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Abstract 

Female influencers have during the last years reached great success on social media, they are 

popular and influential with a lot of followers who they have a close bond with. Therefore, 

they are frequently used as a third part of corporate marketing strategies. The content on 

social media have however been criticised for only presenting an edited and happy picture of 

life. Thereby, the purpose of this study was to analyse the five biggest influencers in Sweden 

and their self-representation concerning happiness on Instagram. More specifically to study 

how happiness is constructed discursively. The study was based on posts published during 

2018 and was conducted through a discourse analysis inspired by Laclau and Mouffe, 

focusing on happiness as an empty signifier. The theoretical starting point of this essay was 

based on Ahmed´s (2010) argumentations about happiness, Gill´s (2007) understanding of 

postfeminism and Hochschild´s (2003) comprehension of feelings as a part of labour. The 

results showed that happiness was both expressed as a process and as a state of mind, where 

happiness either could be reached through change and improvement or by loving yourself just 

the way you are. The results also showed that happiness was used as a tool within their self-

representation in order to market products and services. Furthermore, their relationships were 

constructed as an ideal for a happy life. Finally, setbacks and problems were expressed as an 

opportunity to grow and learn in order to experience greater happiness in the future.  

 

Key words: influencers, self-representation, happiness, instagram and social media 

 

English title: The happy life on Instagram – a discourse analysis of how influencers construct 

happiness 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har influencers ökat i popularitet och blivit en allt större del av 

människors liv. Det som är utmärkande för influencerbranschen är att kvinnorna dominerar, 

de är både flest i antal och har mest följare samt uppnår de största framgångarna 

(Kumpumäki, 2019). Deras framgång på sociala medier har även inneburit karriärmöjligheter 

som exempelvis att starta företag, publicera böcker, medverka i TV-program och skapa 

klädkollektioner tillsammans med etablerade klädföretag (Hörnfeldt, 2018). De kvinnliga 

influencerna är populärast inom genrer för mode, skönhet, fitness, livsstil och resor. 

Influencers finns närvarande på de flesta sociala medier, men instagram beskrivs som deras 

”hem” eftersom det är deras största plattform och där de är mest aktiva (Kumpumäki, 2019). 

Enligt nationalencyklopedin definieras influencer som ”en person som aktivt försöker påverka 

sin omgivning, främst via sociala medier och huvudsakligen i syfte att styra 

konsumtionsattityder och köpbeteenden” (Nationalencyklopedin, 2019). Vidare beskrivs, att 

en influencer oftast är en tredje part av ett företags marknadsföringsstrategi genom att 

rekommendera och använda företagets produkter och tjänster. Denna typ av strategi är 

effektiv eftersom influencers byggt upp en relation med sina följare och därmed anses 

marknadsföringen som trovärdig. De fungerar som en bro mellan företag och kund. 

Relationen ger även influencers ett stort inflytande över sina följare eftersom de betraktas som 

en förebild, någon att identifiera sig med (Lövheim, 2011:13–14). Influencers inflytande är 

något som också uppmärksammats i media. En artikel från Svenska Dagbladet poängterar att 

deras påverkan är omfattande i alltifrån vart vi ska resa, vad vi ska äta och hur vi ska leva våra 

liv. De ideal och budskap som influencers förmedlar i sociala medier, påverkar oss lika starkt 

som någon i vår vänskapskrets (Johansson, 2017).  

 

Sociala medier har i samhällsdebatten kritiserats för att visa upp en allt för orealistisk bild av 

verkligheten. I en debattartikel i Expressen är författaren kritisk till den bild som visas upp på 

sociala medier. Här lyfts särskilt fram hur individer själva presenterar lycka och perfektion i 

varje bild, vilket ger en illusion av det goda livet. Där andra människor framstår som 

lyckligare än en själv, vilket inte stämmer överens med verkligheten (Lindskog, 2016). The 

Guardian lyfter en problematik med denna självrepresentation. Författaren menar att 

strävandet efter att visa upp ett perfekt och lyckligt liv på Instagram har bidragit till en mer 

tävlingsinriktad plattform, där folk arrangerar och retuscherar sina bilder för att framstå så bra 

som möjligt (Hern, 2018). I och med detta ökar även jämförelsen med andra personer och 
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deras liv, där jämförelsen oftast bygger på orealistiska ideal med bilder som är noga planerade 

och utvalda. Jämförelsen bidrar även till en ökad avundsjuka och sämre mående (Sarner, 

2018). Detta styrks även av tidigare forskning som visar på att sociala medier uppmuntrar folk 

att jämföra sig samt att exponering för lyckliga ideal, vilket har en negativ påverkan på 

individers psykiska hälsa (Steers, Wickham & Acitelli, 2014). Sammantaget, har sociala 

medier kritiserats för att upprätthålla orealistiska lyckliga ideal och därmed blir influencers 

relevanta att studera i relation till lycka eftersom de når ut till en bred massa och har stort 

inflytande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera Sveriges fem största influencers självrepresentation i 

förhållande till lycka på Instagram. Mer specifikt handlar det om att undersöka hur lycka 

konstrueras diskursivt. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar:  

• Hur uttrycks lycka i text och bild? 

• Vilka ideal och budskap förmedlas i relation till lycka? 

• Hur används lycka som en del av influencers självrepresenterande praktiker? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Influencers är ett relativt nytt fenomen och därmed är forskningen om dem som specifik 

grupp ännu inte så omfattande. En hel del forskning har däremot gjorts på modebloggare, 

vilket har många likheter med influencers och därmed blir den forskningen relevant i denna 

studie. Mycket av den tidigare forskningen som presenteras i detta avsnitt har använt sig av 

intervjuer med modebloggare och innehållsanalyser som beskriver de praktiker som tillämpas 

och vilket typ av innehåll som produceras. Denna forskningskontext kommer i denna studie 

beskrivas för att få en bättre förståelse för influencers arbetssätt och för att senare kunna ställa 

denna tidigare forskning i relation till förmedlandet av lycka. Först presenteras ett avsnitt som 

beskriver hur modebloggandet har utvecklats för att ge en bakgrund av de förändringar som 

har skett. Därefter presenteras tre avsnitt det glamorösa livet, autenticitet som strategi och det 

individuella projektet. Dessa beskriver olika aspekter av praktiker och innehåll som tillämpas 

av modebloggare och influencers på sociala medier. 

 

2.1 Modebloggandets utveckling 

Under 2000-talet ökade allmänhetens intresse för bloggare och den mest framgångsrikaste 

gruppen var de så kallade modebloggarna. Dessa bestod framförallt av unga kvinnor som 
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bloggade om traditionellt feminina teman som skönhet, mode och shopping samt delade med 

sig av sina privata liv (Petersson McIntyre, 2017:38). Modebloggandet började i form av 

längre textskrivna och reflekterande inlägg om mode, i syfte att diskutera och inspirera. Det 

var ett utbyte mellan olika personliga klädstilar där kläderna var ett individuellt uttryck 

snarare än att följa de rådande modetrenderna. Vidare, var bloggandet från början en 

plattform utanför modeindustrins inverkan, men runt 2010-talet började förhållandet mellan 

modebloggarna och modeindustrin växa sig allt starkare. Modebloggarna blev en integrerad 

del av modeföretagens kampanjer och klädstilarna blev en produkt som allt mer efterliknade 

de stora modeföretagens uttryck. Sammantaget, skapades en allt mer ensidig bild av mode 

(Findlay, 2015). Brown (2015:30–31) argumenterar för att samtiden präglas av en nyliberal 

ideologi, vilket innefattar att individer interpelleras att tänka och agera utifrån en 

marknadslogik i alla aspekter, även där pengar inte traditionellt har varit närvarande. 

Exempelvis, påverkar denna marknadslogik de uttryck som görs gällande valmöjligheter och 

livsstil. Liknande resonemang förs av Hänninen (2015:55) som menar att marknadslogiken 

även spridit sig till sociala medier, där bloggandet har utvecklats från att ha varit en hobby 

med ett innehåll likt en öppen dagbok, till ett heltidsjobb med innehåll mer styrt mot 

marknadsföring och reklam. I likhet med dessa beskrivningar betraktar jag förhållandet 

mellan marknaden och modebloggares uttryck som viktigt för att förstå hur lycka konstrueras 

bland influencers.  

 

I artikeln self-branding, micro-celebrity and the rise of social media influencers beskriver 

författarna att personlig marknadsföring har blivit en stor del av sociala medier eftersom det 

har blivit ett koncept för att nå popularitet och kändisskap. Individer bygger alltså upp en 

identitet i form av ett personligt varumärke som därefter praktiseras genom 

självrepresentation (Khamis, Ang & Welling, 2016:193–194). Att bygga upp ett personligt 

varumärke innefattar självrepresenterade praktiker såsom att skapa sig en profil, avslöja 

personlig information och bygga en nära relation med sina följare. När ett personligt 

varumärke är etablerat blir det möjligt att i det namnet sälja produkter och tjänster. Detta för 

att det har skapats en relation mellan personen bakom det personliga varumärket och 

publiken, ett band som gör att kunder har förtroende för det som marknadsförs och därmed 

har en tendens att bli väldigt lojala och trogna kunder (Khamis, Ang & Welling, 2016:191–

192). Forskning har även visat på att företag väljer influencer med omsorg som kan 

representera deras varumärke och värderingar (Duffy & Hund, 2015:6–7). Genom att använda 

sig av influencers blir produkter från olika företag en del av influencers självrepresentation 
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och produkten blir en självklar del av bloggarnas liv (Khamis, Ang & Welling, 2016:200–

201). Att bygga sitt personliga varumärke handlar också om att framställa sig själv på ett sätt 

som intresserar en publik, vilket innebär en anpassning utifrån efterfrågan. Denna typ av 

självrepresentation handlar om att förmedla en bild av sig själv på det sättet som en vill 

uppfattas (Khamis, Ang & Welling, 2016:195). Självrepresentation som en del av det 

personliga varumärket blir därför en viktig komponent att analysera i relation till hur lycka 

används och uttrycks av influencers. 

 

2.2 Det glamorösa livet  

Senft (2013) nämner att sociala medier har öppnat upp för en helt ny typ av kändisskap och 

benämner detta som ett mikrokändisskap, vilket innebär att en uppnår popularitet genom 

självrepresenterande praktiker. Marwick (2015) har även uppmärksammat detta och förklarar, 

för att nå framgång på sociala medier bör en person leva ett tillräckligt spännande och 

inspirerande liv för att allmänheten i sin tur ska vilja ta del av det. Det som skildras på 

instagram, följer vad som tidigare associerats med traditionellt kändisskap det vill säga ett 

levnadssätt innehållandes prylar och upplevelser associerat till lyx och rikedom (Marwick, 

2015:138–139). Annan forskning styrker även detta, men lyfter också fram en 

konsumtionsaspekt av det glamorösa livet som innefattar konsumtion av varor främst relaterat 

till utseendet som exempelvis kläder, smink och skönhet (Khamis, Ang & Welling, 

2016:198). Till skillnad från att betrakta det glamorösa livet som en del av ett kändisskap, blir 

det i min studie intressant att undersöka hur lycka framställs i förhållande till det glamorösa 

livet på Instagram.  

 

Instagram skiljer sig från andra plattformar på internet, exempelvis Twitter, eftersom 

publiceringen består av både bild och text (Marwick, 2015:138–139). Bilderna på Instagram 

används som reklam för jaget där bilderna inte enbart handlar om att minnas händelser utan 

främst för att visa upp något som andra ska vilja ta del av. Således väljer influencers ut bilder 

noggrant, bilderna planeras och arrangeras även för att passa det som en vill visa upp. Detta 

skapar konkurrens eftersom sociala medier uppmuntrar människor till att tävla för sociala 

fördelar som synlighet och uppmärksamhet (Marwick, 2013:5). Utifrån denna förståelse att 

bilder selektiv väljs ut, blir det således relevant att se vilka bilder som influencer publicerar 

och vilken mening de ges i relation till lycka. En problematik som lyfts fram hos 

mikrokändisar är att de själva har svårt att leva upp till det glamorösa och det goda livet som 

produceras och som förväntas av dem (Petersson McIntyre, 2017:52). Detta är även något 
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Lövheim (2011:9–10) identifierade i sin intervjustudie med modebloggare där det 

framkommer att det finns förväntningar från publiken att få frekventa uppdateringar, vilket 

personerna bakom ansett svårt att upprätthålla. Vilket dels beror på att motivationen och 

kreativiteten går i vågor, dels beror på att illusionen av det glamorösa livet kolliderar med det 

privata livet. Lövheim (2011) poängterar att detta visar hur professionellt bloggande 

förhandlas med det personliga livet utifrån tid och aktiviteter, där gränserna mellan jobb och 

fritid suddas ut och det blir svårare att avgöra vad som är vad. I likhet till detta blir denna 

aspekt intressant att studera för att se hur gränsdragning mellan jobb och fritid i förhållande 

till lycka framställs.  

 

2.3 Autenticitet som strategi 

Duffy och Hund (2015) beskriver att det glamorösa livet är till för att beundra, i kontrast till 

detta förmedlas en annan bild av modebloggarna som vanliga tjejer kan identifiera sig med. 

Detta förstås i termer av autenticitet och förmedlas genom att en delar med sig av personlig 

information och känslor till sina följare och kännetecknas som emotionella band. Tidigare 

fanns det en distans mellan kändisar och fans, vilket därmed har förändrats. Autenticiteten ses 

även som en betydande aspekt för marknadsföringstekniken av det personliga varumärket 

som syftar till att mänskliggöra sig och minska denna distans för att öka försäljningen (Duffy 

& Hund, 2015:7–8). Genz (2014:548) skriver att autenticitet i detta sammanhang länkas till 

relationsskapande och ett koncept för ekonomisk vinning. Författaren argumenterar, att ett 

autentiskt yttre kräver ett konstant arbete med att förmedla personlig information. Vidare 

förklaras att modebloggaren uppmanar följarna till en konsumerande livsstil baserat på 

personliga och ärliga råd från en trovärdig källa. Desto ärligare och öppnare kommunikation, 

som den breda massan kan identifiera sig själva med, desto bättre förutsättningar (Genz, 

2014:552–553). Hon nämner i likhet med Duffy och Hund att autenticitet innebär att en skall 

visa att trots framgången, kändisskapen och rikedomen är de fortfarande normala och vanliga 

människor (Genz, 2014:553–554). Äktheten innebär dock också ett utvärderande av vad som 

skapar ”likes” och nya följare, därmed kan äktheten iscensättas för att skapa trovärdighet för 

individen (Petersson McIntyre, 2017:47–48). Lövheim (2011:11–12) tolkar det emotionella 

bandet som en vänskap, där bloggen och läsarna knyts samman genom att bloggaren delar 

med sig av personlig information av sitt liv i form av drömmar och med- och motgångar. Den 

personliga kontakten sker genom kommunikation med läsarna genom att ställa frågor, svara 

på kommentarer och låta dem vara med och bestämma i olika beslut. Språket uppfattas här 

som personligt, uppmuntrande och känslosamt vilket stärker autenticiteten och därmed 



 

 6 

 

relationen (Lövheim, 2011:7–8). Eftersom autenticitet är en stor del av arbetssättet blir det en 

viktig aspekt att ställa i relation till min analys, för att förstå de budskap och ideal som 

förmedlas och hur lycka uttrycks.  

 

2.4 Det individuella projektet 

Duffy och Hund (2015:1) har i sin studie visat på att entreprenörskap hyllas bland 

modebloggare eftersom det erbjuder en frihet som ger kvinnor möjlighet att kombinera både 

hemarbete och karriär samt möjlighet till en ökad ekonomisk makt. Modebloggarna i studien 

valde att presentera bloggandet som deras drömyrke och att de kände en passion och drivkraft 

för yrket, snarare än att framställa bloggandet som ett måste för att få ut en lön. Liknade 

resonemang går att finna i en intervjustudie av Lövheim (2011:9–10) som poängterar att 

bloggandet beskrivs som en del av ett personligt utvecklande snarare än till för ekonomisk 

vinning. Även Hänninen (2015:64) poängterar att idealet för en bloggare är en självständig 

och hårt arbetande entreprenör, där blogginläggen skildrar utvecklingen av karriären och jaget 

som ett individuellt projekt. Petersson McIntyre (2017:46) visar på att kroppen har en central 

och viktig roll i innehållet på bloggarna. Kroppen fyller olika funktioner, men främst 

genererar de intresse från följarna och leder därmed till framgång. Projektet innefattar 

kroppsförändringar som ofta står i fokus med alltifrån styling och smink till viktförändringar. 

Trots att den digitala formen av kroppen hade kunnat användas för att uppnå 

skönhetsnormerna, genomgår även bloggarna skönhetsingrepp i verkligheten och förändrar 

den fysiska kroppen, vilket är det som läsarna är intresserade av. Denna aspekt får relevans i 

min studie utifrån vilken roll kroppen har i konstruerandet av lycka.  

 

En annan aspekt av det individuella projektet är att lycka har fått en betydande roll för den 

terapeutiska kulturen och självhjälpslitteraturen med mycket som syftar till att hjälpa 

människor att bli lyckliga. Denna litteratur bygger ofta på idéer från positiv psykologi och 

läsningar av österländska traditioner som buddism. Det har växt fram en lyckoindustri som 

både innefattar ett producerande av lycka och konsumerande av lycka (Ahmed, 2010:3). En 

analys av Mia Törnbloms självhjälpslitteratur Självkänsla nu! och Mera självkänsla! har visat 

på att en lyckligare tillvaro kan uppnås genom att ta kontrollen över sina känslor för att stärka 

sin självkänsla, där läsarna uppmuntras till att känna positiva känslor, men reglera negativa 

känslor. Känslor anses vara inre psykologiska mönster som individen har kännedom om, 

snarare än inövade tankemönster (Berg, 2011:102–104). Individer uppmuntras också att inte 

låta sig influeras av annat än det som går i linje med deras egna önskningar och drömmar 



 

 7 

 

(Berg, 2011:110–111). Slutligen kan denna självhjälpslitteratur ses som en del av en 

kapitalistisk ideologi, i form av personliga investeringar (Berg, 2011:118). I likhet med detta 

blir det intressant i min studie att undersöka hur känslor får utrymme i influencernas inlägg.  

3. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Denna studie använder sig utav tre teoretiska perspektiv. Det första perspektivet utgår ifrån 

Ahmeds (2010) diskussioner om lycka och lyckoobjekt i hennes bok The pursuit of happiness. 

Det andra perspektivet innefattas av postfeminism, med fokus på Gills (2007; 2016; 2017) 

argumentation om postfeministisk medvetenhet som analytiskt verktyg. Det sista perspektivet 

beskriver Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete, där känslor omvandlas till kapital. 

Dessa tre teoretiska perspektiv valdes för att i samverkan ge ett kompletterande verktyg till 

analysen. 

 

3.1 Lyckoteori 

Studiens syfte är att undersöka hur lycka konstrueras bland influencers och Ahmeds teori blir 

relevant eftersom hon beskriver ett omfattande teoretiskt perspektiv av lycka som socialt 

konstruerat. Hon argumenterar för att lycka innebär att vara påverkad av något, där lyckan 

kan kopplas till ett lyckoobjekt. Ett lyckoobjekt innefattar allt vi föreställer oss kommer att 

leda till lycka såsom diverse objekt och subjekt såväl som värderingar, praktiker och 

strävanden (Ahmed, 2010:29–30). Lyckoobjekten uppstår eftersom de redan finns en 

samhällelig bedömning eller utvärdering av lyckoobjektet som något bra. Utifrån dessa 

bedömningar förväntar sig människor redan på förhand att dessa lyckoobjekt kommer leda till 

lycka. Den njutning som därefter uppstår i kontakt med dessa lyckoobjekt bekräftar i sin tur 

den på förhand bestämda lyckan. Ahmed menar på att detta förklarar hur vissa lyckoobjekt 

följer med över tid, sådana lyckoobjekt beskrivs exempelvis som kärlek, bröllop och barn 

(Ahmed, 2010:21–23). I min studie kommer jag att förstå objekt, praktiker eller värderingar 

som en del av de ideal som förmedlas och hur lycka uttrycks bland influencers.  

 

Lycka har en nyckelroll i vad människor väljer att omge sig av och människor väljer 

avsiktligen att röra sig emot det som anses inge njutning (Ahmed, 2010:24). Det finns i 

samhället en stark konsensus om att lycka är något vi alla vill ha och det som får statusen som 

lyckoobjekt är också det som människor värderar som viktigt i livet. Därför tenderar 

människor att rikta in sig på samma lyckoobjekten, vilket skapar en social gemenskap. Dessa 

lyckoobjekt cirkulerar dessutom redan mellan människor och ju mer vissa lyckoobjekt 
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cirkulerar över tid desto mer värde fylls de med (Ahmed, 2010:28). Dessa värden skapas 

utifrån sociala ideal där vissa lyckoobjekt anses vara mer värdiga än andra och får en högre 

status i det som innefattas av ett lyckligt liv. Att bli lycklig beskrivs av Ahmed som att följa 

den socialt konstruerande lyckovägen innehållandes dessa värdiga lyckoobjekt, snarare än att 

hitta unika vägar. Detta skapar en social gemenskap och lycka blir en viktig komponent för att 

förstå varför sociala ideal kan vara svåra att förändra (Ahmed, 2010:38). Jag kommer i min 

analys använda mig av lyckoobjekt för att förstå det som influencers omger sig av och för att 

förstå lycka i relation till en social gemenskap och sociala ideal. Det problematiska med dessa 

lyckoobjekt är att de innehåller förväntningar som skapar en väldigt specifik bild av 

framtiden. Således utgör dessa en risk för besvikelse om lyckoobjekten inte lever upp till 

förväntningarna eller inte infinner sig alls (Ahmed, 2010:29–30). Detta blir ett relevant 

perspektiv av lycka för att förstå de delar av empirin som ger uttryck för att livet inte alltid 

blir som en förutspått. En annan aspekt av lycka som Ahmed poängterar är att löftet om lycka 

alltid är en del av framtiden, vilket innebär att en först behöver uppnå något för att bli lycklig. 

Strävan och längtan är därför viktiga komponenter och ju längre det tar för löftet om lycka att 

besannas desto starkare anses lyckan bli. Samma princip gäller även för de motgångar som 

skulle kunna uppstå i processen att uppfylla sina mål och drömmar, ju mer en behöver kämpa 

och överkomma hinder, desto lyckligare anses en bli i framtiden. Förr handlade lycka om tur, 

men i dagens samhälle ses lycka mer som en effekt av våra handlingar (Ahmed, 2010:31–32). 

Utifrån detta resonemang blir det relevant att se hur vilken betydelse framtiden får i relation 

till lycka bland influencers.  

 

3.2 Postfeminism 

För att förstå de budskap som influencers konstruerar inom en lyckodiskurs, behöver jag 

förstå praktikerna utifrån ett visst sammanhang. Postfeminism ses idag som en stor del av 

mediakulturen och feministiska diskurser representeras ofta i exempelvis tv-program, filmer, 

böcker och tidningar (Gill, 2007). McRobbie (2004; 2009) är en central person inom 

postfeministisk forskning och hon argumenterar för att den postfeministiska samtiden präglas 

av en uppfattning att jämställdhet är uppnått och att feminismen därmed inte längre behövs. 

Vidare argumenterar hon för att postfeminism består av korsande och motstridiga element 

som innefattas av både antifeministiska och feministiska teman. Dessa element benämner hon 

som en dubbel sammanflätning, innehållandes exempelvis både nykonservativa värderingar 

såsom traditionella äktenskap och liberala värderingar om frihet och individuella val. Tasker 

och Negra (2007:6) poängterar att postfeminism i likhet med andra ”posts” såsom 
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postmodernism, är förankrad i kapitalistisk kultur och kommodifierar feminismen genom att 

ge en bild av kvinnan som en bemyndigande konsument. Liknande resonemang förs fram av 

Gill (2007), som också har en framträdande roll inom postfeministisk forskning. Hon 

argumenterar dock för att postfeminism bäst ska förstås som en medvetenhet. Dessa 

postfeministiska medvetenheter definieras enligt Gill som:  

 
the notion that femininity is a bodily property; the shift from objectification to subjectification; the emphasis 

upon self-surveillance, monitoring and discipline; a focus upon individualism, choice and empowerment; the 

dominance of a makeover paradigm; a resurgence in ideas of natural sexual difference; a marked sexualization of 

culture; and an emphasis upon consumerism and the commodification of difference (Gill, 2007:149).  

 

I likhet med Gill, kommer min tolkning av postfeminism som en medvetenhet utgå ifrån 

denna definition, vidare redogörelse av dessa aspekter beskrivs i nästa stycke. McIntyre 

Petersson (2017:41) har likt många andra forskare använt sig utav Gills (2007) förståelse av 

postfeminism i sina studier kring sociala medier. McIntyre Petersson undersökte hur 

medvetenheter vävs in i bloggares meningsskapande och i likhet med det blir min analytiska 

ingång att se hur de medvetenheter som Gill definierar vävs in i influencers meningsskapande 

av lycka. Gill (2007) nämner även att denna förståelse av postfeminism användas för att 

analysera den postfeministiska mediakulturen, vilket i min studie blir applicerbart eftersom 

praktikerna på Instagram kan ses som ett uttryck för den postfeministiska mediakulturen.  

 

Den första aspekten av en postfeministisk medvetenhet är att femininitet kännetecknas som en 

kroppslig egendom där ett skifte från objekt till subjekt har skett. De äldre representationer av 

kvinnors kroppar bestod av passiva objekt skapade för den manliga blicken, men idag består 

representationer alltmer av aktiva subjekt som porträtteras genom självrepresentation (Gill, 

2007:151). En annan aspekt är betoningen på övervakning, reglering och disciplinering, detta 

förklarar Gill främst i relation till den kvinnliga kroppen, men kan appliceras på alla tänkbara 

sociala områden som exempelvis karriären eller förhållandet (Gill, 2007:162–164). Kontentan 

är att det inom en postfeministisk mediakultur finns en besatthet av kvinnor och den kvinnliga 

kroppen, övervakningen av kvinnors kroppar utgör en stor del av innehållet i media. Kvinnor 

uppmuntras därmed ständigt att övervaka, reglera och disciplinera sig själva och sina kroppar 

för att passa in i idealen (Gill, 2007:156–157). Exempelvis, visar McIntyre Petersson 

(2017:45) hur kroppen bland hennes deltagare får en central roll av deras berättelser, vilket 

hon kopplar till Gills resonemang om kroppen. I likhet med McIntyre Petersson kommer jag 

att förstå influencernas självrepresentation i relation till lycka med dess överenstämmelse med 
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dessa postfeministiska medvetenheter. Ytterligare en aspekt av postfeministisk medvetenhet 

är att samtiden kan beskrivas som ett förändringsparadigm, där kvinnor konstrueras som 

defekta och i och med detta är de ständigt i behov av förändring. Det förmedlas inom en 

postfeministisk mediakultur otaliga råd till kvinnor i hur de ska genomföra förändringar av 

kroppen, men också inom alla tänkbara sociala områden (Gill, 2007:156–157). Den fjärde 

aspekten om individualism, val och möjligheter utgår ifrån att individen står i centrum och 

alla handlingar och val som individer utför görs för ens egen skull. Exempelvis, för att 

förverkliga sina egna drömmar och mål. Denna aspekt utgår också från att möjligheterna som 

finns att nå sina drömmar och mål, är tillgängliga för alla individer oavsett bakgrund. Utifrån 

detta konstrueras ett postfeministiskt subjekt som självförverkligande och fri att välja, vilket 

dessutom har en stark koppling till det autonoma, beräknande, självreglerande subjektet av 

nyliberalism. Detta visar på hur den postfeministiska medvetenheten också är konstituerat av 

nyliberala ideal (Gill, 2007:162–164). Denna aspekt kommer att användas för att förstå de 

subjekt som konstrueras i relation till lycka. Postfeminism kan även ses som påverkat av 

nyliberala ideal, där kvinnligt individualistiskt entreprenörskap hyllas som feministisk med 

framgångsrika starka kvinnor som tjänar mycket pengar och som har friheten att leva sitt liv 

precis som de känner (Gill, 2016:624). Slutligen, innefattar den postfeministiska 

medvetenheten ett tydligt avskiljande mellan femininitet och maskulinitet där skillnaden 

konstrueras som sexig och åtråvärd samt där femininiteten ger upphov till konsumtionsideal 

(Gill, 2007:158–159). Dessa postfeministiska aspekterna blir viktiga verktyg för analysen och 

kommer att tillämpas i samband med de budskap och ideal som förmedlas av influencers i 

form av representationer och av råd eller uppmaningar om lycka. 

 

I ett senare verk av Gill, beskriver hon en annan typ av postfeministisk medvetenhet inom det 

psykologiska fältet, som också blir relevant för denna studie. Denna medvetenhet innefattar 

att kvinnor uppmuntras till självförtroende och självkänsla, som ett svar på de ouppnåeliga 

idealen kvinnor bör uppnå inom den ojämnställda maktstrukturen. Kvinnor uppmuntras att 

lära sig älska sig själva, för att må bra och kunna nå framgång (Gill, 2016:617–618). Utifrån 

detta kommer jag att undersöka lycka i samband med de budskap som uppmuntrar till 

självförtroende och självkänsla. Utöver detta framhävs positivitet som det rätta verktyget för 

att överleva i ett nyliberalt samhälle (Gill, 2017:606). En postfeministisk kultur föredrar 

nämligen en lycklig tillvaro och en positiv attityd som samtidigt systematiskt utesluter alla 

andra känsloaspekter som exempelvis ilska eller osäkerhet (Gill, 2017:617–618).  
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3.3 Emotionellt arbete 

För att förstå hur lycka uttrycks i influencers självrepresentation, behövs ett teoretiskt 

perspektiv som kopplar samman känslor och arbete. Hochschilds (2003:5–6) teori om 

emotionellt arbete bygger på hennes studie om flygvärdinnor, som visar på hur de tränas att 

hantera sina känslor för att alltid kunna agera på ett sätt som är förmånligt för företaget. 

Emotionellt arbete innefattar att känslor säljs i utbyte för lön, vilket innebär att de anställda 

behöver hantera sina egna känslor för att kunna upprätthålla den bild som yrket kräver. Detta 

emotionella arbete innebär att personer behöver lära sig att koppla på eller koppla av vissa 

känslor, med andra ord att antingen framkalla eller förtrycka känslor. Därmed blir det 

emotionella arbetet en del av ens egna individualitet och inte bara en del av yrket 

(Hochschild, 2003:7). Detta teoretiska perspektiv har tillämpats i en studie genomförd av 

Duffy & Schwartz (2018:2974), författarna har undersökt kommunikationen på sociala 

medier med utgångspunkt av bland annat social förmåga och emotionell hantering. Deras 

syfte var att analysera hur den ideala sociala media-arbetaren konstrueras och genom det 

emotionella arbetet förstod de hur känslor skapades utifrån förväntningar samt hur oönskade 

känslor ignorerades. I likhet med denna studie betraktar jag influencers som en yrkesgrupp 

som använder sig av emotionellt arbete och därmed blir detta teoretiska perspektiv relevant. 

Hochschild (2003) argumenterar för att det emotionella arbetet innefattar ett ytagerande och 

djupagerande. Ytagerandet handlar om att dölja eller låtsas vad en känner, vilket gör det 

möjligt för betraktarna att avslöja agerandet och upptäcka de underliggande känslorna. 

Djupagerandet däremot bygger på att övertyga betraktaren att känslorna är äkta för att 

förmedla trovärdiga känslor. Trovärdighet skapas genom att personer inom det emotionella 

arbetet har internaliserat känslorna och de har blivit en del av ens jag eller persona 

(Hochschild, 2003:33–34). I studien genomförd av Duffy & Schwartz (2018:2983–2984) 

illustrerades denna emotionella internalisering genom att den sociala media arbetaren visade 

upp entusiasm och passion för sitt jobb, där jobbet blev en del av deras identitet. Med 

utgångspunkt från syftet med min studie läggs vikt på att undersöka hur känslor uttrycks i 

form yt- eller djupagerande och hur detta kan förstås som en del av ett emotionellt arbete. 

 

Genom att kombinera Ahmeds (2010) argumentation om lycka, Gills (2007) förståelse av 

postfeminism som en medvetenhet och Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete får jag 

verktyg att få en bättre helhetsförståelse av materialet. Ahmed har en viktig roll för att förstå 

lycka som ett helhetsbegrepp och postfeminism har en viktig betydelse för att förstå lycka i 

den samtid som influencers praktiserar inom. Det emotionella arbetet en betydande funktion 
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för att förstå lycka i relation till arbete. Detta kommer i komplement till varandra kunna bidra 

med fler infallsvinklar och skapa en bredare förståelse av empirin och därmed bättre kunna 

besvara syftet och frågeställningarna. 

4. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs först studiens urval och datainsamling, därefter ges en kort 

presentation av studiens fem utvalda influencers för att ge läsaren en bakgrundskontext av 

deras individuella konton samt förtydliga deras likheter och skillnader. Vidare, beskrivs de 

etiska övervägandena som denna studie förhåller sig till. Det metodologiska och analytiska 

ramverket ger läsaren en inblick i vilka diskursanalytiska verktyg som används och slutligen 

ges en beskrivning av hur analysen har genomförts.  

 

4.1 Urval och datainsamling 

Studien baseras på ett datamaterial från de fem största influencerna i Sverige. I min 

urvalsprocess utgick jag från en lista publicerad i tidskriften Resumé (Nilsson, 2019): 

Sveriges största influencerkonton: 

Namn, användarnamn, engagemang, kommentarer/post, tillväxt per dag 

Anna Nyström, annanystrom, 7.34m, 2,1%, 1858, +4368 

Rachel Brathen, yoga_girl, 2.15m, 1,5%, 530, −83 

Linn Löwes, linnlowes, 1.74m, 3,0%, 970, +1413 

Kenza Zouiten, kenzas, 1.74m, 2,1%, 255,−417 

Janni Delér, jannid, 1.39m, 3,1%, 189, −260 

Denna lista är baserad på en undersökning genomförd av influencermarketing-företaget 

Beatley som bland annat har mätt följarantalet och antalet kommentarer per inlägg. Mitt urval 

bygger på de allra största influencers i Sverige, eftersom de är populära profiler med 

miljontals följare. Detta möjliggör att de har ett stort inflytande över sina följare. Denna lista 

blev även en utgångspunkt, eftersom den uppfyllde mitt urvalskriterium gällande svenska 

kvinnliga influencers. Jag valde att rikta in mig på enbart kvinnor eftersom de är dominerande 

inom influencerbranschen och Sverige valdes främst i avgränsningssyfte. Den lista som denna 

studie utgår ifrån mäter Sveriges största influencerkonton på Instagram och därmed 

begränsades datamaterialet till det specifika sociala mediet. Instagram är en populär plattform 

för influencers där inläggen består av både text och bild, vilket gör det till en rik 

informationskälla och därmed en bra grund för att besvara mitt syfte. På grund av 

tidsbegränsning var jag tvungen att begränsa mitt material och därmed innefattar denna studie 



 

 13 

 

endast inlägg publicerade under 2018. Ett helt år valdes för att lättare kunna urskilja 

återkommande mönster och vilka olika typer av inlägg som publicerades. Under 2018 

publicerade dessa fem influencers tillsammans 1877 inlägg, vilket ger ett genomsnitt på 375 

inlägg var.1 Detta innebar att jag behövde genomföra ett slutgiltigt urval av vilka specifika 

inlägg som skulle inkluderas. Urvalsprocessen har skett i samband med analysen och har 

genomförts i olika steg i uppsatsfasen för att bättre kunna besvara syftet. Den tidigare 

forskningen och de teoretiska perspektiven har i urvalsprocessen bidragit med en bättre 

förståelse för empirin. De inlägg som inkluderades utgick främst från bildtexter som 

innefattade orden ”happiness”, ”happier” eller ”happy” och därefter inkluderades inlägg som 

beskrev ett liknande uttryck eller förde ett liknande resonemang. Exempelvis beskrevs lycka i 

relation till något som kommer från ens egna handlingar och utifrån det inkluderades övriga 

inlägg som betonade vikten av individers egen förmåga. För att få ett bättre underlag för 

analysen och för att kunna besvara frågeställningarna inkluderas även inlägg som låg inom 

ramen för lycka, dessa valdes utifrån sitt användande av glädjande känslouttryck som 

”excited” eller ”fun”. Därefter inkluderades även inlägg innehållandes uttryck som 

”dissapointed” och ”challenge” för att förstå lycka i dess motsats. Slutligen, blev det totala 

urvalet för studien 543 stycken inlägg. 

4.2 Presentation av influencers 

Dessa fem influencers har både sina likheter och olikheter, i sina egenskrivna biografier på 

Instagram förtydligar de vilken inriktning deras konto har. Gemensamt för de alla är dock att 

en stor del av innehållet består av reklam för sina egna varumärken och projekt, men även 

samarbeten med andra företag. 

 

(Figur 1: Nyström, A. Instagram. Hämtad: 2019-02-14). Anna är i särklass Sveriges största 

träningsprofil på sociala medier, med sina 7,5 miljoner följare har hon dessutom en mycket 

större publik än de andra fyra influencers. Hennes Instagramkonto inriktar sig på hälsa, 

träning och livsstil där majoriteten av hennes inlägg består av selfies med hennes tränade 

                                                 
1 Det fanns även en viss skillnad mellan influencerna med Linns lägsta på 188 inlägg och Rachel på sina 567 

inlägg. 
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kropp i fokus. Anna driver sitt eget bolag från Stockholm och anordnar varje år träningsresor. 

(Figur 2: Bråthén, R. ibid).  

Rachel som kallar sig för Yoga Girl på Instagram, bor på Aruba med sin man och dotter. 

Familjelivet är en stor del av hennes innehåll och utöver detta är yoga en del av hennes 

vardag. Hennes konto är därmed uppbyggt kring en yogainspirerad livsstil, med inlägg riktade 

mot både fysisk och mental träning. Likt övriga driver Rachel även projekt i anslutning till sitt 

eget varumärke och anordnar utbildningar och yogaresor.   

(Figur 3: Löwes, L. ibid).  

Linn är också en träningsprofil bosatt i Uppsala som huvudsakligen publicerar innehåll i 

relation till träning. Hennes egen kroppsliga förändring är en central del av innehållet, vilket 

startade som ett återhämtningsprojekt efter att hon drabbats av cancer. Hennes konto går 

också i linje med hennes egenlanserade app innehållandes tränings- och kostupplägg. 

(Figur 4: Subosic Zouiten, K. ibid).  

Kenza är bosatt i Stockholm och är sedan ett årtionde tillbaka en känd profil från sociala 

medier, där hon började sin karriär som bloggare. Hon benämner sig själv som en digital 

entreprenör och driver sitt eget klädmärke. Hennes konto består till stor del av mode och 

skönhet, men även personliga inblickar kring hennes privata och jobbrelaterade liv. 
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 (Figur 5: Delér Olsson, J. ibid). 

Jannis konto liknar Kenzas och även hon började sin karriär som bloggare. Hon definierar sig 

också som en modeprofil som driver sitt eget klädmärke, med intresse för mode och skönhet. 

Hon är bosatt i Monaco, men är ofta på resande fot vilket utgör en stor del av hennes inlägg. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Dessa fem influencers har mellan 7,5 till 1,3 miljoner följare, vilket betyder att de har en stor 

publik som tar del av deras inlägg. Själva ordet influencer innefattar betydelsen att influera 

andra, vilket visar på hur deras yrke skapar möjligheten till ett visst inflytande på sina följare. 

Därmed anser jag att det är viktigt att sätta innehållet de producerar i en vetenskaplig kontext 

och det ligger i allmänhetens intresse att undersöka och skapa sig en förståelse kring 

influencers och de budskap och ideal de konstruerar. Dessutom är de alla fem offentliga 

profiler som har utövat detta yrke i flera års tid och de är även alla i 30-årsåldern, vilket jag 

anser gör dem tillräckligt erfarna och medvetna att ha vetskap om vad de publicerar. Utifrån 

detta hanterar jag datan som offentliggjort material som de själva har publicerat på deras 

publika konton (Vetenskapsrådet, 2002:9). Något som jag kommer att ta hänsyn till är att lyfta 

resonemangen och fokusera på de generella budskapen snarare än influencernas personliga 

detaljer. Det skulle vara en stor utmaning att anonymisera deltagare, eftersom användandet av 

autentiska citat från internet snabbt kan identifieras genom en enkel sökning (Svedmark, 

2011:8). Jag anser det viktigare att göra dem rättvisa genom att ange källa och återge citat och 

bilder i sin autentiska form. Vid användandet av citat och bilder kommer lagen om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk att tillämpas, som enligt kap 2, 11 § 2st säger 

att ”när ett verk återges offentligt med stöd av detta kapitel skall källan anges i den omfattning 

och på det sätt som god sed kräver samt får verket inte ändras i större utsträckning än 

användningen kräver” (1960:729).  

 

4.4 Metodologiskt och analytiskt ramverk 

För att besvara mitt syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av diskursanalys 

eftersom den metoden gör det möjligt att förstå lycka som konstruerat i en social kontext 

(Winther Jörgen & Phillips, 2000:31). Diskurs bygger på en idé om att språket är strukturerat 
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utifrån olika mönster inom olika sociala kontexter, där en viss diskurs innefattar ett bestämt 

sätt att tala om eller förstå världen (ibid:7–8). För att förstå en lyckodiskurs kommer fokus i 

denna analys ligga på att identifiera gemensamma mönster bland dessa influencers på 

Instagram. Den analys jag tillämpar utgår ifrån Laclau och Mouffes poststrukturalistiska 

diskursteori, inom denna teori anses alla sociala praktiker vara diskursiva (ibid:42). Detta gör 

det möjligt för mig att tillämpa denna metod för en analys av både text och bild, vilket är 

nödvändigt då min empiri består av just denna kombination. Språket kommer främst att 

studeras för att se hur lycka uttrycks och vad som likställs med lycka. Bilderna kommer att 

studeras i relation till bildtexten för att dels undersöka hur lyckan uttrycks i en visuell form 

och dels hur lyckan förstärks visuellt. Med bild och text tillsammans kommer analysen att 

fånga en bättre helhetsbild av lycka. Lycka kommer att betraktas som en ”empty signifier”, 

för att analysera hur lycka fylls med mening. Enligt Laclau och Mouffes förståelse anses en 

”empty signifier” vara ett tecken som får olika betydelser och mening beroende på vilken 

diskurs som använder tecknet (ibid:35). Vidare, beskriver de att tecken kan ses som tomma i 

sig själv och endast i kombination med andra tecken ges det mening (ibid:57). Genom att 

betrakta lycka på detta vis, kan jag fånga fler perspektiv utav lycka och hur den tillskrivs olika 

betydelser beroende på vilket sammanhang den används i. Empirin står därmed i fokus för att 

definiera lycka och vilken mening den får. 

 

I en diskursanalys får även tecken inom språket sin betydelse genom att skilja sig från andra 

(ibid:33), detta synsätt kommer i denna analys innefatta att jag även studerar lyckan i kontrast 

till dess motsats. Laclau och Mouffe nämner att olika betydelser ständigt ligger i kamp med 

andra betydelser och i sitt uteslutande utövar därmed en diskurs alltid makt (ibid:34). Jag 

tillämpar denna teoretiska utgångspunkt för att i min analys förstå eventuella motsättningar 

inom lyckodiskursen. I likhet med Foucault, förstår Laclau och Mouffe denna makt, som 

nästintill synonymt med diskurs. Genom att vissa objekt eller praktiker anses vara mer rätt än 

andra utövar diskursen makt (ibid: 20–21). Utifrån detta kommer jag att i min analys 

uppmärksamma och resonera kring vilka ideal och budskap som i relation till lycka förmedlas 

som de ”rätta”. Inom ramen för diskurser erbjuds också olika subjektspositioner som 

innefattar olika förväntningar. Dessa förväntningar konstruerar olika handlingsutrymmen 

kring hur en bör och inte bör agera (ibid:48–49). Ett fokus på subjekt kommer att vara en del 

av analysen med avseende på vilka lyckosubjekt som konstrueras och vilka positioner som 

tillskrivs dem. Ett subjekt ses dock inom denna diskursteori som fragmenterat och kan ta olika 

positioner utifrån olika diskurser. Detta kan göra att ett subjekt blir överdeterminerat om 
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motstridiga diskurser försöker organisera sig i samma rum och därmed blir de interpellerad av 

olika diskurser (ibid:48–49). Det här synsättet blir relevant för att förstå vilka 

handlingsutrymmen olika motsättningar inom lyckodiskursen skapar. 

 

4.5 Genomförande av analys 

I ett första skede analyserade jag varje influencers inlägg var för sig, för att bekanta mig med 

materialet och skapa mig en förståelse för deras respektive inlägg och dess innehåll. För att 

undersöka hur lycka som en ”empty signifier” fylls med mening, uppmärksammades liknande 

språkliga uttryck och beskrivningar i deras inlägg för att identifiera gemensamma mönster i 

materialet. Därefter analyserades de diskursiva praktikerna i bilderna, i relation till språket, 

vilket gav en bättre förståelse för inläggens budskap och i vilken social kontext som diskursen 

om lycka får sin mening. Därmed skapades tillfälliga teman som under analysens gång 

ändrade både form och namn. Fokus låg sedan på att identifiera olika lager i dessa teman och 

en mer noggrann fas av analysen tog vid. Denna närgående analys genomfördes med fokus på 

specifika formuleringar och återkommande ord samt visuella uttryck. Denna fas syftade 

främst till att undersöka vilka budskap varje enskilt citat förmedlade utifrån dess 

formuleringar, men också underliggande meningar. Genom att se vilka sociala praktiker som 

fick mer utrymme i vissa sociala sammanhang kunde jag även urskilja hur diskursen utövade 

makt, och därmed kunde jag se vilka ideal och budskap som konstruerades inom 

lyckodiskursen. I empirin kunde jag urskilja lycka som en stor del av influencernas innehåll 

och som en del av deras allmänna uttryck. Lyckan uttrycktes både i text och bild, bland annat 

i form av råd gällande träning och livsstil där budskapen beskrevs i anslutning till olika 

värderingar och praktiker. Dessa råd handlade främst om att hitta lycka genom en kroppslig 

förändring, men även att vara nöjd med sin kropp som den är. Utöver detta uppmärksammade 

jag att pojkvännen och entreprenörskapet var centrala delar bland influencers för att förmedla 

en lycklig bild av deras liv. Empirin handlade också om uttryckande av lycka i samband med 

reklam för någon produkt eller tjänst samt att inlägg gällande problem och utmaningar 

innefattade aspekter såsom utveckling och positiv attityd. Utifrån detta utkristalliserades fem 

stycken teman: 1. att göra lycka: självförverkligande praktiker, 2. att vara tillräcklig: lyckans 

motstridiga positioner, 3. lycka som verktyg, 4. den lyckliga kärleksrelationen och 5. lyckliga 

lärdomar: att hantera motgångar. 
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5. Resultat 

Temana att göra lycka: självförverkligande praktiker och att vara tillräcklig: lyckans 

motstridiga positioner tar upp budskap kring hur lycka anses kunna uppnås. I det första temat 

presenteras vägen till lycka som en del av ett projekt medan i det andra temat presenteras 

lycka i likhet med att vara nöjd. Analysen av det första och det andra temat är framförallt 

baserat på inlägg publicerade av Linn, Anna och Rachel, då deras profiler har liknande uttryck 

eftersom de är inriktade mot hälsa, träning och livsstil. Kenza och Janni förmedlar mer ett 

ständigt lyckligt narrativ, vilket medförde att dessa inte representeras i detta tema. Detta 

narrativ lade istället grunden för det tredje och fjärde temat; lycka som verktyg och den 

lyckliga kärleksrelationen, där det förstnämnda temat beskriver hur lycka framställs i relation 

till reklam och det andra temat beskriver lyckoobjektet pojkvännen. Alla fem publicerar 

regelbundet inlägg relaterat till dessa teman och är därmed baserat på en gemensam analys av 

allihopa. Det sista temat lyckliga lärdomar: att hantera motgångar fångar motsatsen till 

lyckan, men främst hur influencers hanterar dessa. Janni publicerade inget inlägg under 2018 

som berörde detta tema, vilket medförde att hon inte är representerad under detta tema. 

 

5.1 Att göra lycka: självförverkligande praktiker 

Inom diskursen för lycka, har ett gemensamt mönster kunnat urskiljas bland dessa influencers. 

Många inlägg handlar om personlig förändring och förbättring som centralt för att uppnå 

lycka, med fokus på jaget och att en skall förverkliga sig själv och sina drömmar. För att 

exemplifiera detta börjar jag med att redogöra för ett citat av Linn: 

 
I might not be very young, or very wild - but I am free. I´m finally completely FREE and that to me is happiness. 

I didn’t think I could ever feel the purest of happiness again after being sick but today I realized that “everything 

is possible” isn’t just something you say; it’s true. And that happiness isn’t something that comes for you it 

comes from your own actions (Löwes, L. Instagram. 2018-06-02)  

 

Linn beskriver att lycka för henne är att vara helt fri. Linn förklarar även att hon aldrig kunnat 

tro att hon skulle känna lycka igen efter att ha varit sjuk. På detta sätt verkar lycka för henne, 

vara starkt sammankopplat med att vara frisk. Slutligen, säger Linn att lycka inte är något som 

kommer till dig utan något som kommer från dina egna handlingar, detta lyckoperspektiv är 

något de gemensamt ger uttryck för. Anna förklarar handlingarnas betydelse såhär: ”Success 

is the sum of small efforts repeated day in and day out” (Nystöm, A. Instagram. 2018-03-05). 

I hennes fall är framgång ett uttryck för lycka som uppnås genom dagliga ansträngningar och 

återigen sätts ens egna handlingar i fokus. Rachel betonar vikten av handlingar på detta vis: 
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”Remember every goal need to be followed by clear action items. We can´t mediate our way 

to our dreams” (Bråthén, R. Instagram. 2018-01-02). För att kunna nå sina drömmar behöver 

en enligt henne ta saken i egna händer och agera. Utifrån en postfeministisk medvetenhet kan 

dessa citat tolkas som att individer själva har ansvar för sin egen lycka, vilket konstruerar ett 

subjekt som anses vara autonomt i en värld där allt går att uppnå genom individuella 

ansträngningar (Gill, 2007). Ett synsätt som eliminerar påverkan från yttre faktorer och istället 

konstruerar individer som sin egen lyckans smed. Dessa handlingar som skapar lycka, 

konstruerar samtidigt en tillvaro beroende av konstant förändring, en tillvaro där lycka inte 

hittas i det som är utan i det som skapas. Därmed blir lycka en process snarare än ett tillstånd. 

Exempelvis, formulerar Linn det såhär:  

 
The secret of change is to focus ALL of your energy, not on fighting the old, but on building the new”. I 

absolutely love that quote. Says a lot about life. Let’s be that change! Let’s focus on the future, babes. The future 

you want and deserves! (Löwes, L. Instagram. 2018-09-05) 

 

Det Linn uttrycker i det här citatet handlar främst om förändring, där nyckeln till förändring 

innebär att en bör blicka framåt snarare än att uppskatta nuet. För att uppnå en förändring 

krävs det arbete, vilket jag förstår utifrån Linns användande av ordet energi. I detta citat 

uppmanas hennes följare till att fokusera på den framtid de vill ha och förtjänar. Subjektet 

konstrueras som defekt eftersom förändringen anses väsentlig för att kunna uppnå lycka, 

vilket också baseras på det förändringsparadigm som inom en postfeministisk medvetenhet 

dominerar samtiden. Subjektet konstrueras även som att ha förmågan att förändra sig själv 

och sitt liv genom individuella handlingar (Gill, 2007). Utifrån Linns citat, utgör även 

framtiden en väsentlig del för att lycka skall kunna uppnås. Här likställs lycka med framtida 

mål, Ahmed (2010) argumenterade för att löftet om lycka alltid är en del av framtiden. Jakten 

efter lycka ses därmed som ett livslångt projekt utan ett definitivt slut då det alltid finns 

utrymme för ytterligare förändring och förbättring. Vilket även Hänninen (2015:64) visade sin 

studie, där modebloggare beskrev sina liv i termer av ett individuellt projekt.  

 

Detta projekt tydliggörs av Anna: ”My body is a project I will never stop working on. I 

always try to improve myself when it comes to strength, stamina, technique & mobility” 

(Nyström, A. Instagram. 2018-09-13). Hon nämner också att arbetet inkluderar hennes inre: 

“I’m constantly working on the mental side of it too” (Nyström, A. Instagram. 2018-09-13). 

Jag tolkar beskrivningen av kroppen som ett projekt och hennes behov att förbättra sig själv 

som att hon inte är nöjd med sin kropp eller sin mentalitet som den är utan att den konstant 
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behöver utvecklas. Detta baseras på den besatthet som finns av den kvinnliga kroppen inom 

postfeministisk mediakultur, där en kvinna som individ och hennes kropp ofta konstrueras 

som ofullständig och i behov av övervakning och disciplinering och där lösningar ofta 

representeras i form av självreglering och självhjälp (Gill, 2007). Både den fysiska och den 

psykiska aspekten är centrala delar för de inlägg som handlar om personlig utveckling och 

förbättring. På liknande sätt beskriver Linn att: ”Training doesn´t have to be either gaining 

and losing weight. It could be about creating and shaping (and feeling good!!!) (Löwes, L. 

Instagram. 2018-02-06). I Linns inlägg framkommer det att träning handlar om att skapa och 

forma sin egen kropp i syfte att må bra. I likhet med Annas inlägg, så använder Linn sin 

träning som ett verktyg för att forma och skapa den kropp hon önskar. Detta tyder på att 

kroppen inte anses fulländad utan är i behov av förbättring. Detta är även något som Petersson 

McIntyre (2017:46) har uppmärksammat, hon poängterade hur den kroppsliga förändringen 

ofta var en del av innehållet på bloggar.  

 

Linn har återkommande inlägg som behandlar lycka kopplat till en kroppslig förändring med 

bilder som illustrerar ett före och ett efter. Denna lycka beskrivs i ett sådant inlägg såhär: ”I´m 

so happy I didn´t stop because lord, progress takes time but DOES happen” (Löwes, L. 

Instagram. 2018-06-11). Lycka kopplas ihop med hennes framsteg och hon är glad över att 

hon inte gav upp eftersom framstegen gjort hennes tillvaro bättre än innan. Utifrån en samlad 

tolkning, representerar detta ett självförverkligande som uppmuntrar individer till att sträva 

mot att bli den bästa versionen av sig själv och att en behöver ständig självförbättring för att 

kunna nå lycka. Ett ytterligare exempel från Linn, som illustrerar en lyckad utveckling kan 

urskiljas i inlägget nedan: 

 

(Figur 6. Löwes, L. Instagram. 2018-09-21) 
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På före-bilden kan vi se att ansiktet är gömt och poseringen är något blygsam. Däremot på 

efter-bilden visar hon upp sig själv i en mer självsäker posering och ett brett leende, vilket i 

denna kontext kan förstås som att förändringen varit central för hennes lycka. Lyckan över 

förändringen förstärks även genom den valda bildtexten. Ord som investering används för att 

åskådliggöra att de arbete du lägger in kommer att generera i en stor vinst. Vägen för att 

uppnå lycka konstrueras som något som innebär en minimal risk för individen, där den som 

väljer att investera i sig själv garanterat inte kommer att ångra sig. Hon använder tydliga 

ekonomiska termer som risk, investering och vinst för att beskriva detta sammanhang, vilket 

utifrån Brown (2015) kan förstås som ett levnadssätt ursprunget ur en nyliberal ideologi. 

Brown argumenterar för att nyliberalismen interpellerar individer att tänka och agera utifrån 

en marknadslogik, även när pengar inte är en del av sammanhanget. 

 

Att fokusera på svårigheter länkas samman med något negativt och det är istället vanligare 

med inlägg som hänvisar till en värld full av möjligheter och som förespråkar en positiv 

attityd. Rachel uttrycker detta: 

 
Spend more time thinking about all the ways you can than you do thinking about how you cannot. The world is 

full of possibilities. Stop spending so much time focused on obstacles! Whatever you´re dreaming of, envision it 

in its full creation. See it completed. Manifested. Fulfilled. Act from a place of trust rather than doubt. And of 

course, work your butt off. Every step of the way. #create (Bråthén, R. Instagram. 2018-11-01) 

 

Rachel uppmanar sina följare att skifta fokus från hinder till möjligheter, från negativitet till 

positivitet. Vilket går i linje med en postfeministisk medvetenhet som föredrar en lycklig 

tillvaro över en olycklig. En positiv attityd anses vara det rätta verktyget för att dels nå sina 

drömmar och dels för att hantera motgångar (Gill, 2017). Rachel beskriver också att du bör 

visualisera din dröm och föreställa dig scenariot när drömmen är uppfylld. Drömmen i detta 

fall, är enligt min tolkning ett uttryck för lycka. Rachel menare vidare att individer bör lita på 

att deras drömmar kan gå i uppfyllelse snarare än att tvivla och för att uppnå drömmen krävs 

hårt arbete. Lycka, här i form av drömmar, konstrueras återigen som en process och inte ett 

tillstånd, som alla kan uppnå bara de kämpar tillräckligt hårt. Att arbeta hårt och kämpa gör 

dessutom löftet om lyckan mer eftersträvansvärt, vilket skulle kunna förklara varför 

ansträngningen beskrivs som viktigt (Ahmed, 2010). Även Anna belyser vikten av hårt arbete, 

på detta vis: 
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(Figur 7. Nyström, A. Instagram. 2018-01-04) 

”Work for it” är ett återkommande och kort citat hos Anna, men trots det innehållsrikt och 

även det belyser att du genom hårt arbete når dit du vill. Tillsammans med bilden illustrerar 

citatet också ett kroppsideal som kan uppnås genom träning, och som jag förstår det en 

implicit uppmaning till läsaren, för att se ut såhär behöver du arbeta för det. Kroppen är en 

central punkt för denna typen av inlägg, vilket går i linje med den besatthet som finns av 

kroppen inom postfeministisk medvetenhet (Gill, 2007). Återigen belyses även ett ideal om 

att allt du vill kan du få, bara du arbetar för det. De svårigheter eller hinder som individer kan 

stöta på i sitt självförverkligande uttrycks sällan, men när de väl nämns framstår de som lätta 

att överkomma. Linn ger exempel på detta: ”Let’s talk, personal growth because, it’s 

important and EVERYONE struggles with something. That’s fact. Make a list of your 

struggles and tick them off one by one! They’re here to be defeated by YOU and only you!” 

(Löwes, L. Instagram. 2018-12-13). Linn understryker att personlig utveckling är viktigt, 

vilket jag tolkar som grundläggande för att nå lycka. Hon beskriver vidare att alla kämpar 

med något, men att problem går hantera som en checklista. Jag förstår problemen som hinder 

för att uppnå lycka och därmed blir uppgiften att överkomma detta, vilket ytterligare stärker 

synen på lycka som ett projekt. Detta citat utgår ifrån individens egen förmåga att överkomma 

problem och där det förutsätts vara viktigt med personlig utveckling och problemlösning. 

Utifrån den postfeministiska medvetenheten individualism förstår jag utveckling och 

problemlösning som nödvändigt för att kunna nå de mål och drömmar som individen har satt 

upp för sig själv. Detta konstruerar ett självförverkligande subjekt (Gill, 2007).  
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Sammanfattningsvis, behövs ett självförverkligande för att uppnå lycka, vilket i sin tur kräver 

att du både förändras och förbättras kroppsligt. Lycka konstrueras genomgående som ett 

projekt som kräver tid och hårt arbete, men lycka är också ett val som kommer utifrån 

individuella handlingar. Lyckoprojektet handlar om att förverkliga sig själv, genom att bli den 

bästa versionen av sig själv och uppnå sina drömmar. Däremot ligger löftet om lycka ständigt 

i framtiden och därmed blir lyckoprojektet livslångt utan ett definitivt slut (Ahmed, 2010).  

 

5.2 Att vara tillräcklig: lyckans motstridiga positioner 

Lycka konstrueras dock inte alltid som beroende av en förändring, utan i vissa fall anses lycka 

kunna hittas i nuet, i det som är. Anna formulerar detta: “I think it’s important to have goals 

but also to stop for a second and be happy of where you are right now” (Nyström, A. 

Instagram. 2018-09-13). I detta citat menar hon att det är viktigt att sträva mot mål och vilja 

uppnå något som en inte har, men att det samtidigt är viktigt att vara nöjd med där du befinner 

dig. Dessa två positioner är något motstridiga vilket blir tydligt när de används i en och 

samma mening. Att å ena sidan sträva mot något bättre och å andra sidan njuta av livet som 

det är. Denna mening är även möjlig att tolka på fler sätt, eftersom Anna använder sig av 

formuleringen ”var du är just nu” samtidigt som begreppet mål inleder meningen, jag förstår 

det som att det är själva framstegen hon anser en bör vara nöjd över. Därmed blir själva 

förbättringen fortfarande en central del av lyckans betydelse. I detta fall kombineras dessa två 

positioner, men utifrån mitt material är det dock mer vanligt att influencerna tillägnar ett 

specifikt inlägg för det som jag läser in som självförverkligande respektive tillräcklighet. 

Visar med ett exempel från Rachel hur ett inlägg inom tillräcklighet kan se ut:  

 
”So. FUCK THE SHOULD! Fuck losing weight. Fuck fitting in. Fuck thinking we will be happier in some make 

believe future when we’ll suddenly be all different. It’s not real!” (Bråthén, R. Instagram. 2018-09-11) 

 

Rachel menar här att en bör strunta i alla måsten såsom att passa in i ett kroppsideal av att 

vara smal eller att du blir lyckligare i en framtid där saker och ting är annorlunda. I detta fall 

blir det tydligare att lycka inte nödvändigtvis kan nås i en framtid eller en förändring, utan 

lyckan likställs istället med nuet och det som är. Rachel uppmanar även sina följare att sluta 

tänka på ett visst sätt. Detta är ett exempel på hur kvinnor uppmuntras till att älska sig själva 

och ta kontrollen över sina egna känslor (Gill, 2016). Eftersom Rachel pratar om kroppen och 

att passa in förstår jag det också som att hon vill förmedla budskapet att du duger, vilket syftar 

till att stärka självkänslan för att bli lyckligare. Liknande resonemang utvecklas vidare i ett 

annat exempel från Rachel: 
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You are good enough. Just the way you are. You don´t have to be thinner or more successful or have more 

friends or better skin. You are good enough. Now! The idea that we always have to change and fix and improve 

on every part of ourselves isn´t real. It feels real if you bring energy to it by obsessing over your” flaws”, 

constantly trying to change. (Bråthén, R. Instagram. 2018-05-18) 

 

Jag tolkar henne som att en inte behöver vara mer framgångsrik eller smalare för att bli 

lycklig, med andra ord behöver du inte förändras eller förbättras utan att du är tillräcklig som 

du är. Återigen påpekar hon att förändras och förbättras är en idé som är missvisande. Även 

inom detta tema får kroppen en central roll för deras välmående (Gill, 2007). Jag förstår 

Rachel dessutom som att behovet av att bli bättre, är beroende av den energi vi väljer att lägga 

på de brister vi önskar att förändra. Vilket utgår från ett subjekt som aktivt kan välja vad de 

lägger sin energi på och inte, ett subjekt som även får ansvar över sitt eget mående oavsett 

påverkan från omgivningen. Det autonoma och självreglerande subjektet är därmed centralt 

även inom denna typen av budskap (Gill, 2007). Liknande principer följer i detta inlägg av 

Linn:  

 

(Figur 8. Löwes, L. Instagram. 2018-08-26) 

Linn börjar sitt inlägg med att förklara att ingen människa är perfekt eftersom alla har någon 

form av brister och trots att hon tränar hårt har hon brister som exempelvis celluliter. Enligt 

min tolkning, blir hennes budskap att perfektion inte är ett ideal som går att uppnå och att 

dessa brister är normala som en inte borde må dåligt över. Hon verkar således vara medveten 

om de ideal som finns i samhället, vilket hänvisar till Gills (2007) tankar om att kvinnor ska 

uppmuntras till att övervaka, reglera och disciplinera sina kroppar. Linn använder sig utav två 
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oredigerade bilder för att tydliggöra sin poäng. Bilden till vänster demonstrerar enligt henne 

en posering som gör bland annat celluliterna synliga och den högra bilden demonstrerar annan 

posering som enligt henne gör huden slät. Jag tolkar hennes syfte att ställa dessa bilder emot 

varandra som att visa på att bilder du ser på Instagram inte alltid representerar verkligheten 

utan att det kan förskönas genom en enkel posering. Dessa typer av budskap har blivit allt 

vanligare i en postfeministisk medvetenhet, som syftar till att uppmuntra till ökat 

självförtroende och självkänsla som ett svar på den ojämställdhet som finns i samhället. De 

rådande skönhetsidealen för kvinnor kan ses som en del av ett ojämnställt samhälle och 

uppmaningen till att älska sig själva och sina kroppar blir ett svar på detta. Att istället för att 

förändra idealen läggs därmed fokus på att finna lycka i sin egen tillräcklighet för att inte 

längre behöva må dåligt över de skönhetsidealen inte är uppfyllda (Gill, 2016).  

 

Sammanfattningsvis, innebär tillräcklighet lycka i en form av att acceptera sig själv och att 

fokusera på sin inre autentiska vilja, vilket gör lycka oberoende av yttre krav. Tillräcklighet 

innebär även att lycka är att njuta av livet i nuet istället för en framtid där en förändring har 

uppnåtts. Yttre krav såsom skönhetsideal hanteras genom utestängning istället för 

problematisering. Kroppen används här som återkommande symbol, vilket knyter samman 

lycka och tillräcklighet med en acceptans främst för sin egen kropp.  

 

5.3 Lycka som verktyg 

Lycka har hittills i analysen konstruerats som något en ska sträva mot att uppnå, jag har också 

analyserat de självrepresenterade praktikerna som en del av nuet. Jag har uppmärksammat att 

lycka är en stor del av influencers yrke och att det används flitigt i marknadsföringsinriktade 

inlägg. Rachel visar i exemplet nedan hur lycka och reklam kan knytas ihop: 
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(Figur 9. Bråthén, R. Instagram. 2018-06-01) 

I detta inlägg gör hon reklam för pistaschnötter, hon beskriver att dessa nötter gör henne 

lycklig och därmed kopplas lycka ihop med en produkt. Bilden illustrerar också glädje, då 

Rachel tydligt skrattandes visar upp hur glad hon är över denna påse nötter. Jag tolkar 

dessutom in att bilden har valts ut för att förstärka den lyckliga känslan som hon beskriver att 

hon får av solsken, frisk luft och pistaschnötter. Förmedlandet av lycka kan här ses som en del 

av ett emotionellt arbete, som innefattar att känslor säljs i utbyte för lön, där rätt känslor 

behöver förmedlas inom ramen för yrkesrollen (Hochschild, 2003). Att göra reklam är en del 

av influencers yrkesroll och lyckan används här som ett verktyg för att utföra ett bra jobb 

samt bidra till en ökad försäljning. Det är dock viktigt att känslorna i det emotionella arbetet 

uppfattas som trovärdiga, vilket känslorna gör genom att framstå som genuina (Hochschild, 

2003), därigenom blir det logiskt att Rachel kopplar produkten till sin egen lycka. 

Kombinationen av bild och text interpellerar följarna att lycka går att finna i denna produkt 

och eftersom lycka, enligt Ahmed (2010) är något som vi alla önskar oss, blir detta 

tillvägagångssätt en önskvärd marknadsföringsstrategi.  

 

Reklaminlägg åt andra företag är vanligt förekommande hos influencers, men det är också 

vanligt med inlägg som syftar till att marknadsföra influencers egenproducerade tjänster eller 

produkter. Även i dessa fall har uttryckandet av lycka en central roll vilket visas i detta citat 

från Rachel: “HAPPY PODCAST DAY UNIVERSE!!!!! I’m so, so excited about this weeks 

podcast episode” (Bråthén, R. Instagram. 2018-06-01). Med detta inlägg vill hon 

uppmärksamma sina följare på att hon släpper ett nytt podcastavsnitt, vilket marknadsförs 

som en lyckans dag. Rachel beskriver också att hon är mycket exalterad över avsnittet som 

ska släppas och extasen betonas genom upprepandet av ordet ”so”. Detta lyckade ideal 
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används som ett verktyg för att skapa ett intresse för podcasten, vilket blir extra tydligt då 

Rachel valt att lägga särskild vikt vid att förmedla lycka genom upprepning och versaler som 

förstärker den lyckliga känslan. I likhet med Rachel ger Linn också uttryck för extas i 

samband med marknadsföring av sin egen produkt: “Also - tomorrow you’ll find my new new 

BOOTY X BODY WORKOUT PLAN in the app! So so soooo excited!!” (Löwes, L. 

Instagram. 2018-06-28). Hon släpper en träningsplan som går att köpa i hennes egna 

träningsapp och i samband med detta uttrycker även hon extas. Precis som i exemplet från 

Rachel betonas detta genom upprepning av ordet ”so”, men istället för versaler lägger Linn 

till flertalet o:n som syftar till att förstärka lyckokänslan och därmed skapa intresse för 

produkten. Genom att applicera Hochschilds (2003) argumentation om emotionellt arbete som 

agerande kan vi förstå Linns extas som ett sätt att försöka övertyga följarna att hennes 

lyckliga känsla är genuina. Linns Instagram bygger på att uppmuntra till träning och i och 

med denna lansering av träningsplan har hon framställt en produkt som utgår ifrån hennes 

personliga intresse. Hochschild (2003) förklarar att ett emotionellt arbete innefattar ett 

djupagerande där känslorna blir en del av ens inre jag eller persona. Jag tolkar det som att 

Linns emotionella arbete inte enbart blir en del av yrket, utan även en del av hennes egen 

individualitet. I detta fall blir agerandet därmed mer äkta och övertygande eftersom Linn på 

sin Instagram ofta förmedlar den glädje hon får av träning och därmed är lyckan för träning 

redan en del av henne (Hochschild, 2003).  

 

Glädjen i marknadsföringen konstrueras som en del av ett entreprenörskap, Kenza beskriver 

detta: ”Yes, I can finally tell you that I’ve designed my very own collection for @puma!! A 

dream come true.” (Subosic Zouiten, K. Instagram. 2018-02-13). För henne är lanseringen av 

hennes egen producerande kollektion en dröm som går i uppfyllelse, vilket i sin tur ramar in 

den lyckliga bilden av att vara influencer. Genom att släppa en egenproducerad 

klädkollektion, framstår Kenza i detta citat som en självständig och framgångsrik 

entreprenörskvinna. Där hon har friheten att skapa sina egna projekt, vilket i sin tur 

konstruerar entreprenörskap som ett lyckat ideal (Gill, 2016:624). Detta lyckliga ideal kräver 

därefter ett emotionellt agerande som upprätthåller denna bild och behöver därmed fortsätta 

att publicera glädjefyllda inlägg (jmf Hochschild, 2003). Det är inte enbart i textform som 

denna typ av lycka förmedlas eller uttrycks, utan bilderna har också en betydande roll, vilket 

Janni visar på i detta inlägg: 

https://www.instagram.com/puma/
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(Figur 10. Delér Olsson, J. Instagram. 2018-07-31) 

Jag tolkar bilden som ett sätt att förstärka den extas hon beskriver sig känna över att släppa en 

väskkollektion. Enligt Ahmed (2010) har lycka en nyckelroll i vad människor väljer att omge 

sig av och vad människor avsiktligen väljer att röra sig emot, utifrån detta förstår jag glädjen 

på bilden som ett verktyg för att smitta av känslorna till potentiella kunder. Glädjen 

förknippas med deras produkt, vilket ska få kunderna att vilja konsumera, precis som i 

Rachels bild med nötterna.  

 

Denna typen av marknadsföring verkar vara ett framgångsrikt koncept då Janni i ett senare 

inlägg beskriver hur försäljningen för denna väskkollektion gick: “Insane that some of the 

products got sold out in minutes... I couldn’t be happier, the feedback from you guys about 

the collection makes me SO SO SO happy!” (Delér Olsson, J. Instagram. 2018-07-31). Hon 

beskriver att produkterna snabbt sålde slut och att kunderna uppskattade produkterna. Janni 

betonar även hennes lycka genom att likt tidigare influencer upprepa ordet ”so” och använda 

versaler. Det är vanligt att tillägna denna typ av inlägg till sina följare för att tacka för stödet 

och för att uttrycka glädje över positiv respons. Lyckan blir här sammankopplad med en bra 

försäljning. Vilket Anna ger exempel på genom att hylla sina följare: ” You are the reason I 

have that big smile on my face” (Nyström, A. Instagram. 2018-10-13). Hon beskriver att 

hennes glädje är knuten till sina följare och därmed knyts lyckan samman i detta fall 

uppskattning. Denna genuinitet kan också kopplas till autenticitet, där personliga känslor 

används för att bygga relationer och öka den ekonomiska vinningen (Genz 2014:548). De 

goda försäljningsresultat som influencers generellt påvisar kan ses som ett lyckat emotionellt 

arbete, där dessa influencers har lyckats sälja emotionellt arbete för lön och agerandet inom 

yrkesrollen har således varit framgångsrikt (Hochschild, 2003). Med det sagt vill jag 

understryka att detta inte behöver betyda att deras känslor är oäkta, utan snarare att de genuint 
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har lyckats förmedla sina känslor, vilket är då det emotionella arbetet är som allra mest 

effektivt (jmf Hochschild, 2003).  

 

Sammanfattningsvis, är lycka en viktig del i influencers marknadsföringsstrategi, där lyckliga 

känslor i form av bland annat extas och glädje förmedlas i text såväl som bild. Eftersom 

lyckan ständigt är närvarande, konstrueras de till lyckliga subjekt. Lyckan i detta 

sammanhang förstås som en del av det emotionella arbetet som influencers utför, där lyckan 

används som ett verktyg för att både förmedla trovärdiga och autentiska känslor samt för att 

skapa intresse som bidrar till ökad försäljning (Hochschild, 2003). Denna lyckliga 

marknadsföringsstrategi framstår som effektiv, utifrån följarnas positiva respons och bra 

försäljningssiffror. 

 

5.4 Den lyckliga kärleksrelationen 

Det lyckliga subjektet som återfinns i förra temat återfinns även i detta, lyckan är inte bara en 

del av influencers yrkesmässiga liv utan även en del av deras privata liv. Lövheim (2011:9–

10) poängterade dock hur professionellt bloggande förhandlas med det personliga livet, där 

gränserna mellan jobb och fritid suddas ut och det blir svårare att avgöra vad som är vad. 

Khamis, Ang & Welling, (2016:195) argumenterade för att allt som representeras på 

influencernas kanaler har en koppling till deras personliga varumärken, därmed tolkar jag 

även denna lycka som en del av deras yrke. Lycka tillskrivs en relation med flera olika objekt 

och händelser. I analysen urskildes deras kärleksrelation som en betydelsefull lyckokälla och 

återkommande objekt, vilket har gjort att jag i detta avsnitt valt att avgränsa mig till det 

objektet. Alla fem har varsin pojkvän som de regelbundet publicerar inlägg om, som visar på 

att relationen har en positiv inverkan på deras liv. Kenza visar upp sin pojkvän på detta sätt: 
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(Figur 11. Subosic Zouiten, K. Instagram. 2018-08-12) 

Hon beskriver att hon är som allra lyckligast tillsammans med sin pojkvän, därmed framstår 

han som den person som kan få henne att uppnå maximal lycka. I kombination med bilden 

förstärker Kenza denna lycka, då hon leendes och med utsträckta armar poserar tillsammans 

med sin pojkvän. Pojkvännen kan här förstås som ett lyckoobjekt, där lyckan hon känner 

upplevs som att den är ursprungen från honom, eftersom han gör henne lycklig (Ahmed, 

2010). Att ha en pojkvän blir därmed förknippat med att vara lycklig, vilket konstruerar 

förhållandet som ett ideal för ett lyckligt liv. Även i Linns inlägg uttrycks detta på ett liknande 

sätt: ”He just make me so happy and excited by life” (Löwes, L. Instagram. 2018-06-13), 

pojkvännen blir återigen förknippat med lycka och han gör henne dessutom förväntansfull för 

livet. Pojkvännen får en avgörande roll för hur lyckligt hennes liv är och att livet blir bättre 

eftersom det tillsammans med honom finns något att se framemot. Anna valde att beskriva en 

bild på henne och hennes pojkvän med texten ”My world” (Nyström, A. Instagram. 2018-11-

30), vilket jag förstår som att han har en central roll i hennes liv och därmed betyder väldigt 

mycket. Pojkvännen cirkulerar som lyckoobjekt eftersom de alla återkommande publicerar 

inlägg om deras kärleksrelation. Ju mer ett objekt cirkulerar desto mer värde fylls det med 

(Ahmed, 2010), denna typen av inlägg som influencers publicerar fyller detta objekt med 

lyckliga värden och ju fler inlägg som publiceras desto starkare och trovärdigare blir 

kopplingen mellan lycka och kärlek. Denna lycka uppkommer dock inte genom deras 

personliga upplevelser av sina förhållanden, utan istället genom på förhand förutbestämda 

kopplingar mellan lycka och förhållande (jmf Ahmed, 2010). Detta kan förklara varför 
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förhållandet får en sådan viktig och betydelsefull roll för deras liv och varför lyckan blir som 

allra starkast i ett förhållande.  

 

En annan aspekt av lyckodiskursen är att det behövs en kärleksrelation för att livet ska bli 

fullkomligt. Detta kan urskiljas i ett inlägg av Anna: 

 

(Figur 12. Nyström A. Instagram. 2018-06-20) 

Jag förstår inlägget som att Anna och hennes pojkvän träffats efter en tid isär då hon kallar det 

för en återförening. Hon hänvisar till sin pojkvän som sin andre hälft och tillsammans med 

honom blir hon hel. Att hon väljer att uppmärksamma och publicera detta, tyder på att detta är 

något som skänker henne lycka. Lycka blir här konstruerat som något som uppkommer endast 

då man är tillsammans. Kärleken illustreras delvis genom en kyss och kram, men den 

illustreras även av ett lyft och en böjd fot, vilket tar mina tankar till scener ur klassiska 

romantiska filmer. Dessa symboler förstärker den romantiska känslan, men förtydligar också 

bilden av hur heterosexuell kärlek ofta representeras. Jag tolkar in tydliga feminina och 

maskulina roller i dynamiken av bilden, dels av att han lyfter upp henne och dels utifrån deras 

klädsel som är klassiskt kodade; en man i uniform och en kvinna i kort klänning och 

högklackade skor väntades på en perrong. Denna filmlika skildring syftar i min mening att 

visa upp en bild av deras kärlek som stark och passionerad. En sådan bild är också ett 

exempel på de Marwick (2013:5) har argumenterat för, att bilder planeras och arrangeras i 

syfte att bättre fånga följarnas intresse, vilket gynnar deras personliga varumärke. En liknande 

skildring återfinns även i ett inlägg av Linn: 
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(Figur 13. Löwes, L. Instagram. 2018-07-25) 

I denna bild lyfter killen också upp tjejen samtidigt som de skrattandes tittar på varandra, även 

denna bild symboliserar traditionellt normativa skildringar av femininet och maskulinitet. 

Även här uttrycks lyckan i form av en återförening, då hon är tillbaka i Sverige igen. Hon 

benämner sin kille som sin favoritperson i hela världen och återigen tillskrivs en koppling 

mellan tvåsamhet och glädje. Precis som Kenza ger detta ett uttryck på att maximal lycka kan 

uppnås med dem personerna som de gillar allra bäst, vilket gör detta lyckoobjekt mer värdigt 

än andra och symboliserar ett lyckligt liv (Ahmed, 2010). 

 

Ur denna tvåsamhet uppstår aspekter att se framemot som anses frambringa lycka, vilket 

Janni exemplifierar: 

 

(Figur 14. Delér Olsson, J. Instagram. 2018-03-12) 

Hon beskriver att tillsammans har de många roliga saker att se framemot och dessa saker 

bidrar till glädjen de uttrycker på bilden. Lyckan förknippas i detta fall till planering av 

bröllop och renovering av deras nya hus, vilket jag förstår som traditionella symboler för ett 

heterosexuellt förhållande. Bröllop och hus ses enligt Ahmed (2010) som lyckoobjekt 

förutbestämda att skänka glädje innan personerna ens stöter på dem, vilket Janni visar på 
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genom att beskriva det som hon längtar efter. Ahmed (2010) beskriver att förutbestämda 

lyckoobjekt ingår i en viss väg till lycka som många människor strävar efter att uppnå under 

sin livstid. Utifrån detta inlägg kan denna lyckoväg endast nås om en är i ett förhållande och 

kanske främst i ett heterosexuellt förhållande. Denna lyckoväg innefattar bröllop och 

husrenovering som Janni ser framemot och dessa tillskrivs även värdet som de ”rätta” 

objekten, vilket utesluter andra lyckovägar. Denna förutbestämda lyckoväg, konstruerar ett 

ideal av vad ett lyckligt liv bör bestå av och endast i dessa former kan en bli som allra 

lyckligast (Ahmed, 2010). Dessa lyckoobjekt som beskrivits inom denna lyckoväg cirkulerar 

mellan dessa influencers och även Linn visar exempel på detta:  

 
WE JUST BOUGHT OUR FIRST HOUSE TOGETHER. Couldn t́ be more excited about this beautiful journey 

called life right now. How it can twist and take turns you never even dreamed of. Please stay this way. (Löwes, 

L. Instagram. 2018-09-15) 

 

För Linn blir hennes och hennes killes nya husköp symbolen för lycka och i och med detta 

belyser hon ordet tillsammans, vilket initierar på att denna typ av lyckoväg måste vandras 

ihop. Hon framställer denna livsresa som hon är på just nu som exalterande, vilket jag förstår 

som att hon lever i ett förhållande som skänker henne glädje men också att det har fler 

lyckoobjekt på denna specifika lyckoväg att se framemot som möjligtvis bröllop. Att Linn 

anser sig se framemot livet, är något som jag tolkar i linje med Ahmed (2010) om att löftet 

om lycka ligger i framtiden och därför känner hon exalterade känslor redan nu. Linn yttrar att 

livet kan gå upp och ner, men att det också kan bli bättre än hon någonsin kunnat drömma om. 

Lyckan är återigen konstruerad som beroende av pojkvännen och lyckan i denna kärleksform 

konstrueras också något som en inte kan kontrollera. Hon avslutar med att understryka att hon 

önskar att det kommer vara framöver, vilket konstruerar lycka som en skör tråd som hastigt 

kan tas ifrån en. Att lyckoobjektet kärleksrelationen cirkulerar bland dessa influencers, skapar 

även en social gemenskap vilket Ahmed (2010) betonar kan vara anledningen till att normer 

får ett sådant starkt fäste. Detta eftersom den heterosexuella lyckovägen blir svårare att 

ifrågasätta då den inger en lycka vilket alla mer eller mindre strävar efter.  

 

Ytterligare aspekter av kärleksrelationen som framkommer av min analys är vikten av tur att 

finna den rätte. Det är vanligt att vid årsdagen av förhållandet publicera inlägg som syftar på 

just detta och de milstolpar man har uppnått som par. Jannis inlägg formulerades på detta vis: 

”Today we´re celebrating 7 YEARS as a couple. I could never imagine that I would spend my 

life with such an incredible person” (Delér Olsson, J. Instagram. 2018-10-19). De firar 7 år 
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tillsammans och hon beskriver att hon inte hade kunnat drömma om ett liv med en sådan 

underbar människa. Hon uttrycker en tacksamhet för att det har gjort hennes liv så bra, men 

att hon inte hade kunnat föreställa sig det tyder också på att hon haft tur. Att hänvisa till tur 

gällande att hitta kärlek är något som jag har identifierat som ett genomgående tema hos de 

alla. Linn exemplifierar detta: ”If you find one person in this world who truly understands 

you, you´re lucky” (Löwes, L. Instagram. 2018-04-29). Hon tydliggör att tur länkas till att 

hitta en signifikant andre som du passar bra ihop med, hon understryker att hitta en person, 

vilket kan förstås som att det finns en livspartner för oss alla där ute i världen. Till skillnad 

från tidigare teman där lycka har setts som något en skapar för sig själv, framställs lycka i 

form av kärlek något som inträffar den som är lyckosam. Enligt Ahmed (2010) betydde lycka 

förr i tiden att vara lyckosam, men betydelsen har i modernare tid övergått till något som 

anses kommer som en effekt eller belöning av vissa handlingar. Dock så verkar den äldre 

betydelsen av lycka fortfarande vara förknippad med att hitta kärleken. Rachel ger också 

uttryck för detta i sitt årsjubileum inlägg: 

 
8 whole years with this guy today! So grateful that I walked into that surf shop on an island I didn´t know a thing 

about 8 years ago […] Grateful for everything we´ve been through. For everything we´ve created together. And 

for this little girl. Family forever. (Bråthén, R. Instagram. 2018-04-02) 

 

Rachel uppmärksammar i detta inlägg att hon och hennes kille har varit tillsammans i åtta år 

och visar även hon på tacksamhet när hon av en slumpmässig händelse gick in i en surfaffär 

som visade sig vara stället där hon skulle hitta kärleken. Att hon beskriver denna händelsen 

genom tacksamhet förmedlar återigen att detta var inget hon hade förväntat sig, men heller 

inget hon hade kontroll över. Rachel beskriver också att hon känner tacksamhet för allt de 

tillsammans har gått igenom, men även vad de har skapat ihop, vilket knyts samman till den 

heterosexuella lyckovägen som tidigare nämnt. I empirin återkommer formuleringar av att gå 

igenom saker utifrån en positiv bemärkelse, Linn uttrycker detta: ”The couples that are meant 

to be are the one who go through everything that is meant to tear them apart, and come out 

even stronger than they were before” (Löwes, L. Instagram. 2018-03-03). Hon säger att par 

kan vara menade för varandra, vilket återknyter till att det finns en för oss alla. Linn belyser 

även att de som är menade för varandra behöver klara av de hinder och motgångar som en 

stöter på. De som klarar att övervinna dessa blir enligt Linn ännu starkare som par. Jag förstår 

kampen som något som sammansvetsar deras förhållande och att vinsten av kampen bevisar 

hur stark deras kärlek. Kampen utgör en grund för lyckan, det innefattar idén om att ju mer en 

behöver kämpa desto lyckligare kan en bli (Ahmed, 2010), vilket i detta fall berör hur den 
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optimala lyckan nås av de par som anses vara menade för varandra. Kenza förklarar en 

personlig upplevelse av denna kamp: 

 
” One year as husband and wife. Even though our first year as married didn´t turn out the way we had expected, I 

have never ever doubted us or our love. We can make it through anything”. (Subosic Zouiten, K. Instagram. 

2018-07-29) 

 

Hon ger uttryck för att första året som gift inte blev som hon hade tänkt sig, vilket initierar på 

att de stötte på motgångar. Att det inte blev som hon tänkt sig förstår jag även som att det 

fanns vissa förväntningar på äktenskapet som lyckoobjekt, som inte levdes upp till. Dessa 

förväntningar utgör en grund för besvikelse, eftersom de har skapat en specifik bild av 

framtiden som i detta fall inte uppfylldes (Ahmed, 2010). Trots dessa motgångar framhäver 

Kenza styrkan i deras kärlek och att de tillsammans kan övervinna allt. Detta fyller en lycklig 

kärleksrelation med meningen att ett bra förhållande behöver klara av motgångar för att kunna 

fortsätta vara lyckliga tillsammans. 

 

Sammanfattningsvis, framställs kärleksrelationen som en nyckel till maximal lycka, där 

pojkvännen är ett återkommande lyckoobjekt bland dessa influencers som gör dem lyckliga 

(Ahmed, 2010). Den heterosexuella kärleksrelationen skapar framtidsmöjligheter med 

tillhörande lyckoobjekt som exempelvis hus, bröllop och barn. Att hitta sin andra hälft 

beskrivs vara beroende av tur för att träffa sin livspartner. Deras återkommande 

kärleksförklaringar belyser det sociala idealet av att leva i ett förhållande och deras inlägg 

visar på att de alla lever sina drömliv tillsammans med sin drömperson. Kampen och 

motgångar beskrivs slutligen som avgörande för vilka förhållande som är menade att bestå 

eller inte. Deras förhållande visar prov på att vara starka och innehållandes mycket kärlek. 

 

5.5 Lyckliga lärdomar: att hantera motgångar 

Till största del visar influencerna upp de delar av sina liv som innefattas av en lycklig diskurs, 

men ibland berättar de om problem eller motgångar som de har stött på i livet. Anna 

formulerar detta såhär: 

 
We have all experienced moments in life when things didn´t turn out the way we wanted them to, felt 

disappointed or sad. Maybe some of you are going through something like that right now. When I think back 

about a lot of those moments my life, I know I learned something from it every time. It could be something I 

learned about myself, someone else or a lesson that helped me deal with something particular. For me, those 

moments lead me to something better, made me grow and it took me to the place I am today. Sometimes you 
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have to experience hard times to appriciate the good. I do believe things happens for a reason. (Nyström A. 

Instagram. 2018-04-24). 

 

Hon beskriver att alla människor går igenom händelser som inte alltid uppfyller ens 

förväntningar och därmed gör en ledsen. Ahmed (2010) argumenterade för att risken med 

höga förväntningar är att det skapar en väldigt specifik bild, vilket i sin tur kan genera i 

besvikelse på samma sätt som Anna ger uttryck för. Sådana upplevelser har enligt Anna varit 

viktiga då de har lärt henne saker, vilket jag också förstår som något positivt eftersom hon 

påpekar att de har hjälpt henne att utvecklas till den personen hon är idag. Ahmed (2010) 

beskrev hur lycka kopplades samman med kamp och motgångar som ansågs grundläggande 

för att kunna uppskatta lycka. Utifrån detta tolkar jag citatet som ett sätt att visa på att det är 

viktigt och nyttig att dra lärdomar från jobbiga perioder i livet. Rachel visar också exempel på 

i detta: 

 
Conclusion: life will give us challenges when we are ready for them. The people closest to us show us the way 

by triggering the old, the unconscious, the pain. Running from difficulty because it is challenging is missing out 

on the greatest learning. (Bråthén, R. Instagram. 2018-04-25) 

 

Hon uttrycker att det är livet som ger oss utmaningar, livet ses som en yttre kraft som 

individer inte kan kontrollera. Att undvika dessa utmaningar menar Rachel skulle innebära att 

en missar betydelsefulla lärdomar. Därmed påpekar hon även hur viktigt det är att gå igenom 

motgångar, eftersom det innefattar något värdefullt i form av utveckling. Lycka och olycka 

konstrueras i dessa fall som beroende av varandra, Rachel uttrycker detta: “One day this will 

all make perfect sense. There is light in the dark. Sunsets in the storms. Beauty in the chaos. 

Lesson of the evening? Don’t lose faith” (Bråthén, R. Instagram. 2018-01-18). Relationen 

mellan lycka och olycka beskrivs som att det finns ljus att hitta i det mörka, vilket jag förstår 

som hopp. Utöver detta menar Rachel på att det finns något fint i ett kaos, vilket kan ses som 

att även olyckor har ett syfte i form av lärdomar. Att hänvisa till motgångar som ett 

lärdomstillfälle, är att betrakta jobbiga händelser utifrån en positiv syn. Utifrån en 

postfeministisk medvetenhet förstår jag de positiva aspekterna som det mest fördelaktiga 

sättet att hantera motgångar, vilket bygger på att motgångar och problem inte ska ha varit 

förgäves utan att de även förde med sig något produktivt som en kan använda sig av senare i 

livet (Gill, 2007). Linn visar också på en positiv attityd gällande motgångar, vilket kan 

urskiljas i detta citat: ”Let setbacks be motivation for your comebacks guys!!” (Löwes, L. 

Instagram. 2018-12-13). Utmaningar ses som något som ger kraft då hon uppmanar sina 

följare till att se bakslag som en motivation till att fortsätta kämpa i syfte att komma tillbaka 
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starkare än innan. Fokus hamnar återigen på att producera något produktivt för att möjligtvis 

kunna bli lyckligare än innan. Avslutningsvis, visar Kenza på hur hon ser på sina motgångar 

under 2018: 

 
2 things I learned in 2018: the sorrow after losing someone doesn’t go away, it will always hurt, but with time 

you learn how to live with it. Slowly you learn how to laugh again, how to live again. Second is that wow, I’m 

stronger than I thought. And Aleks and I as a couple as well. We got through all the bad things that happend this 

year and ended up stronger and more connected than ever. And after rain comes sunshine, right? 2019 will be 

my sunshine year. (Subosic Zouiten, K. Instagram. 2018-12-31) 

 

Hon börjar sitt inlägg med att hänvisa till två stycken lärdomar hon fått av att förlorat någon 

hon älskar. Kenza hänvisar till sorg som något som tar tid, men efterhand lär en sig att känna 

glädje igen. Hennes andra lärdom är att denna sorg har gjort både henne och hennes 

förhållande starkare, därmed går det återigen att se hur kampen i slutändan förde något gott 

med sig. Utifrån en postfeministisk medvetenhet föredrar samtiden en lyckligare tillvaro (Gill, 

2017), vilket kan vara anledningen till varför influencers väljer att hänvisa till mer positiva 

aspekter. I detta fall valde Kenza att framhäva det positiva i form av mental styrka och ett 

starkare band till hennes pojkvän, istället för att ingående beskriva sitt sorgearbete. 

Avslutningsvis uttrycker hon att 2019 ska bli ett solskens år, där hon istället för att undra om 

det kommer att bli ett bättre år bestämmer sig för det. Perspektivet fyller lycka med ett synsätt 

gällande att individer ska lära sig att hjälpa sig själv genom att ”tänka rätt” och individer 

konstrueras återigen som sin egen lyckans smed. Detta återkopplar även till 

självhjälpskulturen där individer uppmuntras till positiva känslor och anses kunna nå en 

lyckligare tillvaro genom att ta kontrollen över sina känslor (Berg, 2011). 

 

Sammanfattningsvis, berör dessa inlägg aspekter som inte sammankopplas med lycka utan 

snarare illustrerar inläggen en motsats till lycka. För att bland annat besvikelse, problem och 

död inte ska ses som jobbiga och meningslösa upplevelser framhävs positiva aspekter som 

lärdomar, personlig utveckling och mental styrka. Olyckliga upplevelser skapar dessutom 

möjligheten att bättre uppskatta det goda i livet.  
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lycka konstrueras bland Sveriges fem största 

influencers självrepresentation på Instagram. Särskilt fokus har legat på att undersöka hur 

lycka uttrycks i text och bild, vilka budskap och ideal som förmedlas samt hur lycka används 

som en del av influencers självrepresenterande praktiker. Utifrån detta har jag i min analys 

kommit fram till att följarna ges både implicita och explicita budskap om hur lycka bäst kan 

uppnås. Ett budskap ser lycka som en process, där lycka kan uppnås genom egna handlingar 

med fokus på att bli den bästa versionen av sig själv. Ett annat budskap konstruerar istället 

lycka som ett tillstånd och förmedlar att lycka kan uppnås genom att älska sig själv precis som 

en är. Dessa två motsägelsefulla budskap ställer tillräckligheten i konflikt med en 

otillräcklighet, varvid det verkar svårt att kombinera dessa för att bli lycklig. Detta blir 

problematiskt eftersom det internaliserar influencerna i motstridiga handlingsutrymmen som 

uppmuntrar följarna till två tillsynes oförenliga vägar för att uppnå lycka. Avsikten är inte att 

dra en slutsats om vilken av dessa vägar som är mer rätt eller fel snarare ifrågasätta 

budskapens innehåll. Gemensamt för dessa budskap är att den defekta kroppen utgör en 

central del för lyckan. Antingen ligger fokus på att förändra dessa defekter eller att acceptera 

dem, men ingen av dessa influencers ifrågasätter skönhetsidealen i sig. 

 

Utöver detta har analysen visat på att lycka används som ett verktyg i deras 

självrepresentation för att marknadsföra sina egna liv som intressanta, men även för att 

marknadsföra produkter och tjänster. De glada känslorna används för att förmedla ett 

trovärdigt och autentiskt intryck, vilket konstruerar dem som lyckliga subjekt. Rollen som 

influencer och deras kärleksrelation framställs som ett ideal för att uppnå ett lyckligt liv.   

En problematik med denna självrepresentation som presenteras i text och bild är att den 

förmedlar perfekta ideal som utelämnar aspekter som exempelvis bråk eller problem. Kärlek 

framställs istället som ständigt lyckligt och problemfritt. Även inom marknadsföringsinläggen 

används lyckan för att visa upp ett ideal där drömmar kan gå i uppfyllelse och där något av 

det lyckligaste du kan göra är att arbeta med något du känner passion för. Framställningen av 

dessa influencers som lyckliga subjekt, behöver ses som konstruerad eftersom det som 

publiceras på Instagram är arrangerat, planerat och redigerat (jmf Marwick, 2013:5). En 

behöver ha i åtanke att rollen som influencer är deras yrke och det som publiceras på 

Instagram därför är grundläggande för deras inkomst. De kapitalistiska intressena får därmed 

betydelse för influencers självrepresentation i skapandet av det lyckliga livet, vilket medför 

att en förskönad bild av verkligheten framställs. Influencers skulle kunna kritiseras för detta 



 

 39 

 

att de å ena sidan förmedlar och reproducerar en viss typ av lyckoideal som påverkar följarna. 

Å andra sidan styrs influencers samtidigt av följarnas efterfrågan, vilket innebär att det som 

förmedlas är något som följarna är intresserade av att ta del av. Därmed handlar det i grunden 

om vilka sociala ideal som anses mer värdefulla än andra. Trots att de i viss mån visar upp en 

”baksida” av livet med mindre lyckliga inlägg, har lyckan ändå en avgörande roll. Det 

positiva i form av lärdomar och utvecklingsmöjligheter konstrueras som betydande för att i 

framtiden kunna bli ännu lyckligare. Detta gör att känslor som exempelvis besvikelse eller 

sorg är associerat med något negativt och därmed inte får lika mycket utrymme. Istället 

redigeras de oönskade känslorna och lycka som ideal framhävs återigen. Sättet att hantera 

motgångar behöver nödvändigtvis inte vara något dåligt, men det tydliggör dock lyckans roll i 

deras liv. Kanske tenderar människor att vilja ta del av lyckliga skildringar eftersom alla 

människor vill vara lyckliga (jmf Ahmed, 2010). Det kan ses som att Instagram är en 

plattform skapad för lyckliga individer som lever ut socialt konstruerade lyckliga ideal.  
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Subosic Zouiten, Kenza/kenzas. Instagram. [Publicerad: 2018-07-29] [Hämtad: 2019-02-04] 

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

 

Subosic Zouiten, Kenza/kenzas. Instagram. [Publicerad: 2018-12-31] [Hämtad: 2019-02-06] 

https://www.instagram.com/p/BsDQzZQHW6t/  

 

7.2 Bildförteckning 

Figur 1: Nyström, Anna/annanystrom. Instagram. [Hämtad: 2019-02-14] 

https://www.instagram.com/annanystrom/  
 

Figur 2: Bråthén, Rachel/yoga_girl. Instagram. [Hämtad: 2019-02-14] 

https://www.instagram.com/yoga_girl/  

 

Figur 3: Löwes, Linn/linnlowes. Instagram. [Hämtad: 2019-02-14] 

https://www.instagram.com/linnlowes/  

 

Figur 4: Subosic Zouiten, Kenza/kenzas. Instagram. [Hämtad: 2019-02-14] 

https://www.instagram.com/kenzas/  

 

Figur 5: Delér Olsson, Janni/jannid. Instagram. [Hämtad: 2019-02-14] 

https://www.instagram.com/jannid/  

 

Figur 6: Löwes, Linn/linnlowes. [Publicerad: 2018-09-21] [Hämtad: 2019-02-04] 

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

   

Figur 7: Nyström, Anna/annanystrom. [Publicerad: 2018-01-04] [Hämtad: 2019-02-04] 

https://www.instagram.com/p/BdiToTeHm5v/  

 

Figur 8: Löwes, Linn/linnlowes. [Publicerad: 2018-08-26] [Hämtad: 2019-02-04] 

https://www.instagram.com/p/Bm8H4kHnbP4/ 

  

Figur 9: Bråthén, Rachel/yoga_girl. [Publicerad: 2018-06-01] [Hämtad: 2019-04-01] 

https://www.instagram.com/p/Bjf0z9YlZxt/  

 

Figur 10: Delér Olsson, Janni/jannid. [Publicerad: 2018-07-31] [Hämtad: 2019-04-01] 

https://www.instagram.com/p/Bl5N2hsn6d5/  

 

Figur 11: Subosic Zouiten, Kenza/kenzas. [Publicerad: 2018-08-12] [Hämtad: 2019-04-01] 

https://www.instagram.com/p/BmY4BVcBbDQ/ 

  

Figur 12: Nyström, Anna/annanystrom. [Publicerad: 2018-06-20] [Hämtad: 2019-02-04] 

https://www.instagram.com/p/BkQV3zPnOyE/  

 

Figur 13: Löwes, Linn/linnlowes. [Publicerad: 2018-07-25] [Hämtad: 2019-02-04] 

https://www.instagram.com/p/Blqf0I3HTrx/  

 

Figur 14: Delér Olsson, Janni/jannid. [Publicerad: 2018-03-12] [Hämtad: 2019-02-04] 

https://www.instagram.com/p/BgPHS8ln2Na/  

https://www.instagram.com/p/BlzvZijnClB/
https://www.instagram.com/p/BsDQzZQHW6t/
https://www.instagram.com/annanystrom/
https://www.instagram.com/yoga_girl/
https://www.instagram.com/linnlowes/
https://www.instagram.com/kenzas/
https://www.instagram.com/jannid/
https://www.instagram.com/p/Bn_tBrBHE_d/
https://www.instagram.com/p/BdiToTeHm5v/
https://www.instagram.com/p/Bm8H4kHnbP4/
https://www.instagram.com/p/Bjf0z9YlZxt/
https://www.instagram.com/p/Bl5N2hsn6d5/
https://www.instagram.com/p/BmY4BVcBbDQ/
https://www.instagram.com/p/BkQV3zPnOyE/
https://www.instagram.com/p/Blqf0I3HTrx/
https://www.instagram.com/p/BgPHS8ln2Na/
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