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Abstract 
 

Titel: Vad är äkta mode på gatorna? En semiotisk bildanalys av maktstrukturer inom Street Style 

Fashion Photography 

Engelsk titel: Candid Fashion Ruling the Street? A semiotic picture analysis of power structures within 

Street Style Fashion Photography  

Nivå: Kandidatuppsats i media-och kommunikationsvetenskap 

Författare: Therese Granström 

Handledare: Isabel Löfgren 

 

Idén om fotografigenren street style fashion photography är att den visar upp den vanliga människan, i 

vanliga kläder i en vardaglig kontext. Idén bakom fotografiet i sig går i samma linje om att visa upp det 

äkta, och i liknande stil skapades de sociala medieplattformen Instagram – för att publicera äkta bilder 

”on-the-go”. Tidigare forskning visar dock på att fotografi, Instagram och street style fashion 

photography inte är lika vanligt och äkta som idéerna om dem. Fotografi handlar om att sätta sig själv i 

relation till världen och på så sätt skapas en typ av makt.  

 

Denna uppsats syftar till att blottlägga maktstrukturer i street style fashion photography bilder 

publicerade av influensers på plattformen Instagram. Metoden som används för att analysera materialet 

är Roland Barthes semiotiska denotation och konnotationsmodell, de fynd som hittas i analysen 

diskuteras därefter i relation till Pierre Bourdieus fältteori för att, på en relationell nivå, förstå hur 

maktstrukturerna placerar ut influenserna på det svenska modefältet online.  

 

Analysen visar att bilderna i materialet är högst uppstyrda och planerade, det konnoterar olika idéer om 

kommersiellt mode och kulturproducerat ”högmode”, lyxiga miljöer och ”vanliga” gator, allt detta i 

förhållande till Instagram estetik och vad som är vinnande visualiteter. De tre influenserna, vars bilder 

analyseras i studien, placeras i olika positioner på modefältet online men delar samtidigt på positionen 

som nykomlingar eftersom de kapital de visar upp skiljer sig mellan dem, samtidigt som strategierna för 

att ta sig an fältet är likande.  

 

 

Nyckelord: Street Style Fashion Photography, Semiotik, Mode, Instagram, Influensers, Pierre 

Bourdieu, Roland Barthes.   
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1 Inledning 

At first sight, human clothing is a very promising subject to research or reflect upon: it is a 

complete phenomenon, the study of which requires at any one time a history, an economy, an 

ethnology, a technology and maybe even, […], a type of linguistics. But above all, as an object 

of appearance, it flatters our modern curiosity about social psychology, inviting us to go 

beyond the obsolete limits of the individual and of society: what is interesting in clothing is 

that it seems to participate to the greatest depth in the widest sociality (Barthes 2013, s.20).  

 

Mode är mycket mer än bara kläder på en kropp. Som Barthes förklarar i citatet ovan så tycks mode 

vara en del i den djupaste och vidaste gemenskapen. En kan säga att mode berättar en historia utan att 

använda ord. Modefotografi innehåller ofta kända människor som skådespelare, sångare men främst 

modeller. Men fotografigenren Street Style Fashion Photography sägs ska representera den 

vardagliga människan i dess vardagliga kontext (Rocamora & O’Neill 2008). Det jag intresserar mig 

för är hur väl dessa påståenden stämmer med de bilder i genren street style fashion photography som 

publiceras i Instagramflöden av unga modebloggare i Stockholm som studeras i denna uppsats. Jag 

har valt att använda mig av det engelska begreppet ”street style fashion photography” genomgående i 

uppsatsen eftersom det är ett myntat begrepp som saknar svensk översättning. Som vi kan se i citatet 

ovan är mode inte ’bara kläder’, det finns så mycket mer som ligger bakom och gör därför street style 

fashion photography ett intressant fenomen att studera. Kläder är inte bara kläder, innebär det då att 

fotografier av kläder på gatan bara är fotografier av kläder på gatan? 

 

I dagens mediesamhälle möter vi ständigt ’dagens outfit’ bilder och under hashtaggen #streetstyle på 

plattformen Instagram finns det i skrivandes stund ca 58 000 000 (2018-11-22) bilder på just 

gatumode. Som vi kommer att se under forskningsöversikten så kan en datera street style fashion 

photography bak till 1920-talet (Rocamora & O’Neill 2008, s.187) och fenomenet förändrade 

modevärlden genom att ändra riktning av påverkan från modeexperter i höga positioner till 

konsumenter och modemedvetna individer. Genom den digitala eran fick street style fashion 

photography en ny anda, speciellt med modebloggarnas upptåg, vilket resulterat i att det blivit ett 

världstäckande viralt fenomen (de Perthuis 2016, s.524). Därför kan en anse att det är mer relevant nu 

än någonsin att studera vilka maktstrukturer som reproduceras genom dessa världstäckande virala 

bilder, vilket innehåll är det egentligen som konsumeras och är det den ’vanliga’ människan som 

porträtteras på gatan?  
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2 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt redogör för större generell forskning kring fotografiet, digitala medier och 

modefältet, för att därefter sätta fenomenet street style fashion photography i kontext. Forskning om 

sociala medier plattformen Instagram och tidigare forskning där digital modefotografi och Pierre 

Bourdieus fältteori har kombineras kommer även att behandlas i detta avsnitt.  

 

2.1 Fotografiet 
”To collect photographs is to collect the world” säger den nordamerikanska författaren och 

teoretikern Susan Sontag i On Photography (1973, s.1). Sontag anser att fotografiet är ”perhaps the 

most mysterious of all the objects that make up, and thicken, the environment we recognize as 

modern” (1973, s.2). Hon förklarar att fotograferande innebär att lägga beslag på motivet och sätta 

sig själv i relation till världen. Detta utövande känns som kunskap, men framställer snarare en 

maktelit menar Sontag. I jämförelse med en målning kan fotografiet ses som transparent, att det 

representerar verkligheten, men Sontag menar att detta inte är fullständigt korrekt. Det jobb en 

fotograf gör är inte ren sanning, fotografen påverkas av kulturellt bestämda idéer om vad som är ’bra 

smak’ och gör därför medvetna val. Vidare förklarar Sontag att fotografi har blivit ett vanligt 

utövande och att det därför i största grad inte utövas för konstens skull utan snarare som en vardaglig 

’ritual’, det är ett slags försvar mot ångest och fungerar som verktyg för makt (Ibid, s.3–5).  

 

I anslutningen med Sontag anser även författarna Marita Sturken och Lisa Cartwright i Practices of 

Looking: An Introduction to Visual Culture (2009, s.16–17) att bakom en bild ligger det viss nivå av 

subjektivitet. Författarna förklarar att det finns kameror som fångar innehåll som tycks vara utan 

mänsklig påverkan, exempelvis övervakningskameror, men att det trots allt är en människa som 

placerat ut kameran och ställt in området den ska fånga på bild. Den centrala idén om fotografi i 

Sturken och Cartwrights text är hur fotografi är en kombination av subjektivitet och objektivitet. 

Fotografikonsten utvecklades under mitten av 1800-talet, under samma period som positivismen 

dominerade vetenskapen. Under denna tid ansågs maskiner mer pålitliga än människor och därför 

fick kameran en roll i att registrera verkligheten. Denna idé har dock ifrågasatts och författarna 

förklarar att under mitten av 1900-talet uppkom det många argument för och emot att fotografier är 

objektiva tolkningar av den verkliga världen. Vissa ansåg att kameran tolkade världen på ett sätt som 

är helt fritt från mänsklig påverkan eftersom konventionerna i bilden är inbyggt i själva apparaten. 

Samtidigt ansåg andra att fotografen gör ett subjektivt arbete i sammanställningen, ljussättningen och 

avgränsningen av bilden. När den digitala eran sedan uppkom fick dessa debatter ytterligare 

intensitet.  
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Den franske kulturteoretikern Roland Barthes (1981, s.85) förklarar att fotografi ger ett ultimat möte 

mellan vad som finns här nu, det vill säga bilden, och vad som var där sen, referenten, objektet, saken 

eller platsen, det som fotografiet visar. Detta mötet vilar på ”a myth of photographic truth”. Myten 

om fotografisk sanning innebär att, i exempelvis en rättssal, kan fotografiet presenteras som 

dokumenterat bevis att något hände vid en viss plats på en viss tid, alltså fotografiet skall visa 

sanningen och stå som bevis. Men den sanning som fotografiet kan ge är debatterat och mött med 

skepticism säger Sturken och Cartwright (2009, s.17–18), fotografiet kan visa flera olika sanningar 

och har även begränsningar som bevismaterial. Därför talar en om fotografisk sanning som myt. 

Betydelsen av fotografiet kan också ses som paradoxal. Fotografier kan innehålla mycket känslor då 

de kan påminna oss om något som vi har varit med om, men samtidigt kan de ses som ett spår eller 

dokumentation av något som helt enkelt skett. Betydelsen av fotografi härstammar alltså från denna 

paradoxala idé om fotografi som både ren dokumentation och som emotionellt laddat minne. Med 

detta så tros fotografiet ha makt som är primärt affektiv, och makt som är primärt informativ, både 

dessa typer av makt hör till myt-sanningsvärdet av fotografiet.  

 

2.2  Street Style Fashion Photography 
Fenomenet street style fashion photography sträcker sig tillbaka till 1920-talets modemagasin där 

gatan fungerade som en normbrytande plats att representera moderiktiga statskvinnor. Dock var 

’gatan’ ofta återskapad inne i en studio för att undvika att smutsa ner kläder och för att omgivningen 

skulle vara stilla nog. I efterkrigstiden började männen också fotograferas på gatan i kontext, men 

som flâneur och ”man about town” kontext, alltså ett slags strosande på stan som stod i kontrast till 

hur kvinnan porträtterades i studion. Under samma tid blev representationen av ”kvinnan på gatan” 

radikaliserad av upptåget av ungdomar och dess subkultur som tog beslag på gatans som dess 

kontext. På 1960-talet ville brittiska modefotografer omdefiniera kvinnan på gatan som självsäker 

och detta resulterade i att nya karaktärer som ”the single girl” syntes i bl.a. det brittiska magasinet 

Nova. Men ungdomen hade ’beslagtagit’ gatan som deras territorium och detta markerade en 

förändring inom modefotografin där de fick skapa sina egna premisser. Gatan blev 

därmed inte längre platsen där mode visades upp utan snarare där de konstruerades innan de blev till 

handelsvaror i butiker (Rocamora & O’Neill 2008, s. 187–188). 
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Figur 1: Den professionella tecknaren Edward Linley Sambourne hade som hobby att fotografera 

välklädda kvinnor på Londons gator redan år 1905.  

 

 
Figur 2: Under 1920-talet var den franska fotografen Henri Cartier-Bresson ansedd den bästa av 

alla fotografer inom genren  
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Figur 3: Street style fashion photography från magasinet Nova. Fotograferat av Terence Donovan i 

mars 1974.  

 

Street style fashion photography bygger på en kombination av modefotografi och gatufotografi. 

Generellt anses modefotografin ha sin egna historia, utövande och förväntningar. Författaren Margaret 

Maynard (2008, s.55) menar att modefotografin bäst kan förstå genom dess icke-essentialistiska status, 

alltså att det är en fotograferingsgenre som består av en viss uppsättning regelbundenheter med särskilda 

egenskaper, men samtidigt utan konstanta regler och ingredienser. Eugénie Shinkle (2008b, s.215–216) 

hävdar att meningen bakom en modebild aldrig är helt retorisk, alltså aldrig helt avgörande av 

lingvistiska koder och inte logiskt sammankopplad till dess innehåll på ett enkelt sätt. Generellt läses 

bilder av med emotionella och fysiska reaktioner som fungerar under vårt medvetande. Vi ’ser’ inte bara 

bilder utan vi blir också berörda av dem. Detta gäller alla typer av bilder, men eftersom modebilder är så 

pass relaterat till kroppen så sätts den känslomässiga reaktionen i fokus. Modebilder relaterar därmed till 

den emotionella idén i den fotografiska paradoxen.  
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Författarna Sophie Howarth och Stephen McLaren (2010, s.9–10) beskriver gatufotografi som ”the 

impulse to take candid pictures in the stream of everyday life.”. Begreppet candid innebär att fånga det 

mest naturliga och vardagliga – det äkta. Gatufotografi är en typ av dokumentation, men inte 

nödvändigtvis ett reportage, det berättar inte heller bara en historia. Författarna förklarar ”Sometimes a 

street photographer captures something truly unusual […]. But more often a good street photograph is 

remarkable because it makes something very ordinary seem extraordinary” (Howarth & McLaren 2010, 

s.10). Fotografigenren gatufotografi sträcker sig tillbaka till fotografins uppkomst och författarna menar 

att i en tid där allt färre bilder är ’äkta’ representationer av det riktiga livet är dessa typer av bilder 

viktigare än någonsin.  

 

2.3 Digital Street Style Fashion Photography 
I den digitala eran har street style fashion photography fått en ny anda med bloggarnas upptåg i mitten 

av 2000-talet och blivit ett världstäckande viralt fenomen. Det blev en form som hyllade det vardagliga 

genom att visa ’vanliga’ människor i sina ’vanliga’ kläder levandes sina ’vanliga’ liv. Street style 

fashion photography fenomenet förändrade modevärlden, hävdar författaren Karen de Perthuis, genom 

att ändra riktning av påverkan från modeexperter till konsumenter och modemedvetna individer. Bilden 

förändrades också till att visa bredare urval av etniciteter, kroppstyper och åldrar för att ändra 

modefotografiet från en kommersiell funktion till att handla om den sociala betydelsen av mode. 

Bilderna fotograferades av ’amatörer’ och modekartan sträcker sig större än bara de klassiska 

västerländska modehuvudstäderna som Paris, Milano, London och New York. Detta resulterade i en 

demokratisering av mode (de Perthuis 2016, s.524). 

 

2.3.1 Fashion Influencer 

Vad är då skillnaden mellan bloggare och de som skapar street style fashion photography bilder på 

sociala medier plattformar, alltså Fashion Influensers, som studeras i denna uppsats? Tidningen 

Harper Bazaar förklarar skillnaden mellan dem som att bloggare är mest känd för sin egna webbplats 

som antingen är text centrerad eller bild centrerad. När bloggarna först uppkom blev det en milstolpe 

för demokratisering inom modeindustrin. Influensers å andra sidan har sällan en egen plattform 

utanför dess sociala medier. Tidigare hade dessa typer av människor kallats för It-girls, sådana som 

blev betalade för att gå på modevisningar, designermiddagar och mode-fester eftersom det skulle 

generera status till märkena att ha dessa It-girls på plats (Alexander 2018).  

 

 



 11 

2.3.2 Fotografi on-the-go: Instagram 
 

Instagram is used in hundreds of different ways by its hundreds of millions of users, so any single 
answer to the question “what is it” will be insufficient (Manovich 2017, s.11). 

 

Det författaren och medieteoretikern Lev Manovich menar med citatet ovan är att sociala medier 

plattformen Instagram fyller olika funktioner för olika människor och att det därför är mer relevant 

att fråga vad Instagram är i kontext av mediehistoria än bara generellt. Ett av svaren på den frågan, 

förklarar han, är att olika fotokulturer har samlats på en och samma plattform. Plattformen Instagram 

är unik, den tillåter användaren att fånga, redigera och publicera bilder. Användaren kan även titta på 

bilder och interagera med bilder och andra användare genom gillningar, kommentarer och delningar 

– allt från samma plattform (Manovich 2017, s.11).  

 

Instagram släpptes som en app för iPhone i oktober 2010 och blev en del av den nya eran av 

mobilfotografi1. Tanken bakom Instagram, förklarat av en av grundarna Kevin Systrom år 2013, är 

att fånga bilder av sitt liv on-the-go,” We do not offer the ability to upload from the web as Instagram 

is about producing photos on the go, in the real world, in realtime”. Baserat på detta säger Manovich 

att idén om Instagram är det renaste visuella mediet som vi har, men det riktiga Instagram är inte så 

pass rent som vi kan önska. Han förklarar att även om vissa användare faktiskt använder plattformen 

i linje med grundarnas önskan, så gör inte alla det. Företag, professionella fotografer och 

fotoentusiaster fotar bilder med systemkameror och redigerar dem i program som Adobe Photoshop 

för att därefter föra över dem till mobiltelefonen och publicera dem på Instagram (Manovich 2017, 

s.11–12).  

 

Manovich berättar att Instagram-användare mellan åren 2012 och 2015 generellt publicerar bilder 

inom kategorin home-mode2, men trots detta finns det bilder på vardagliga ting, som exempelvis en 

persons kläder, som kan ha en helt annan betydelse helt beroende på hur bilden är tagen. Det kan se 

väldigt slumpmässigt ut, men också ha en stylad bakgrund som förändrar hela bilden. Här talar han 

om estetik. De estetiska val som en användare på Instagram gör i sina bilder tyder på vad den 

användaren tycker om och därmed vilka andra användare denna kan tänkas följa (Manovich 2017, 

s.39–40).  

 

                                                
1 Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2018 så är Instagram det andra största sociala nätverket i Sverige och även det 
som växer mest. Generellt har Instagram 1 miljard aktiva användare i månaden och 68% är kvinnor 
(https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/) [2018-12-21).  
2 Home-mode innebär fotografier av traditionellt subjekt som kalas och semester. Bilder menade för fotografen själv och 
dess vänner och familj (Manovich 2017, s.30).  
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2.3.3 Instagram Estetik 

I Emily Hunds artikel Measured Beauty: Exploring the aesthetics of Instagram’s fashion influencers 

(2017) undersöker hon vilka typer av visualiteter (estetik) som är vinnande inom Instagrams 

’influenser ekonomi’. Begreppet influenser ekonomi innebär användare vars influerande på dess 

följare kan mätas, bl.a. genom följarantal och engagemang. Hon förklarar att influensers positionerar 

sig som vanliga personer med autentiskt innehåll och plattformen Instagram tycks ha en typ av makt 

som är specifikt avgörande för hur människor väljer att styla sig själva. Sminktrenden ’Instagram 

ögonbryn’ och modetrender som stilettklackar med nitar är två exempel på det som kallas Instagram 

effect. Det som Hund slutligen kom fram till i hennes studie av tre kända modeprofilers Instagram var 

att de använder sig av olika poser, olika redigeringtekniker och färgschema. De använder också 

textmöjligheterna på Instagram på olika sätt för att bygga upp sin profil. Hund kunde se 

gemensamheter mellan profilerna på sättet de jobbar affärssmart, att de ger en känsla av hela världen 

genom deras resor och att de ger en ’hem-känsla’ trots att de är på resande fot. Ingen av dem talar 

specifikt om dess egna nationalitet och all kommunikation sker på engelska. Ingen av profilerna 

ifrågasätter den västerländska skönhetsnormen utan snarare reproducerar den genom bilderna 

förklara Hund. Allt detta, som Hund väljer att kalla ’measured beauty’, presenteras som obestridligen 

positivt, och därmed menar Hund att framgångsrika influensers är de som lyckas omvandla denna 

positivitet till materiell rikedom.  

 

2.4 Street Style Fashion Photography och Bourdieus Fältteori  
Under teorikapitlet kommer Bourdieus fältteori att presenteras närmare, men denna del ämnar presentera 

hur street style fashion photography online kan analyseras genom fältteorin. Här presenteras texten 

”Stumbling on the Heels of My Blog”: Career, Forms of Capital and Strategies in the (Sub)Field of 

Fashion Blogging där författaren Marco Pedroni (2015) analyserar italienska modebloggare enligt 

Bourdieus teori.  

 

Bloggar uppkom under sent 1990-tal och är idag relevanta inom modesfären. Pedroni anser att bloggar 

är ett nyckeltema att undersöka i modemedia studier (The field of Fashion Media). Han förklarar att 

street style bloggar som The Satorialist kan beskrivas som case studies i mediedemokrati, en form av 

social dokumentering och ett sätt att uppmuntra “a dialogue that reinforces fashion of the street as a 

democratic arena, where the general public, rather than models, celebrities or designers, can be at the 

forefront of fashion-making” (Pedroni 2015, s.180–181). Denna studie baseras på intervjuer från 32 ’A-

list’ italienska bloggare och Pedroni använder sig av Bourdieus fältteori som handlar om att placera ut 

’spelare’ på ett fält. Han motiverar användandet av fältteorin genom sättet Bourdieu själv beskriver 
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teorin, ”To think in terms of field is to think relationally”. Alltså att studera bloggsfären genom 

fältteorin kommer placera vårt fokus på relationer som produceras inom den sociala platsen, mellan 

bloggare men också mellan bloggare och de traditionella maktkällorna, i detta fall märken och 

journalister (Ibid, s.183–184). Bloggarnas position i modemedia fältet baseras på två olika faktorer, först 

själva fältet i sig och på vilket sätt de skapades, för det andra hur bloggaren själv antar sig fältet, det vill 

säga volymen på dess kapital och strategier (Ibid, s.185). Kapital kan förstås som olika typer av valuta 

som går att konvertera mellan varandra, exempelvis kan bra betyg konverteras till ett bra jobb (Ibid, 

s.188). Begreppet habitus är också relevant inom fältteorin, det förklaras som ett system av dispositioner 

som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. (Broady 1998, s.2). 

Habitus skapas baserat på en individs sociala bakgrund, utbildning och erfarenheter och kan beskrivas 

som en människas förkroppsligad kulturella kapital (Bengtsson 2015, s.33). Strategier som bloggarna 

har i fältet är ofta att de söker att efterlikna högre uppsatta bloggare för att nå andra positioner. Även 

samarbeten mellan bloggare är vanligt förekommande, bloggprofilerna träffas exempelvis på event och 

mode shower, vilket genererar mer läsare till dem (Pedroni 2015, s.191).  

 

Den primära slutsatsen som Pedroni kom fram till är att studera bloggsfären som en självständig 

mikrokosmos. Det han menar med detta är att bloggare inte nödvändigtvis har redaktionell 

självständighet utan snarare måste följa ’lagar’ som är specifika till just bloggsfären (2015, s.195).  

 

2.5 Det Svenska Modefältet Online 
Målet med denna studie är att placera ut tre svenska modeinfluensers på det svenska modefältet online. 

För att förstå hur det svenska modefältet online ser ut så kommer studien att utgå från hur författarna 

Joanne Entwistle och Agnés Rocamora redogör för modefältet i The Field of Fashion Materialized: A 

Study of London Fashion Week (2006).  

 

Entwistle och Rocamoras text handlar om att materialisera modets fält genom London Fashion Week 

(LFW). De förklarar att alla nyckelpersoner som verkar inom fältet också är besökare på LFW. Dessa 

personer utgörs av designers, modeller, journalister, inköpare, stylister, celebriteter och även mindre 

relevanta människor som modestudenter som existerar i marginalerna (2006, s.735–736). Eftersom 

denna text är skriven 2006, vilket är under den tid som modebloggare började uppkomma men 

fortfarande inte var fullt etablerade, så finns dessa inte med på deras lista. I en modern version av texten 

kan vi anta att bloggarna och influensers också stått som nyckelpersoner i fältet.   

 

Modets fält är uppdelat i två subfält, de för konstnärlig produktion och för kommersiell produktion, 

alltså mode som ’konst för konstens skull’ och mode för försäljning. Spelare som kopplar samman dessa 
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subfält är journalister och inköpare. I Bourdieus anda anses dock subfältet för konstnärlig produktion 

bära högre värde. Entwistle och Rocamora positionerar sig själva som akademiker i modets fält, en 

position som de förklara som både insiders och outsiders. De säkrade sin plats inne på LFW genom att 

tydliggöra att de är på plats för research men också genom kontakter med etablerade journalister och 

inköpare, alltså en typ av socialt kapital (Entwistle & Rocamora 2006, s.739–740). Modevisningar 

fungerar som mikrokosmos inom modefältet, där kan en tydligt se maktpositioner hos besökarna på 

visningen. En sittplats med nummer tyder på en hög maktposition samtidigt som en ståplats innebär 

väntande och därmed en lägre position. Det finns även de med så pass hög position, ofta celebriteter 

eller person med hög rang, som kan tvinga visningen att vänta på dem (Ibid, s.741). Men det 

huvudsakliga syftet med visningar är att ”see and be seen”, på så sätt reproducera ens position i fältet 

(Ibid, s.743).  

 

För att applicera Entwistle och Rocamoras teoribildning på svenska modefältet online, som då fungerar 

som ett subfält till det svenska modefältet så kan en tänka sig journalister, bloggare, influensers, 

videoskapare (YouTubers) bl.a. som spelare på fältet. Etablerade aktörer kan vara online modemagasin, 

vanliga modemagasin med hemsidor och specifika modehemsidor. Men för spelarna gäller konceptet 

”see and be seen” för att skapa och reproducera ens position i fältet. Istället för att studera platserna 

olika personer får på en visning så kan en snarare studera följarantal, följarengagemang, gillningar och 

kommentarer på inlägg, det så kallat influenser ekonomi. Även faktorer på vad som visas upp i bilderna 

och vad bilderna förmedlar för värderingar gentemot publiken, vilket är det som studeras i denna 

uppsats.  
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3 Syfte och frågeställningar 
3.1 Syfte 
Denna studie syftar till att blottlägga och redogöra för maktstrukturer som reproduceras inom street style 

fashion photography bilder på den sociala medieplattformen Instagram för att därefter, baserat på de 

fynd som gjorts, placera ut influenserna bakom bilderna på det svenska modefältet online. Dessa 

maktstrukturer utgörs av tecken i bilderna som placerar influenserna i maktpositioner, exempelvis 

vinklar, färger och ljus, val av mode och miljö. Undersökningens material kommer att analyseras enligt 

Roland Barthes semiotiska bildanalys och de fynd som görs kommer att redogöras för i enlighet med 

Pierre Bourdieus fältteori för att besvara frågor om vem som representeras i bilderna och vilken position 

de har i modets fält.  

 

3.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att hjälpa mig att uppfylla studiens syfte.  

• Hur representeras Instagramprofilerna genom street style fashion photography bilderna i denna 

studie? 

• Hur ser profilernas habitus ut? 

• Vilka typer av strategier använder sig profilerna av i street style fashion photography bilder och 

hur synliggörs dem? 

• Vad säger profilernas bilder om deras maktposition i modemedias fält? 

• Är Bourdieus fältteori en relevant teori att använda för att belysa och problematisera street style 

fashion photographys utveckling och framtid inom modefältet online?  
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4 Teori 

Denna del av uppsatsen syftar till att redogöra för den teori som används i studien. Valet av teori är 

Pierre Bourdieus kultursociologi, även kallat hans fältteori.    

 

4.1 Bourdieus kultursociologi 
Pierre Bourdieus kultursociologi är ett alternativt sätt att kolla på hierarkiska placeringar av individer i 

samhället. Bourdieu beskriver fält som ett strukturerat område av positioner, i vilket positionerna och 

dess relationer bestäms av fördelningen av olika resurser, också kallat kapital (Hesmondhalgh 2006, 

s.212). För att analysera maktstrukturerna i det empiriska materialet så kommer de strategier som 

används i bilderna att motsvara maktstrukturer, detta innebär det sätt som olika kapital, habitus och 

åtskillnad synliggörs i street style fashion photography bilderna.   

 

4.1.1 Fält  

Som nämnt ovan så ses ett fält som ett område med olika positioner och inom varje fält finns det 

spelare, det är människor inom fältet som strider om något gemensamt (Broady 1998, s.1). Begreppet 

illusio använder Bourdieu för att förklara den kollektiva anslutningen till spelet som på en och samma 

gång är orsaken till och följden av spelet existens. Inom alla olika positioner i fältet finns det vissa typer 

av förutsättningar, detta kallar Bourdieu för doxa (Bourdieu 2000, s.250–252). För att ett område ska 

kunna analyseras som ett fält måste de besitta en väl utvecklad autonomi, det vill säga självständighet i 

förhållande till andra fält och omvärlden i sig, menar Broady (1998, s.3). Utöver autonomi så ska ett 

område följa tre andra ”lagar” för att räknas som ett fält; kamp, vilket innebär att kämpar för 

legitimering inom fältet, hierarkier, eftersom kapital inom fältet är ojämnt fördelat och slutligen 

bevaring av fältet, vilket innebär att en kamp om att behålla eller försöka överta centrumet av fältet 

(Pedroni 2015, s.194). Hesmondhalgh (2006, s.212) förklarar att genom identifiering av huvudsakliga 

fält inom ett visst socialt rum kan Bourdieu se sammankopplingar mellan olika typer av eftersträvan och 

i vilken grad de är autonoma från varandra. Broady (1998, s.3) förklarar även att ett fält förutsätter att 

det finns polariteter mellan skilda läger och konkurrerande världshierarkier. Detta kan vi se genom hur 

Bourdieu (2000, s.151) redogör för motsättningen mellan konst och pengar, å ena sidan den konstnärliga 

intellektuella polen, men å andra sidan den kommersiella polen. Bourdieu fokuserar i huvudsak på de 

ekonomiska och politiska fälten, och dessa två sammansatt utgör ’the field of power’ (maktens fält) 

(Hesmondhalgh 2006, s.212). Detta begrepp används för att fånga in hela systemet av relationer mellan 

samtliga kapitalarter av betydenhet – från konstnärligt kapital över juridiskt och politiskt till ekonomiskt 

(Broady 1998, s.2). Maktens fält har ett högt värde av ekonomiskt kapital, men ett lågt värde av 

kulturellt kapital, här placerar Bourdieu icke-professionella kulturproducenter. Ser en å andra sidan på 
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fältet för kulturell produktion så har det lågt värde av ekonomiskt kapital med desto högre värde av 

kulturellt kapital. Inom fältet för kulturell produktion finns det två delfält; de i storskalig produktion 

(som har låg grad av autonomi, högt värde av ekonomiskt kapital och lågt värde av specifikt symboliskt 

kapital) och de i begränsad produktion (som har hög grad av autonomi, lågt värde av ekonomiskt kapital 

och högt värde av specifikt symboliskt kapital). Den begränsade produktionen kallar Bourdieu för ’konst 

för konstens skull’ (Bourdieu 2000, s.193).  

 

4.1.2 Kapital 

Kapital kan enkelt beskrivas som symboliska och materiella tillgångar, och det finns fyra olika typer av 

kapital inom fältteorin; kulturellt kapital, social kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt kapital 

(Broady 1998, s.2). Det ekonomiska kapitalet utgör grunden för de övriga kapitalen. Kulturellt, socialt 

och symboliskt kapital kan konverteras till en eller flera av de andra kapitalen. Kapitalen inom fältet är 

ojämnt distribuerat och denna utdelning strukturerar fältet samtidigt som fältet avgör vilken makt och 

värde de olika kapitalen har, vilket i sin tur är avgörande för vilken position spelarna i fältet får 

(Rocamora 2016, s.240).  

 

4.1.3 Habitus 

Begreppet habitus förklaras som ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen (Broady 1998, s.2). Habitus konstrueras baserat på en individs sociala 

bakgrund, utbildning och erfarenheter. Det är en typ av förkroppsligat kulturellt kapital. Kulturellt 

kapital och habitus ansluter till fråga om klass då båda uttrycks genom en typ av åtskillnad, Bourdieu 

talar om distinction, ett sätt att skapa sin identitet genom att visa på ens kulturella preferenser 

(Bengtsson 2015, s.33).  

 

4.1.4 Distinction 

I Agnés Rocamoras (2016, s.241) sammanfattning av modet som fält förklarar hon hur Bourdieus mål 

med hans bok Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (1984) är att visa hur estetiskt 

omdöme måste vara socialt och historiskt beläget. Det är därför Bourdieu anser att smak är markör för 

’klass’. Rocamora anser att Bourdieus välkända citat ”Taste classifies, and it classifies the classifier”, 

tydligt visar på hans syn på klass (Rocamora 2016, s.242). I Distinction. A Social Critique of the 

Judgement of Taste (1984, s.13) gör Bourdieu en undersökning genom ett frågeformulär. Målet med 

undersökningen var att kunna kartlägga hur kulturella preferenser påverkas av ekonomiskt kapital, 

kulturellt kapital och socialt ursprung. Stina Bengtsson kopplar an till Bourdieus Distinction i hennes 

artikel Digital distinctions: mechanisms of difference in digital media use (2015) där hon arbetar på 

liknande sätt med frågeformulär och undersöker hur medieanvändade ser ut i förhållande till kulturellt 
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bruk. I hennes artikel redogör hon för hur Bourdieu använder sig av en relationell förståelse för 

kulturellt bruk, det innebär en förståelse om hur och varför något fungerar, och detta följer ett 

poststrukturalistiskt förhållningssätt i att förstå tecken i relation till andra kulturella tecken menar 

Bengtsson (2015, s.31).  

 

4.1.5 Modets fält (The field of Fashion) 

Modets fält presenteras av Bourdieu först i hans essä Haute Couture and Haute Culture som publicerats 

i boken Sociology in Question (Bourdieu 1995, s.132–138). I essän behandlar han relationen mellan 

Haute Couture3 och kultur. Här menar Bourdieu att de dominanta spelarna på fältet av Haute Couture är 

designerna som har makten att bestämma vilka objekt/produkter som är unika. Dessa spelare besitter 

mest specifikt kapital i fältet, i modets fält innebär det modekapital. De etablerade spelarna på modets 

fält, de dominanta, har konservationsstrategier och nykomlingarna på fältet har revolutionsstrategier, 

detta innebär att de etablerade spelarna vill bevara sin plats i fältet och nykomlingarna vill överta och 

vinna dominanta positioner.  En specifik revolution som skedde inom fältet är designern Courréges 

förändring där han gick från att tala om mode till att tala om livsstil, han vill klä den ”moderna” 

kvinnan. Bourdieu förklarar att Courréges har en specifik smak som skapades i viss kontext som tilltalar 

den nya borgarna. Genom detta övergav han en typ av etikett, han övergav designern Balmains stil (som 

var en av de dominerande i fältet), och Courréges mötte upp med något som redan existerade utanför 

fältet (Ibid, s.133–135).  

 

Bourdieu finner modets fält intressant eftersom det besitter en förmedlande position mellan ett fält som 

är designat att organisera följd och ett fält där människor är radikalt oersättliga, han menar att ingen 

skulle fråga hur en skulle byta ut Jesus, men i modets fält frågar man vem som kommer byta ut 

modeemperiet Chanel. Bourdieu förklarar därefter vem som har makten att skapa en produkt av värde, 

han menar att vad som skapar makten hos producenten är fältet och ”The energy is the field”. Det som 

skapar värdet hos ett märke är samförståndet av alla spelare i systemet, men detta är ett omedvetet 

samförstånd (Bourdieu 1995, s.137–138).  

 

4.1.6  Mode medias fält (The Field of Fashion Media) 

Den brittiska forskaren Agnés Rocamora har berört mode i samband med Bourdieus teori flertal gånger 

(Rocamora 2002; Rocamora 2016; Entwistle & Rocamora 2006). I alla hennes texter ger hon ett mer 

allmänt och modernt perspektiv på modets fält. Jag kommer att redogöra för hennes text Pierre 

                                                
3 Haute Couture betyder högt mode. En typ av mode som är exklusivt och därmed har ett högt pris. Källa: 
http://www.hautecouturenews.com/what-is-haute-couture/ [Hämtad: 2018-11-26] 
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Bourdieu: The Field of Fashion (2016) här eftersom det är hennes senaste publikation som berör detta 

ämne, men också för att hon exemplifierar fältet genom modebloggare vilket ligger nära mitt ämne 

street style fashion photography.  

 

Rocamora (2016, s.236–237) börjar med att tydliggöra Bourdieus Haute Couture and Haute Culture och 

visa på hur han åtskiljer två subfält; den med begränsad produktion, konst för konstens skull som 

Bourdieu kallar det, och den för masskonsumtion som styrs av handel och vinster. Desto mer autonomt 

ett fält är ju större möjligheter har de att etablera egna regler, och i detta fall är Haute Couture (konst för 

konstens skull) det mest autonoma av subfälten till modets fält. Rocamora (2016, s.239) förklarar att 

Bourdieus teori är användbar för att redogöra för diskursen, det vill säga sättet vi talar om modemagasin 

inom fältet fashion media. Hon menar också att teorin är användbar för att undersöka platser där mode 

levs ut, detta exemplifierar hon genom hennes studie tillsammans med Joanne Entwistle på London 

Fashion Week (Entwistle & Rocamora 2006).  

 

När Rocamora (2016, s.244–247) exemplifierar teorin använder hon sig av fältet modemedia (the field 

of fashion media). Hon förklarar att de institutioner och agenter som utgör spelare på fältet bl.a. är 

journalister, magasin, fotografer, stylister och nyhetsredaktioner. Alla dessa spelare definierar 

tillsammans normer och värderingar inom fältet. Här placerar hon modebloggare som nykomlingar i 

fältet, tillsammans med magasinet The Gentlewomen i förhållande till mer etablerade spelare som 

Vogue. Vidare hävdar Rocamora att modebloggare, till en början, uteslöts från modets fält med endast 

två vägar in; visningar och PR-relationer. Nu är många större modebloggare etablerade spelare på fältet 

och olika märken jobbar fram kampanjer i samarbeten med dem. Starka ideal hos bloggare är dess 

autenticitet och självständighet, vilket står i motsättning till journalisten, och genom detta antar 

bloggarna position som nykomlingar enligt Bourdieus anda genom att utmana de etablerade spelarna.   

 

4.1.7 Influensers som kreatörer 

I Bourdieus Sociology in Question (1995, s.139–148) har han ett kapitel där han diskuterar vem som 

skapade kreatören. Där menar han att produktionen av värde inte kan förstås utan att studera både 

producenten och konsumenten. Sociologin om kulturella produkter måste ta hänsyn till alla relationer, 

mellan konstnären och andra konstnärer och bortom dem och mellan alla agenter engagerade i 

produktionen. Det Bourdieu anser vara ’skapandet’ är mötet mellan socialt utgjort habitus och en 

specifik position som redan är instiftad eller möjlig i arbetsfördelningen inom kulturproduktionen. Han 

förklarar att vad som skapar värde i arbetet är inte endast det unika i produkten utan det unika i 

producenten (skaparen), manifest genom en signatur eller märke (Ibid, s.147).  
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I skapandet av street style fashion photography bör därmed influenserna förstås som kreatörer bakom 

dessa bilder, som skapar dem i ett samförstånd mellan de själva och andra influensers, men också mellan 

dem och dess publik. Alltså att det val som görs i bilderna bygger på val av specifik strategi.  

 

4.2 Teorireflektion 
Bourdieus fältteori är ett alternativt sätt att undersöka människors positioner i samhället. Det hans teori 

gör är att studera människors positioner på enskilda fält, detta innebär att teorin inte studerar samhället i 

stort utan istället en liten del av det. Till en början valde jag att positionera Instagramprofilerna i det 

svenska modefältet generellt, jag ändrade mig dock senare och valde att gå i enlighet med både 

Rocamora (2016) och Pedroni (2015), och snarare placera ut dem på modemedias fält, eller svenska 

modefältet online. Detta eftersom det fältet är mer relevant att placera ut dem på när deras jobb är 

primärt online.  

 

Fältteorin är relevant eftersom den undersöker materialet i ett relationellt förhållande, det vill säga 

personerna bakom mitt empiriska material i förhållande till andra personer som verkar på det svenska 

modefältet online. Min motivering går i linje med Pedronis (2015, s.183–184) motivering för fältteorin 

där han menar att fokus kommer att hamna på relationer mellan bloggare i sig, eller i mitt fall 

influensers på Instagram, men också mellan dem och traditionella maktkällor - modemagasin och 

journalister exempelvis.  

 

Kritik som riktats mot fältteorin är att den primärt fokuserar på klassfrågan och inte andra relevanta 

aspekter som kön och etnicitet, och hur dessa påverkar smak, habitus och fält. Rocamora säger ” Finally, 

having focused mostly on the idea of class, Bourdieu has paid comparatively less attention to the role 

other social categories such as gender and ethnicity play in formations of tastes, habitus and fields” 

(2016, s.144). Detta innebär att de faktorer som jag undersöker som maktstrukturer huvudsakligen 

handlar om klassförhållanden och inte tar hänsyn till andra faktorer som också kan vara relevanta 

maktstrukturer inom street style fashion photography.   
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5 Metod 

Metoden som tillämpas i analysen av street style fashion photography bilderna är den kvalitativa 

semiotiska bildanalysen enligt Roland Barthes. Valet av just denna metod grundar sig i att blottlägga 

tecken i det empiriska materialet som visar på olika idéer, värderingar och strukturer – en typ av 

meningsskapande.  

 

5.1 Semiotiken 
 

Human culture is made up of signs, each of which stands for something other than itself, and the 

people inhabiting culture busy themselves making sense of those signs (Rose 2001, s.69).  

 

Semiotik, eller semiologi som det också kallas, betyder läran om tecken. Citatet ovan sades av Mieke 

Bal och Norman Bryson i semiotikens försvar eftersom just tecken är det viktigaste verktyget inom 

semiotiken. En semiotisk analys, förklarar Gillian Rose, undersöker hur betydelse av en bild skapas 

genom bilden. En semiotisk analys står på en definition av vetenskap som står i kontrast till ideologi, 

detta innebär en skillnad på det faktiska och det som ideologin hävdar, ideologi likställs med falsk 

kunskap. Här menar Rose att annonser exempelvis är ideologiska, de är allmänt förekommande och 

framställs som autonoma, och eftersom annonserna är genomträngande och vår läsning av dem 

rutinmässig så tar vi budskapen i annonserna förgivet. Det är dock mer komplext, senare studier 

menar att idén om ideologi är dubbel och motsägande. De kritiska målen med semiotik är lika 

ideologiska som exempelvis annonser som blir kritiserade. Alltså, all kunskap bygger på tecken och 

all kunskap är känslig för semiotisk omtolkning (Rose 2001, s.69–72).  

 

I valet av material menar Rose att en, inom semiotiken, väljer bilder baserat på hur pass intressanta 

de är snarare än att välja bilder baserat på hur pass representativa de är. De tar också formen av små 

och detaljfokuserade studier (2001, s.73). Det viktigaste verktyget i semiotiken, som nämnt ovan, är 

tecken (sign). Teckenbegreppet kopplar an till lingvisten Ferdinand de Saussure och hans argument 

om att tecken är basenheten i språk, han menar att teckenbegreppet har två delar; signifiant (det 

betecknande) som innebär konceptet av ett objekt, exempelvis en beskrivning. Den andra delen kallas 

signifié (det betecknade) är ljudet eller bilden av det som beskrivs. Poängen mellan dessa delar är att 

de inte har någon egentlig sammankoppling, i olika språk kan ord exempelvis ha olika betydelser. 

Det faktiska objektet som ett tecken är kopplat till kallas referent. En viktig aspekt med skillnaden 

mellan det betecknande och det betecknade är att relationen mellan dem inte är inneboende utan en 

överenskommelse och kan därmed problematiseras (Rose 2001, s.74). I fotografisk kontext är det 
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betecknande själva fotografiet och det betecknade betydelsen av fotografiet (Moran & W. Tegano 

2005, s.2).  

 

5.2 Roland Barthes Semiotiska Modell 
 
I Saussures teori låg fokus på det lingvistiska systemet och sekundärt hur det systemet stod i relation till 

mottagaren och dennes tolkning av systemet. Saussures efterföljare Roland Barthes var först med att 

konstruera en systematisk modell där relationen mellan mottagaren och meddelande, alltså där en 

samverkande uppfattning om betydelsen kunde analyseras. Kärnan i Barthes teori är föreställningen om 

två ordningar av beteckning (Fiske 2000, s.117).  

 

5.2.1 Denotation 

Denotation är den direkta och uppenbara betydelsen av ett tecken, det är den första ordningen av 

beteckning. Författaren John Fiske (2000, s.118) förklarar att ett fotografi av en gata denoterar just den 

gatan, vidare säger han att ordet gata denoterar en väg i en stad som kantas av byggnader. Denotationen 

på två bilder av samma gata skulle dock vara detsamma även om de tagits i olika väder eller av olika 

kameror som givit olika känslor av bilderna. Skillnaden mellan bilderna hade istället legat i den 

konnotativa betydelsen.  

 

5.2.2 Konnotation 

Den konnotativa betydelsen innebär det som ligger latent i exempelvis ett fotografi, konnotationen är 

den andra ordningen av beteckning. Den beskriver ett samspel som händer när tecknet möter 

mottagarens uppfattningar, känslor och de värderingar som gäller i kulturen mottagaren befinner sig i. 

Fiske (2000, s.118) förklarar att det är i konnotationen som betydelsen börjar närma sig det subjektiva, 

eller åtminstone det intersubjektiva, som är när tolkningsmekanismen påverkas lika mycket av tolkaren 

som av objektet eller tecknet. Barthes (1977, s.15–31) förklarar att skillnaden mellan denotation och 

konnotation är som klaras när det gäller fotografiet. Denotationen kan ses som den mekaniska 

återgivningen av objektet som det är riktat mot och konnotationen kan ses som den mänskliga delen av 

processen, det vill säga urvalet av vad som ska finnas med i fotografiet, val att skärpa, bländare och 

kameravinkel (Fiske 2000, s.118–119). ”Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur det 

fotograferas (Ibid, s.119).  

 

Konnotationer kan vara både personliga och sociala, men konnotationer är alltid godtyckliga och 

specifika för en kultur. De har dock ofta en ikonisk dimension (Fiske 2000, s.119). Begreppet ikon 

kommer också från semiotiken och innebär att det betecknande har en tydlig likhet med betecknade. 
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Ikon står tillsammans med två andra typer av tecken; index och symbol. Index har inneboende relation 

mellan det betecknande och det betecknade och symbol har en överenskommen men också helt 

godtycklig relation mellan det betecknande och det betecknade (Rose 2001, s.78).  

 

Fiske (2000, s.120) förklarar fortsättningsvis att eftersom konnotation arbetar på en subjektiv nivå är vi 

sällan medvetna om den. För att återgå till gatan som exempel så kan den svartvita, hårda och 

ogästvänliga bilden av gatan alltför ofta tolkas i den denotativa betydelsen att gator faktiskt ser ut så 

säger Fiske. ”Det är ofta lätt att tolka konnotativa värden som denotativa fakta; ett av den semiotiska 

analysens huvudmål är att förse oss med en analytisk metod och ett synsätt som skyddar oss mot denna 

typ av misstolkning” (Fiske 2000, s.120).   

 
 

 
Figur 4: Barthes två ordningar av beteckning (Fiske 2000, s.120). 

 

5.2.3 Myter 

Barthes tredje sätt att förstå tecken är genom myter. En myt innebär en berättelse som en kultur 

använder för att förklara eller uppfatta någon aspekt av verkligheten eller naturen. Det finns primitiva 

och sofistikerade myter, de primitiva handlar om livet och döden, människan och gud, gott och ont. 

Sofistikerade myter handlar om manlighet och kvinnlighet, familjen och framgång exempelvis. En myt 

existerar före fotografiet, och fotografiet aktiverar den kedja av föreställningar som myten består av. 

Fiske använder sig av samma exempel med gatan för att förklara myt. Han menar att om han bett några 

fotografer att fotografera barn som leker på gatan så hade de, med största sannolikhet, valt en svartvit 

och hård bild. Detta eftersom konnotationerna i denna bild bäst stämmer överens med vanliga myter om 

barn som leker på gatan. Myten om barndomen är att den borde bara en tid av närhet till natur och frihet. 
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Städer i sin tur ses som onaturliga och artificiella som ger barn en begränsad miljö att växa upp i (Fiske 

2000, s.121–122).  

 

5.3  Barthes Modell på Instagram Street Style Fashion Photography 
Det empiriska materialet i uppsatsen är hämtat från sociala medieplattformen Instagram. Som nämnt i 

forskningsöversikten är Instagram ett socialt medium med fokus på fotografi, trots detta finns det 

textmöjligheter i samband med publicering av bilder. Dessa texter kan vara en typ av bildtext, men det 

finns också möjlighet att tagga andra användare i själva bilden. I Barthes Essä The Photographic 

Message publicerat i Image – Music – Text (1977, s.25–27) redogör han för textens betydelse i 

förhållande till bilden, han ser tre anmärkningar i denna kontext. Först menar han att texten utgör ett 

”parasitiskt” meddelande vars syfte är att konnotera bilden. Det blir en omvändning där texten ska 

illustrera bilden snarare än tvärt om. För det andra anser Barthes att den faktiska konnotationen mest 

troligt kommer att vara annorlunda än den presenterande texten. Slutligen anser han att det är omöjligt 

för orden att ”duplicera” bilden. Han menar att texten oftast snarare förstärker vissa konnotationer som 

redan finns i bilden.  

 

På en denotativ nivå kommer jag i enighet med Barthes att studera vilka tecken som konkret synliggörs 

genom det empiriska materialet. Inom street style fashion photography kommer detta att vara miljön, typ 

av plagg och färger. På den konnotativa nivån kommer jag att analysera djupare, dels de redan nämnda 

faktorerna men även hur fotografiet är taget – vinklar, skärpa, bländare. Även hur människan i bild 

förhåller sig till andra faktorer i bilden, hur denne poserar, hur plaggen ser ut och vilka typer av märken 

som synliggörs. På den konnotativa nivån av färger kommer jag att studera hur färgerna faktiskt ser ut 

och ur de fungerar tillsammans. Hur positionering av faktorer i bilden kan konnotera olika betydelser 

och vilka typer av ljus som syns. Eftersom vilket typ av ljus som används är avgörande för 

uppsättningen av färger i bilden (Rose 2001, s.39–46).  

 

Det är på den konnotativa nivån eventuella maktstrukturer kommer att blottläggas och det är just dessa 

maktstrukturer som sedan kommer att fokuseras på i analysen i samband med Bourdieus fältteori. På 

den konnotativa nivån kommer jag även studera sofistikerade myter som bl.a. framgång, då publicering 

av street style fashion photography bilder kan vara del av ett yrke för influensers.  

 

5.4 Metodreflektion 
Semiotiken är en typ av textanalys, och inom textanalysen så står teori och metod nära varandra 

(Østbye, Knapskog 2003, s.62), därför kan teori och metod i denna uppsats anses som överskridande 
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och teorin kommer inte endast att utgöras av Bourdieus fältteori, som redogörs för under teoriavsnittet, 

utan även inkludera teori från semiotiken.  

 

Barthes Semiotiska modell har jag valt eftersom den undersöker bilden på olika nivåer och både dessa 

redogörs för, modellen används för att uppenbara mer eller mindre dolda innebörder i vardagliga 

fenomen (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003, s.66). Den konnotativa nivån är dock den som det 

ligger mest tyngd på, och här syns de värderingar och idéer som en bild kan förmedla. Dock är dessa 

värderingar och idéer godtyckliga och relaterade till en viss kultur, det vill säga att beroende på var 

mottagaren av bilden härstammar från, dess ålder och erfarenheter så kommer bilden att tolkas olika 

(Østbye et al. 2003, s.67–68) och därmed kommer resultatet i denna studie inte gå att generalisera.  
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6 Material 

Detta avsnitt avser att redogöra för det empiriska materialet som behandlas i uppsatsen med en kort 

beskrivning om hur urvalet har gått till.  

 

6.1 Urval av Instagram modeprofiler i Stockholm 
I valet av street style fashion photography bilder kommer jag att begränsa mig, i första hand, till bilder 

publicerade på sociala mediet Instagram eftersom det dagligen publiceras mängder av bilder under 

hashtaggen #streetsyle på plattformen. Jag valde därefter att begränsa mig geografiskt till profiler 

bosatta i Stockholm. Detta eftersom att det är Sverige största stad, det flesta etablerade modeprofilerna 

på Instagram är bosatta där och större svenska modeevenemang som Stockholm Fashion Week tar plats 

i Stockholm. I valet av profiler kollade jag efter etablerade modeprofiler som regelbundet publicerar 

street style fashion photography bilder på Instagram. Jag valde profiler som är ungefär i samma ålder 

men som har olika stilar. Åldern är intressant eftersom de vuxit upp under samma period och att de 

därmed har varit med samma typer av utvecklingar inom både mode och det digitala, stil å andra sidan 

är intressant enligt Bourdieus Distinction, där han menar att smak är avgörande för klass, ”Taste 

classifies, and it classifies the classifier” (Rocamora 2016, s.242).  

 

För att kunna koppla an till Bourdieus fältteori måste även profilernas habitus redogöras för. Därför 

följer nedan kort information om profilerna hämtad från intervjuer och dess sociala medier kanaler.  

 

6.2 Julia Dang @juliaadang 
Julia Dang föddes 9 september 1996 och driver, tillsammans med vännen Maya Nilsen, YouTube-

kanalen TheLineUp. Julia har ca 144 000 följare på Instagram och YouTube-kanalen har ca 500 000 

följare. Hon är uppvuxen i Stockholm och i skrivande stund studerar civilingenjörsutbildning i 

industriell ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan och reser frekvent (Famous Birthdays 2018).  

 

6.3 Linn Eklund @linneklund 
Linn Eklund är 22 år (Cehlin Magnusson 2018) och har 26 900 följare på Instagram. Hon driver 

modeblogg på svenska Elle.se och tillhör fjärde generationen Bolon-släkten, ett golv-och mattföretag 

som startades 1949 och som 2018 drivs av Linns mamma och moster. Linn har studerat mode i Paris, 

pluggar marknadskommunikation i kombination med jobb på både Bolon och butiken Stella McCartney.  

 

 



 27 

6.4 Lovisa Barkman @lovisabarkman 
Lovisa Barkman föddes 28 mars 1995 och är en modebloggare som växte upp i Jönköping men är bosatt 

i Stockholm (2018). Lovisa driver en blogg samt sin Instagram som har ca 107 000 följare. I en intervju 

från 2016 förklarar hon att hon inte har utbildat sig vidare efter gymnasiet och främst fokuserat på att 

resa och leva genom pengarna hon drar in via bloggen och sociala medier (Svenska Bloggare 2016).  

 

     
 
Profilernas Instagramflöden. Från vänster: @juliaadang, @linneklund och @lovisabarkman 

 

6.5 Urval av bilder 
I själva urvalet av bilder från de tre utvalda profilernas Instagramflöden valde jag att ta de mest aktuella 

bilderna eftersom både modetrender och sociala medietrender är i ständig förändring och utveckling. Jag 

valde att från och 2018-12-06 mellan 11.30 och 12.00 ta en screenshot på profilernas flöden och därefter 

välja de fem första bilderna som definieras som street style fashion photography. Kvalifikationerna på 

street style fashion photography bilderna är: 

 

• Profilen är placerad i en stadskontext.  

• Uppvisande av kläder/outfit är i fokus.  

 

Jag tog även beslutet att, om flera bilder som kvalificeras som street style fashion photography 

publiceras i ett inlägg, ta följande bilder i bildserien. Därför kan flera bilder i materialet tillhöra samma 
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inlägg. Jag valde dessutom att endast street style fashion photography bilderna skall analyseras, alltså 

inte profilernas Instagramflöden. Jag är dock medveten om att jag måste ta hänsyn till dessa flöden för 

att se en kontext i de val Instagramprofilerna gör med sina bilder. Instagramprofilernas habitus hjälper 

också till att sätta kontext, här har jag valt att inte genomföra en intervju själv, utan istället endast utgå 

från den information som redan finns på internet för att generera ett resultat som inte påverkas av att de 

är medvetna om att jag genomför studien.  

 

Bilderna finns i Appendix 

 
  



 29 

7 Resultat och Analys 

I detta avsnitt analyseras de 15 utvalda street style fashion photography bilderna enligt Barthes 

semiotiska bildanalys för att därefter sättas i förhållande till Bourdieus fältteori och det svenska 

modefältet.   

 

7.1 Denotation 
På en denotativ nivå delar det empiriska materialet på några gemensamma element, eftersom street style 

fashion photography är en kombination av gatufotografi och mode är det självklart att bilderna är tagna i 

en gatumiljö och att fokus ligger på profilernas outfit. Detta resulterar i denotationer som asfalterade 

vägar, sten-och tegelbyggnader och en person (ofta) centrerad i bild.  

 

 
                     Linneklund (2018-12-06)                                       Lovisabarkman (2018-12-05) 

 

Denotationen är vad som fotograferas förklarar Fiske (2000, s.119). Det innebär enkla beskrivningar 

som en människa stående på eller bredvid en gata och i vilken färg bilden är fotograferad. I bilderna 

ovan kan vi se att det är skillnad i färg, Linns bild är i svartvitt samtidigt som Lovisas är fotad i färg. På 

en denotativ nivå kan även kläderna beskrivas. Linn har en skjorta och en kjol på sig, och hon håller i en 

väska. Lovisa har en kappa på sig, strumpbyxor och även hon håller i en väska.  

 

7.2 Konnotation 
På den konnotativa nivån undersöks hur bilden är fotograferad (Fiske 2000, s.119). Analysen av den 

konnotativa nivån delas upp i tre teman; det första behandlar idén om ”candid” och ”Everyday life” 

fotografi, det andra handlar om mode och styling, och vad de olika beståndsdelarna konnoterar för idéer 

och värderingar, det sista temat behandlar relationen mellan text och bild. Genomgående i alla tre teman 
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kopplas det an till estetik på Instagram eftersom det ständigt påverkar utformandet av bilderna på ett sätt 

som gynnar profilerna och dess ’influenser ekonomi’.  

 

7.2.1 “Candid” och ”Everyday life”  

Ett viktigt element som är närvarande i både idén om gatufotografi, street style fashion photography och 

tillhörande plattformen Instagram är det vardagliga och naturliga, en idé om att det ska vara candid och 

tillhöra everyday life (Howarth & McLaren 2010, s.9; Rocamora & O’Neill 2008, s.187; Manovich 

2017, s.12). Det är en fotografiform som hyllar det vardagliga genom att visa ’vanliga’ människor i sina 

’vanliga’ kläder levandes sina ’vanliga’ liv (de Perthuis 2016, s.524). Influensers tycks positionera sig 

som vanliga människor med autentiskt innehåll på Instagram, men samtidigt tycks plattformen ha en 

makt som är avgörande för hur människor stylar sig själva, så kallat Instagram effect (Hund 2017). Detta 

innebär att de val som influensers gör när de skapar sina bilder påverkar vad som anses som äkta. En 

bild på en människa i moderiktiga kläder kan ha helt olika betydelser beroende på hur bilden är tagen 

och därmed påverka idén om vad som är äkta (Manovich 2017, s.39–40). I det empiriska materialet ses 

profilerna posera på olika sätt, detta sätter stämning i bilderna och ger olika konnotationer i om bilden 

känns naturlig eller tillgjord.  

 

Kan man då säga att den ’vanliga’ människan på gatan är det Barthes väljer att kalla myt? Att det finns 

en idé att människan vi möter på gatan är ’vanlig’ och därför söker fotografiet av människan på gatan att 

bekräfta denna myt. Att det val fotografen gör i fotografiet går i linje med hur den ’vanliga’ människan 

skulle fångas på bild.  

 

 
                Juliaadang (2018–11-21a)                                         Lovisabarkman (2018-11-16) 
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En medvetenhet om kameran, som en blick rakt mot kameran, kan konnoteras som mindre naturlig bild 

än en där profilen har en blick som inte möter kameralinsen. På alla av Julias bilder kan vi tolka en 

medvetenhet om kameran, på fyra av fem bilder har hon blicken fäst rakt mot kameran. Hon har 

dessutom hela sin kropp vänd mot kameran på två av bilder (Juliaadang 2018–11-20a; Juliaadang 2018–

11-21a). Generellt på materialet från Lovisa och Linn så kollar de inte in i kameran, men på två av 

Lovisas bilder möter hon kameran med blicken. Den ena bilden (Lovisabarkman 2018-11-16) kan 

konnoteras som om hon precis vände på huvudet och mötte kameran, samtidigt som den andra bilden 

(Lovisabarkman 2018-11-09) kan konnoteras som mer poserande och uppställd.  

 

Vinkeln ett fotografi är fotograferat ur tillsätter vissa specifika egenskaper till bilden. Ett fotografi taget 

ur ett lägre perspektiv kan konnotera en känsla av makt hos personen på bilden. Är bilden å andra sidan 

fotograferad ur ett högt perspektiv, där personen på bilden ser mindre ut, så kan den konnotera en känsla 

av förminskande på personen i bild. Lovisas bild (2018-11-16) är tagen aningen underifrån, den vinkeln 

och poseringen kan konnotera henne som lång och ståtlig, som någon vi borde se upp till, och 

bokstavligt gör genom bilden. Generellt är dock alla bilder i materialet tagna rakt framifrån alternativt 

underifrån. Två bilder är tagna aningen uppifrån, men inte på ett sätt som direkt kan konnoteras 

förminskande (Linneklund 2018-12-04; Lovisabarkman 2018-11-10).  

 

Gatorna som profilerna befinner sig på konnoterar olika platser i världen, men också vilka områden i de 

olika städerna som profilerna befinner sig i. I en av Lovisas bilder (Lovisabarkman 2018-11-10) kan vi 

se ett torn i bakgrunden, detta torn är Eiffeltornet och staden som hon befinner sig i kan därmed 

konnoteras till Paris, Frankrikes huvudstad. En stad som dessutom är nära relaterat till Haute Couture, 

vilket vi kan se i Bourdieus text (1995, s.132–138). I andra av Lovisas bilder kan vi se palmträd (2018-

12-06) och arkitektur som kan konnoteras som finare (Lovisabarkman 2018-12-06; 2018-12-04) än en 

enkel generisk tegelvägg som vi kan se i några av Julias bilder (Juliaadang 2018–11-20a; 2018–11-20b). 

Om vi dessutom har kunskap om Stockholms gator så kanske vi kan konnotera att Lovisa befinner sig 

på Strandvägen och framför teatern Dramaten på två av hennes bilder. Bakgrunderna på Julia och Linns 

bilder ger inga direkta konnotationer på vilka gator de befinner sig på. Vi kan dock utläsa engelsk text 

på skyltar och sopcontainer i Julias bilder som konnoterar att hon, med största sannolikhet, befann sig i 

ett engelsktalande land när bilderna fotograferades. Det finns dock ofta en geotagg4 under profilbilden i 

inlägget som berättar var bilden är fotograferad. Valet av fotomiljö är ett estetiskt val som profilen har 

gjort som också det sätter en stämning i bilden och konnoterar olika saker. Strandvägen och Dramaten 

kan konnoteras som mer lyxiga platser i Stockholm i jämförelse med oidentifierade platserna i 

                                                
4 En typ av tagg som knyter an en geografisk position till något.  
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Stockholm som Linn befinner sig på i tre av hennes bilder (Linneklund 2018-12-01; 2018–12-04a; 

2018–12-04b).  

 

Ljus och färg i bilderna konnoterar också olika känslor. Varma färger ger en viss typ av konnotation 

samtidigt som kalla färger ger en annan. Generellt är alla bilder i materialet fotade i dagsljus, endast 

Linns bild (2018–12-04b) avviker och tycks vara fotad på kvällen eller natten. Den är dock fotad i varmt 

ljus. Generellt är alla Lovisas bilder fotade i ett varmt ljus, några bilder (2018-12-06; 2018-12-06) tycks 

även vara fotade under Golden Hour, det är en tid på dygnet då solen inte är mitt på himlen utan snarare 

ligger lågt. Då är blir bilderna varmare, mjukare och ljuset från solen blir jämnare (Grozanick 2018). 

Linn och Julia å andra sidan tycks ha kallare och krispigare ljus på sina bilder, vilket snarare kan vara 

det ljus som tillhör myten om gatan som kall och hård.  

 

7.2.2 Mode och Styling 

Den huvudsakliga fokusen i street style fashion photography är mode. På olika sätt kan plagg och 

accessoarer synliggöras genom bilderna. I vissa bilder kan vi tydligt utläsa vilket märke produkten 

kommer från och i andra bilder är det osynligt. Vi kan se modeprodukterna, eller märkena främst, som 

symbol för ekonomiskt kapital. Detta innebär att vi gemensamt har kommit överens om att dyra 

modeprodukter kan innebära högt ekonomiskt kapital. När märket synliggörs är det antigen genom en 

logga på produkten eller genom en tagg som dyker upp om en klickar på bilden en gång. I Bourdieus 

(1995) Haute Couture and Haute Culture talar han om kommersiell produktion av modeprodukter och 

konstnärlig produktion eller ”konst för konstens skull”. Den konstnärliga produktionen kan ses som 

’finare’, och där faller lyxmodemärken in som den ’vanliga’ människan inte nödvändigtvis alltid har råd 

att konsumera. Två lyxmodemärken som tydligt synliggörs i materialet är ett Gucci-hårspänne 

(Linneklund 2018-12-03) och Dior-örhänge (Lovisabarkman 2018-11-10). Med viss in-zoomning går 

det även att se märken på produkterna på Julias bilder (Juliaadang 2018-11-26; 2018-11-20) märket på 

skorna Buffalo och märket på väskan East Pak, det är dock märken som snarare faller under 

kommersiell produktion. Märken på produkterna kan även synliggöras genom taggar på dem. Bland 

taggarna hos Julia är det kommersiellt producerade märken som Cheap Monday och Nelly, i Linns bilder 

är det å andra sidan nästan bara högmodemärken som Gucci, Stella McCartney, Balenciaga och Chloé, 

med undantag för en korg från Ikea. Lovisa tycks blanda mellan högmodemärken och kommersiella 

märken då vi både kan se märket MaxMara som tillhör högmode och märket Calzedonia som är 

kommersiellt.  
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                 Linneklund (2018-12-04a)                                          Juliaadang (2018-11-20a) 

 

När profilerna väljer att tagga märken i bilden kan det å ena sidan tolkas som att de vill tydliggöra vilka 

typer av märken som de bär. Exempelvis för att visa på status eller etniska val. Å andra sidan kan det 

tolkas tillhöra deras jobb som modeinfluenser. Istället för att svara på frågor om var produkterna 

kommer från i kommentarerna så taggar de direkt i bilden. Speciellt när det gäller mode så kan en tala 

om begreppet ’measured beauty’ som är de vinnande visualiteter inom Instagrams influenser ekonomi 

(Hund 2017). Inom modefotografi generellt så består genren av vissa regelbundenheter och egenskaper, 

men de saknar konstanta regler och ingredienser. Detta gör att dessa profiler kan ta sig an 

modefotografiet med egen ”twist” men samtidigt måsta följa vissa punkter för att det ska kvalificeras 

som modefotografi (Maynard 2008, s.55). De val av mode som profilerna gör är de som gynnar dem, 

och i bilderna som det empiriska materialet består av ifrågasätter profilerna inte direkt rådande 

skönhetsnormer utan snarare tycks reproducerar dem. Att de reproducerar skönhetsnormer genom sina 

modebilder kan konnoteras som problematiskt eftersom modebilden är nära relaterad till kroppen och 

därmed också publikens känslor (Shinkle 2008b, s.215–216), för som Sturken och Cartwright (2009, 

s.17–18) redogör för som fotografiets paradox så har fotografiet antingen rollen som ren dokumentation 

eller emotionellt laddat minne.  

 

I Rocamora och O’Neill (2008 s.187–188) förklarar författarna att gatan inte längre är platsen där mode 

visas upp, utan snarare platsen där mode skapas innan det blir till handelsvaror i butiker. En kan då 

konnotera street style fashion photography som ett kreativt utlopp och en möjlighet att visa på 

modekunskap eller så kallat modekapital. Att sätta samman kläder, skor och accessoarer för att bygga 

upp en egen bild av nutida mode. Om influensern har ett stort följarantal och skapar autentiskt innehåll 

bör de val som influensern gör påverka de val som dess publik gör, det så kallade Instagram effect 

(Hund 2017). Men att gatan nu blivit en plats för skapandet av mode typer också på en typ av 

demokratisering inom modefältet. de Perthuis (2016, s.524) anser att bloggare genom street style fashion 
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photography visar upp ett bredare urval av etniciteter, kroppstyper och åldrar. I denna studie bekräftas 

dock snarare rådande skönhetsnormer, men vi kan konnotera Julias etnicitet som att bryta mot den 

västerländska etniciteten.  

 

7.2.3 Text och Bild 

På sociala medier plattformen Instagram är det bilden som är i fokus, men vi kan dock inte förneka att 

bildtexten och eventuella taggar i bilden också hjälper oss att konnotera bilden (Barthes 1977, s.25–27). 

Generellt visar taggarna i materialet antingen vilken plats profilen befinner sig på eller vilka märken 

som profilen har på sig. Men den faktiska bildtexten har inte alltid en tydlig koppling till bilden. Till 

Linns bild (2018-12-03) är bildtexten ”Sunday” följt av tre emojis som föreställer godis. Texten och 

emojisarna berättar något som endast bilden inte konnoterar, och sätter därmed in andra betydelser i 

bilden.   

 
Sundays (Linneklund 2018-12-03) 

 

Linns bild kan därmed konnoteras som mer lekfull när hon använder sig av godisemojis. Bildtexter kan 

också förstärka konnotationer som redan finns i bilden. I Lovisas bild (2018-11-16) har hon tre emojis 

som föreställer palmträd och i bilden förekommer det en väg kantad av palmträd. Bildtexten i detta fall 

kan förstärka en konnotation av att Lovisa befinner sig i ett land där palmträd växter, vilket också 

bekräftas av geotaggen som visar på Los Angeles. I Julias bilder (2018–11-21a; 2018–11-21b) använder 

hon sig av bildtexten ”trash”. Ordet trash kan konnotera en negativ känsla till bilden, men samtidigt 

kanske ordet inte konnoterar mer än att hon står framför en sopcontainer.  

 

Ett element som Hund (2017) räknade in i measured beauty är språket och huruvida profilerna 

presenterar sig som tillhörande en viss nationalitet. I det empiriska materialet är det endast en bild 

(Lovisabarkman 2018-11-10) som innehåller viss svenska ”Paris dreaminnn denna regninga lördag”, i 
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övrigt är alla andra bildtexter helt på engelska, alternativt endast bestående av emojis. Att svenska 

modeprofiler väljer att använda sig av engelska, som i jämförelse med svenska är ett internationellt 

språk, kan konnoteras som en vilja att nå internationella följare. Det finns dessutom inget som direkt 

konnoterar att profilerna är svenska i själva bilderna. I beskrivningarna på deras Instagramprofiler kan 

man dock läsa ”Swedish blogger (Stockholm)”, ”Stockholm, Sweden” och ”Based in Stockholm”, där 

egentligen bara Lovisas ”Swedish blogger (Stockholm)” visar på att hon är svensk, de andra två kan 

konnoteras som att de endast är bosatta i Stockholm.  

 

 
                  Juliaadang 2018-11-26                                          Lovisabarkman 2018-12-06 

 

Genom bildtexten kan även samarbeten utläsas. I Julias bild (2018-11-26) och Lovisas (2018-12-06) har 

de samarbeten med olika märken. På samma plats där geotaggen finns kan profilerna skriva vem de 

samarbetar med. ”Betalt samarbete med … ”. Denna text konnoterar också bilden då publiken får 

kunskap om att profilen fått en betalning för att publicera bilden. Beroende på publikens inställning och 

kunskap om betalda samarbeten så kommer bilden att få viss konnotation. Denna text kan påverka 

profilens autenticitet till både positivt och negativt.   

 

7.3 Placering på fältet 
Baserat på hur influenserna har valt att skapa sina i bilder i samband med dess habitus positioneras dem 

på det svenska online modefältet. Det svenska online modefältet delas upp i samma anda som Bourdieu 

delar upp det franska, det vill säga i läget om kommersiell produktion och läget om ”konst för konstens 

skull”. Nyckelpersoner och institutioner som verkar inom fältet är olika typer av online modesidor, detta 

kan vara både bloggar, magasin och nyhetsmodehemsidor. Personer som verkar på fältet kan vara allt 

från influensers, bloggare, videoskapare (YouTubers), celebriteter, stylister, fotografer till forskare kring 

mode och modestudenter.  
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7.3.1 Habitus 

Habitus är en typ av förkroppsligat kulturellt kapital (Bengtsson 2015, s.33). Detta innebär att Lovisa, 

Julia och Linns sociala bakgrund, utbildning och erfarenheter påverkar deras klass och sättet som de 

antar sig det svenska modefältet. Inom modets fält generellt så finns det en typ av specifikt kapital, 

nämligen modekapital (Bourdieu 1995), detta är en typ av kapital som kan erhållas genom att visa på 

modekunskap. En faktor i Linns habitus som gör att hon står ut från de andra är att hon har studerat 

mode i Paris. Eftersom att Paris är en högst relevant stad inom den västerländska modebranschen, och 

haute couture (Bourdieu 1995) positionerar detta henne mot konstnärlig produktion sidan. Dessutom 

studerar hon i skrivande stund marknadskommunikation som kan generera ett jobb inom 

kommunikation och mode, men också gynna hennes influenser-karriär. Julia studerar också, dock 

civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi, detta kan å ena sidan vara relevant för modets fält 

eftersom ekonomi är relevant inom modebranschen, men å andra sidan inte vara det. Det beror alltså helt 

på hur hon använder sig av sin utbildning. Lovisa saknar vidareutbildning efter gymnasiet vilket inte ger 

henne kulturellt kapital från utbildningsfaktorn. Jobbmässigt tycks endast Linn jobba med något annat 

utöver hennes sociala kanaler. Enligt hennes Instagramprofil jobbar hon som bloggare på Elle Sverige, 

marknads-och PR- koordinator på Bolon – ett golv-och mattföretag ägt av hennes mamma och moster, 

och även jobba extra på modebutiken Stella McCartney. Butiksjobbet på Stella McCartney ger kunskap 

inom mode som hon kan använda i fältet vilket gynnar hennes kulturella kapital.  

 

I skrivande stund är alla profiler bosatta i Sveriges huvudstad Stockholm. Eftersom det är i Stockholm 

den svenska modeveckan bl.a. hålls är det en höst relevant stad att bo i för att verka inom det svenska 

modefältet. Genom deras Instagramprofiler kan en även se att Linn besökt Stockholm Fashion Week två 

gånger under 2018, Lovisa en gång och Julia ingen alls. De modemärken som har visningar på 

modeveckan tillhör konstnärlig produktion sidan av modets fält, och att bli inbjuden till modeveckan 

kan därmed positionera Linn och Lovisa snarare mot den sidan av det svenska modefältet.  

 

Istället för att studera har Lovisa berättat i en intervju att hon vill jobba och resa (Svenska Bloggare 

2016). Genom profilernas Instagramflöden kan en se att alla tre ofta befinner sig på resande fot. 

Beroende på var de reser och vad de gör när de reser så kan profilerna positioneras på olika platser på 

modets fält, men främst så genererar resande en känsla av internationalitet som kan fungera som 

relevanta erfarenheter inom fältet.  
 
Social bakgrund och erfarenheter påverkar var profilerna positioneras. Familjemässigt så är det endast 

Linn vars familj talas om, i en intervju (Cehlin Magnusson 2018) beskrivs Linn som tillhörande fjärde 

generationen i Bolon-släkten. De verkar inte specifikt inom mode eftersom de är ett golv-och 
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mattföretag, men tycks ändå ha relevanta kontakter inom fältet. Julia driver YouTube-kanalen 

TheLineUp tillsammans med sin vän Maya Nilsen som hon även tycks umgås mycket med baserat på 

hennes Instagramflöde. Genom bilder i hennes flöde umgås hon även med stylister och modeller, alltså 

relevanta personer inom fältet. Genom Lovisas Instagramflöde umgås hon med andra livsstil och 

modebloggare som också verkar inom modets fält. Allt detta genererar socialt kapital till profilerna.  

 

7.3.2 Kapital 

Kapital är de symboliska och materiella tillgångar som en spelare på fältet har. Det fyra olika typer av 

kapital som finns är de kulturella, sociala, ekonomiska och symboliska (Broady 1998, s.2). Kapitalen 

hjälper spelaren att bygga sin position och kommer därmed att öka när personen får en mer dominerande 

position på fältet (Pedroni 2015, s.183). Några av de kulturella och sociala kapitalen redogjordes för 

redan under habitus-avsnittet.  

 

Ekonomiskt kapital utgörs av pengar. Genom att visa på dyra produkter i street style fashion 

photography bilderna kan influensern också visa på ekonomiskt kapital. Som vi kunde se under avsnittet 

7.2.2 Mode och Styling så varierade det mellan profilerna i hur mycket högmode och kommersiellt mode 

som de visade upp i bilderna. Det ekonomiska kapitalet kan dock påverka ”smak” som är en del av 

kulturella kapital, mängden pengar påverkar de modeprodukter som profilen kan köpa och visa upp, så 

även om profilens smak ser ut på ett visst sätt så kan det inte alltid visa upp det utåt. Platsen som bilder 

fotograferas på fungerar också som en typ av ekonomiskt kapital, att resa mycket, vilket alla tre profiler 

gör, genererar större variation på street style fashion photography bilderna och visar på att de har 

möjlighet att besöka alla dessa platser. Att också kunna livnära sig på sina sociala kanaler visar på 

ekonomiskt kapital. Linn är den enda som jobbar med andra saker utöver hennes sociala kanaler, hon är 

dock också den som tycks äga mest högmodemärken av de tre profilerna.  

 

Socialt kapital, som nämnt under 7.3.1 Habitus utgörs av relationer mellan både influensers emellan, 

men också mellan influensers och andra spelare i fältet. Att umgås med relevanta aktörer på fältet 

positionerar spelaren bättre, genom att som Julia umgås med stylister och modeller, eller som Lovisa att 

umgås med andra modeinfluensers/bloggare. Att få delta i större evenemang tillhör också socialt kapital. 

Det visar på att personen har så pass bra socialt kapital att denne kan utnyttja det och få vara med på 

evenemang som delvis formar fältet. Och som vi kunde se under 2018 så har både Linn och Lovisa 

besökt Stockholm Fashion Week som är Sveriges modevecka och infaller två gånger per år. Linn, som 

besökt modeveckan två gånger, har alltså blivit inbjuden båda gångerna vilket visar på högt socialt 

kapital. Eftersom hon även bloggar för Elle, har hon kontakt med ett av de traditionella modemedierna. 
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Socialt kapital kan också mätas baserat på profilernas följarantal och engagemang i kommentarerna. Av 

alla tre influensers har Julia högst antal följare, sedan följer Lovisa och sist Linn som har 100 000 färre 

följare än Julia.  

 

Symboliskt kapital är den typ av kapital som skapas när de andra kapitalen uppfattas och erkänns som 

legitima. Symboliskt kapital genererar makt och prestige till spelaren och åtskiljer den från andra spelare 

i fältet (Pedroni 2015, s.190). Symboliskt kapital för dessa street style fashion photography influensers 

kan vara autenticitet som är en viktig faktor för att de ska ses som legitima. Influenserna bygger sitt 

symboliska kapital genom dess relation till publiken, alltså uppfattas de som äkta och genuina kommer 

de att ha ett högre symboliskt kapital. Vi kan därmed säga att om en influenser har ett högt antal följare 

och ett högt engagemang bland dem bör de anses som autentiska och inneha högt symboliskt kapital.  

 

7.3.3 Strategier 

De strategier som profilerna använder sig av i sina bilder visar på hur de tar sig an modets fält. I 

Rocamoras text (2016, s.244–247) beskrivning av modemedias fält placerar hon modebloggare som 

nykomlingar i fältet, nu två, snart tre år senare kan vi istället placera modeinfluensers på plattformen 

Instagram som nykomlingarna. I Bourdieus Haute Couture and Haute Culture (1995, s.132–138) 

förklarar han att nykomlingar i fältet använder sig av revolutionsstrategier för att ta sig an fältet, detta i 

kontrast till de dominerande spelarna som använder sig av konservationsstrategier.  

 

Det som talas om i samband med både modebloggare och street style fashion photography är 

demokratisering av mode (de Perthuis 2016; Alexander 2018; Pedroni 2015). Detta kan liknas med en 

typ av revolutionsstrategi för att ta sig an fältet. Genom att blanda högmode med kommersiellt mode, 

som Lovisa tycks göra i sina bilder, positionerar hon sig mellan de två lägena i fältet. Julias bilder, som 

för det mesta innehåller kommersiella produkter, i samband med att hon har högst antal följare visar på 

att mode inte endast är till för de som har råd att konsumera högmodeprodukter. Linns bilder, som för 

det mesta innehåller högmodeprodukter, i samband med hennes följarantal som är det lägst visar på att 

hennes version av mode snarare tycks attraherar en mindre grupp människor.  

 

Rent strukturellt och denotativt så innehåller street style fashion photography bilderna många 

gemensamma tecken. Detta kan ses som strategi att efterlikna redan etablerade modebilder inom denna 

genre, och även etablerade modebloggare och influensers som skapar denna typ av innehåll. Pedroni 

(2015, s.191) förklarar att bloggare i modemedias fält söker att efterlikna högre uppsatta bloggare för att 

nå andra positioner och att de samarbetar för att förändra sin position. Gemensamma tecken som vi kan 
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se i bilderna är hur både Lovisa och Linn inte alltid möter kameran med blicken, och detta spelar på idén 

om street style fashion photography som naturliga och vardagliga bilder.  

 

På en djupare innehållsnivå, en konnotativ nivå, så skiljer bilderna mycket från varandra. Lovisas bilder 

är generellt varmare med mjukare ljus. Hon befinner sig på platser som kan konnoteras som lyxiga och 

klär sig i kläder som kopplar samman det konstnärliga med det kommersiella. Julia och Linn kan snarare 

ses som tillhöra de olika sidorna. Linn som besökare på Stockholm Fashion Week, klädd i 

högmodeprodukter men samtidigt som befinner sig på platser som inte direkt konnoterar det hon visar 

upp. Julia som tillhörande den kommersiella sidan, med produkter som snarare den ’vanliga’ människan 

kan konsumera och befinner sig på platser som vid första anblick inte ser speciella ut. Hon visar dock 

upp resande i hennes bilder som kan tolkas som att hon hellre konsumerar resor än högmodeprodukter.  

 

Sättet bilderna är komponerade ihop med alla olika tecken kan visa på det unika i skaparen (Bourdieu 

1995, s.147). Där influensern utmärker sig själv och sin produkt för att visa på dennes makt och vad som 

gör den unik. Sontag (1973, s.3–5) förklarar att fotografera är ett sätt att sätta sig själv som fotograf i 

relation till världen och på så sätt skapa makt. Nu tycks inte bilderna i detta material vara fotograferade 

av influenserna baserat på hur fotografierna är tagna, men de har med största sannolikhet konstruerat 

och manipulerat bilderna både före och efter själva fotograferingen och innan bilderna publicerats på 

Instagram, vilket de gör för att åstadkomma en viss makt.  
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8 Slutsatser och Sammanfattning 
 
Generellt kan vi se att modeinfluensers går i modebloggarnas fotsteg in i modets fält. De blir efterföljare 

till 2000-talets bloggare och tar sig an fältet på ett liknande sätt. Den största egentliga skillnaden är att 

bloggare använder sig av mer text än influensers som främst fokuserar på bild. Man kan även säga att 

både influenserna och bloggarna har roller som liknar journalistens och därmed kopplar samman de 

olika sidorna i fälten. Bara att influensers och bloggare jobbar på ett annorlunda sätt med sin autenticitet 

än vad journalister gör. Dessutom tycks street style fashion photography influensers jobba för 

demokratisering av mode och modefotografi. Det vill visa på den vardagliga människan, som kan blanda 

högt och lågt inom mode, och som kan befinna sig på både lyxiga och vardagliga platser när de visar 

upp modet, tillhör modets fält.  

 

Genomgående tema i fotografiet, idén bakom plattformen Instagram och genren street style fashion 

photography är att de ska vara äkta och naturligt, en spegling av verkligheten. Men genom analysen kan 

vi se att detta påstående inte fullt stämmer. I valet av material så valde jag att analyser bilder från tre 

etablerade modeprofiler, detta innebär att vi redan på en gång kan konstatera att det inte är den ”vanliga” 

människan som representeras i bilderna även fast influensers positionerar sig som vanlig människa med 

autentiskt innehåll. Myten om att det är den vanliga människan vi ser på denna typ av gatufotografi 

bekräftas därmed inte. Bilderna konnoteras inte som tagna ”on-the-go” utan visar snarare på en 

uppställd och väl planerad fotografering. Men alla bilder i materialet delar inte exakt samma tecken. 

Bilderna skiljer sig mellan varandra då influenserna förmedlar olika konnotationer med de olika 

tecknen. Generellt kan vi konnotera lyx från Lovisas bilder genom gatorna hon står på, färgerna i 

bilderna och produkterna hon visar upp. Linns produkter tyder också på lyx, fast placerat i en mer 

vardaglig kontext då gatorna hon befinner sig på konnoterar en helt vanlig svensk gata. Julias bilder är 

de som är närmast ”en vanlig människa” då produkterna hon visar upp är mer tillgängliga för den 

”vanliga” människan. Dock tycks alla tre profiler blanda mellan lyx och vardag, kanske för att visa på 

en förankring till det vardagliga men samtidigt stå ut genom lyx.  

 

På fältet kan vi, genom tecken i bilderna som utgör strategierna, se att Instagram-influenserna har en 

vilja att tillhöra både den kommersiella sidan och kultursidan. Vi kan se detta som en revolutionsstrategi 

för demokratisering. Men samtidigt så ser vi två polariteter där Linn är mer åt kultursidan och Julia mer 

åt den kommersiella sidan baserat på dess val av modeprodukter. Rent miljömässigt är de dock väldigt 

lika och låter miljön runt om dem vara hård och typisk ”gata”. Lovisa tycks dock landa mellan de olika 

sidorna rent modemässigt. Men på sättet miljön runt om henne visas upp skapar det snarare en känsla av 

lyx än en vanlig gata. Det kan vara hennes sätt att göra något ordinärt extraordinärt, som Howarth och 
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McLaren (2010, s.10) menar att en riktigt duktig gatufotograf söker att åstadkomma. Att alla tre 

profilerna använder sig av revolutionsstrategier, genom att överhuvudtaget använda sig av street style 

fashion photography bilder tyder på att det ändå positioneras som nykomlingar på fältet. Att dock 

reproducera den rådande skönhetsnormen visar på en vilja att ändå samtidigt bevara delar av fältet, detta 

kan ses som en anslutning till den kollektiva idén om spelet som spelas på online modefältet, det vill 

säga fältets illusio (Bourdieu 2000, s.250–252).  

 

Resultatet av denna studie har visat på att trots att bilderna tillhör samma genre och delar både 

denotativa och konnotativa tecken så kan influenserna positioneras på olika platser i det svenska online 

modefältet, dock återfinns alla tre i en nykomlingsposition. Valet av tecken i bilderna, så som estetik, 

modeprodukter och gator, visar på en vilja att nå olika delar av det svenska online modefältet – men 

samtidigt en vilja att tillfredsställa dess publik och bibehålla eller höja sin influenser ekonomi.   

 

8.1 Reflektion och Vidare Forskning 
Användningen av Bourdieus fältteori i denna studie grundade sig i att kunna se och förstå relationerna 

inom svenska online modefältet. Teorin var dock svår att applicera endast på ett avgränsat visuellt 

material och det kom att krävas vidare information som jag fick hämta från både intervjuer och ur 

influensernas Instagramflöden för att fullt kunna använda mig av teorin. För att kunna kombinera 

fortsatt forskning om street style fashion photography på Instagram med Bourdieus fältteori bör en 

exempelvis intervjua kreatörerna/influenserna bakom bilderna om dess habitus och kapital för att 

därefter jämföra med de tecken som visas upp i bilderna. Då kan större vikt läggas vid andra, mindre 

eller icke-visuella faktorer, som också är relevanta vid placering på fältet som habitus och kulturellt 

kapital.  

 

Valet av metod, Roland Barthes semiotiska bildanalys, konstaterade på en gång att resultatet i studien 

inte kommer att vara generaliserbart. För att ta denna forskning vidare skulle en kunna kombinera 

Bourdieus fältteori med en kvantitativ analys, exempelvis innehållsanalys, för att kunna generalisera 

resultatet.  
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