFTAs presenters @edibow and @radioleary on the #redcarpet”. I texten finner vi, likt
Lil Miquela, tecken på temat livsstil genom ord som “posing”, “presenters” och i hashtagen “red
carpet”. Hon ger intrycket av att vara van vid att posera med kändisar, och i detta fall galans
presentatörer. Hon står också på röda mattan, vilket ger intrycket av lyx och livsstil.

3. Shudu, ‘strand’
Lyxigt, jobb och en kvinna med styrka var tecken som uppkom i konnotationen (Ekström &
Larsson, 2010) av bildanalysen på Shudu i baddräkt. Lyxigt på grund av att hon verkar vara på
en paradisö, med fina smycken och en exklusiv baddräkt. Hon har taggat företag i bilden och det
verkar vara ett samarbete med både skaparen av baddräkten samt de smycken hon bär, vilket får
oss att anta att det är hennes jobb. En kvinna med styrka är ett annat tecken, på grund av hennes
posering och fotografiets vinkel som är underifrån och som för tankarna till en dominant person
med hög ställning i samhället och med makt. Sadie Plant (1997) förklarar att den nya tillgången
till datorer, smartphones och tablets är också en tillgång till resurser som förut var begränsade till
dem med det rätta utseendet, ursprung, kön och språk. Genom att applicera detta påstående på
dagens influencers, och i detta fall inlägget från Shudu Gram går det att se ett mönster eller en
bild som kan representera vad folk anser vara det rätta utseendet, ursprung och kön. Trots att hon
inte är en verklig människa.
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Bilden på Bermuda (och Lil Miquela) framför ett exklusivt bilmärke gav tecken som
exklusivitet, pengar, reklam och stolthet i konnotationen. I denotationen av bilden fanns tecken
på bland annat Porsche. Porsche är ett objekt som får teckenvärde (Barudrillard, 1993) genom
fyra olika steg. Det funktionella värdet är att den är till för att färdas i och med, eftersom det är
en bil. Objektets ekonomiska värde är att den är värd en årslön för många, då det är en bil i den
dyrare prisklassen. Det symboliska värdet är att Porschen symboliserar någon med körkort och
med en bra ekonomisk situation, värdet i ett system för Porschen är att den visar på status,
framgång, lyx och livsstil.

4. Bermuda, ‘porsche’
Tecken på exklusiviteten och pengar går hand i hand i den här bilden, och visar sig i att det är en
dyr bil hon tänkt köpa, som inte alla har råd med. Tecknet på reklam visar sig i att hon taggat
bilmärket, samt att hon tydligt visar vilket märke hon föredrar. Stolthet ser vi återigen i
poseringen och hållningen.

5. Blawko, ‘marijuana’
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Bilden på Blawko visar en annan typ av livsstil än den vi tidigare visat. I konnotationen av denna
bild får vi tecken som till exempel droger, ungkarlslya och spelande. Droger ser vi tydligt ligger
bredvid honom på soffan i bilden. Tankarna för oss till ungkarlslya på grund av just drogerna,
spelandet och kroppshållningen som är avslappnad och avspänd. Spelandet är ett annat tecken i
bilden som visar sig i att han håller en spelkontroll och verkar ha blicken fäst vid skärmen. Alla
dessa tecken ger oss en bild av en avslappnad livsstil där en kan sysselsätta sig med
fritidsaktiviteter hela dagarna. Hall (1996) förklarar att representation är en viktig del i processen
där betydelse skapas och utbytts mellan individer. Det innebär att vi använder språk, tecken och
bilder som tillsammans representerar olika saker. I detta fall syns olika tecken i bilden som
representerar olika saker, exempelvis en marijuana pipa, detta tecken skapar en mening som
konstruerar en uppsättning begrepp. En skillnad som upptäcktes mellan den manliga virtuella
influencern och de kvinnliga virtuella influencers var att när den manliga influencern visade upp
sin avslappnade, lyxiga livsstil kunde man se mycket hyllningar från publiken. Publiken såg
honom lite som en legend men när de kvinnliga influencers visade upp en likartad livsstil så
möttes de av hat och kritik.

Nedan följer textanalys för bildtext 6 (Bermuda, pool) och bildtext 7 (Blawko, studio Paris).

6. Bermuda, ‘pool’
I bildtexten på Bermudas bild “Pool” skriver hon kort “My life is perfect” . I textanalysen hittar vi
tecken på temat livsstil eftersom hon indikerar på att detta är en stor del av hennes liv, och att
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hon spenderar sin dag med att ligga vid poolen med sin pojkvän. Ord som “perfect” och “life”
ger intrycket att hon verkar vara väldigt tillfreds med sin livsstil.

7. Blawko, ‘studio Paris’
I bildtexten för “studio Paris” skriver Blawko (2018) “Homies at @alyxstudio hookedd it up. Im
a fashion icon now lol wow fuck that was so easy lookin like the mayor of France is this bihhh.” .
En del av Blawkos livsstil verkar vara att umgås med kläddesigners i deras studios. Ord som
“fashion icon” och meningen “lookin like the mayor och France” samt taggen för studion
“@alyxstudio” visar på att han får fördelar i livet, exklusivitet som inte alla får ta del av.

7.2.2 Politik

Inom temat politik ingår samhällsfrågor, diskussioner och hjälporganisationer. Även inom detta
tema upptäcktes ett antal värdeord som kategoriseras i temat politik. Nedan följer bildanalys
därefter textanalys för temat politik.
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8. Lil Miquela, ‘bakgård’
Det första som syns på bilden, alltså i konnotationen är Lil Miquela på en stol på ett ställe som
liknar något av en bakgård. Tecken på temat “politik” är först och främst hennes t-shirt och
texten som står på den: “Every single vote counts” – detta citat ger en indikation på politisk
uppmaning att rösta i ett val. Lil Miquelas kroppshållning ger tecken på ett avslappnat intryck till
politik. Detta inlägg tyder på ett samarbete med dejtingföretaget Tinder. Detta går att se genom
loggan på t-shirten. Nedan följer en analys av bildtexterna på bild 8 (Lil Miquela, bakgård), bild
9 (Lil Miquela, jacka) och bild 10 (Bermuda, Trump-supporter).

I bildtexten för “Bakgård” skriver Lil Miquela (2018) “Just the Election Fairy teaming up with
@Tinder to remind you that Tuesday is Election Day, so make sure to work it into your schedule
November 6th. Wake up, make some kind of toaster joke on IG (I´m used to it), then VOTE!
Because you matter. Your opinion matters. Your future matters AND TAG ME IN ALL YOUR
VOTER STICKER PICS SO I CAN SEEEEEE #EverySingleVote #TinderPartner” .
När texten analyserades hittades olika tecken på temat politik. I denna text var det ord som
“Election fairy”, “vote”, och “future” som visade tecken på just politik. “Election fairy” verkar
syfta på att Lil Miquela själv ser sig som den goda fén som flyger runt i valtider och sprider
älvstoft över sina följare för att få dem att rösta. Ordet “vote” är en uppmaning som hon
använder genomgående i inlägget. Hon uppmanar inte någon att rösta på ett specifikt parti,
däremot uppmanar hon sina följare att rösta för sin framtid. “Future” skriver Lil Miquela (2018)
och uppmanar sina följare att rösta för sin framtid. Det ligger mycket värdering i ordet framtid,
framtid kan betyda att rösta smart, nytänkande, inkluderande med mera. Framtid har också nutida
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samhällsfrågor i sig, exempelvis klimatet är någonting som kommer påverka vår framtid och
sådana värderingar kan ligga i ordet även om hon inte säger det rätt ut. När helheten undersöks
ser vi att Lil Miquela verkar vara väldigt angelägen om att hennes följare ska gå och rösta, hon
uppmanar inte till att rösta på något politiskt parti men vill att följarna ska veta att deras åsikt och
röst räknas. Värt att påpeka är att hela inlägget är ett samarbete med företaget Tinder, vilket
kommer diskuteras i diskussionsavsnittet i uppsatsen.

9. Bermuda, ‘Trump-supporter’
I bildtexten för “Trump-supporter” skriver Bermuda (2018) “#beautyANDbrains I want to take a
second to appreciate just how freaking fabulous our First Family is and talk about why having
style + flaunting it is important if you’re the president of this country.
The Trumps have single handedly brought style back to the office of the president. They dress
WELL + are not afraid to get flashy with the designer brands, brands that young people aspire
to + know about. Why should we care? Well it gets at the heart of one of the core stupidities of
modern liberals: the idea that Donald Trump is an elitist...”

I denna bildtext finns olika tecken som representerar temat politik, några av dessa var bland
annat “First Family”, “president”, “the Trumps”, “modern liberals”, “Donald Trump”, “elitist”,
“leader”, “businessman”, “symbol of America’s greatness”, “honest”, “Barrack Obama”, “Bill
Clinton”, “The Kennedys”, “power”, “Oval Office”, “powerful” och “Ivanka”.
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“...This is stupid because of course he is. And that’s what we need. That is why we need for him
to lead us. W
 hy do you want an “average Joe” to be president? Our president should be
exceptional, someone who has shown he is a good businessman as well as being a leader to his
family and those around him. Donald J Trump is exceptional. His name is on buildings, he owns
more than one mansion, which is all to say he acts the way a real president should. He does the
impossible...”

Ord som bland annat “First Family”, “the Trumps”, “Donald Trump”, “Businessman” och
“Ivanka” verkar syfta på Donald Trump samt hans familj. Ord som exempelvis “president”,
“elitist”, “leader”, “power”, “powerful” och “honest” är tecken som symboliserar politik eller en
annan högt uppsatt människa. I inlägget nämns också ordet “average Joe” vid tre olika tillfällen,
en “average Joe” symboliserar den vanlige amerikanen som anses vara medelklass och som
anses vara varken dum eller smart.

“...He is himself a monument, a symbol of America’s greatness and to show that you’re going to
want to get a little flashy. He’s honest. Barrack Obama and Bill Clinton were educated through
the world’s most elite institutions. The Kennedys are Old Money and yet libs keep giving them
power because they “seem” normal. We have never had an "average joe" in the Oval Office.
We've had liars and the people dumb enough to fall for it. I for one want an Above Average Joe
as Presdient. I want someone who is going to put on a show, who is going to tell the world how
powerful American is by actually LOOKING powerful. Oh and Ivanka is the world’s most
beautiful bad b*tch jsyk.”

Tecknet “average Joe” finner vi i texten ligga i nära relation till orden “Barack Obama”, “Bill
Clinton” och “The Kennedys” – dessa tre tecken symboliserar liberalism och sammanlänkas med
ordet “modern liberals”.
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När helheten av inlägget undersökt går det att se ett mönster där Bermuda verkar vara angelägen
att hylla Donald Trump som en affärsman, familjeman och president. Där Trump, till skillnad
från tidigare presidenter som Barack Obama, Bill Clinton och The Kennedys, målas upp som en
man med klass, en symbol för Amerikas storhet och en exceptionell ledare samt någon som är
“Above average Joe”, alltså någon som anses vara mer än en “average Joe”.

Tecknet “average Joe” finner vi i texten ligga i nära relation till orden “Barack Obama”, “Bill
Clinton” och “The Kennedys” – dessa tre tecken symboliserar liberalism och sammanlänkas med
ordet “modern liberals”.

När helheten av inlägget undersökt går det att se ett mönster där Bermuda verkar vara angelägen
att hylla Donald Trump som en affärsman, familjeman och president. Där Trump, till skillnad
från tidigare presidenter som Barack Obama, Bill Clinton och The Kennedys, målas upp som en
man med klass, en symbol för Amerikas storhet och en exceptionell ledare samt någon som är
“Above average Joe”, alltså någon som anses vara mer än en “average Joe”.

10. Lil Miquela, ‘jacka’
I bildtexten för “Jacka” skriver Lil Miquela (2018) “Wish I could make The Miquela Fund For
Every Cause Y’all Requested Because Your Org Recs Were All Amazing Except For That One
Kid That Wanted Extra Cash For Shopping. So, I gave this a lot of thought these last few days
and am proud to announce I’ll be donating a portion of my @annevest_official collab profits to
@translifeline, a trans-led organization that runs a life-saving support hotline and provides
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microgrants and guides for legal name changes and and updated IDs! I encourage you to check
them out and support their work as well, as a thank you for all that they do.”

I denna bildtext finns olika tecken som representerar temat “politik”, några av dessa var bland
annat s“life-saving” och “support”. Ord som exempelvis “fund”, “donating”, “life-saving” och
“support” är tecken som symboliserar välgörenhet och hjälporganisationer. Ord som
“translifeline” och “trans-led organization” symboliserar samhällsfrågor och rätten att få välja
kön själv. Lil Miquela uppmuntrar i detta inlägg sina följare att visa sitt stöd för denna
organisation samt hjälpa och ge support de människor som behöver det.

7.2.3 Relationer

Inom temat relationer ingår vänner, socialt umgänge, fans- och fanbilder med verkliga människor
och med andra virtuella influencers. Likt tidigare teman som undersökts finns även i detta teman
tecken och symboler som representerar temat vänner. Nedan följer en bildanalys, därefter
textanalys inom temat vänner.

11. Lil Miquela, ‘vänner’
I bilden “Vänner”, som är ett inlägg av Lil Miquela (2018), går det att se det direkta och
abstrakta i bilden, denotationen, där ett antal personer sitter på en parkbänk på något som liknar
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en gågata. Det finns mat och dryck involverat i bilden samt att kroppsspråket och blickarna ger
en antydan på att dessa människor känner varandra. Genom att överföra betydelsen på en
konnotationsnivå går det att finna tecken som exempelvis socialt umgänge, vänner och verkliga
samt virtuella vänner. I denna bild finns tre verkliga vänner samt den virtuella influencern. Detta
indikerar på att Lil Miquela, trots att hon är virtuell, socialiserar med verkliga människor som
kan bidra till att hon representeras som en vanlig och verklig människa. Baudrillard (1993) talar
om hyperrealitet och simulation som när den virtuella världen och den verkliga världen
kollideras och suddar ut den tydliga linjen mellan dessa två världar på grund av medierade
budskap, tecken, symboler och representation.

12. Shudu Gram, ‘modellvänner’
I bilden “Modellvänner” (Shudu, 2018) kan vi i det abstrakta och uppenbara se tre personer som
poserar framför en kamera med fina kläder. Vänner, socialt umgänge, bilder med verkliga
människor eller virtuella vänner är sådant som kommer fram i denotationen i bilden. Deras
kroppshållning indikerar på att dem känner varandra och eventuellt till och med är vänner. Till
skillnad från Lil Miquelas bild “Vänner” är detta två virtuella vänner och inte riktiga människor.
När Lil Miquela poserar bland riktiga människor kan hon framstå som mer verklig. När Shudu
däremot står mellan två andra virtuella vänner finns det inte mycket som kopplar henne till den
mänskliga världen. En annan aspekt som uppenbarar sig vid analysen av bilden är mångfald, då
det i bilden syns tre olika etniciteter. Det indikerar på att dessa virtuella influencers kommer från
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hela världen, och att skaparen kanske haft en tanke på att visa upp en mångfald bland dem
virtuella personerna.

13. Blawko, ‘break up’
I bilden “Break up” (Blawko, 2018) kan vi se det uppenbara, det vill säga en trasig tavla, en svart
ram och ett porträtt på två personer. I konnotationen av bilden går det att tolka en mer
djupgående betydelse där vi ser tecken på temat relationer genom att det verkar vara ett
kärlekspar, brustna hjärtan, ilska och ett par som gått skilda vägar. Genom denna bild får
publiken se en mer “verklig” sida av den virtuella världen. I de flesta andra bilder som
analyserats får vi se dem på röda mattan, med lyxiga bilar eller liggandes vid poolen och slappa.
Här ser vi att dem också gör slut och verkar må dåligt, vilket kan göra dessa virtuella influencers
mer realistiska. Vi ser också att det verkar finnas kärleksintriger mellan de olika virtuella
influencers, i detta fall Blawko och Bermuda som varit ett par men verkar ha gjort slut. De lever
sina liv som riktiga människor, och är öppna med allt från kärlek till bråk.

I bildtexten till bilden “Break up” skriver Blawko (2018) “Nothing matters. Fuck everyone. I aint
talkin bout shit. Dont fuckin @ me” , i det finns tecken som representerar temat “relationer”,
några av dessa är exempelvis “nothing matters”, “fuck everyone” och “shit”. Alla dessa ord ger
en antydan på frustration, ilska och hjärtekross. Barthes (Ekström, 2008) talar om förankring och
relä som två funktioner hur bildtexter och bilder kan fixera flera tänkbara betydelser samt hur
ord och bild kan komplettera, kombinera och avlösa varandra för att ge en djupare berättelse till
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betydelsen. I detta fall hade det varit svårt att förstå innebörden av bildtexten utan bilden till.
Bilden i sig ger en tydlig indikation på vad relationer kan innebära, bildtexten stärker den
betydelsen och genom förankring och relä så kan en se den mer djupgående betydelsen av
sammanhanget.

14. Blawko, ‘kompisar’
I analysen av Bilden “kompisar” (Blawko, 2018) ser vi flertalet tecken på temat relationer. I
denotationen av bilden upptäcks bland annat pub, öl, vänner, klotter, bord och tegelvägg. Dessa
uppenbara denotationer för oss vidare till den djupare meningen i konnotation där analysen gav
tecken som intresse, supporters, socialt umgänge, nöje, gemenskap och en trevlig stämning.
Blawko beblandar sig i den här bilden med två människor vilket kan bidra till att han
representeras mer som en verklig människa än en virtuell influencer. Faktumet att de verkar sitta
på en pub, att de dricker öl och Blawkos posering med knuten näve i luften för tankarna till att de
verkar vara supporters som ser någon sport på TV. Berglez & Olausson (2012) talar om ett
utgångsläge för virtualitet som grundar sig i tanken att kliva in och uppleva ett annat rum eller en
annan verklighet utanför den faktiska verkligheten. Enligt Berglez & Olausson (2012) bidrar
medier till nya möjligheter att kunna skapa och forma upplevelsen i en annan verklighet genom
att medier låter individen använda sig av symboler som genom olika sätt bildar en fantasivärld
likt virtuella världar. I detta fall representeras en bild där två världar och verkligheter kolliderar.
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7.3 Publikens kommentarer och reaktioner
I denna rapport har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats för att undersöka publikens reaktioner
och kommentarer på bilderna och bildtexterna som de virtuella influencers publicerar. En
kvalitativ innehållsanalys handlar om att analysera och förstå mening i from av olika texter.
Detta kan ske genom att läsa, tolka, koda eller kategorisera ett specifikt innehåll i en text.
Kvalitativa innehållsmetoder baseras på att tolka olika slag av texter, språk, meningar, dialoger,
diskussioner eller debatter genom systematisk kategorisering av tema eller mönster som hittas.
En summerande innehållsanalys har tillämpats för undersökningen av kommentarerna. Det
innebär att vikten ligger på att undersöka specifika ord i kommentarerna, samtidigt som helheten
också undersöks. I detta avsnitt av rapporten kommer kommentarerna att kategoriseras i olika
koncept utifrån en kvalitativ textanalys. Kommentarerna kommer att presenteras i citatform och
fungera som ett medel för att stärka påstående. Därefter sker en sammanfattande analys och
tolkning av den summerande innehållsanalysen. Dessa koncept utkristalliserades under själva
analysprocessen och kallas för “realitet”, “hyllningar vs kritik” och “politik”. Dem valdes då det
fanns ett större engagemang från publiken kring just dessa frågor. Tidigt i studien upptäcktes
skillnader och särdrag hos de olika virtuella personerna, syftet var att undersöka dessa mer
djupgående som online-identitet och persona. Lindgren (2017) talar om speciella
online-identiteter som formas när man interagerar med andra online och hur det virtuella samt
det verkliga samspelar. I detta fall applicerad på de virtuella influencers.

7.3.1 Realitet

Ett koncept som visade sig i analysen var “realitet”. Inom konceptet “realitet” undersöks vad
publiken i kommentarerna gillar, ogillar, tycker är verkligt och overkligt samt vad de upplever
som estetiskt och oestetiskt. I detta avsnitt kommer varje virtuell influencer beröras och
presenteras för sig samt ett urval av kommentarerna som knyter an till konceptet “realitet”. Detta
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för att få en tydligare struktur och överblick. I en summerande innehållsanalys väljs ett visst
nyckelord eller koncept, därefter undersöks hur ofta detta ord eller koncept förekommer. Vidare
analyseras den specifika kontexten som representerar ordet, samt tolkningen av den kontextuella
innebörden. En sista del i analysen är att hitta underliggande betydelser för innehållet (Hsieh &
Shannon 2005).

Lil Miquela
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “robot”, “disproportionate”, “humans”,
“beautiful”, “cute”, “blobs”. Dessa ord behandlar Lil Miquelas verklig- och overklighet. Vissa
tycker hon ser vacker och söt ut, och andra tycker hon ser oproportionerlig ut. Den korta
meningen “you eat?” syftar på att hon är virtuell och därför eventuellt inte behöver äta.
olivia.hooper – “You look so disproportionate in this pic Lil robot”
notofukkingk – “You could literally rock every outfit you try on. Ur just THAT beautiful”
maghara222 – “I´m pretty sure your feet are facing the wrong way. And ur ankles look like
blobs of colour”
ggukberry – “you eat?”
teal_tone_lobster_ – “You hang out with humans?”
madelryn – “ouuu she´s cute”
Underliggande betydelser för samtliga kommentarer indikerar på blandade meningar kring Lil
Miquelas utseende och huruvida verklig eller overklig hon ser ut. Det finns också kommentarer
som ifrågasätter hennes existens som virtuell person.

Shudu
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “real”, “unrealistic”, “luxury”, “glam”,
“gorgeous”, “beautiful”, “breathtaking” och “goddess”. Dessa nyckelord representerar Shudu
och vad hennes följare tycker om henne. Majoriteten av kommentarerna antyder att hon är
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väldigt vacker, lyxig och verklig. Ett fåtal kommentarer bekräftar att hon ser overklig ut och att
hennes kropp är oproportionerlig.
michaelherb – “One of the only images from you that is immediately obvious that it´s not real”
luciousflajore – “Being put close to real people we then are able to see how unrealistic her
body proportions are”
lordbayron_ – “She´s luxury !!!”
tomlockyerphotography – “She´s back and more glam than ever”
alexdmoreira – “Gorgeous!!!”
blankocrown – “Beautiful as usual”
yenioye – “Shudu is breathtaking!”
Genom att analysera nyckelorden ligger tyngdvikten på Shudus utseende. Dem flesta enas om att
hon ser väldigt vacker och verklig ut. En kommentar som sticker ut handlar om att hennes
kroppsproportioner ser orealistisk ut när hon står bredvid verkliga människor, den underliggande
betydelsen i det handlar om att Shudu inte är verklig och att det visar sig först när hon är ute i
den riktiga världen.

Bermuda
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “fake”, “downgraded”, “robot”, “spoiled”,
“goals”, “gorgeous” och “flawless”. Dessa nyckelord representerar Bermuda och vad hennes
följare anser om henne. Det råder blandade meningar huruvida verklig, overklig, estetisk eller
oestetisk hon ser ut. Ett flertal kommentarer ifrågasätter hennes livsstil och hur en virtuell person
kan leva ett så pass exklusivt liv.

xy.nikkii – “FAKEEE”
rielytegan_ – “downgraded version of miquela lmfao”
kxydance – “why does a robot have a better car than me?”
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phoebechambersss – “Spoiled brat”
siatyl.fawcett – “your little ass don´t even deserve a car”
_angilyse – “freaking goals”
bee_teeth – “Uhhh you´re gorgeous”
jblochead – “@bermudaisbae of course it´s raining and your hair is looking FLAWLESS. Yass
gurl get it. I would love to be called one of “Bermuda´s bbs”

Genom att analysera nyckelorden är det uppenbart att Bermuda inte är lika omtyckt som
exempelvis Shudu, trots att de verkar leva ett liknande liv. En kommentar handlar om att hennes
hår ser perfekt ut trots att det regnar utomhus, det verkar som att vissa i publiken inte erkänner
att hon är en virtuell person. Underförstått är däremot att de flesta i publiken inte tycker att hon
förtjänat den livsstil som hon har. Då Bermuda verkar vara en aningen egocentrisk, kaxig och
framställs som en diva, kan det vara en anledning att publiken är negativt inställd mot henne i
jämförelse med de andra. Detta kunde man se bland publikens kommentarer.

Blawko
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “legend”, “loving”, “style”, “humanity”, “cute”,
“scary”, “unreal”, “robotic” och “idol”. Dessa nyckelord representerar Blawko och vad hans
publik verkar tycka om han och hur han ser ut. Även med denna virtuella influencer råder det
delade meningar kring hans utseende och realitet. Några kommentarer ifrågasätter hans livsstil
samtidigt som ett flertal hyllar och uppmuntrar hans stil, personlighet och utseende.
chocobbyx – “LEGEND”
alexsaaanz –“Damn you must be high as a kite posting that many pics in a day! Loving it tho!
Post more!”
whyjaden – “Your style is everything”
lavenderdiary – “i truly don´t know whether I should be scared by you or by humanity. You´re
cute, scary and unreal. Besides quit smoking your eyes are turning red”
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jaegottlieb – “date me”
zora_phobia – “robotic gangsta nerds”
stripfojoe – “a robot that smokes weed. Your my idol”
Genom analysen av nyckelorden kan vi se att Blawko verkar vara en omtyckt virtuell influencer.
Detta märks då han ofta får hyllningar i sina kommentarer, som visas i exemplen ovan. Publiken
verkar inte lägga någon värdering i om han är virtuell eller inte, men med nyckelordet “robot”
som återkommande är det ändå underförstått att de vet om att han inte är mänsklig.

7.3.2 Hyllningar vs. kritik

Nästa koncept som upptäcktes i analysen var “hyllningar vs. kritik”. Inom det konceptet ingår
vad publiken säger till skaparna av de virtuella influencers, om dem tycker att dem ser välgjorda
eller inadekvat ut. Här är det redan förstått att publiken i dessa kommentarer förstår att det inte är
en mänsklig influencer, samt att de verkar veta vem som skapat dem. I det här konceptet finns
inte lika många kommentarer som i dem andra två koncepten, trots det är det ändå värt att belysa
vad publiken säger och hur de kommunicerar direkt till skaparna och inte till den virtuella
influencern, som är fallet i “realitet” och “politik”.

Lil Miquela
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “character”, “chopped” och “brud”. Dessa
nyckelord representerar hyllningar vs kritik till skaparna av Lil Miquela. “Character”
representerar den virtuella personen, publiken har i det här fallet avsiktligt valt att beskriva
influencern som en karaktär och inte som en person. En annan i publiken anser att skaparen
klippt in Lil Miquelas huvud på ett felaktigt sätt i bilden, vilket gjort att huvudet ser för litet och
oproportionerligt ut. Personen som skrev kommentaren avslutar också med att skriva “brud”,
vilket representerar skaparna av Lil Miquela (Brud Company). Underförstått är att publiken i
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dessa två kommentarer inte tycker att skaparna gjort ett bra jobb, och att det syns att Lil Miquela
inte är en verklig person.
im_olivia_kobe_who_are_you – “ever thought of making a video game cuz the way you made
that character is great”
el_lectric – “They chopped ur head too small in this one get your act together brud”
Genom analys av nyckelorden går det att finna kritik gentemot skaparna av denna virtuella
influencer. Kritiken består av att publiken tycker att skaparna gjort ett dåligt jobb, eller att dem
tycker att den virtuella influencern ser välgjord ut. Dessa kommentarer är särskilt utvalda just för
att dessa är riktade mot skaparna och inte mot den virtuella influencern.

Shudu
Ord som knyter an till konceptet är bland annat “very real”, “fooled”och “off”. Dessa nyckelord
representerar hyllningar vs kritik till skaparna av Shudu Gram. “Very real” representerar Shudu
Gram som virtuell person, “fooled” indikerar på att Shudu Gram ser så pass verklig ut att det
lurar folk, “off” representerar att något inte står rätt till eller att något inte ser helt rätt ut.
juancarlosthegreat – “Uhmmmm I know how hard you worked but there´s something off..
Sorry”
rendergoddness – “Damn you almost fooled me LMAO. Looks very real”
Genom analys av nyckelorden går det att upptäcka delade meningar mellan hyllningar och kritik
till skaparna av Shudu Gram. I kommentaren som handlar om att personen nästan blev lurad att
tro att Shudu var en verklig människa är det underförstått att personen vet att Shudu inte är en
verklig människa, men att skaparna gjort ett så pass bra jobb att personen nästan inte kunde
urskilja hur det verkligen ligger till i fråga om realitet och overklighet.
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Bermuda
Nyckelord som knyter an till konceptet är “bad” och “worst” samt “photoshop”. Dessa
kommentarer är endast negativa och ger kritik till skaparna, där publiken tycker att dem gjort ett
dåligt jobb i bildredigeringsprogrammet Photoshop. “Bad” och “worst” representerar att
publiken tycker att det inte ser bra ut, och de köper inte att Bermuda skulle vara en verklig
person.
mxnongrxinger – “bad photo shopping lol”
sophiedeverilll – “Worst photo shop everrrr”
Genom analysen av nyckelorden går det att förstå att publiken inte köper vad skaparna gjort, och
att de nämner “photoshop” ger indikationer på att publiken i detta fall är fullt medvetna om att
Bermuda är skapad av eller i en dator och att det inte är bilder på en verklig människa.

7.3.3 Politik

Nästa koncept som upptäcktes i analysen var “politik”. Inom konceptet “politik” ingår bland
annat åsikter, samhällsfrågor och diskussioner. I denna del kommer kommentarer, diskussioner
och dialoger som berör politiska samtalsämnen att undersökas samt publikens reaktioner
gentemot virtuella influencers som ett inflytande och uppmuntrande till politiska engagemang.

Lil Miquela
Nyckelord som knyter an till konceptet “politik” är “vote”, “robots”, “Trump”, “opinions”,
“payed”, “transphobia”, “immigrants”, “trans” och “white”. Gemensamt för dessa nyckelord är
att de handlar om politik, en skillnad är däremot att en del kommentarer ifrågasätter virtuella
personers möjlighet att rösta såväl som diskussioner kring politiska ställningstaganden. En av
kommentarerna handlar exempelvis om att personen är kritisk mot kända individer som
uppmuntrar andra till att rösta, personens kommentar ger en indikation på att det förmodligen
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finns pengar involverat och att den virtuella influencern eller företaget bakom får betalt för säga
detta. Ett flertal av publikens kommentarer menar också på att det inte gör någon skillnad om de
röstar eller inte. Några kommentarer hyllar däremot Lil Miquela och hennes engagemang i
trans-frågor.
topesmagoats – “I didn´t know robots could vote”
leanderisabsent – “Can robots vote? Can´t you just hack the voting system? Get off your robo
ass and get to it”
lasagna_whore – “I´m starting to believe famous people are getting payed or some shit by
saying to vote because when i see a robot say “vote!” I know something is up-- And who the hell
is going to give a shit about voting? It´s almost a waste of time considering you barely make a
difference”
smiley_highlee_420 – “Like we actually get a say in anything its fkn unless i mean trumps
president”
redtrashbigrashsmoothjazzlemon – “stop having public opinions and take over the world
already”
cigzy – “Wow seeing this after the transphobia filled day I´ve had just made me grin. Thank you
girl, we appreciate you xoxo”
epheremic – “Dude i´m gonna cry not joking and i´m a white trans kid I can´t imagine how
much this means to trans immogrants or trans poc”

En del av kommentarerna ger indikationer på att hon är en virtuell influencer, samtidigt som
andra skriver till henne som om hon vore en verklig person. Dem som skriver till henne som en
verklig person är också sådana som hyllar hennes engagemang i olika frågor, däremot så är ett
flertal andra skeptiska gentemot den virtuella influencern och att hon ska ha en åsikt i
människans politiska frågor.
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Bermuda
Nyckelord som knyter an till konceptet “politik” är “Donald Trump”, “president”, “wealth”,
“sabotage”, “America”, “republican robot” och “vote. Gemensamt för dessa nyckelord är att de
handlar om politik och framför allt Donald Trump och amerikansk politik. Genom att analysera
dessa nyckelord kan en aggression bland kommentarerna och orden som används utrönas.
e.mmalene – “Just no, Donald Trump is a horrible man so to speak, he deserves absolutely
nothing out of the ordinary, he shouldn't be president. All he cares about is wealth, fame and
looks as you announced. He´s trying to sabotage America with some scheming plan”
Noodz_415 – “Who knew there was such thing as a republican robot”
iaintevenmaddddd –“Robots can´t vote”
lamespence – “lmao you support trump? Well shit gotta unfollow”
En kommentar tyder på att Bermuda stödjer Donald Trump som president, och att personen som
kommenterar inte håller med eller köper argumenten som Bermuda framför. En annan
kommentar tyder på att personen kommer att avfölja då Bermuda stödjer Donald Trump.
Underförstått verkar majoriteten erkänna att det är en virtuell person bakom påståendet, däremot
tyder en kommentar på att personen inte vet eller inte lägger någon vikt i att hon är en virtuell
person då denne skriver till henne som om hon vore en verklig person samt att personen
argumenterar emot hennes påstående.
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8. Sammanfattande diskussion
Genom att analysera bilder, bildtexter och kommentarer med hjälp av verktyg som semiotik,
representation och innehållsanalys framkom ett antal summerande teman. Dessa teman var;
livsstil (nöje, fritid, hobbies, lyx, exklusivitet), politik (samhällsfrågor, diskussioner, åsikter),
relationer (vänner, socialt umgänge, fanbilder med verkliga människor och virtuella), realitet
(verklig, overklig, estetisk, oestetisk, gillar, ogillar) och hyllningar vs. kritik (välgjord,
inadekvat). Dessa teman har legat som grund för att kategorisera och se eventuella skillnader och
likheter mellan dessa virtuella influencers samt reaktioner och interaktion mellan publik och
följare.

I rapporten har också de olika identiteterna undersökts där det personlighetsmässigt upptäcktes
en skillnad mellan de olika virtuella personerna samt engagemanget och uttrycken i
kommentarerna. Samtliga av dessa virtuella influencers ser ut att leva ett lyxliv, däremot på olika
sätt. I rapporten framkom det också skillnader när det kom till politiska ställningstaganden och
humanitära engagemang, vissa influencers var mer politiskt aktiva än andra. En annan skillnad
mellan de virtuella influencers som undersöktes var att vissa skrev om ytliga ting, och andra om
djupare och mer känsliga saker. Det framkom att det fanns stora likheter, men framförallt
skillnader, på dessa influencers. Detta visade sig också i kommentarerna, då somliga influencers
mest fick kärlek och hyllningar av publiken när andra mest fick hat och kritik.

Det visade sig i kommentarerna från publiken att de flesta var medvetna om att det är virtuella
influencers och inte verkliga människor. Vissa skrev “robot” och ifrågasatte deras livsstil och
val, samtidigt verkade andra inte lägga någon värdering i om det var en verklig människa eller
virtuell person när de skrev sina kommentarer.

Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
55

Baudrillard (1993) talar om hyperrealitet och simulation som en kollision mellan den verkliga
världen och den virtuella världen. Han påstår att det moderna samhället har blivit ett så kallat
konstgrepp som har resulterat i att individer inte kan skilja på verklighet och fiktion och menar
att medier skapar och formar dessa virtuella världar där individens omvärld förvandlas till en
simulering där en slutar leva i det verkliga livet. Genom att applicera Baudrillrads (1993) teori på
virtuella influencers och deras inlägg på Instagram går det att se en förändring där mänskliga
individer och virtuella personer delar samma rum och verklighet. Dholakia & Reyes (2013)
förklarar att vi går in i en värld där det inte bara kommer att finnas en realitet utan snarare två
stycken, den riktiga och den virtuella.
Detta nya fenomen med virtuella influencers som opinionsledare, inflytare, content producer och
ett verktyg inom marknadsföring för företag, har blivit en diskussion på sociala medier det
senaste året, huruvida den virtuella influencern kommer att ersätta den mänskliga influencern.
Syftet med denna rapport var att, utifrån simulation och teckenvärden, undersöka hur virtuella
influencers representeras samt hur publiken interagerar med dem. Frågeställningar som vi utgick
ifrån var:  “På vilket sätt framställer skaparna de virtuella influencers?”, “På vilket sätt skiljer
sig dessa virtuella influencers från varandra?” samt “Hur interagerar publiken med virtuella
influencers? Urskiljer dem vad som är realitet och vad som är virtuallitet?”

Hur dessa virtuella influencers framställer sig och skiljer sig åt kunde vi tydligt se ett mönster i
själva bildanalysen. Genom att analysera bilderna och innehållet i själva bilderna, och efter att ha
kategoriserat dem i de olika teman som framkom i analysen, kunde skillnader och likheter
upptäckas. En av de största skillnaderna som påträffades var bland annat deras olika livsstilar
och fritidssysslor. Lil Miquela ägnar sig åt politiska frågor, umgås med vänner, släpper musik
och sysslar med olika humanitära arbeten. Bermuda tycks spendera sin tid ute på stan, med att
shoppa och gå på olika events samt umgås med vänner och pojkvän. Shudu Gram, som anser sig
själv vara “the worlds first digital supermodel”, ägnar en stor del av hennes tid att publicera olika
modellbilder, både i reklamsyften såväl som privat. Blawko verkar vara lite av en kille som tar
saker som det kommer. Han driver en YouTube-kanal där han talar om allt möjligt från träning,
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till matlagning till allmänna tips i livet. Förutom det spelar han spel, röker marijuana och umgås
med vänner. I analysen av kommentarerna gick det att se hur publiken interagerar med de
virtuella influencers. Det gick att upptäcka en stor variation beroende på vilken virtuell
influencer som var avsändare. Blawko får mycket kärlek i sina kommentarsfält, där publiken
hyllar hans öppenhet och utseende. Shudu får också mycket kärlek och hyllningar, men då mest
till skaparen bakom Shudu, då publiken tycker att denne gjort ett bra jobb. Bermuda däremot får
motta en hel del kritik och hat, kanske på grund av hennes tidigare uttalanden om Trump samt
hennes personlighet, då hon tycker om att skryta och visa upp sin exklusiva livsstil. Lil Miquela
får blandade reaktioner från hennes följare, de gånger hon publicerar något som har med olika
hjälporganisationer att göra får hon ofta kommentarer som hyllar hennes engagemang och att
hon lyfter viktiga frågor. I några fall gick det att se kritik riktat mot Lil Miquela då hon
uppmanade folk att rösta i det amerikanska valet. Detta ansåg många vara konstigt då robotar
inte kan rösta och att hon som virtuell person inte borde lägga sig i mänsklig politik. Gemensamt
för alla virtuella influencers var att om bilden på dem var dåligt gjort, alltså att dem såg
oproportionerliga eller konstiga ut, fick dem mycket hat i kommentarerna.

Både Lil Miquela och Bermuda uttalar sig politiskt på sina respektive Instagram-konton.
Bermuda var från början öppen med att hon röstade på Trump, och skrev vad hon tyckte var bra
med honom och hans ledarskap. Detta väckte engagemang bland kommentarerna då publiken
inte hade samma åsikter som henne, de ansåg också att hennes röst ändå inte spelar någon roll då
en virtuell person inte kan rösta. Lil Miquela publicerad också en bild på hennes Instagram där
hon bar en tröja med ett budskap som handlade om vikten av att rösta. På tröjan fanns också
företaget Tinder´s logga, vilket många i publiken ansåg gjorde hela inlägget oseriöst, tvivelaktigt
och opålitligt. Publiken ställde sig frågande till inlägget eftersom det dels kom från en virtuell
influencer, som ändå inte kan rösta, men också på grund av att det var ett samarbete med ett
företag.
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En fråga som uppstod i arbetet med uppsatsen var varför skaparna av dessa virtuella influencers
valt att göra dem som dem är. I många kommentarer från publiken handlar det om att de virtuella
influencers har fin hy, fin kropp och fint utseende. Alla fyra är smala, ingen av dem har finnar
eller skavanker och dem verkar vara felfri till utseendet. Frågan som uppkommer är varför de
väljer att skapa dessa felfria influencers som lever upp till samhällets ideal, istället för att visa
och normalisera vanliga och realistiska människokroppar när de ändå har chansen. Då dessa
virtuella influencers besitter stort inflytande, och i takt med att vanliga influencers börjar
normalisera människokroppar alltmer, så hade dessa virtuella personligheter kunnat bidra till en
del i den utvecklingen som är påväg framåt.

Likt mänskliga influencers har dessa virtuella influencers fått inflytande över sina följare och sin
publik. En fråga som uppstod under rapporten var bland annat huruvida dyrt respektive billigt det
är att använda sig av en virtuell influencer i jämförelse med en mänsklig influencer. Genom det
virtuella finns möjligheten att skapa och producera vilken bild som helst, var som helst i världen
under vilket tid på dygnet som helst. Det virtuella suddar ut linjen mellan verklighet och fiktion
såväl som mediala rum. Det behövs alltså ingen fysisk människa framför en kamera för att få till
den perfekta bilden, det mesta går att göra i ett studiorum. Kommer det i framtiden vara
ekonomiskt att, i marknadsföringssyften, använda sig utav verkliga människor när möjligheten
till inflytelserika virtuella personer finns tillgängliga? Och kommer den virtuella influencern i
framtiden att ersätta den mänskliga influencern? För vidare forskning hade det varit intressant att
intervjua personerna som skapat dessa virtuella influencers.

Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
58

9. Källförteckning
9.1 Litteraturförteckning
A. Parment (2015). Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur.
Berglez & Olausson (2012). Mediesamhället. Lund: Studentlitteratur.
Hall & Evans & Nixon, S. (red.) (2013). Representation. (2. ed.) London: SAGE
J. Baudrillard (1993). Symbolic Exchange and Death. London: SAGE Publications Ltd.
J. B Thompson. (2001). The Media and Modernity – A Social Theory of the Media. Göteborg:
Daidalos AB.
Rennstam & Wästerfors (2015). Från stoff till studie- om analysarbete i kvalitativ forskning.
Lund: Studentlitteratur.
Karlsson & Strömbäck (2017). Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur.
Balnaves &. Hemelryk Donald & Shoesmith. (2009) Media theories and approaches: a
global perspective. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
Ekström & Larsson (red.). (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.

M. Ekström (2008). Mediernas språk. Malmö: Liber AB.
Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
59

P. Repstad (2007). Närhet och distans- kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.
S. Plant (1997). Zeroes and ones- digital women and the new technoculture. London: 4th estate
Ltd.
S. Lindgren. (2017). Digital media and society. London: SAGE Publications Ltd.

9.2 Elektroniska källor

@bermudaisbae (2018-2019). Bermuda. Hämtad från
https://www.instagram.com/bermudaisbae/?hl=sv
@blawko22 (2018-2019). Blawko. Hämtad från https://www.instagram.com/blawko22/?hl=sv
Cheng & Liang & Xiong & Wu (2018). Accumulation mechanism of opinion leaders' social
interaction ties in virtual communities: Empirical evidence from China. H
 ämtad 4/3-2019 från:
https://bit.ly/2HG2b9n
De Veirman & Hudders (2019). Disclosing sponsored Instagram posts: the role of material
connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. Hämtad
13/3-2019 från:
https://www-tandfonline-com.proxy.lib.ltu.se/doi/full/10.1080/02650487.2019.1575108
Dholakia & Reyes (2013). Virtuality as place and process. DOI:
10.1080/0267257X.2013.834714
Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
60

Nandagiri & Philip (2018). Impact of influencers from Instagram and Youtube on their followers.
DOI: 10.5281/zenodo.1207039
Fogelkvist & Gustafsson & Lindstedt (2019). Att välja metod efter sin forskningsfråga...
- två exempel inom kvalitativ forskning. Hämtad 6/3-2019 från:
http://www.atstorning.se/wp-content/uploads/2018/02/Kvalitativ-metoder.pdf
Hall, S. (1996) Representation- edited by Stuart Hall [elektronisk resurs]. Hämtad från:
https://culturetechnologypolitics.files.wordpress.com/2015/09/stuart-hall-on-representation-1.pdf
Hsieh & Shannon. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Hämtad 6/3-2019
från:
https://www.researchgate.net/publication/7561647_Three_Approaches_to_Qualitative_Content_
Analysis

@lilmiquela (2018-2019). Lil Miquela. Hämtad från
https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=sv
Löwengrip, I (2018). Min klon Gabrielle. Hämtad 6/3-2019 från:
https://www.isabellalowengrip.se/2018/11/19/min-klon-gabrielle/

@shudu.gram (2018-2019). Shudu. Hämtad från https://www.instagram.com/shudu.gram/?hl=sv

Statista (2019) hämtad 25/2-2019 från:
https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/

Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
61

Kim & Han & Yoo & Gerla (2017). Social informatics- How Are Social Influencers Connected
in Instagram? Hämtad 20/2-2019, hämtad från:
//link-springer-com.proxy.lib.ltu.se/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-67256-4.pdf
Vinnova (2018). Digitalisering − mer än teknik, kartläggning av svensk forskning och
näringslivets behov. (ISBN: 978-91-87537-73-8) Hämtad från:
https://www.vinnova.se/contentassets/24d0fc24d08b4d0d900a805384ffc51b/vr_18_06.pdf

Denise Sundvall
Sara Harila
Examensarbete i medie-och kommunikationsvetenskap
V0029F
62

