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Syftet med denna avhandling är att undersöka hur retoriska medel används i influerares 
reklaminlägg på Instagram. De specifika retoriska medel som undersöks är ethos-, pathos- och 
logosargument, därtill undersöks bildens retorik. Metoden som används är retorisk analys och 
materialet består av reklaminlägg gjorda av olika influerare. Influerarna är svenska och kan 
klassas som Sveriges mest inflytelserika influerare utifrån deras följarantal på plattformen 
Instagram. 

Studien är kvalitativ och strävar efter att undersöka ifall det är möjligt att urskilja skillnader i 
influerarnas användning av de retoriska medlen beroende på hurdan produkt det är som 
marknadsförs. Materialet har delats i tre olika kategorier beroende på produktens sort. 
Kategorierna är följande: mat, mode och skönhet. I undersökningen dras paralleller mellan 
retorik och sociala medier och analysen visar retorikens relevans i dagens samhälle, speciellt i 
yrket som influerare. 

De forskningsresultat som undersökningen resulterar i är bland annat att inläggen inom 
kategorin skönhet är logosstarka och därmed betonar sakargument. Inläggen som undersökts i 
kategorin mode inkluderar flera pathosargument, dvs. innehåller många känsloväckande 
argument. Inläggen i matkategorin har en jämn fördelning av ethos-, pathos- och 
logosargument. 

De slutliga forskningsresultaten kan inte anses vara definitiva på grund av diverse yttre 
faktorer som möjligtvis kan ha påverkat resultaten, däremot kan de ses som riktgivande. 
Avhandlingen kan förhoppningsvis inspirera för framtida forskning inom sociala medier och 
retorik och därmed bidra till en ökad förståelse samt ett mer kritiskt perspektiv till reklam på 
sociala medier. 
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1 Inledning 

Sociala medier har funnit sin plats i människors hjärtan och även i samhället – och är här för 

att stanna. Den så kallade traditionella reklamen (eng. ”above–the–line advertising”) vi varit 

vana vid att se på tv, höra i radion eller läsa på busshållplatser har tagit en ny skepnad och 

uppenbarar sig idag även på sociala medier som Instagram, Facebook och Youtube (se bl.a. 

Halonen 2019, Pääkkönen 2017). Forskning visar att influerarmarknadsföring i de flesta fall 

är mer effektiv än traditionell reklam eftersom den bättre når ut till speciellt yngre 

målgrupper, eller så kallade millenialer (Halonen 2019 s. 60). Allt fler unga och unga vuxna 

förhåller sig skeptiskt till både traditionell och digital reklam och därför är det enklare att nå 

ut till dem i en miljö de redan aktivt navigerar i (Halonen 2019 s. 60) samtidigt som de inte är 

lika skeptiska eftersom de själva har sökt sig till den specifika digitala plattformen och inte 

upplever reklamen vara lika störande som när de blivit ofrivilligt utsatta för den. 

I den nyaste undersökningen gjord av Ping Metrics (2020) klargjordes att ungdomar och unga 

vuxna i åldern 15–24 litar lika mycket på rekommendationer som de får av influerare på 

sociala medier som på rekommendationer de får av sina nära vänner. Det kan verka 

förvånansvärt att influerare har ett så stort inflytande över människor att de kan påverka allt 

från individuella köpbeslut till samhälleliga frågor (se Ping Metrics 2021) och det är en av 

orsakerna till att jag blev intresserad av att undersöka ämnet närmare. Denna undersökning 

fokuserar specifikt på hur influerare använder sig av retoriska medel i ett urval reklaminlägg 

på Instagram. 

Pääkkönen (2017 s. 62) menar att människor är intresserade av andra människor, inte av 

företag, och här har influerarmarknadsföringen sin roll. Pääkkönen (2017 s. 61-62) betonar 

vidare att det skett en utveckling inom marknadsföring som gäller växelverkan mellan kunden 

och försäljaren. I stället för att ha ett grått, oidentifierbart företag som marknadsför kan man 

använda sig av en person (Halonen 2019 s. 40). Denna person har möjlighet att skapa 

interaktion och växelverkan med sin målgrupp på ett helt annat sätt än vad ett företag har. 

1



I takt med att e-handeln fortsätter att öka (Gunnilstam 2020) kopplas influerarmarknadsföring 

och e-handel alltmer med varandra och det finns olika sätt för influeraren att på sin egen profil 

eller i ”händelser” dela länkar till valfria webbsidor. Från 2021 gjorde Instagram det 

tillgängligt för alla dess användare att dela länkar i händelserna (Eulenstein 2021) vilket 

bidrog till en smidigare process då influerare ska styra sina följare vidare till den utvalda 

webbsidan som de gör reklam för. På bland annat detta sätt är e-handeln tydligt integrerad i 

sociala medier och det har blivit lätt för i princip vem som helst att göra reklam på Instagram. 

Trots att det i praktiken är enkelt att lägga ut reklam på Instagram är det ändå viktigt att vara 

noggrann med att märka reklam på korrekt sätt enligt anvisningar, eftersom det är en del av 

ansvarsfull marknadsföring (Konkurrens- och konsumentverket 2019). 

Att utöva yrket som influerare är inte så enkelt som att ta ett foto och skriva en text som 

matchar till fotot, utan det finns flera faktorer som en influerare måste beakta, varav retoriken 

är en central faktor. Retoriken i reklam omfattar inte enbart tal eller text, utan även bild (Mral 

& Larsson 2004 s. 21). Mral & Larsson (2004) hävdar att reklam är vår tids retorik (Mral & 

Larsson 2004 s. 82) vilket är ett argument som även förstärks av ovannämnda undersökning 

av Ping Metrics (2020). Människor litar på Instagram-influerares reklam trots att de är 

medvetna om att influeraren gör sitt jobb och att det i grund och botten inte handlar om en 

genuin rekommendation. Mitt övergripande intresse i denna avhandling är att utreda följande 

fråga: hur kommer det sig att influerare påverkar sina följare och potentiella konsumenter i 

den grad de gör och med hjälp av vilka retoriska medel lyckas de i sin uppgift? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur retoriska medel används av influerare i 

deras reklaminlägg på Instagram. Det finns tre retoriska medel som kan användas då man vill 

påverka eller övertala sin publik. Dessa kallas ethos, pathos och logos (Mral & Larsson 2004 

s. 21). Ethos kan definieras som trovärdighet hos talaren men även den trovärdighet och 

trygghet som talaren och dess tal väcker hos publiken (Mral & Larsson 2004 s. 21–22). 

Pathos handlar om känslor och logos är det förnuftiga i talet, dvs. så kallade sakargument 

(Lindqvist 2016 s. 82–83).  
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Med hjälp av känslor är det möjligt att få människor att agera på det sätt som talaren vill 

(Kakkuri-Knuuttila 1991 s. 25) och därför hör det till det centrala att reklamen bör väcka en 

känsla eller fler, eventuellt även motstridiga, känslor samtidigt. Även Mral & Larsson (2004 s. 

22) poängterar att det hör till reklamens natur att spela med konsumentens känslor. Reklam 

utgår i grund och botten från den mänskliga rädslan att inte räcka till och att det alltid finns 

något som vi behöver för att känna oss fullständiga och för att inte bli exkluderade från 

sociala sammanhang (Mral &Larsson 2004 s. 22–23). Min hypotes är således att 

känsloargument, eller så kallade pathosargument, kommer att förekomma mest i de inlägg 

som analyserats. 

Jag har valt att inkludera inlägg i kategorierna mat, skönhet och mode för att få en mer 

detaljerad inblick i de retoriska medlens förekomst i olika kategorier. Dessa kategorier har 

definierats utifrån huvudprodukten i inläggen. 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka retoriska medel som kan urskiljas i 

reklaminläggen och att utreda om något av de retoriska medlen dominerar i en viss kategori. I 

undersökningen besvarar jag följande forskningsfrågor: 

• Vilka retoriska medel kan urskiljas i text och bild? 

• Finns det någon skillnad i användningen av retoriska medel beroende på vilken kategori 

(skönhet, mode, mat) produkten som marknadsförs hör till? 

• Finns det något retoriskt medel som dominerar i någon av kategorierna? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 presenteras teorin för avhandlingen. Delkapitel 2.1 tar upp retorikens utveckling 

från antiken till den digitala retoriken. Därefter (2.2) presenteras olika sätt som influerare 

använder sig av då de vill övertyga sin målgrupp. I delkapitel 2.3 behandlas grundläggande 

begrepp som används i denna undersökning. 
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Kapitel 3 behandlar tidigare forskning som utförts kring liknande ämnen. Därefter följer en 

redovisning över undersökningens metod (4.1) och material (4.2). Kapitel 4 avslutas med en 

diskussion om rätt att använda materialet för forskning. 

I kapitel 5 analyseras sammanlagt nio Instagram-inlägg. I slutet av analysen presenteras en 

tabell där ethos-, pathos- och logosargumenten från alla exempel finns med. Sammantaget 

utmynnar analysen i en sammanfattande diskussion i kapitel 6 där forskningsresultaten 

diskuteras och där det blir aktuellt att även resonera och reflektera kring möjlig framtida 

forskning. 

2 Teori 

Retoriken fungerar som teoretisk ram för denna avhandling och är konstant närvarande med 

uppfattningen om att retoriken kan påträffas och studeras i all slags kommunikation där syftet 

är att påverka (Lindqvist 2016 s. 15). Termen retorik kan även översättas till det svenska 

begreppet talarkonst, det vill säga konsten att tala (Harakka & Eronen-Valli 2018 s. 15). En 

mer exakt definition av retorik är enligt mig ändå Johannessons (1998 s. 8) definition av 

retorik som mer ordagrant är sammankopplad till Aristoteles ursprungliga definition: ”Retorik 

är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. Retoriken har sina 

rötter i antikens Grekland med huvudfigurer som Aristoteles, Platon och Sokrates men har 

utvecklats från antika tidernas uppfattning om att studier av retorik enbart skulle innefatta 

muntliga tal och dess talare till en mer helhetsbetonad syn på retoriken som utgår ifrån att 

”retoriken behandlar alla former av språklig och symbolisk påverkan” (Lindqvist 2016 s. 15). 

Jag kommer till följande att presentera de teoretiska underlag jag har valt att använda mig av. 

Dessa retoriska underlag leder alla tillbaka till retorikens kärna – att övertyga med olika slags 

medel. 

Den retoriska analysen ger oss möjlighet att se på reklam med kritiska ögon. Den retoriska 

analysen är kritisk i och med att den försöker utreda på vilka olika sätt texten manipulerar 

läsaren (Mral & Larsson 2004 s. 21). Jag uppfattar att denna kritiska infallvinkel är speciellt 

välkommen då det gäller retorisk analys av reklam, eftersom reklamen är manipulerande då 

den alltid har en agenda. En reklam existerar alltså aldrig bara ”i sig” utan den har alltid ett 
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syfte, vilket allt som oftast är att få kunden att konsumera. Det kan dock även finnas andra 

syften med reklam, som till exempel att väcka uppmärksamhet utan uppmuntran till 

konsumtion. Detta kan bl.a. gälla i informerande reklam som till exempel reklam som 

uppmanar att ta koronavaccinet. Trots denna möjlighet har alla reklaminlägg som analyseras i 

denna avhandling ett och samma syfte: att sälja. 

Det finns olika perspektiv som kan utnyttjas för att närma sig texten med ett intresse för det 

retoriska i en text, men jag är framför allt fokuserad på de retoriska medlen: ethos, pathos och 

logos (en närmare definition av begreppen ges i 2.3). Då man gör en retorisk analys kunde 

man lika gärna säga att man letar efter olika strategier vars uppgift är att påverka läsaren 

(Lindqvist 2016 s. 18–19) och dessa påverkande strategier är i denna analys utnämnda på 

förhand – ethos, pathos, logos. Lindqvist (2016) talar synonymt om begreppen retorisk analys 

och retorisk tolkning men jag kommer att använda mig av begreppet retorisk analys, eftersom 

termen analys enligt mig är mer lämplig. 

Reklam kan jämföras med propaganda, menar bland annat Hellspong (1992 s. 207). 

Propaganda är ett begrepp som ofta förknippas med något negativt bl.a. eftersom det under 

historiens gång har funnits starka ledare som utnyttjat propagandatal för att förvränga 

sanningen. Men definitionen av propaganda innebär inte i sig något negativt utan lyder enligt 

följande: "intensiv påverkan för att utbreda en uppfattning" (SAOL). Vare sig reklam anses 

vara propaganda eller inte så är det viktigt att känna till att reklam till största del uppför sig 

som propaganda (Hellspong 1992) och därmed är det möjligt att använda sig av liknande 

verktyg för att förhålla sig kritiskt till reklam på samma sätt som man förhåller sig kritiskt till 

propaganda. 

Jag har antagit detta kritiska perspektiv i min analys eftersom retoriken till stor del handlar 

om att förhålla sig kritiskt till texten. Lindqvist (2016 s. 16) påpekar att "En utbildning i 

retorik syftar alltså framförallt till att vi som människor ska bli bättre på att granska och 

förhålla oss omdömesgillt till alla de texter och andra symboliska budskap som vi möter 

omkring oss." Retoriken har därmed två sidor, som Lindqvist (2016) också betonar: retoriken 

är förmågan att skapa text men samtidigt är det kunskapen att tolka text. 
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En av influerarmarknadsföringens viktigaste byggklossar är personlighet. På vilket sätt kan 

influeraren använda sin kreativitet till att göra en reklamkampanjen personlig? Vad har 

influeraren för personlig kontakt till produkten som marknadsförs? Det är inte längre trendigt 

att använda sig av kampanjer med färdiga reklamtexter som influeraren kan kopiera direkt ur 

kampanjens direktiv (Halonen, 2019 s. 78) och det finns en god orsak till att denna trend 

falnat. Enligt Ping Metrics (2018) undersökning om influerarmarknadsföring finns det tre 

orsaker som påverkar varför man följer någon på sociala medier. Dessa är: personlighet, 

sakinnehåll och visualitet. Det här betyder att följare uppskattar personlighet mer än något 

annat och därför är det av stor betydelse att låta influerare vara personliga i reklamkampanjer. 

På detta sätt gynnas både kampanjen och influerarens personliga varumärke eftersom det blir 

mer trovärdigt och mindre reklam-aktigt. 

Trots att denna analys koncentrerar sig på retoriska medel ligger min grundtanke i att reklam 

är mer än bara reklam – om vi tittar efter riktigt noggrant kanske den kan innehålla budskap 

om konsumenten och försäljaren, samt samhälleliga värderingar. Även Johannesson (1998 s. 

240) menar att reklam ”kan lära oss mycket om språkets makt i dagens samhälle, och kanske 

om oss själva.” 

2.1 Från antikens retorik till den digitala retoriken 

Man kunde säga att retoriken har utvecklats sedan antiken samtidigt som den inte utvecklats 

alls. Retorikens grundpelare har alltid varit att med olika medel påverka sin publik och det är 

också det som är dess kärna. Samma kärna finner vi i influerarmarknadsföringen, eftersom en 

lyckad influerarmarknadsföring nås genom att bland annat känna sin målgrupp och samtidigt 

veta hur man allra bäst påverkar den. I detta kapitel vill jag ge en klar insikt i varför det är 

intressant att studera retorikens betydelse i influerarmarknadsföring. Enligt Halonen (Halonen 

2019 s. 14) går influerarens rötter lika långt tillbaka som retorikens rötter. ”Det har funnits 

influerare lika länge som det har funnits människor”. 

 "...digital rhetoric is not tied to a single discipline and, I will suggest, is strengthened 
by drawing on theories and methods from multiple disciplines and fields while remaining true 
to its foundation in rhetoric." (Eyman 2015 s. 30) 
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Som citatet ovan anger är den digitala retoriken inte ett tydligt avgränsat forskningsområde 

och trots att den digitala retoriken naturligtvis är intresserad av retorik kunde man i detta 

sammanhang ställa frågan "vad är retorik?". Jag har redan diskuterat retorikens definition 

ovan, men hur avgränsas retoriken och finns det ett behov till en sådan avgränsning? För att 

kunna göra en retorisk analys är det relevant att kunna urskilja vad som är retorik och vad 

som inte är det. Texten i sig är inte retorik, utan retoriken skapas i alla förhandsuppfattningar, 

erfarenheter och dylikt som finns hos personen som läser texten (Bizzell & Hezberg 2000 s. 

14). Enligt Bizzell & Hezberg (2000 s. 14) är retorik det samma som mening vilket betyder att 

retorik kan påträffas i alla tillfällen då det sker övertygande eller påverkande av något slag. 

Den digitala retoriken är ett relativt nytt begrepp som uppkommit i och med teknikens 

framgång och behovet att se till att retorikanalysen fortfarande är giltig och relevant, trots att 

texter förändrar sin form (Eyman 2015). Eyman (2015) menar även att det i och med 

samhällets och teknikens utveckling har blivit nödvändigt att fundera på om man fortfarande 

kan tillämpa antikens retorik på de texter som cirkulerar i samhället i dag. Den digitala 

retorikens största skillnad gentemot den klassiska retoriken handlar just om detta att texten 

och dess budskap förändrats (Eyman 2015). 

Under antiken var det muntliga tal som framfördes och Aristoteles utvecklade tre 

huvudprinciper som talet kunde bestå av: lagligt, politiskt och ceremoniellt. I jämförelse med 

detta kan det i dag finnas texter av mycket fler slag och i och med det vidgade textbegreppet 

och multimodalitetens framväxt är textens mångsidiga form inget som förvånar. Eyman (2015 

s. 9) menar att den digitala retoriken kan appliceras på ett brett fält, men bland annat sociala 

medier, webbsidor och diskussionsforum på nätet kan analyseras inom den digitala retoriken. 

Mellan antikens retorik och den digitala retoriken utvecklades något som kallas den nya 

retoriken (Harakka & Eronen 2018 s. 18–19). Den nya retoriken kunde också kallas för den 

nuvarande retoriken eftersom det är den retorik som främst utnyttjas inom dagens forskning 

(Harakka & Eronen 2018 s. 18). Argumentation är nyckelordet i denna retorik och att kunna 

spela med argument och på så sätt påverka sin publik. Harakka & Eronen (2018 s. 18) nämner 

ett exempel om minkfarmer: om talaren är medveten om att publiken består av minkfarmare 

men motsätter sig minkuppfödning kan talaren med hjälp av valet av argument och deras 

inbördes ordning påverka publikens åsikt. 
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Det här betyder att jag i min analys kan utgå ifrån att influerarna, som känner sin målgrupp 

(Halonen 2019), är väl medvetna om hurdana argument de kan presentera då de marknadsför 

en produkt. En av influerarna vars inlägg finns med i min analys är vegan, vilket betyder att 

hennes publik inte skulle reagera positivt om hon framförde argument för animaliska 

produkter. Influeraren väljer alltså vilka argument som är passande och relevanta för den egna 

publiken. Den nya retorikens effekter syns därmed i de inlägg som jag valt att analysera. 

2.2 Att övertyga – gemenskap, pålitlighet och 
identifikation 

De retoriska medlen ethos, pathos och logos utvecklades av Aristoteles för att ge talaren 

kriterier för hur ett tal kan byggas upp på bästa möjliga sätt för att se till att publiken övertalas 

(se bl.a. Lindqvist 2016 och Eyman 2015). Även om det i stor usträckning handlar om att 

övertala anser jag att det även handlar om att skapa ett band av förtroende mellan publiken 

och talaren, eller influeraren och följaren. 

Att försäljning grundar sig på att skapa förtroende mellan den potentiella kunden och 

försäljaren är inget nytt i sig menar Pääkkönen (2017 s. 28). Hon poängterar ändå att det som 

är nytt är att man inte längre bygger nätverk enbart i den reella världen utan att detta i 

huvudsak sker på sociala medier, som hon även beskriver som en helt ny miljö (Pääkkönen 

2017 s. 28). Denna miljö kräver möjligtvis annorlunda strategier för att närma sig den 

potentiella kunden än de som skulle lämpa sig i annan slags försäljning. 

Det finns olika faktorer som influerare bör beakta då de gör samarbeten och en av dessa är 

målgruppen. Att influeraren har en målgrupp eller en publik som stämmer överens med hens 

tema är något som jag tar för givet i min forskning eftersom det är frågan om stora, 

inflytelserika influerare som på basis av olika slags markeringar på engagemang (gillanden, 

delningar, kommentarer) har en matchande målgrupp. Influeraren är expert på att känna igen 

sin egen målgrupp och vet därför hurdant innehåll som attraherar dem och hurdant innehåll 

som inte alls faller inom ramen för deras intresse (Halonen 2019). 
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Johannesson (1998 s. 7) påpekar att ”allt språk är påverkan, den som talar vill alltid styra och 

forma andras tankar och känslor.” Reklam har en klar vilja att övertyga, dock kan den 

övertygande tonen inte skina igenom för mycket, som Halonen (2019 s. 56) tar upp, eftersom 

det bör finnas en balans mellan det icke-kommersiella och det kommersiella på influerarens 

profil. När reklaminläggen blir för många under en kort tidsperiod eller om reklamen är 

påklistrad eller upplevs som oäkta reagerar följare på detta (Halonen 2019 s. 56). Enligt en 

undersökning av Troot Networks (2021) där sammanlagt 1703 användare av sociala medier 

medverkade framgick även att 36 procent upplevde reklam som irriterande om det var för 

mycket reklam, och om den upplevdes störa eller avbryta något. 

Harakka & Eronen (2017 s. 18–19) menar att identifikation används av influerare för att 

skapa en känsla av gemenskap och därmed få mer följare. Jag tror att det går mycket djupare 

än så och att identifikation kan ses som en viktig faktor som influerare, medvetet eller 

omedvetet, använder sig av för att skapa ett band mellan följarna och sig. Den här 

identifikationen är viktig eftersom den utvecklar ett mer hållbart och djupare förhållande 

mellan influeraren och följarna. Det är alltså inte enbart frågan om att följarna faller för 

influerarens marknadsföringsknep av en slump, utan en giltig orsak till att speciellt ungdomar 

ser upp till influerare (Halonen 2019) är just denna identifikationsfaktor.  

2.3 Centrala begrepp 

I det följande definierar jag de retoriska medlen, samt begreppen sociala medier, influerare 

och influerarmarknadsföring. Inledningsvis diskuteras kort den begreppsliga komplexiteten 

(Lindqvist 2016) kring ethos, pathos och logos eftersom det är relevant att inte endast 

definiera de retoriska medlen utan att samtidigt känna igen utmaningarna kring en retorisk 

analys av detta slag. Begreppens komplexitet är en del av utmaningen. 

Ethos, pathos och logos är så kallade retoriska medel (Lindqvist 2016 s. 80). Lindqvist (2016 

s. 79) menar att termerna genom tiderna har haft nyanserade betydelser och definierats på 

varierande sätt. Vidare betonar Lindqvist (2016) att inget av dessa medel figurerar ensamt och 

att man inte kan påstå att en text är exempelvis en ”ethostext eller en 

ethosargumentation” (Lindqvist 2016 s. 81), eftersom alla tre medel alltid är närvarande. 
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Sammanfattat betyder det här att det inte är relevant eller ens möjligt att mäta ethos, pathos 

eller logos i en text. Med mäta syftar jag här till att granska texten, plocka ut argument och 

därefter besluta om huruvida ethos, logos eller pathos dominerar i texten, vilket jag dock valt 

att göra i denna avhandling. 

Lindqvist (2016 s. 81) skriver: ”Denna begreppsliga komplexitet kan skapa svårigheter för 

den som vill göra en retorisk tolkning av en text”. Jag håller med om att det är utmanande att 

dela in en text enligt ethos-, pathos- och logosargument, men vill i denna analys i viss mån 

argumentera mot Lindqvists (2016) presentation av den begreppsliga komplexiteten. Då man 

noterar de olika retoriska medel som används i en text för att övertyga kan de inte tas ur sin 

kontext, utan analysen måste inkludera en förståelse för att det finns andra belägg, såväl i 

texten som i bilden, som inte nödvändigtvis går att rama in som ethos, pathos eller logos. 

Situationen kan även visa sig vara tvärtom, som Lindqvist (2016 s. 81) också betonar, det vill 

säga att det inte går att placera argument i en färdig struktur som utgörs av de retoriska 

medlen. De retoriska medlen lever och är därmed inte passiva till sin karaktär, vilket även 

kommer att visa sig i min analys. I analysen utgår jag ändå från att ett argument kan definieras 

som i första hand logosstarkt, ethosstarkt eller pathosstarkt. 

Logos 

 

Logos bör inte förväxlas med termen ”logik”. Även om termerna liknar varandra är de så 

kallade ”falska syskon” (Språkkrönikan 2014), det vill säga termer som liknar varandra och 

kan ge anspråk på att betyda samma sak även om de inte gör det. För att precisera definitionen 

menar jag alltså att logik till viss del har att göra med termen logos (Lagerholm 2013 s. 92) 

men att det inte enbart handlar om logik utan att definitionen är mycket bredare än så. Logos-

begreppet kan i de flesta fall definieras med beskrivningar som argument och sakskäl 

(Lindqvist 2016 s. 82). Något som man lär sig redan i den grundläggande utbildningen är att 

det är stor skillnad på att tycka och att bevisa något och det är även något som hela den 

akademiska genren bygger på: att föra fram forskningsresultat genom att presentera hållbara 

argument. Då man slår upp ordet argument i SAOL så får man fram definitionen 

”bevisningsgrund eller skäl”. Detta är alltså kärnan för logos: rationella sakargument.  
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Pathos 

 

”Att intressera sig för pathos är att intressera sig för de känslomässiga aspekterna på varje del 

av texten.” (Lindqvist 2016 s. 83). Detta betyder att pathos i grund och botten handlar om det 

känslomässiga, men också att det handlar om känslor i olika sammanhang. I detta 

sammanhang är det även viktigt att minnas att retoriken har sitt ursprung i antikens Grekland 

och att retoriken från början var en taleskonst och inte förknippades med skrift (Harakka & 

Eronen-Valli 2018 s. 15) och det är kanske också därför som pathos kan ses som det viktigaste 

inom retoriken. Ett tal som inte frammanar känslor eller spelar på publikens känslor ger inte 

samma effekt som ett tal där talaren är medveten om målgruppen och vet vilka knappar som 

man kan trycka på. Det samma gäller den skrivna texten även om skillnaden är att man inte 

kan använda sig av exakt samma metoder i text som i tal för att frammana känslor eller 

påverka målgruppen. Även Lindqvist (2016 s. 82) menar att ”känslorna är ett mäktigt vapen 

som kan förmå att böja även den mest motstridige.”. Reklam spelar ofta med konsumentens 

känslor och det är även därför som det är så viktigt att veta hur målgruppen ser ut då man gör 

reklam så att man vet hur man kan böja den mest motstridige eller vilka verktyg som fungerar 

bäst för att påverka sin publik. 

Ethos 

I den här undersökningen fokuserar jag även på hur ethos återspeglas i influerarnas inlägg. 

Ethos handlar om hur trovärdig personen är i sin text eller i sitt tal (Lindqvist 2016 s. 84) och 

för att ge en historisk inblick i hur ethos-begreppet använts i antikens Grekland bör det 

nämnas att det endast var högt utbildade män som fick hålla tal under den nämnda 

tidsperioden. Det här betyder alltså att det var ett allmänt känt faktum att de tal som hölls var 

sådana som publiken kunde anta att var av hög klass och att de hölls av människor som visste 

vad de talade om (Lindqvist 2016 s. 84) och därför kom begreppet ethos att innebära enbart 

synen på hur pålitligt talet är, inte själva människan eller andra faktorer som kunde påverka 

talets pålitlighet eller status. Det var en självklarhet att lärda män höll tal och att de på så sätt 

höll måttet och detta var inget som behövde ifrågasättas (Lindqvist 2016 s. 84). 

En annan orsak till att ethos enbart fokuserar på talarens sätt att uttrycka sig är att det logiskt 

nog hör till retoriken. Man ansåg alltså att allting som går utanför talet eller texten är icke-
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retoriska medel (Lindqvist 2016 s. 84). Lindqvist (2016) poängterar att det här inte betyder att 

retoriken kan ignorera till exempel status eller kön som möjligtvis påverkar talarens 

trovärdighet i bakgrunden eller gett upphov till stereotypiska förhandsuppfattningar om 

talaren. Det här är även en faktor som jag i denna undersökning inte kan ignorera, men som 

jag inte kommer att fästa uppmärksamhet vid annat än genom att konstatera vissa betydande 

bakgrundsfaktorer om influerarna som kan antas utgöra en grund till att följarna kan lita på 

influerarens ord och bättre tar till sig hens reklam. I de flesta fall handlar det om 

förtroendebandet mellan influerare och följare och man kunde påstå att influerarens pålitlighet 

eller influerarens ethos korrelerar direkt med hur trovärdigt reklaminlägget uppfattas vara. 

Sociala medier 

Definitionen av sociala medier är inte heller helt enkel eller entydig och flera definitioner kan 

anses vara vaga på grund av att de fokuserar för mycket på enbart det tekniska som sociala 

medier grundar sig på utan att beakta den sociala sidan (Nurmi 2020 s. 13–14). Nurmi (2020) 

har olika teser om varför så många definitioner fokuserar på den tekniska delen så mycket att 

den sociala delen glöms bort. Han tar upp olika studier som gjorts i tidigare forskning om 

sociala medier och en av studierna behandlar hur unga personer definierar sociala medier 

versus ”traditionella” medier. Undersökningen visar att de unga inte kan definiera skillnaden 

mellan medier och sociala medier (Graffman 2014 s. 63). De unga har alltså svårt att definiera 

sociala medier trots att de använder dem aktivt och Nurmi (2020) menar att en av orsakerna är 

just dessa vaga definitioner av sociala medier som inte beaktar dess fulla spektrum.  

Det bör ändå uppmärksammas att man i dagens läge kan ana ett mer stigande intresse och en 

kritisk nyfikenhet bland användare av sociala medier. Allt fler är skeptiska till hur de 

gigantiska företagen bakom sociala medier egentligen opererar under ytan och hur vår 

personliga information eventuellt kan missbrukas på olika sätt. Dessa skeptiska tankar 

synliggjorts bl.a. i form av flera dokumentärfilmer om ämnet som till exempel dokumentär-

drama filmen The social dilemma (2020), som kritiskt behandlar sociala mediers funktion och 

status – filmen fick över 38 miljoner tittare på fyra veckor. Det finns alltså helt tydligt ett 

intresse bland folket att även vara kritisk mot sociala medier i och med att det finns en 

oklarhet om hur sociala medier påverkar människan psykiskt och hela vårt samhälle. Jag 

skulle därmed vilja påstå att det finns ett stort intresse och ett behov att klargöra en definition 

12



som beaktar sociala medier mer utifrån dess påverkan på människan och samhället och inte 

enbart baserat på det tekniska. 

För att definiera sociala medier i sitt fulla spektrum kunde man använda sig av en definition 

som föreslagits av Carr & Hayes (2015 s. 49) som lyder på följande sätt: ”Social media are 

Internet-based channels that allow users to opportunistically interact and selectively self-

present, either in real-time or asynchronously, with both broad and narrow audiences who 

derive value from user-generated content and the perception of interaction with others.” 

Denna definition poängterar 1) miljön för sociala medier, 2) interaktionen och 3) hur 

interaktionen skiljer sig från direkt kommunikation. Alla dessa tre aspekter är relevanta för 

sociala medier – den digitala miljön som är unik i sig och som ger alla användare chansen att 

interagera – men interaktionen sker på ett helt annorlunda sätt än i verkligheten eftersom 

användarna själva kan bestämma när de är interaktiva.  

Influerare och influerarmarknadsföring 

År 2016 fick vi ett tillskott bland många andra nyord i svenska språkrådets lista med nyord, 

nämligen influerare. Sveriges svenska språkråd rekommenderar användningen av influerare 

trots att man även ofta hör det engelska ordet influencer användas. Jag använder mig av 

termen influerare genom hela texten och det är ett av grundbegreppen som är viktiga för att 

förstå influerarmarknadsföringens samband med språket och samhället och därmed för att 

förstå denna undersökning. Jag har valt att utifrån Svenska språkrådets beskrivning och 

Språktidningen (2016) konstruera min egen definition av influerare enligt följande: 

En influerare är en person som är verksam i den digitala sfären och påverkar samt inspirerar sin 
omgivning. Influeraren aktiverar sig med andra människor på samma plattform, vilket leder till att 
andra människor lyssnar på och skapar ett förtroende för influeraren. 

Nyckelorden i definitionen är: digitala sfären, att påverka, aktivitet, samt förtroende. I 

analysen klarnar det varför dessa nyckelord är viktiga och även vilket samband de har med 

retoriska inslag. 

Influerarmarknadsföring grundar sig på allt det ovannämnda men bör säkert även definieras 

för sig. Halonen (2019 s. 37) fastställer influerarmarknadsföring som en form av kommersiellt 
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samarbete mellan en organisation och influerare. Samarbetet är fastställt på gemensamma 

grunder och syftet med samarbetet är att organisationens affärsmål gynnas. Influeraren betalas 

för samarbetet. 

3 Tidigare forskning 

För denna undersökning har jag inspirerats främst av Vuorinens uppsats ”Itseilmaisua vai 

mainostusta? – Kaupalliset yhteistyöt Instagramissa” (2021). Vuorinens (2021) material grundar 

sig på en kampanj som gjordes för ett finsk varumärke inom eko-kosmetik, Herbina. 

Kampanjer kan ha riktlinjer, som t.ex. teman eller direkta citat ur kampanjbeskrivningen som 

influerarna bör inkludera i materialet då det publiceras. Kampanjens fastställda riktlinjer 

påverkar således influerarnas sätt att forma sina inlägg, och så var även fallet i denna 

kampanj. Influerarna hade fått vissa riktlinjer om vad som skulle betonas i kampanjen som till 

exempel specifika hashtags, men hade ändå möjligheten att forma det slutgiltiga materialet, 

inkluderande text och bild, så att det på bästa sätt matchar deras profil på Instagram. På detta 

sätt smälter både företagen och influerarna ner den grova kampanjbeskrivningen i en gjutform 

som gör att det blir lättare för följarna att förhålla sig till materialet. Reklamen går från att 

vara påklistrad och konstgjord till att bli en del av influerarens vardagliga liv. 

Trots att marknadsförare ibland kan lägga ord direkt i influerarens mun är det inte längre 

trendigt att använda sig av kampanjer med färdiga reklamtexter som influeraren kan kopiera 

direkt ur kampanjens direktiv (Halonen 2019 s. 78) och det finns en god orsak bakom att 

denna trend falnat. Enligt Ping Metrics (2018) undersökning om influerarmarknadsföring 

finns det tre orsaker som påverkar varför man följer någon på sociala medier: personlighet, 

sakinnehåll och visualitet. Det här betyder att följare uppskattar personlighet mer än 

någonting annat och därför är det viktigt att låta influerare vara personliga i reklamkampanjer. 

På detta sätt gynnas både kampanjen och influerarens personliga varumärke eftersom den blir 

mer trovärdig och mindre reklam-aktig. 

Vuorinens avhandling (2021) tangerar på många sätt min, även om hennes material är 

centrerat kring en specifik kampanj och forskningsfrågorna fokuserar på det som Vuorinen 

kallar för ”itseilmaisu” och som kunde översättas till självuttryck eller att uttrycka sig själv. 
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Influerare kan uttrycka sig själv på olika nivåer i dagens digitala medier men en central aspekt 

är att det alltid ska finnas en historia eller en berättelse bakom produkten, och detta fångar 

Vuorinen (2021) upp i sin undersökning av Herbina-kampanjen. Det är inte enbart frågan om 

skönhetsprodukter som marknadförs av influerare och företag, det är en historia som byggs 

upp med hjälp av en mängd olika faktorer. 

Det finns omfattande forskning om sociala medier sett ur ett semiotiskt perspektiv och därtill 

finns det en hel del forskning som fokuserar på det multimodala, men jag har inte hittat någon 

forskning som fokuserar specifikt på retoriska medel i Instagram-inlägg. Retoriska medel i 

reklam över lag är däremot ett område som är välbeforskat – bland annat har Mral och 

Larsson gjort 10 fallstudier som finns dokumenterade i verket Reklam & Retorik (2004). Mral 

& Larsson (2004 s. 21) poängterar att trots att reklamen ändrat sin skepnad så har människors 

kognitiva funktioner såväl som våra känslor inte förändrats och de medel som användes för att 

påverka en talares publik under antiken i Grekland är samma medel som påverkar oss även i 

dag. Mrals och Larssons tankar och teorier har gett mig inspiration för hur reklam struktureras 

utifrån retoriken men även hur den kan uppfattas i allmänhetens ögon och avslutningsvis ur 

vilka perspektiv jag själv kan betrakta reklam. 
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4 Metod och material 

I detta kapitel presenterar jag metoden som använts i undersökningen (4.1). Därefter (4.2) 

berättar jag vidare om materialet, det vill säga inläggen på Instagram. Kapitlet avlutas med 

forskningsetiska reflektioner (4.3). 

4.1 Metod 

Den retoriska analysen fungerar som metod för min undersökning. En retorisk analys kan 

göras på varierande sätt beroende på hur materialet ser ut och vad undersökningens 

huvudsakliga syfte är men i de flesta fall intresserar sig retoriken i grund och botten för 

uttryckssätt och koncentrerar sig på att analysera konkreta faktorer i en text som ger upphov 

till att läsaren uppfattar den på ett visst sätt. Den retoriska analysen är även intresserad av 

textens syfte (Lindqvist 2016). I min analys är grundantagandet genomgående att inläggets 

syfte är att sälja produkten i fråga. Lindqvist (2016 s. 20) menar dock att reklamer inte endast 

säljer produkten eller tjänsten i fråga utan att de säljer en ideologi. Det här är ett intressant 

perspektiv som även ligger i bakgrunden till min analys, dock är det ändå inte syftet som 

ligger i fokus utan de olika retoriska medlen samt hur de används. 

Det är vanligt att undersöka muntliga eller skriftliga tal inom retoriken, men det betyder ändå 

inte att det är det enda som kan undersökas med en retorisk analys, utan den lämpar sig även 

väl för analys av reklam (Mral & Larsson 2004 s. 21). Den retoriska analysen skiljer sig från 

till exempel den semiotiska analysen i och med att den beaktar hur olika enheter samverkar 

(Mral & Larsson 2004 s. 21). Mral & Larsson (2004) listar att man kan analysera layout, bild, 

text samt innehåll och avsikt med reklam, men jag har i första hand beaktat bild och text i min 

analys. Jag använder mig av begreppet bildens retorik eller det som Eyman (2015 s. 17) kallar 

visuell retorik då jag noterar vilka retoriska medel som är synliga i bilden. 

För att underlätta beräkningen och avgränsningen av pathos-, ethos- och logosargument har 

jag sammanställt en tabell som innehåller direkta citat ur varje inlägg. Plock ur tabellen 

presenteras i varje analys och tabellen i sin helhet presenteras i bilagan. Vad gäller tabellen är 

det viktigt att notera att den innehåller enbart de retoriska medel som kan excerperas ur den 
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skrivna texten; det visuella har alltså inte inkluderats i tabellen. Detta betyder inte att det 

visuella lämnats obemärkt utan i analysen har jag noterat och diskuterat även de retoriska 

medel som kan identifieras i bilden. 

4.2 Material och förklaring av kategorisering 

Mitt material består av nio Instagram-inlägg som i sin tur består av en bild eller en 

bildkarusell med flera bilder, och bildtexter. Inläggen som jag valt är alla från år 2020–2021 

och är gjorda av tre svenska influerare som jag under min egen uppväxt funnit intresse för. 

Jag har därmed valt influerarna delvis utifrån mitt eget intresse för dem, men även 

kontrollerat att de uppfyller vissa kriterier som jag tycker är relevanta för denna analys. 

Influerarna har alla en följarmängd mellan ungefär 300 000 och 400 000. De klassas alltså 

som makroinfluerare (Campbell & Farrell 2020) eftersom de har över 100 000 följare. Ju fler 

följare en influerare har desto större chans har hen att nå ut med sitt budskap, däremot är 

nackdelen med stora influerare den att de kan uppfattas som oäkta samt opålitliga (Campbell 

& Farrell 2020). Publiken kan alltså vara tveksamt inställda till huruvida influeraren på riktigt 

tycker om en produkt och marknadsför den för att den är bra eller om hen enbart lyfter upp 

produkten för att hen får betalt för det. 

Jag har valt makroinfluerares inlägg eftersom jag anser att de är professionella influerare, 

vilket även kommer till uttryck i deras profil. De inlägg som jag valt ut visar vilket slags 

professionalism som krävs då man jobbar med text och bild inom marknadsföring. Campell & 

Farrell (2020) menar att makroinfluerare är sådana som inte ännu ses som kändisar, det finns 

alltså ännu en separat influerarkategori för kändisar, men det bör uppmärksammas att detta 

perspektiv enbart verkar vara fokuserat på följarmängden och det är svårt att definiera hur 

känd en influerare kan vara. De influerare som jag valt är alla välkända i Sverige och trots att 

de även har en viss mängd internationella följare är mängden inte så betydande att den 

märkbart skulle göra influerarna till kända personer internationellt. Det finns även en skillnad 

mellan om man blivit känd som influerare via Instagram eller först varit känd för något annat 

och sedan med hjälp av den specifika talangen, till exempel sång, använt sig av Instagram och 

därmed ökat sin popularitet. De tre influerare som ringas in i denna avhandling har alla skrivit 

en blogg från början och har därmed följt med då trenderna har bytts och sociala medier har 
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blivit mer populära än att skriva blogg (läs mer om trendskiftet från blogg till sociala medier i 

Halonen 2019). 

Vid avgränsningen och urvalet av material har jag följt några kriterier som influerarna och 

således inläggen måste uppfylla. De måste vara skrivna på svenska, vilket kanske är en 

självklarhet men visade sig vara en utmaning på grund av att en stor del av svenska 

makroinfluerare är till den grad internationella att de skriver sina inlägg på engelska. Jag har 

även tillämpat en allmän regel gällande inläggens textdel: texten måste bestå av åtminstone 

två meningar. Detta enbart på grund av att jag anser att det inte finns ett tillräckligt högt 

forskningsvärde i texter med enbart en mening. Materialet är konkret avgränsat till enbart bild 

och bildtext och jag har inte beaktat kommentarsfältet. Jag anser att det inte har varit 

nödvändigt för min undersökning att se på mottagandet av inlägget, men framförallt beror 

avgränsningen på att jag inte anser mig besitta rättigheten att ta med kommentarer gjorda av 

privatpersoner i min undersökning. 

Att jobba som influerare kräver flera talanger och till de viktigaste hör bland annat bild- och 

videoeditering, estetisk och visuell förmåga samt god skrivförmåga. Den sistnämnda 

förmågan är i fokus i denna avhandling. Att vara en god skribent är ett brett område och kan 

innehålla mycket, men till jobbet som influerare hör att man skriver inlägg och då man gör det 

i samarbete med ett företag är det centralt att följa företagets direktiv eller önskemål gällande 

samarbetet. Det här betyder att företag x som samarbetar med influerare x har en 

överenskommelse oftast i formen av ett undertecknat skriftligt dokument om vad influerare x 

ska nämna om produkten eller tjänsten i fråga. I denna undersökning beaktar jag inte huruvida 

dessa direktiv påverkar texten som finns i reklaminläggen som jag valt som material eftersom 

jag inte känner till bakgrunden till dessa samarbeten. Det här är något som troligtvis påverkar 

mina forskningsresultat och därför är viktigt att notera. En annan faktor som med stor 

sannolikhet påverkar undersökningens slutresultat är influerarnas personliga stil. Eftersom 

undersökningen är kvalitativ kan resultaten inte tolkas vara generaliserbara till andra 

influerare eller andra inlägg. 
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4.3 Forskningsetiska reflektioner 

Eftersom mitt material består av inlägg från sociala medier är det en relevant fråga huruvida 

materialet kan användas för forskning eller ej. Med influerarnas lov skulle det vara mer 

entydigt att kunna använda materialet för forskning, men det material som används i min 

undersökning är gjort av offentliga personer, vilket betyder att mina chanser att kontakta dessa 

personer har varit små. Samtidigt betyder influerarnas offentlighet att det anses vara tillåtet att 

forska i materialet eftersom infuerarna är entydigt offentliga personer och inte privatpersoner. 

I det följande redogör jag för varför de räknas som offentliga personer och på basis av vilka 

faktorer jag anser att jag har rätt att använda materialet. 

Alla influerare vars material jag använt mig av har en blå bock vid användarnamnet. Den blåa 

bocken betyder att kontot är verifierat av Instagram. Det här i sig betyder inte automatiskt att 

personen är offentlig men det är väldigt ovanligt att Instagram skulle verifiera profiler med till 

exempel en liten mängd följare vilket i sin tur visar att ju fler följare man har desto större 

chans har man att bli verifierad. Enligt fler källor (bl.a. Lancaster 2021) har ett verifierat 

konto på Instagram hög status eftersom det visar att kontot är äkta, att det finns en riktig 

person som är skapare för kontot, samt att kontot är aktivt och inte bryter mot Instagrams 

regler. Det finns alltså inte klara och mätbara siffror för hur många följare man bör ha för att 

bli verifierad men enligt Instagrams direktiv (Lancaster 2021) så bör personen vars konto blir 

verifierat vara: ”a well-known, highly searched-for person, brand or entity.”. Att vara en 

person som söks efter antyder att människor söker efter personen på nätet via olika portaler. 

Utifrån detta kan en person med blå bock vid användarnamnet därmed tolkas vara en offentlig 

person i ljuset av Instagrams egna riktlinjer. 

Vidare kan man ställa sig frågan och kanske problematisera en aning huruvida en persons 

offentlighet är ett märke för att hens material fritt går att använda. Enligt en artikel på 

webbplatsen Ansvarsfull forskning (Ahteensuu 2020), som ger råd och rekommendationer för 

forskare kring huruvida material på nätet kan användas för forskning, bör man fundera på vad 

materialet är avsett för innan man använder det i sin forskning. Det bästa alternativet är alltid 

att be om tillstånd men om det inte är möjligt att få ett skriftligt lov av upphovspersonen till 

materialet bör man fästa uppmärksamhet vid publikationskontexten och målet med materialet. 
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”En relevant aspekt är plattformsanvändarens syn på hur personligt det material som 

produceras är. Har användaren uttryckligen avsett att materialet ska vara offentligt? Då det 

gäller sociala medier sägs det ofta att publikationskontexten och ”målet” med det producerade 

materialet i stor utsträckning fastställer hur känsligt materialet är.” (Ahteensuu 2020.) 

Vad gäller resonamnget ovan kan det tolkas som en självklarhet att materialet är avsett för 

offentligheten eftersom hela grundidén med reklaminlägg på sociala medier är att de ska få 

hög synlighet genom att nå så många människor som möjligt. Ahteensuu (2020) menar ändå 

att riktlinjerna för användning av material på sociala medier kan vara ”allmängiltiga” på 

grund av att instruktionerna förblir vaga och inte tillräckligt tydliga. Detta betyder att en stor 

del av ansvaret läggs på den som utför undersökningen. 

Eftersom ansvarspersonen för undersökningen i detta fall är jag, har jag för att undvika 

möjliga upphovsrättsliga problem beslutat att inte ta med skärmdumpar av bilderna i själva 

uppsatsen. Det här betyder inte att bilderna inte alls beaktas, utan att jag har valt ett 

annorlunda sätt att arbeta på. I stället för att visuellt inkludera bilder i min analys beskrivs 

bilderna i ord. 
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5 Analys 

I min analys ligger största fokus på texten och dess ethos, pathos och logos. Det är dock 

nödvändigt att även beakta bilden, eftersom Instagram är en visuell plattform där bild och text 

figurerar samtidigt. I det följande förklarar jag hur analysen är uppbyggd. 

Analysen består av de tre olika kategorier, mat, skönhet, mode, som konstruerats för att 

strukturera inläggen utifrån deras huvudprodukt. Varje kategori illustreras med tre exempel. 

Först ges en kort beskrivning av varje kategori och en förklaring på hurdana exempel som 

ingår i kategorin, därefter följer exemplen som alla är konstruerade enligt samma 

grundmönster. I en lista presenteras först produktnamnet, sedan publikationsdatum och 

därefter en länk till inlägget, följt av datumet när det är hämtat. Därefter kommer bildtexten, 

direkt citerad ur inlägget, och denna bildtext följs av ett utdrag ur tabellen med citat som 

anspelar på ethos, pathos och logos. Dessa citat är direkt utplockade från texten och har inte 

blivit modifierade på något sätt. Emojier och dylikt har bevarats i enlighet med den 

ursprungliga texten. 

Efter detta beskrivs bilden, så som den kan tolkas ur en följares perspektiv, men med en 

strävan till objektivitet. I bildbeskrivningen har värderingar undvikits och syftet är alltså att 

enbart beskriva bilden som den är. Jag har exempelvis uppmärksammat vad som finns på 

bilden och hur bilden ser ut (färger, kontraster, kvalitet o.d.) eftersom dessa iakttagelser 

behövs för att kunna studera bildens retorik. I både bildens retorik och bildtextens retorik 

uppmärksammar jag de tre retoriska medlen men utöver dessa noterar jag även bildens och 

textens förhållande till varandra. 

5.1 Mat 

Till kategorin mat har jag valt inlägg vars huvudprodukt som marknadsförs är en ätbar 

produkt. Inlägget kan gälla en eller flera produkter, men de är alltså alla ätbara. I analysen 

diskuteras tre av dessa inlägg. Två inlägg har yoghurt som huvudprodukt, varav den ena är en 

växtbaserad yoghurt och den andra en laktosfri yoghurt. Den produkt som marknadsförs i det 

tredje inlägget är egentligen en tjänst, nämligen hemleverans av mat med ett specifikt koncept 
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där råvarornas mängd baserar sig på specifika matrecept. I exempel 1 gör inlägget reklam för 

Alpro Soya. 

Exempel 1. Alpro Soya 

• Produkt: Alpro Soya växtbaserad plantgurt 
• Publicerat: 11.1.2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/B7LCpVHAtfF/  (hämtad 7.3.2022) 

”Nytt år och nya vanor ⭐  Utmanar er att testa äta mer veggo kost. En bra och enkel grej kan 
vara att börja med att alltid äta en växtbaserad frukost. Testa tex den här goda bowlen med 
Alpros växtbaserade plantgurt Mild & Creamy Naturell osötad, toppad med kiwi, färska 
blåbär, hemmagjord granola (recept finns på IGTV), och kokoschips. Så himla gott och 
enkelt! Vilka är på? #alpro #goodforyou @alpro” 

Bildbeskrivning 

Det finns flera bilder i detta inlägg som bildar en så kallad bildkarusell. Den första bilden 
föreställer en portion plantgurt med det som finns beskrivet i bildtexten: kiwi, färska blåbär, 
granola och kokoschips. På bilden finns även en skål med extra granola. Tallrikarna står på ett 
ljust skärbräde och det finns en uppskuren kiwi och lite kokoschips utspridda på skärbrädet. 
Ungefär halva produkten syns och man kan läsa etiketten ”alpro” och även ”eko organic”. 

I bakgrunden kan man urskilja något turkost som med lite kreativitet kan antas vara en 
utomhuspool. Den andra bilden i karusellen består av samma moment men fotograferat ur en 
annorlunda synvinkel så att själva produkten syns lite mer och hela gurtprodukten kan 
urskiljas. I den tredje och sista bilden syns själva influeraren som med ett brett leende håller i 
produkten. Influeraren ser solbränd ut och klädstilen är avslappnad och ledig. Hon befinner 
sig utomhus, troligtvis på en terrass och bilderna är ljusa och verkar vara tagna i en somrig 
miljö. 
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Tabell. 1

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MAT Alpro soya
Erfarenhet: Influeraren följer 
själv en växtbaserad diet och 

är öppen om det.
”Nytt år nya vanor” ”En bra och enkel grej”

”Utmanar er att testa 
äta mer veggo kost” (recept finns på IGTV)

https://www.instagram.com/p/B7LCpVHAtfF/
Alicia Bärlund



I tabell 1 lyfter jag upp ethosargumentet som ett argument som står för influerarens ethos, inte 

endast själva inläggets ethos. Jag förklarar lite längre fram varför detta ethos har stor 

betydelse för hur inlägget upplevs av följarna. Pathosargumentet ”nytt år och nya vanor” 

diskuteras i detta exempel ur ett bredare samhälleligt perspektiv, men även utifrån hur det kan 

väcka känslor hos den enskilda individen att börja leva mer hälsosamt. Det andra 

pathosargumentet ”utmanar er att testa äta mer veggo kost” diskuteras utifrån huruvida 

argumentet bör ses som pathosstarkt i detta sammanhang eller inte. Samtidigt diskuteras 

begreppet doxa och vad det har för samband med veganism. Logosargumentet ”en bra och 

enkel grej” används i detta exempel som ett sakargument och argumentet framförs med sådan 

självklarhet att det inte medför tolkningsmöjligheter för följaren. Jag noterar även 

logosargumentet ”(recept finns på IGTV)”. 

Kombinationen av bilder och text skapar en avslappnad och fräsch helhet. Det intressanta är 

att även om bildtexten börjar med pathosargumentet ”Nytt år och nya vanor” följt av en 

omedelbar uppmaning: ”Utmanar er att…” har följaren inte orsak att känna sig utmanad på ett 

negativt sätt vilket ofta är fallet när året byts. Många förknippar ett nytt år med en chans att 

förnya sig på olika plan och att bli en bättre människa: något som medier utnyttjat och 

fortfarande utnyttjar. Januari är en blomstrande månad för företag inom hälsobranschen vare 

sig det är frågan om plantgurt eller medlemskap på gymmet. Detta visar även en 

undersökning som gjordes 2017 av International Health, Racquet & Sportsclub Association 

(Poon 2017). I undersökningen deltog 6400 gym runt om i Amerika och resultatet var att 10,8 

% av hela årets gym-medlemsskap såldes i januari. Det är med andra ord möjligt att urskilja 

en liten förhöjning av försäljningen i januari jämfört med resten av månaderna. Träning och 

en balanserad kost går hand i hand och därför är det möjligt att dra den slutsatsen att många är 

mer medvetna om sin kost i början på det nya året. 

Det finns därmed mycket i både bilderna och texten som pekar på att inkörsporten för denna 

kampanj med Alpro är att spela på följarnas strävan att leva mer hälsosamt i och med att det är 

början på det nya året. Inlägget är publicerat den 11 januari 2020 vilket är en perfekt tidpunkt 

eftersom ivern för att göra förändringar i sitt liv fortfarande är hög. Det främsta pathos-

argumentet i texten blir alltså indirekt att följarna ska känna igen sig och sina egna kostvanor 

och indirekt börja fundera på sina val i livet vad gäller den dagliga kosten. Jag vill betona att 
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detta pathosargument är indirekt i sig men förstärks av andra pathosargument som till 

exempel ”nytt år och nya vanor”, samt bildens retorik som lutar starkt mot ethos eftersom 

man utav bilden kan få en uppfattning om att influeraren själv verkar mycket hälsosam. Det är 

inte en specifik faktor som gör att följaren får ett hälsosamt intryck av influeraren, utan det är 

snarare resultatet av bild och text som smälter in i följarens hela livsstil som speglas i 

influerarens profil (se Halonen 2019 s. 56). 

Citatet ”utmanar er att testa äta mer veggo kost.” (se tabell 1) kan ses som ett pathosargument 

eftersom veganism väcker känslor. Orsaken till varför det knappast ändå väcker så stor 

uppmärksamhet bland influerarens följare är att hon med all sannolikhet har en målgrupp som 

matchar hennes profil och de värderingar som hon väljer att lyfta upp (se Pääkkönen 2020 och 

Halonen 2019). Det här betyder att följarna högst antagligen är om inte av fullständigt samma 

åsikt gällande en vegansk kost, åtminstone inte har helt motsatta åsikter i frågan. Det skulle 

nämligen strida mot faktumet att följarna följer influerare som är likasinnade och har liknande 

värderingar som de själva (Halonen 2019). 

Lindqvist (2016 s. 67) definierar begreppet doxa som ”trosföreställningar som inte får eller 

kan ifrågasättas vid en viss tidpunkt”. Han använder sig även av en förenkling av Aristoteles 

definitioner av doxa i som utgår ifrån att doxa är föreställningar som publiken har om ett visst 

ämne (Lindqvist 2016 s. 67). I detta fall kunde man möjligtvis konstatera att doxan är 

veganism, delvis på grund av att det är ett sakargument i influerarens vardag eller med andra 

ord att veganism är det naturligaste alternativet delvis även för att denna uppfattning antas 

delas av följarna, eftersom målgruppen som influeraren har som redan konstaterats troligtvis 

består av likasinnade. Lindqvist (2016 s. 68) betonar att man kan försöka förstärka eller 

förändra denna doxa och här kan man urskilja att influeraren med hjälp av bland annat de 

retoriska medlen försöker förstärka den existerande doxan om att vegansk kost är det 

naturligaste valet. 

Vid det här skedet kommer ett annat viktigt argument in i texten: ”så himla gott och enkelt!”. 

Enkelt är ett starkt argument i det brådskande samhälle vi lever i. Att produkten är enkel att 

använda är alltså ett mervärde i sig som många potentiella konsumenter uppskattar och 

samtidigt blir det ett logosargument som inte går att neka. Att det finns en beskrivning av vad 

man kan tillsätta i den här gurten bidrar även till att göra allt enkelt för följarna. Influeraren 
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hänvisar även till att receptet finns på IGTV (se tabell 1), som är en skild kanal för 

videomaterial på Instagram. Med all denna information serverad både i textform och visuellt 

försöker influeraren locka följarna till att testa produkten genom att betona att det är ett snabbt 

och enkelt morgonmål. 

 

Influeraren lockar därmed följarna att som ett ”test” smaka på produkten. Ett test är även 

oskyldigt och binder inte till någonting. Det bildas sist och slutligen fler positiva aspekter 

kring produkten än negativa för att följaren kan känna att hen har kontroll och själv kan 

besluta om ett möjligt köpbeslut. Influerarens ethos eller med andra ord hennes trovärdighet 

påverkar i hög grad reklamens trovärdighet men denna trovärdighet baserar sig inte enbart på 

detta enskilda inlägg, utan man måste även i viss mån beakta tidigare inlägg. Följarna besitter 

viss bakgrundskunskap om influeraren: de vet sedan tidigare att hon följer en vegansk kost 

och hennes reklaminlägg bestyrker detta faktum ännu mer. Den här bakgrundskunskapen, som 

enligt mig är starkt bunden till influerarens ethos, bidrar således till att göra samarbetet mer 

trovärdigt (se även Halonen 2019 s. 15, 60). 

I exempel 2 gör inlägget reklam för matkassen Hello Fresh. 

Exempel 2. Hello Fresh Sverige 

• Produkt: Hello Fresh Sverige 
• Publicerat: 20.9.2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/CUDMw38oeSS/ (hämtad 15.2.2022) 

”[Reklam för @hellofreshsverige] Tillbaka till rutinerna! Mycket vatten, mer sömn, träning 
och hälsosam mat från @HelloFreshSverige 🥰  Att inte hinna laga god och nyttig mat är 
ingen ursäkt längre nu när man kan få recept med förmåttade recept levererat hem till dörren! 
Du kan välja på 18 recept varje vecka! Använd koden ALEXANDRASMIDDAG för upp till 
925 kr rabatt på dina 4 första boxar 😍  #hellofreshsverige” 

Bildbeskrivning 

Influeraren sitter vid ett bord med en portion pasta framför sig. Hon ler så brett att hon kisar 
med ögonen samtidigt som hon håller på att äta pastan. Pastan är rullad runt gaffeln och är vid 
munhöjd. Bilden är balanserat ljus och en aning grynig. I bakgrundens högra hörn syns tydligt 
Hello Fresh företagets logo på kartongförpackningen som maten levereras i. Det finns en text 
i bilden som lyder: ”Finally I understood, food is not the enemy, the patriarchy is”. Den 
ljusgula texten är placerad längst ner i bilden och täcker ungefär halva portionen av pasta. 
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I tabell 2 finns ethosargumentet ”tillbaka till rutinerna!” som diskuteras allra först. Därefter 

följer pathosargumentet som syftar på tidsbrist över att inte hinna laga hälsosam mat. 

Logosargumenten diskuteras som sakargument och jag tar även upp avsaknaden av 

prisargument och vilka slutsatser man kan dra utgående från detta. Det bör noteras att 

”ALEXANDRASMIDDAG” är märkt som både ethos-, pathos- och logosargument och i 

exemplet finns en utförlig diskussion om varför rabattkoden inte entydigt kan anses tillhöra en  

enda kategori. 

Bildtexten börjar med en uppmaning: ”Tillbaka till rutinerna!”, varefter influeraren beskriver 

noggrannare vad hon menar med dessa rutiner och samtidigt tas företagets namn in. Företaget 

förknippas alltså till en del med hälsosamma rutiner. Samtidigt som uppmaningen om att 

återvända till rutinerna kan ses som ett naturligt ethosargument, eftersom influeraren talar om 

sitt liv och sina avsikter, kan det ses som ett pathosargument på grund av att rutiner oftast är 

något som människan vill ha i sitt liv, speciellt hälsosamma och balanserade rutiner. Förutom 

att rutiner är något som de flesta strävar efter att uppnå och på så sätt kan väcka känslor 

fungerar en uppmaning av detta slag även som en väckning. Den enkla och kortfattade 

uppmaningen har därmed flera funktioner: den fångar följarens uppmärksamhet, väcker 

känslor och ger information om influerarens personliga liv. Till viss del handlar det även om 

att influeraren visar sig transparent för sin målgrupp. Hon visar att hon själv befinner sig i en 

situation där hon strävar till att återfå sina rutiner, samtidigt som hon engagerar sina följare i 

processen. En influerare bör vara öppen och transparent på sociala medier, betonar Pääkkönen 

(2017 s. 87). 

Ett annat pathosargument som blir tydligt i texten är följande: ”Att inte hinna laga god och 

nyttig mat är ingen ursäkt längre…”. Till skillnad från det tidigare argumentet som kunde 

tolkas både som pathos- och ethosargument har detta argument en klar agenda: att få följaren 

att känna skuldkänslor för att hen möjligtvis har så bråttom så att den hälsosamma maten 
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Tabell 2

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MAT Hello fresh Sverige ”Tillbaka till rutinerna!”
”Att inte hinna laga god 
och nyttig mat är ingen 

ursäkt längre…”

”Du kan välja på 18 recept 
varje vecka!”

”ALEXANDRASMIDDAG” ”Tillbaka till rutinerna” ”…förmåttade recept…”

”ALEXANDRASMIDDAG” ”ALEXANDRASMIDDAG”



glöms bort. Det här är ett argument som kan vara mycket övertygande på grund av 

människors behov att spara tid och ha allting i vardagen så bekvämt som möjligt, i detta fall 

matlagningen. Doxan, eller den rådade uppfattningen (Lindqvist 2016) kan i detta exempel 

tolkas som att matlagning är svårt och tidskrävande och därför är detta ett problem som nu 

kan lösas. För att återkomma till Mral & Larssons (2004 s. 19) tankar om att reklamen målar 

upp ett problem som enkelt går att lösa så är det specifikt det som händer här. Problemet är att 

matlagning är tidskrävande och besvärligt och lösningen är denna tjänst som sparar tid och 

inte utgör ett besvär. 

Logosargumenten för denna produkt eller tjänst är mycket viktiga. I inlägget ges mer 

information om tjänsten genom att berätta att recepten är förmåttade, vilket återigen blir en 

indikator på hur lätt tjänsten är, och samtidigt nämns receptens mångfald. Det är med andra 

ord relevant information som ges om produkten men ett logosargument som helt och hållet 

utelämnas är priset. Hemleverans av mat är något som troligtvis är ganska nytt för de flesta 

människor och det finns några trösklar att ta sig över innan kunden kan tänka sig att beställa 

detta slags tjänst. Till en av de viktigaste frågorna hör priset. Det är därför intressant att det 

inte nämns några priser alls, även om det kunde antas vara speciellt intressant för potentiella 

konsumenter. Det nämns dock att man kan spara upp till 925 kronor på de fyra första 

matboxarna, vilket då indirekt säger någonting om vilken prisklass det är frågan om. 

Vilken roll har rabattkoden i argumentationen? (se tabell 2). Rabattkodens storlek kan påverka 

köpbeslutet i och med att en större rabatt möjligtvis kan fungera som ett bättre lockbete än en 

mindre rabatt. Att placera rabattkoden som ethos- pathos eller logosargument kan vara svårt 

eftersom den delvis innehar nyanser av alla tre argument. Utifrån Mral & Larssons (2004 s. 

73–74) definitioner av de retoriska medlen kan det konstateras att rabattkoden på ett sätt kan 

ge trovärdighet och auktoritet åt influeraren. En rabattkod delas inte ut åt vem som helst utan 

det förutsätter vissa saker. En rabattkod symboliserar på detta sätt influerarens trovärdighet 

och visar att ett företag litar på influeraren. 

Rabattkoden kan därmed uttrycka influerarens professionalism men samtidigt är det inte 

möjligt att tolka avsaknaden av rabattkoder som brist på professionalism, eftersom 

rabattkoden inte nödvändigtvis är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete, varken för 

influeraren eller för företaget. Rabattkoden kan väcka känslor, speciellt i de fall som de har en 
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tidsgräns. I detta fall vet vi inte hur länge rabattkoden är giltig men de är knappast giltiga i all 

tid framöver. Utöver detta kan den väcka känslor som lust eller glädje och många känner ofta 

iver att utnyttja en rabattkod om de får syn på en sådan (se Troot Networks 2021). 

Rabattkoden i sig utgör ett sakargument eftersom den inte kan tolkas. Den har sin form, i detta 

fall ”ALEXANDRASMIDDAG” och dess uppgift är att informera om rabattens storlek. 

Rabattkoden är till viss del bunden till sin form i och med att den oftast ges av företaget utan 

att influeraren kan påverka hur den ser ut. Att definiera om rabattkoden spelar på logos-, 

pathos- eller ethosargument är alltså inte entydigt. Det blir klart att rabattkoden fungerar som 

en frestelse och en call-to-action men då det kommer till de retoriska medlen är det inte 

självklart var den ska placeras. I de flesta fall blir ändå rabattkoden pathostung på grund av 

dess uppmanande och samtidigt frestande karaktär som anspelar på den potentiella kundens 

vilja att få produkten till billigare pris. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram bildens pathosargument som syftar till patriarkatet. Jag 

tolkar bildens retorik som pathosstark eftersom den innehåller texten ”Finally I understood, 

food is not the enemy, patriarchy is”. Argumentet ter sig samhällskritiskt vilket gör att det 

väcker känslor, men argumentet säger även indirekt något om influerarens relation till mat och 

syftar till att hon möjligtvis haft problem med mat tidigare men nu tagit sig ur dem. I detta fall 

bör kontexten beaktas, eftersom det inte vore naturligt för en influerare att ta in ett sådant 

argument i ett samarbete om hon inte gjort det tidigare eller på annat sätt förknippas av sina 

följare eller andra varumärken med feminism. Detta argument finns i bilden och därför är det 

inte inkluderat i tabell 2, men det bör som sagt nämnas att influeraren tidigare aktivt tagit 

ställning till frågor gällande feminism och därför passar det hennes profil att ta in ett så här 

starkt pathosargument om patriarkatet. 

Pääkkönen (2017 s. 24) poängterar att en väsentlig del av sociala medier är att våga vara 

öppen och starta diskussioner. Hon menar att ju modigare influeraren är med att till exempel 

få fram nya perspektiv till ämnen desto större intryck gör man på följarna. Jag vill även 

påpeka att de influerare som är i fokus i denna avhandling är professionella och att trots att 

det kan vara svårt att tidvis ta till exempel politiskt ställning till något ämne eller på annat sätt 

skapa fotfäste vid ett ämne som känns svårt så är det en stor del av deras jobb. Influerare 

påverkar inte bara andra utan de skapar nya diskussioner och nya perspektiv till ämnen och 
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det är viktigt att minnas. Det är alltså frågan om ett högst aktivt förhållande mellan influeraren 

och hens publik (Pääkkönen 2017 s. 81) och publiken reagerar efter innehåll.  

Allt det ovannämnda i exempel 2 väcker känslor hos följarna vilket samtidigt får dem att tro 

på influerarens berättelse. Influeraren har sedan några år tillbaka lidit av ätstörning, som hon 

varit öppen med i sociala medier, och därför blir detta pathosargument det som övertygar allra 

mest. Å andra sidan är argumentet om patriarkatet kraftigt och påverkar läsaren även om hen 

inte skulle vara insatt i influerarens historia. Trots det starka pathoset som dominerar i bildens 

retorik visar analysen att inlägget kombinerar ethos, pathos och logos på ett sätt som bidrar till 

att ge influeraren och inlägget trovärdighet. 

I exempel 3 gör inlägget reklam för Arla laktosfri yoghurt. 

Exempel 3. Arla 

• Produkt: Arla laktosfri yoghurt 
• Publicerat: 5.5. 2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/COfYL0UtsVZ/  (hämtad 7.3.2022) 

”Reklam för @arlalaktosfri 🙏  Jag missar aldrig att äta frukost! När det ska gå fort äter jag 

gärna Arlas Laktosfria yoghurt med äpple och granola. Gott och enkelt 😍  🙏  Vad äter du till 
frulle? #ArlaLaktosfri @arlalaktosfri” 

Bildbeskrivning 

Bilden föreställer influeraren som befinner sig i köket och håller i en skål med yoghurt, 
samtidigt som hon äter från den. Hon har skeden i munhöjd och tittar in i kameran och ler 
brett. På skeden kan man urskilja yoghurt och en äppelbit. Det ser ut som om hon just kommit 
från duschen eftersom hon har håret upplindat med en vit handduk och den vita kragskjortan 
helt uppknäppt så att hennes mage blottas. I vänster nedre hörn i bakgrunden kan man urskilja 
en yoghurtförpackning. Utan att zooma in kan man se att det står ”LaktosFRI” (fri med stora 
bokstäver) och ”mild yoghurt”. Då man zoomar in kan man därtill se Arlas logo. 
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Tabell 3

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MAT Arla laktosfri yoghurt Erfarenhet: ”Jag missar 
aldrig att äta frukost!”

”Jag missar aldrig att äta 
frukost!”

”Reklam för 
@arlalaktosfri”

Erfarenhet: ”När det ska 
gå fort äter jag gärna 

Arla…”
”Gott och enkelt”

https://www.instagram.com/p/COfYL0UtsVZ/


I tabell 3 finns två citat i ethosspalten, ett i pathosspalten och två i logosspalten. Jag diskuterar 

först bildens retorik eftersom den visar ett tydligt samband med texten och därefter går jag 

vidare till att diskutera ett citat som inte finns med i tabellens alls, nämligen ”vad äter du till 

frulle?”. Citatet diskuteras på grund av dess relevans för inläggets pathos samt även dess 

interaktionsskapande effekt. Till sist diskuteras de två logosargumenten ”reklam för 

@arlalaktosfri” och ”gott och enkelt”. 

Sambandet mellan bilden och bildtexten framgår särskilt tydligt i detta inlägg. Det finns 

tydliga kopplingar mellan retoriska medel som har använts i bilden och bildtexten. 

Framförallt betonas ethosargumentet som i likhet med exempel 2 handlar om att spara tid, 

”När det ska gå fort äter jag gärna Arla…” och det andra ethosargumentet ”Jag missar aldrig 

att äta frukost”. Dessa ethosargument står i klart samband med att bildens retorik utgår från 

samma sak. Man kan alltså ur bilden tolka att influeraren vill ge sken av att hon har bråttom. 

Den uppknäppta skjortan och håret uppsatt med en handduk ger signaler om att den här 

situationen kunde utspela sig vilken morgon som helst. Bild och text förmedlar samma 

budskap. 

”Jag missar aldrig att äta frukost” är samtidigt ett argument taget ur influerarens vardagsliv 

och något som kan ses som ett tämligen neutralt påstående. Dock är det ohälsosamt att missa 

frukosten och därför kan även argumentet ses som ett pathosargument för att väcka känslor 

hos följare som kanske aldrig äter frukost. Citatet är även ethosstarkt eftersom påståendet om 

att influeraren aldrig missar att äta frukost får henne att verka hälsosam samtidigt som hon 

delar med sig av sina egna erfarenheter. Sista meningen ”vad äter du till frulle?” finns inte 

med i tabellen på grund av att den inte förefaller vara varken ethos-, pathos- eller logosstarkt, 

dock har den sin funktion i att interagera med följaren och därför vill jag ändå lyfta upp den 

till diskussion. Samtidigt fungerar meningen som en anspelning till början på texten och för 

följarens tankar tillbaka till huvudämnet, det vill säga morgonmål. 

Texten ger i sig inte ett så pathosstarkt intryck men indirekt är det mycket möjligt att man 

kopplar ihop pathos- och ethosargumentet ”jag missar aldrig att äta frukost” med ens egna 

vanor. Influeraren berättar om att hon aldrig missar frukost och ställer frågan vad följaren äter 

till frukost, vilket gör att man kan känna sig direkt tilltalad av texten eller influeraren och på 

så sätt börja fundera över sina egna kostvanor.  
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Logosargumenten är relativt självklara eftersom de utger fakta. Inlägget är en reklam och 

därför har influeraren märkt inlägget med ”Reklam för @arlalaktosfri” medan ”gott och 

enkelt” används då influeraren beskriver yoghurtportionen. Man kunde tänka sig att citatet är 

en subjektiv åsikt och därför borde ha sin plats som ett pathosargument, men likt det första 

exemplet med plantgurten (se exempel 1) presenteras det som en självklarhet och det är inte 

relevant om följarna gillar yoghurt eller inte. Det handlar alltså om hur influeraren uttrycker 

sig mer än vad influeraren säger.  

5.2 Skönhet 

Till kategorin skönhet har jag valt inlägg vars huvudprodukt som marknadsförs är en produkt 

som enligt dess användningssyfte kan fastställas som en skönhetsprodukt. Produkten bidrar 

alltså på ett eller annat sätt till dominerande skönhetsideal i vårt samhälle. Det första inlägget 

som diskuteras i analysen marknadsför en hårborttagningsapparat, det andra inlägget 

handkräm och det tredje inlägget marknadsför en brun utan sol-apparat. I exempel 4 gör 

inlägget reklam för hårborttagninsapparaten Mandy Skin. 

Exempel 4. Mandy Skin 

• Produkt: Mandy Skin hårborttagnings–apparat 
• Publicerat: 4.7.2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/CQ6KYhntkey/ (hämtad 15.2.2022) 

”Jag har varit sugen på att testa IPL, jag har gjort det en gång på en salong tidigare men sedan 
fortsatte jag inte gå på grund av att det tog tid. Därför är det så bra att man kan göra IPL 
hemma genom att använda Mandy Skin. Och vad är då Mandy Skin? Jo det är ett pulserande 
plus [sic.] som tar död på hårsäckarna så att inte håret växer ut igen. Väldigt smidigt och det 
känns knappt. Vill du slippa att raka benen är denna perfekt! Med koden Isabella10 får du 
10% rabatt och du har två års garanti. Den beräknade livslängden på din @mandyskin är tio år 
då den har ca 300 000 blixtar. Mycket bättre och mer prisvärt än att gå till en salong 😊 ” 
@mandyskin #mandyskin” 
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Bildbeskrivning 

Bilden föreställer influeraren som sitter i en trappuppgång samtidigt som hon håller i en 
Mandy Skin laserborttagningsapparat – hon riktar den rakt mot benen som om hon håller på 
att lasra benen just vid den stunden. Hon har direkt ögonkontakt med kameran och ler brett så 
att tänderna syns. Bilden är väldigt ljus och bakgrunden är utsuddad. Faktorer som bidrar till 
att bilden uppfattas som ljus är att trappuppgången som hon sitter i är kritvit och hon bär en 
vit skjorta, även influerarens blonda hår är en faktor som bidrar till ljusheten. Sist och 
slutligen ligger ändå influeraren och produkten i huvudfokus och betraktaren får en känsla av 
renhet och fräschhet som förmedlas delvis av allt det ljusa i bilden. Influeraren bär en mörkblå 
kjol som visar hennes brunbrända ben, kjolen och benen utgör en kontrast mot det ljusa. 

I tabell 4 finns rabattkoden märkt som både ethos-, pathos- och logosargument, på samma sätt 

som i tabell 2, dvs. i exemplet med Hello Fresh. Det förs ingen ny diskussion om rabattkoden 

i detta exempel utan samma principer gäller även här. I detta exempel betonas 

logosargumenten eftersom de är relevanta för produkten på grund av att den kan verka 

skrämmande och distant i jämförelse med till exempel ett klädesplagg. Doxan, eller den 

allmänt rådande uppfattningen (Lindqvist 2016), diskuteras även i detta exempel. 

Renhet och fräschhet kan möjligtvis vara något som företaget bakom produkten vill 

förknippas med, alternativt kan det vara influerarens egen stil som styr färgtemat och stilen på 

inlägget. Det påverkar i varje fall betraktaren och utgör en del av hur helheten uppfattas. En 

laserhårborttagningsapparat kanske inte låter så frestande att testa, de är dyra och oftast även 

smärtande att använda. De ljusa färgerna i bilden kan tolkas som en del av bildens retorik, på 

det sätt att de förmedlar en positiv känsla snarare än en negativ känsla. 
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Tabell 4

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

SKÖNHET Mandy Skin
Erfarenhet: Testat IPL 

tidigare på salong men var 
för tidskrävande.

”Vill du slippa att raka 
benen är denna perfekt!”

”Den beräknade 
livslängden på din 

@mandyskin är tio år då 
den har ca 300 000 

blixtar.”

”Med koden Isabella10 får 
du 10% rabatt och du har 

två års garanti.”

”Med koden Isabella10 
får du 10% rabatt och du 

har två års garanti.”

”…det är ett pulserande 
plus [sic.] som tar död på 

hårsäckarna”

”Med koden Isabella10 får 
du 10% rabatt och du har 

två års garanti.”



Vad gäller textens ethos, pathos och logos är det tydligt att logos-argument behövs för att 

övertyga konsumenten. Inläggets syfte är att informera kunden om produkten så att hen kan 

känna sig trygg i att köpa, eller ens överväga att köpa produkten. I detta inlägg finns två olika 

logos-argument som alltså båda beskriver hur produkten fungerar då den används. I tabell 4 

framgår det att logos-argumenten dominerar, samtidigt som ethos-argument ger influeraren en 

stadig grund att stå på då det kommer till att övertyga följarna om produkten. Influeraren har 

nämligen gått på salong för att göra samma procedur, men detta är något som tar en lång tid, 

vilket många människor naturligtvis ogillar. 

Pathosargumentet har delvis en koppling till smärta och obehag, men även den faktor som 

nämndes ovan – tid. Att raka benen är tidskrävande och många upplever att resultatet inte blir 

så bra. Att raka benen kan i värsta fall göra ont om det uppstår skär- eller sticksår. Eftersom 

citatet om att raka benen är ställd som en indirekt fråga: ”Vill du slippa att raka benen är 

denna perfekt!” förväntas svaret vara jakande. Doxan för detta inlägg kunde tolkas vara 

hårfrihet eller att varje människa som håller på med rakning egentligen inte är nöjd, utan 

hellre skulle vilja ha en bättre, mindre smärtsam och mer långvarig lösning på sitt hårproblem. 

I exempel 5 gör inlägget reklam för Löwengrip deodorant och handkräm. 

Exempel 5. Löwengrip 

• Produkter: Löwengrip deodorant och handkräm 
• Publicerat: 13.7.2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/CTw2kBjND4u/  (hämtad 7.3.2022) 

”Två doftsensationer från @lowengrip 💫  

Count On Me Deodorant är en effektiv 
antiperspirant med en lyxig doft av lotusblomma. Ni som testat vet att denna verkligen 
skyddar hela dagen. 

Get A Grip Hand Balm doftar helt underbar av verbenablomma och stjärnanis. Innehåller 
mjukgörande mandelolja och sheasmör som gör händerna silkeslena. 

Vill du testa dessa eller andra kropps-, hud- eller hårvårdsprodukter får du just nu 25% på 
Löwengrips sortiment på Apoteket. Rabattlänk hittar du i min story!” 
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Bildbeskrivning 

Influeraren håller i två handkrämer samtidigt som hon tittar nedåt mot dem. Hon håller 
handkrämerna vid midjehöjd och nära kroppen och ler stort mot produkterna men tittar alltså 
inte mot kameran utan nedåt mot produkterna. Hennes blonda hår är böjligt och ser välstylat 
ut. Hon är klädd i en vit, ärmlös klänning. Bakgrunden är mörk och suddig, vilket gör att 
influeraren med produkterna är i fokus. 

I tabell 5 finns ethosargumentet ”Ni som har testat denna vet…”, pathosargumentet ”Vill du 

testa…” och logosargumenten ”Effektiv antiperspirant”, ”Doftar helt underbart av 

verbernablomma och…” samt ”Innehåller mjukgörande mandelolja och…”. Jag börjar med 

att diskutera logosargumenten. Därefter behandlar jag bildens retorik och avslutningsvis 

influerarens ethos och hur det påverkar reklamens trovärdighet att varumärket ägs av 

influeraren själv, som redan blir tydligt utifrån produktnamnet ”Löwengrip”. 

I detta inlägg är logosargumenten viktiga (se tabell 5) eftersom de berättar mer om 

produkterna. Beskrivningarna av produkterna är detaljrika i och med att de kommenterar 

deras doft. Doften är ändå central för kunden då det handlar om hudvårdsprodukter och det 

kan vara väldigt viktigt att veta om man till exempel råkar vara överkänslig mot något ämne. I 

detta fall är influeraren medveten om dessa detaljer på grund av att hon marknadsför sitt eget 

varumärke och därför är det även naturligt att hon vill ge en bild av att hon själv använder 

produkterna och litar på dem till 100 procent. 

Lyxigheten betonas i både bildens retorik och textens retorik. Produkterna på bilden ser 

vackra ut i sina förpackningar och influeraren själv ser välvårdad ut. Men vad gäller bildens 

och textens förhållande har produkterna inget direkt samband med det som syns på bilden. 

Med detta menar jag att det inte finns något i bilden som tyder på vad för slags produkter som 

säljs. Då vi betraktar bilden utan att läsa texten kunde produkterna vara vad som helst och det 
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Tabell 5

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

SKÖNHET Löwengrip Erfarenhet: ”Ni som har 
testat denna vet…” ”Vill du testa..” ”Effektiv antiperspirant”

”Doftar helt underbart av 
verbenablomma och…”

”Innehåller mjukgörande 
mandelolja och…”



finns ingen direkt indikator i bilden som visar vad produkterna är. Ett exempel på en sådan 

indikator kunde vara att bilden fokuserar på hår som ser välvårdat och glansigt ut samtidigt 

som influeraren håller förpackningarna i sin hand. Detta skulle signalera att det är en 

hårprodukt som marknadsförs. 

Influeraren försöker med ethosargumentet ”Ni som har testat denna vet…” skapa en 

gemensam bubbla som avgränsar personer som testat produkten och de som inte testat 

produkten. Produktens exklusivitet stiger och det verkar som om produkten är något alldeles 

speciellt som enbart vissa har testat på. Vidare kan man betona det som Mral & Larsson 

(2004) nämnde om att reklamens problem är att omgivningen är medveten om att det är 

reklam och på så sätt är medveten om att de finns en risk för att bli manipulerad blir tydligt i 

detta inlägg och det har att göra med att det är influerarens eget varumärke som hon själv gör 

reklam för. Eftersom syftet med reklamen är att sälja produkten genom att övertyga att 

produkten är exklusiv så kan följarna bli misstänksamma och tänka sig att målet bara är att 

sälja. Oberoende av hur produkten ser ut eller fungerar i praktiken är de potentiella kunderna 

medvetna om att agendan är att sälja eftersom influeraren själv står bakom varumärket. I så 

fall kan influerarens ethos påverkas negativt, med andra ord kan hennes trovärdighet som 

influerare sjunka. 

Å andra sidan kan det faktum att det handlar om influerarens eget varumärke påverka hennes 

ethos positivt, om hennes följare är trogna henne till den grad att de litar på att hennes 

varumärke är gjort för deras skull och tar dem i beaktande. Produkten och varumärket 

Löwengrip skulle då ses som trovärdiga i följarnas ögon, men detta förutsätter alltså en 

mycket trogen och hängiven grupp av följare, som inte förhåller sig kritiskt till varken 

influeraren eller hennes varumärke, som i grund och botten alltså är desamma. Harakka & 

Eronen Valli (2018 s. 18) betonar också att en sådan rädsla över att bli manipulerad av retorik 

redan existerade under antiken men att det speciellt nu då sociala medier regerar har blivit 

aktuellt igen. 

Personligen tror jag att en stor del av de som är aktiva på sociala medier är härdade och vana 

att röra sig i den digitala miljön men att detta inte automatiskt behöver betyda en ökad 

mediekritisk förmåga. Det är en mycket viktig förmåga för den som rör sig på sociala 
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medieplattformer just för att kunna urskilja när man blir manipulerad av retoriska medel och 

när man så att säga kan ”lita” på influeraren. 

I exempel 6 gör inlägget reklam för brun utan sol -maskinen Tan Revel. 

Exempel 6. Tan Revel 

• Produkt: Tan revel selftan maskin 
• Publicerat: 5.6.2018 
• Länk: https://www.instagram.com/p/BjplmigDgV-/ (hämtad 7.3.2022) 

”Jag packade självklart ner min @tanrevel på resan! 😁  Jag har svårt att bli brun av den 
riktiga solen, så istället för att pressa massa timmar i solen bättrar jag smidigt på med tanrevel 
(färg dark) och kan spendera min tid på annat skoj 😁 👋  Tar bara 2 minuter, så smidigt! 

Koden ALEXANDRA15 ger er 15% rabatt just nu 🌤 ” 

Bildbeskrivning 

Inlägget är en bildkarusell som inkluderar två bilder. Den första bilden föreställer influeraren 
som sträcker ut tanrevel-maskinen mot kameran. Samtidigt tittar hon nedåt och ler. Hon ser 
brunbränd och nöjd ut. Hon har en stor röd blomma bakom örat och hon är klädd i bikinis. 
Den andra bilden föreställer enbart tanrevel-maskinen som verkar ligga på ett bord. På bordet 
finns ett bordsunderlägg gjort av strå och produkten ligger där bredvid den röda blomman – 
som tidigare fanns i influerarens hår. Bilden är tagen på nära håll. 

I detta exempel spelar identifieringen med följarna stor roll. Först kommer jag att notera 

denna identifierande faktor och därefter diskutera hur problemlösning, som är typiskt för 

reklamgenren, visar sig i detta inlägg. Därefter lyfter jag upp pathosargumentet och till sist 

diskuteras bildens retorik och hur viktigt det är, speciellt på sociala medier, att bilden fångar 

följarens uppmärksamhet. 
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Tabell 6

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

SKÖNHET Tan Revel
Erfarenhet: "Jag har svårt 
att bli brun av den riktiga 

solen…”

”… så istället för att 
pressa massa timmar i 

solen bättrar jag smidigt 
på med tanrevel…”

”Tar bara 2 minuter, så 
smidigt!”

”Jag packade självklart 
ner min @tanrevel på 

resan”

”… så istället för att pressa 
massa timmar i solen 

bättrar jag smidigt på med 
tanrevel…”

https://www.instagram.com/p/BjplmigDgV-/


I det här inlägget använder sig influeraren av ethosargument som syftar till hennes 

erfarenheter av att bli solbränd: ”Jag har svårt att bli brun av den riktiga solen…”. Hon hävdar 

att hon har svårt att bli brun i solen, vilket i sig redan kan fungera som en identifikationsfaktor 

för en stor del av följarna. Reklamen strävar alltid till att skapa ett problem, varefter lösningen 

presenteras (Hedlund & Johannesson 1993 s. 7–8) och i det här inlägget blir detta ganska 

tydligt. Problemet utgörs av att ha svårt att bli brun i solen, vilket i och för sig förutsätter att 

man överhuvudtaget vill bli brun i solen. I detta fall räknas det som en självklarhet att alla vill 

bli bruna, vilket delvis kan ha att göra med att influeraren känner sin målgrupp väl och därför 

är medveten om att den består av många unga kvinnor och även tonåringar där det är trendigt 

att vara solkysst (se Statistiska centralbyrån 2009 s. 40 för statistik av hur försäljning av brun 

utan sol-produkter ökat i Sverige). Utifrån detta exempel verkar det inte vara avgörande i 

vilken ordning problemet och lösningen presenteras, eftersom influeraren i detta fall 

presenterar lösningen först då hon skriver att hon packade ner sin Tan revel med på resan. 

Först efter detta berättar hon vidare om problemet och efter det ges lösningen en gång till: en 

rabattkod som ger följarna möjlighet att köpa produkten till ett lägre pris. 

Pathos ligger inte i så stort fokus i detta inlägg men det finns ett citat som kan tolkas som 

pathosargument och det är då influeraren beskriver processen som krävs för att bli brun: ”…

istället för att pressa massa timmar i solen bättrar jag smidigt på med tanrevel…”. Följaren 

kan identifiera sig med obehagliga känslor då man ligger i den stekheta solen och svettas och 

samtidigt bli övertygad om att det är ett problem som bör tas itu med. Följaren ges här ett val i 

problemlösningsprocessen: ligga flera timmar i solen och slösa dyrbar tid eller investera i Tan 

Revel och bli naturligt och smärtfritt brunbränd på 2 minuter. Vägen till konsumtion bereds i 

fyra faser: 1) presentation av lösning på problemet, 2) presentation av problemet, 3) 

valmöjlighet och 4) rabattkod för att slutföra köpet. Då följaren navigeras genom denna rutt 

använder sig influeraren smidigt av både ethos-, pathos- och logosargument. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en huvudsaklig iakttagelse om bildens retorik. Mral & 

Larsson (2004 s. 82) lyfter upp något som de kallar för ”bläddra-förbi-risken”. Detta är mer 

än relevant då det gäller sociala medier eftersom bläddringstakten, eller det så kallade 

skrollandet, är så mycket snabbare än då man bläddrar i en dagstidning eller till och med byter 

kanaler på tv:n. Med hjälp av starka färger och former kan man få kunden att stanna upp och 

bli intresserad och i denna bild kan man urskilja den röda blomman som en stark färg, men 
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det är ingalunda den som får följaren att stanna upp. Det som får följaren att stanna upp och 

möjligtvis intressera sig för reklamen är bikinikroppen. Enligt Jones & Stanaland (1998 s. 

33ff.) väcker nakenhet uppmärksamhet både hos män och kvinnor. Trots detta kan man inte 

säga att nakenhet i sig höjer försäljningen, men nakenhet väcker ändå olika slags känslor hos 

publiken. Med andra ord kan man fundera på om bildens retorik i detta fall faktiskt berör 

pathos mer än själva texten gör, eftersom nakenhet och kroppar väcker känslor hos alla 

människor och inlägget blir pathostungt på grund av denna aspekt av bildens retorik. 

5.3 Mode 

Till kategorin mode har jag valt inlägg vars huvudprodukt som marknadsförs är en produkt 

som på ett eller annat sätt tangerar mode i dess betydelse ”populär företeelse vid viss tidpunkt 

eller under visst tidsskede om uppfattning, sysselsättning etc.” (Mode: Svenska Akademiens 

ordbok). Jag diskuterar tre inlägg i närmare detalj och har alltså enbart inte begränsat mig till 

kläder utan även valt ett inlägg som marknadsför smycken. De andra två inläggen 

marknadsför webbutiker som säljer kläder av olika slag, Ellos och I can I will, varav den 

senare säljer enbart sportkläder. I exempel 7 gör inlägget reklam för smycken från Pandora. 

Exempel 7. Pandora 

• Produkt: Pandora-smycken 
• Publicerat: 21.7.2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/CRl37BytThz/ (hämtad 15.2.2022) 

”Betald reklam för @theofficialpandora ✨  Jag har alltid älskat mycket smycken, för då 

spelar det ingen roll vad jag har på mig. Känner mig ändå piffig och snygg 🥰  
@theofficialpondora [sic.] har så mycket fint, allt från armband, ringar och även örhängen. 
Varje smycke känns lyxigt och stilrent. Älskar att blanda silver, rose och guld! 
#pandorascandinavia” 

Bildbeskrivning 

Bilden är tagen på nära håll och detaljerna i bilden, som smycken och välvårdade naglar, är 
väldigt synliga. Influeraren bär en ljusblå långärmad blus som nästintill matchar med den 
ljusblåa himlen som syns i bakgrunden. Även gröna träd och en grön gräsmatta syns i 
bakgrunden – det är helt tydligt sommar. Influeraren håller sina händer synliga, med högra 
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handen som om hon stryker håret bakom örat och vänstra som stöder den andra handen 
genom att hålla den vilande på högra handens armbåge. Blicken är fokuserad åt sidan och ett 
litet leende kan urskiljas. Smyckena är ändå i huvudfokus på grund av händernas placering; 
hon bär ringar på fingrarna på båda händerna, armband på båda handlederna och flera ringar i 
öronen. 

I detta inlägg finns det mest pathosargument (se tabell 7) och influeraren betonar med dess 

hjälp hennes egen användning av produkten. Jag lyfter upp dessa pathosargument eftersom de 

har en stor betydelse för influerarens sätt att övertyga följarna. Influeraren påpekar att hon ”…

alltid har älskar smycken för då spelar det ingen roll vad jag har på mig.” vilket kan tolkas 

som både ethos- och pathosargument. Kring pathosargumenten för jag en diskussion om hur 

för mycket eller överdrivna pathosargument kan uppfattas av följarna. 

Influeraren betonar starkt i detta inlägg att hon själv använder sig av smycken och på så sätt 

lyfts hennes personliga relation till produkten fram. Detta är i och för sig en given faktor för 

att influerarmarknadsföring ska fungera; att den är autentisk och att influerarens profil 

matchar med varumärkets profil (Halonen 2019 s. 41). Om influeraren samarbetar med ett 

varumärke som inte till exempel delar samma värdegrund eller vars produkter hon helt enkelt 

inte gillar så finns risken att denna dåliga ”brand match” (Halonen 2019 s. 41) blir avslöjad av 

följarna och därmed sjunker influerarens ethos. Det är alltså en förutsättning att influeraren 

själv gillar produkten och använder sig av produkten för att hon ska kunna nå ut till sina 

följare med budskapet om att produkten är bra och värd sitt pris och därför värd att köpas. 
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Tabell 7

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MODE Pandora

Erfarenhet: ”Jag har alltid 
älskat smycken för då 

spelar det ingen roll vad 
jag har på mig.”

”Jag har alltid älskat 
mycket smycken…”

”@theofficialpondora har 
så mycket fint, allt från 

armband, ringar och även 
örhängen.”

”Älskar att blanda silver, 
rose och guld!”

”Känner mig ändå piffig 
och snygg”

”Varje smycke känns 
lyxigt och stilrent.”



Trots att detta band av förtroende och ärlighet mellan influeraren och hennes publik räknas 

som en förutsättning kan man urskilja att influeraren betonar sin personliga relation till 

produkten genom att lyfta fram sina känslor för produkten. Ord som ”älska” och ”känna” 

används flitigt och skapar på så sätt en känsla av att influeraren genuint bryr sig om produkten 

och därmed framstår reklamen som mer trovärdig och personlig. 

Vad gäller pathosargumenten och samtidigt ethosargumentet betonar influeraren att: ”jag har 

alltid älskat mycket smycken…”. Här finns en viktig faktor som gör att detta påstående kan 

anses bidra till att lyfta influerarens trovärdighet gentemot produkten i ett övertygande syfte. 

Den första faktorn är att hon använder sig av adverbet ”alltid”. Ordet i sig kan verka 

överdrivet och få följaren att fundera över påståendets trovärdighet eftersom adverb som alltid 

och aldrig är definitiva och kan ge varningssignaler om att influeraren kanske ändå inte alltid, 

i dess bokstavliga bemärkelse, har älskat smycken. Det här kan få följaren att uppfatta detta 

slags påståenden som överdrivna och icke verklighetstrogna, vilket kan problematisera hur 

följare tar till sig reklamen. 

Halonen (2019 s. 56) menar att reklamen måste smälta in i influerarens vardagsliv så att man 

inte ens kan urskilja om inlägget är reklam eller inte i jämförelse med influerarens andra, 

icke-kommersiella inlägg. Hon förklarar vidare att om reklaminlägget inte smälter in i 

influerarens tema leder det till att reklamen blir oäkta och påklistrad, och då kan följarna 

urskilja att orden kommer från företaget vars produkter blir marknadsförda – och inte från 

influeraren (Halonen 2019 s. 56). 

Trots risken att definitiva ord som alltid och aldrig kan uppfattas som opålitliga kan de även 

fungera tvärtom och bidra till att influerarens egen historia stärks, trots att det är frågan om 

reklam. Följarna kan på så sätt få en inblick i influerarens liv och för dem kan det kännas som 

om influeraren delar med sig av sin personliga historia samtidigt som influeraren förklarar 

varför det är naturligt för henne att samarbeta med ett företag som tillverkar smycken – för att 

hon alltid har älskat smycken. 

I exempel 8 gör inlägget reklam för den webbaserade klädbutiken I Can I Will (ICIW).  
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Exempel 8. ICIW 

• Produkt: I Can I Will -träningskläder 
• Publicerat: 14.3. 2021 
• Länk: https://www.instagram.com/p/CMaMqk9hIRv/  (hämtad 7.3.2022) 

”Varför tränar du? 🥰  Jag tränar och rör på kroppen för jag har bara en och den förtjänar att må bra 

🙏  Den ska trots allt vara med mig hela livet.. Just nu får ni hela 25% rabatt hos @icaniwill med 

koden ALEXANDRA25 🔥 ” 

Bildbeskrivning 

Bilden är en bildkarusell med två mycket liknande bilder. På den andra bilden poserar 
influeraren med vikten på ena sidan höften och håller handen på andra sida av höften. 
Samtidigt tittar hon in i kameran. På den första bilden tittar hon uppåt och åt sidan och 
händerna hänger avslappnat på sidorna. Hon är klädd i svarta åtsittande shorts och en kort, 
svart, långärmad skjorta med dragkedja. Hennes hår är utsläppt. Miljön liknar en 
parkeringshall, med gråa betongväggar och brunt, skrovligt betonggolv. 

I detta inlägg dominerar pathosargumenten och influeraren betonar motionens roll och en 

hälsosam livsstil. Jag börjar med att lyfta upp bildens retorik och diskuterar vidare hurdana 

argument som kunde varit naturliga att ha med då man marknadsför sportkläder. Därefter 

diskuterar jag sambandet mellan bildens och textens retorik. 

Bildens retorik är i detta inlägg inte så stark. De gråa betongväggarna och den skrovliga 

miljön överlag erbjuder inte någonting specifikt åt följaren men möjligtvis får den 

intetsägande miljön kläderna att urskilja sig bättre. Eftersom det är fråga om en reklam för 

sportkläder vill jag börja med att iaktta att det inte finns några logosargument som kunde ge 

den potentiella konsumenten mer information om kläderna. Frågor om material, storlek eller 
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Tabell 8

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MODE ICIW
”Jag tränar och rör på 

kroppen för jag har bara 
en…”

”… och den förtjänar att 
må bra. Den ska trots allt 
vara med mig hela livet”

https://www.instagram.com/p/CMaMqk9hIRv/


hållbarhet kunde vara relevanta men inget av dessa nämns i inlägget. Det är tydligt att 

influeraren inte försöker sälja med logosargument men i stället satsar på att väcka följarnas 

känslor genom att ta till sig ett större ämne, nämligen motionens roll i en hälsosam livsstil. 

Här finns inget samband mellan bildens retorik och textens retorik annat än att influeraren bär 

de kläder som hon marknadsför, vilket är en självklarhet. Eftersom texten är väldigt 

pathostung, influeraren berör bland annat frågor om existentialism och filosofi genom att 

ställa frågan ”varför tränar du?” i samband med betoningen på att människan bara har en 

kropp och ett liv, så kunde man tänka sig att bilden skulle spegla dessa känslor som betonar 

motionens relevans genom livet. I stället är bilden mycket tom om man jämför bildens 

budskap och textens budskap. Detta skapar en tydlig konflikt mellan bildens retorik och 

textens retorik. 

Vidare är det möjligt att fundera över vilka retoriska medel som egentligen påverkar följaren i 

bilden. Faktum är att bildens retorik saknar de retoriska medel som finns i bildtexten, det vill 

säga pathos, och man bör även notera textens korthet: vore inte ett budskap om motionens 

centrala roll för en hälsosam individ värd att få mer textutrymme? Det är återigen svårt och 

inte nödvändigt att spekulera i orsakerna till varför pathosargumenten är korta men det som 

går att beakta är att reklamens budskap ter sig ytligt på grund av de kortfattade argumenten.  

I exempel 9 gör inlägget reklam för den webbaserade klädbutiken Ellos. 

Exempel 9. Ellos 

• Produkt: Ellos kläder 
• Publicerat: 21.8.2018 
• Länk: https://www.instagram.com/p/BmvslIPHfhk/ (hämtad 7.3.2022) 

”När jag och Sascha testar kläder på kontoret är vi alltid på jakt efter två saker. Tidlösa och 
klassiska plagg. Många av de plagg jag använder har bra kvalité och kan lätt bli ganska dyra. 
Därför har vi letat efter kläder som har en lägre prisklass men som ändå har samma look och 
lätta att kombinera med resten av garderoben. Därför är jag väldigt glad över mitt samarbete 
med Ellos 👘 ” 
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Bildbeskrivning 

Bilden är en bildkarusell. Den första bilden är mer detaljerad, där syns övre delen av en 
ljusbrun jacka. Influeraren håller på att knyta jackan och man kan se hennes händer som håller 
i bältet som knyts fast. Den andra bilden är som om den vore utzoomad från samma situation, 
det vill säga när hon knyter fast jackan. I denna bild blir hela influeraren synlig och man ser 
även bakgrunden, som liknar en hotellingång eller något liknande. Influeraren befinner sig 
alltså i stadsmiljö. Hon har inte ögonkontakt med kameran, utan tittar åt sidan samtidigt som 
hon ler brett. Hennes kappa är lång, ungefär till knähöjd och den ser pressad ut. 

I tabell 9 finns flera ethos- och logosargument, men enbart ett direkt pathosargument. Jag 

diskuterar först logosargumenten och hur de även syns i bilden. Till sist tar jag upp 

pathosargumentet och förkarar hur det kan tolkas stärka influerarens ethos. 

I exempel 9 ingår logosargument om kläderna. Kläderna beskrivs med adjektiv som ”tidlösa” 

och ”klassiska”, vilket också kan urskiljas ur bildens retorik. Kläderna, med jackan i 

huvudfokus, är faktiskt av mer klassisk modell, jämfört med exempelvis en munkjacka. Det 

intressanta i det andra logosargumentet berör priset. Inte heller i detta inlägg sägs det direkt 

vad kläderna kostar, men priset kommenteras ändå genom att vidare jämföras med andra 

kläders pris. Influeraren skriver ”Många av de plagg jag använder har bra kvalité och kan lätt 

bli ganska dyra.” och fortsätter därefter med att konstatera ”Därför har vi letat efter kläder 

som har en lägre prisklass men som ändå har samma look…”. Dessa logosargument blir alltså 

väl bäddade för och de har sin roll både i influerarens profil och i hennes bakgrund. 

Influeraren bygger sin egen berättelse kring varumärket vars uppgift än en gång är att stärka 

influerarens ethos. Här finns inget som indikerar att inlägget är ett samarbete, förutom sista 

pathosargumentet ”därför är jag väldigt glad över mitt samarbete med Ellos.” 
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Tabell 9

KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MODE Ellos ”När jag och Sascha testar 
kläder på kontoret…”

”Därför är jag väldigt 
glad över mitt samarbete 

med Ellos”

”Tidlösa och klassiska 
plagg”

”Därför har vi letat efter 
kläder som har en lägre 

prisklass…”

”Många av de plagg jag 
använder har bra kvalité 
och kan lätt bli ganska 

dyra.”



Ethosargumenten används i detta inlägg för att bygga upp influerarens berättelse. Dessa 

ethosargument som ”När jag och Sascha testar kläder på kontoret…” och ”Därför har vi letat 

efter kläder som har en lägre prisklass…” ökar autenticiteten i influerarens berättelse eftersom 

hon delar med sig av sin vardag. Dessa ethosargument får hela inlägget att smälta in ännu 

bättre i influerarens profil och helheten blir väldigt naturlig och inte alls påklistrad eller 

reklam-aktig. 

Både logos- och ethosargumenten bidrar till influerarens trovärdighet eftersom de stärker 

hennes egna upplevelser om produkten. I logosargumenten finns även aspekten av 

identifikation. Följarna kan alternativt identifiera sig med att kläder som är av hög kvalitet 

oftast kostar mycket och det kan hända att de har varit med om en liknande situation. I detta 

fall finns det ingen rabattkod som kan hjälpa att slutföra köpet men i stället avslutas texten 

med ”Därför är jag väldigt glad över mitt samarbete med Ellos”. Detta är ett pathosargument 

eftersom pathosargumenten inte alltid behöver väcka känslor hos målgruppen utan även kan 

beskriva talarens känslor (Lindqvist 2016 s. 83). Att influeraren beskriver sig som genuint 

glad över samarbetet är även ett argument som har bäddats för eftersom det tidigare i texten 

nämnts flera fördelar med Ellos kläder, såsom att de är ”tidlösa”, ”klassiska” och av ”lägre 

prisklass”. Med denna bakgrund kan pathosargumentet uppfattas som autentiskt. 
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6 Sammanfattande diskussion 

I denna avhandling har jag undersökt ethos, pathos och logosargument i Instagram-inlägg 

gjorda av svenska influerare och till följande presenterar jag de resultat som går att urskilja. 

Utifrån den undersökning som har presenterats i denna avhandling är det klart att det som är 

av betydelse eller intressant vad gäller retoriska medel i Instagram-inlägg inte egentligen är 

att räkna hur många pathos-, logos- eller ethosargument som influeraren använt utan att iaktta 

hur alla dessa argument är relevanta för reklaminlägg på Instagram. Samtidigt kan man 

försöka se mönster i de kategorier jag utgått ifrån, men det är även viktigt att förstå hur 

diverse faktorer, som t.ex. kampanjdirektiv, påverkar kampanjerna, utan att jag som forskare i 

varje fall kan vara medveten om detta.  

Utifrån analysen kan man dra vissa slutsatser samtidigt som det uppkommit fler frågor än jag 

hade i början av processen. Först vill jag diskutera de problem jag stötte på i min forskning 

och efter det nämna några slutsatser som man kan dra av en retorisk analys av detta slag. Till 

att börja med var den begreppsliga komplexiteten som definierades och diskuterades i 

inramningen inte så enkel att argumentera mot som jag hade tänkt mig. Den begreppsliga 

komplexiteten påverkade analysen i högsta grad. Eftersom det till en början var utmanande att 

definiera ethos, pathos och logos på grund av flera teoretikers och olika tiders varierande 

definitioner blev det även en utmaning att dra gränserna enligt de definitioner som jag använt 

mig av i denna text. Fler utmaningar uppstod i den egentliga analysen då jag konkret skulle 

bestämma om ett argument var ethos-, pathos- eller logosstarkt. Argumenten befann sig ofta 

på gränserna mellan de olika retoriska medlen. 

Inläggens indelning i olika kategorier hjälpte till att strukturera analysen och fungerade som 

stöttande pelare för hela analysen. Utifrån analysen är det inte möjligt att urskilja några stora 

skillnader mellan kategorierna gällande de retoriska medlen. Den mest märkbara skillnaden i 

användningen av retoriska medel syns i kategorin skönhet där att alla tre inlägg hade rikligt av 

logosargument. Detta resultat kan dock vara påverkat av bland annat influerarens stil eller 

reklamkampanjens direktiv, vilket gör det svårt att säga varför just inläggen i 

skönhetskategorin är de mest logosstarka. I modekategorin är det möjligt att urskilja en aning 

mer pathosargument medan det i matkategorin finns mycket jämnt av alla tre argument. 
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En annan iakttagelse som jag gjorde har att göra med ethosargument. I flera av exemplen 

verkar influerarna använda sig av ethos-, pathos- och logosargumenten för ett huvudsakligt 

syfte: att stärka sitt eget ethos. De är högst antagligen medvetna om att ett starkt ethos 

förbinder dem med sina följare vilket resulterar i att följarna även tar till sig och faktiskt tror 

på influerarens budskap. Sociala medier är mycket likt en medeltida marknad vilket även 

Mral & Larsson (2004) påpekar. Där måste man överrösta alla de andra som tävlar om 

kundernas uppmärksamhet. Enda skillnaden är egentligen att under en medeltida marknad 

behövde de som sålde troligtvis inte bry sig om hurdana kläder de hade och hurdant ethos de 

avspeglade, medan det nu tycks handla mer om personen som står i Instagram-ståndet och 

ropar ”kom och köp!”. Influerarens ethos är åtminstone lika viktigt som produktens och 

inläggets ethos då det kommer till att övertyga konsumenten, oberoende av vad som säljs och 

till vilken kategori produkten hör. Enligt Aristoteles teorier om ethos borde dock själva 

innehållet vara viktigare än personen (Aristoteles I.ii.1356a) och i så fall skulle det betyda att 

influerarens ethos inte borde väga mer än inläggets innehåll. Det här är ändå något som bör 

nyanseras eftersom kontexten påverkar hur vi människor tar emot budskap och därför blir 

budskapen lätt påverkade av olika yttre faktorer, som prestige eller titel (se Harakka & Eronen 

2017 s. 25). 

Det finns mycket forskning om sociala medier och intresset tycks inte vara på väg att 

försvinna, snarare tvärtom och därtill riktas intresset för sociala medier även mot reklam och 

hur konsumenter mottar reklam och som motvikt vilket ansvar influerarna bär när det kommer 

till reklam och påverkan på följare som ges rollen som konsumenter. Den rollen är svår att ta 

av sig eftersom sociala medier fungerar som en marknadsföringsplattform som aldrig vilar. Så 

länge som den bygger på interaktion mellan konsumerande följare, influerare och företag är 

detta ett fält som det är viktigt att forska i.  
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KATEGORI PRODUKT ETHOS PATHOS LOGOS

MAT Alpro Soya
Erfarenhet: Influeraren följer 

själv en växtbaserad diet och är 
öppen om det.

”Nytt år nya vanor” ”En bra och enkel grej”

”Utmanar er att testa äta mer 
veggo kost”

MAT Hello Fresh Sverige ”Tillbaka till rutinerna!”
”Att inte hinna laga god och 

nyttig mat är ingen ursäkt 
längre…”

”Du kan välja på 18 recept 
varje vecka!”

”Tillbaka till rutinerna” ”…förmåttade recept…”

”ALEXANDRASMIDDAG” ”ALEXANDRASMIDDAG” ”ALEXANDRASMIDDAG”

MAT Arla laktosfri yoghurt Erfarenhet: ”Jag missar aldrig 
att äta frukost!”

”Jag missar aldrig att äta 
frukost!” ”Reklam för @arlalaktosfri”

Erfarenhet: ”När det ska gå fort 
äter jag gärna Arla…” ”Gott och enkelt”

SKÖNHET Mandy Skin
Erfarenhet: Testat IPL tidigare 

på salong men var för 
tidskrävande.

”Vill du slippa att raka benen är 
denna perfekt!”

”Den beräknade livslängden på 
din @mandyskin är tio år då 
den har ca 300 000 blixtar.”

”…det är ett pulserande plus 
[sic.] som tar död på 

hårsäckarna”

SKÖNHET Löwengrip Erfarenhet: ”Ni som har testat 
denna vet…” ”Vill du testa..” ”Effektiv antiperspirant”

”Doftar helt underbart av 
verbenablomma och…”

”Innehåller mjukgörande 
mandelolja och…”

SKÖNHET Tan Revel Erfarenhet: "Jag har svårt att bli 
brun av den riktiga solen…”

”… så istället för att pressa 
massa timmar i solen bättrar jag 

smidigt på med tanrevel…”

”Tar bara 2 minuter, så 
smidigt!”

”Jag packade självklart ner min 
@tanrevel på resan”

”… så istället för att pressa 
massa timmar i solen bättrar jag 

smidigt på med tanrevel…”

MODE Pandora
Erfarenhet: ”Jag har alltid 

älskat smycken för då spelar 
det ingen roll vad jag har på 

mig.”

”Jag har alltid älskat mycket 
smycken…”

”@theofficialpondora har så 
mycket fint, allt från armband, 

ringar och även örhängen.”

”Älskar att blanda silver, rose 
och guld!”

”Känner mig ändå piffig och 
snygg”

”Varje smycke känns lyxigt och 
stilrent.”

MODE ICIW träningskläder ”Jag tränar och rör på kroppen 
för jag har bara en…”

”… och den förtjänar att må 
bra. Den ska trots allt vara med 

mig hela livet”

MODE Ellos kläder ”När jag och Sascha testar 
kläder på kontoret…”

”Därför är jag väldigt glad över 
mitt samarbete med Ellos” ”Tidlösa och klassiska plagg”

”Därför har vi letat efter kläder 
som har en lägre prisklass…”

”Många av de plagg jag 
använder har bra kvalité och 

kan lätt bli ganska dyra.”
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