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Abstract 

The digital society is characterized by constant development and rapid change, which has created the role 

influencer: A person used by companies and brands to market products or services. This study focuses on 

influencers own image of their occupation and by thematising issues based on theories of 

commercialization, self-presentation, participatory culture and opinion formation. The essay is exploring 

how three selected Swedish influencers in fashion and beauty at Instagram are looking at their role in 

commercialization which is analyzed on the basis of the same theories in media and communication 

science that have been mentioned above. The study is conducted through qualitative research interviews 

where the influencers themselves are the starting point. Through the study it becomes clear to understand 

how commercialization has affected the media community and previous roles have been replaced. 

Celebrities are no longer just actors and artists, opinion leaders no longer need to be traditional media, a 

person can have different roles in different media contexts and advertising is no longer something that 

goes from producer to consumer. The development of both media and social channels has changed the 

media landscape in so much as the boundaries between senders and recipients are being erased. It is not 

only market communication that has a monopoly on research relating to advertising and marketing. Lastly 

the study shows that influencers have a composite and complex role that has emerged through 

commercialization and is a consequence of a convergence of the digital media landscape. 
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Sammanfattning 

Det digitala samhället kännetecknas av konstant utveckling och snabb föränderlighet, vilket har skapat 

rollen influencer: En person som används av företag och varumärken för att marknadsföra produkter eller 

tjänster. Denna studie fokuserar särskilt på influencerns egen bild av sitt yrke och genom att tematisera 

frågor utifrån teorier rörande kommersialisering, självpresentation, deltagarkultur och opinionsbildning. I 

studien undersöks hur tre utvalda svenska influencers inom mode och skönhet på Instagram ser på sin roll 

i och med kommersialiseringen vilket analyseras utifrån samma teorier inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen som har nämnts ovan. Studien genomförs genom kvalitativa 

forskningsintervjuer där influencerna själva är utgångspunkten. Genom studien blir det tydligt att förstå 

hur kommersialiseringen har påverkat mediesamhället och tidigare roller har bytts ut. Kändisar är inte 

bara längre skådespelare och artister, opinionsledare behöver inte längre vara traditionella medier, en 

person kan ha olika roller i olika mediesammanhang och annonsering är inte längre något som går från 

producent till konsument. Utvecklingen av både medier och sociala kanaler har förändrat medielandskapet 

helt och de gränserna mellan avsändare och mottagare suddas ut. Det är inte bara 

marknadskommunikationen som har monopol på forskning rörande annonsering och marknadsföring. 

Avlutningsvis visar studien att influencerna har en sammansatt och komplex roll som uppstått i och med 

kommersialiseringen och är en följd utav en konvergens av det digitala medielandskapet.  
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1. Inledning 

Medielandskapet har under de senaste åren förändrats, främst genom utvecklingen av internet 

och att teknikutvecklingen har skapat helt nya förutsättningar för medieverksamheten. Sociala 

medier hör till den förändringen och är en stor del av mångas vardag och vi känner få personer 

som är utan dem. Begreppet influencer är ett relativt nytt begrepp och är en sorts inspiratör som 

genom sitt agerande påverkar andra människor, där målet ofta är att få sin publik att handla vissa 

varor eller tjänster (Gräve, 2017). Hos företagen blir dessa inspiratörer en ny väg för dem att 

kommersialisera sina företag och produkter. I en flytande värld blir det allt svårare att avgöra 

vilka åsikter som är på riktigt och vilka som skapas för att sälja. I denna analys kommer inte bara 

influencernas syn på deras egen roll i samhället att studeras utan även om de kan vara vår nutids 

opinionsledare.  

Genom sociala kanaler skapas en slags digital deltagarkultur där de traditionella sändarna och 

mottagarna blir allt mer otydliga. Henry Jenkins (2012) talar även om konvergens och menar att 

det är det som sker när gamla och nya medier möts. Vilket är precis det som sker på dessa sociala 

medier. Influencerna blir på ett sätt nutidens säljare och fungerar som en mellanhand mellan de 

stora företagen och den publik de försöker nå. Men det är inte heller samma 

envägskommunikation som tidigare utan i dessa sociala plattformar har influencerna möjlighet 

att själva välja vilka budskap och annonser de vill förmedla till sina följare.  

Nätverk i sociala medier gör det möjligt för individer att uppnå stora publiker, ibland upp till 

flera miljoner. Allt fler företag ser potentialen i detta, speciellt hos den yngre publiken, och 

företag börjar därför anställa dessa ”influencers” som en kanal för att nå sina publikskaror 

(Gräve, 2017). I och med dagens kanaler kan influencerna själva bestämma hur de ska 

representeras och uppfattas av sina mottagare. Det finns i dagsläget ganska mycket forskning 

inom dessa områden men sällan är det influencerna själva som är utgångspunkten och få 

kvalitativa intervjuer har gjorts där inspiratörerna får ge sin egen bild av världen de lever i. 

Istället handlar forskningen ofta om publiken eller företagens syn på influencers. Den tidigare 

forskning som har gjorts har dessutom mest grundat sig marknadsforskningen och inte med 
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teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap som kommer ligga till grund för denna 

studie. Utöver teorier kring konvergens, så kommer även deltagarkultur, kommersialisering, 

opinionsbildning och självpresentation vara byggklossar till detta forskningsarbete och genom att 

applicera filosofiska teorier på ett marknadsämne tillför arbetet något till nytt till 

forskningsvärlden. Detta arbete kommer därför att undersöka hur tre svenska influencers på 

Instagram, med innehållsfokus på mode och skönhet, ser på sin egen roll och hur de resonerar 

kring urvalet i vad de publicerar på sina konton. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka hur tre utvalda svenska 

influencers på Instagram ser på sin roll i och med det förändrade medielandskapet. 

 

● Hur resonerar tre utvalda svenska influencers kring hur de framställer sig själva i urvalet 

av varumärken och i samband med sponsrade inlägg på Instagram? 

● Vilket ansvar tycker tre utvalda influencers att de har gällande vad de publicerar på sina 

Instagramkonton? 

● Hur anpassar tre utvalda influencers sitt innehåll utifrån sin publik? 

 

3. Bakgrund  

Inom social- och kulturvetenskap talas det om ”visual turn” och menar på att det har växt ett 

större intresse i hur bilder, foton och videos påverkar hur kultur kan upplevas och hur man 

genom detta interagerar med varandra. Enligt Lindgren (2017) så skrev författaren och 

filmregissören Jean-Louis Comolli om hur samhället drivs av just representation. Han menar på 

att samhället är en ”social maskin” och att det är bilder, målningar, symboler och visualiseringar 

som håller ihop samhället och att det är något som går långt tillbaka i tiden. Comolli beskriver 

andra halvan av 1900-talet som en slags synlig hysteri och samma teorier har kretsat kring flera 

andra forskare inom postmodernismen, som är det som skedde när det moderna samhället gick in 

i en ny form av kulturkris under den senare delen av 2000-talet (s.111). En av dessa forskare är 
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Jean Baudrillard som använde begrepp så som hyperealitet och simulation för att argumentera 

för att representation och reproduktion är nyckelmekanismer för det postmoderna samhället. Idén 

bygger på att det under den senare delen av 2000-talet har blivit en explosion av visuell kultur 

där foton och videos har intagit en dominant position och att detta är en konsekvens av den 

digitala utvecklingen inom film och video (Lindgren, S. 2017 s.110). I denna del kommer det att 

kollas närmare på det sociala mediet Instagram, vilket intervjupersonerna verkar i. Här kommer 

också bakgrunden till begreppet influencer att undersökas närmare.  

 

3.1 Instagram 

 

I det digitala samhället idag sker interaktion och kommunikation ofta genom bilder på sociala 

medieplattformar så som Instagram, Snapchat och Youtube. Digitalkameror och smartphones är 

en stor faktor till denna förändring som inte bara ses i det vardagliga livet utan också inom kultur 

och politik. Enligt Lindgren (2017) så menar sociologen Kiku Adatto på att hur man interagerar 

med bilder idag inte är ett helt nytt fenomen utan snarare en utveckling av film redan på 

1900-talet. Han menar också att det visuella alltid har fascinerat människan men att det inte 

nödvändigtvis är realismen som är det fascinerande utan pekar på att vetskapen om att bilder kan 

paketeras och manipuleras är vida känt (Lindgren, S. 2017 s.111). 

  

Adatto menar även att kamerans synlighet har förändrats över tiden och drar paralleller till 

60-talets Candid Camera och 90-talets Americas Funniest Home Videos där kameran har haft en 

roll som osynlig. I dagens visuella samhälle ser det däremot annorlunda ut och kameran har fått 

en mer given plats, särskilt i sociala medieplattformar och idag är Instagram en av de ledande 

plattformarna för just detta.  (Lindgren, S.112 2017) 

 

Den första våg av sociala medier kom 2002 i samband med lanseringen av Friendster, och sedan 

ännu mer omfattande 2003 när MySpace lanserades. Dessa sajter var sådana sociala nätverk vi 

även känner igen idag. År 2003 lanserades även LinkedIn som är en nätverkssajt för 

yrkesverksamma där man man kan dela sina arbetserfarenheter och meriter. Ett år därpå startade 
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Mark Zuckerberg det kända Facebook. Efter Facebook och Twitter har den sociala medielogiken 

tillämpats på allt fler plattformar och det har därmed utvecklats flera nya tjänster så som Flickr 

och Instagram (för socialt delande av bilder), Youtube (för socialt delande av rörlig bild) och 

andra variationer så som Tumblr, Pinterest och Snapchat. Idag kan sociala medier bäst ses som 

ett namn för de komplexa ekosystemet av många olika sociala plattformar som tjänar liknande 

syften, men på olika sätt och med olika inriktningar. Varje användare kan med sina egna 

kombinationer av verktyg skapa gemenskap och interaktion. Vissa håller sig till användandet av 

email och sms medan andra kommer att hålla sig på sajter och applikationer som Facebook, 

Twitter, Youtube, Snapchat och Instagram, och allt detta på samma gång (Lindgren, 2017, s. 

30-31). 

 

Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt nätverk och den lanserades 

i oktober 2010. Namnet Instagram är en kombination av orden “instant” och “telegram” och 

applikationen skapades ursprungligen av Kevin Systrim och Mike Krieger men den 9 april 2012 

meddelade Facebook att de köpt upp Instagram för ungefär 1 miljard amerikanska dollar. Idag 

finns applikationen till mobil, surfplattor och går även att besöka via hemsida. På Instagram kan 

användaren ta bilder, lägga på filter och dela med sig av bilden till andra sociala medier. Under 

de senaste åren har även nya funktioner tillkommit till Instagram. 2013 tillkom möjligheten till 

15 sekunders videofilmning och 2016 tillkom möjligheten att ladda upp 60 sekunders videos. 

Under hösten 2016 lades en ny funktion till kallad stories. Genom detta kan en användare lägga 

upp en bild eller en video som per automatik försvinner 24 timmar efter publikationen. Nu kan 

användaren även spara utvalda stories i sin profil, vilket innebär att de ligger kvar där så länge 

användaren vill (Instagram, 2018).  

 

3.2 Influencer 

Enligt Lindgren (2017) blev sociala medier den föredragna metoden för att kommunicera för 

många människor från år 2004, och idag kan vi inte föreställa oss våra liv utan det. En sak som 

sociala medier har förändrat till det bättre är att den demokratiskt har valt vem som blir “känd”. 
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Under vårt gamla medielandskap har människor förlitat sig på filmer, tidningar, radio och 

tv-program för att berätta vem som ska synas och vara känd. Nu kan människor nyttja sociala 

medier för att bli välkända inom sitt intresseområde. Detta innebär att människor nu kan överleva 

ekonomiskt genom att använda sociala medier. De kan höja sina följare med ett samhälle och 

sedan öppna upp sig själva för andra möjligheter. De väljer att vara offentliga samt ha många 

följare på deras profil, dessa personer kallas för influencers (Veirman, Cauberghe, Hudders, 

2016). 

Kändisskap och dess påverkan har diskuterats i marknadsforskning de senaste årtiondena. Med 

uppkomsten av sociala medier har det uppstått ett nytt fenomen av så kallade ”Influencers”. De 

mest kända influencerna har en publik på flera miljontals människor på plattformar så som 

Facebook, Youtube, bloggar och Instagram. Flera stora företag har uppmärksammat denna 

potential och allt oftare används influencers som en del av marknadsförarens kommunikativa 

strategi. Det blir också allt vanligare att de når bortom influencernas egen kanal och de syns 

många gånger i reklamer på helt andra kanaler. Det är också vanligt att influencerna skapar deras 

egna produktlinjer i samarbete med stora företag (Gräve 2017).  

En influencer kan vara vem som helst som påverkar en persons uppfattning, beteende och 

köpbeslut. Kunder, medarbetare och en växande grupp kan också vara en influencer. Fördelen 

med influencers är att de är mer trovärdiga än annan reklam som är för uppstyrd och planerad 

(Veirman, Cauberghe, Hudders, 2016). Denna livsstil är dock inte helt regelfri trots att det i 

grunden är en helt ny industri. FCC som står för Federal Communcations Commission är en 

federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, de ser till att folk vet att de tittar på 

annonser, det är därför man ofta kan se sponsrat innehåll stänkt över Instagram med hashtagen 

#ad (FCC, 2018).  

 

4. Tidigare forskning 

Nedan följer fyra olika forskningsstudier som har gjorts i ämnet influencers. De berör alla fyra 

syftet med denna studie och visar även där på att det saknas forskning i ämnet Svenska 
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influencers på Instagram utifrån influencerns egna perspektiv. Ingen av dessa artiklar nedan 

använder heller sig av den kvalitativa intervjun som kommer att appliceras i denna undersökning. 

Forskningen nedan grundar sig i marknadsföringen, det vore därför intressant att kolla på detta ur 

ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv och resonera kring detta ämne utifrån 

teorier från MKV.  

4.1 Influencers som kändisar 

I Jan-Frederik Gräves artikel ”Exploring the Perception of Influencers Vs. Traditional 

Celebrities: Are Social Media Stars a New Type of Endorser?” ställs frågan huruvida det finns 

någon skillnad i uppfattning mellan influencers på sociala medier och kändisar i 

företagsannonsering. Gräve menar att det har uppstått en konvergens mellan de mest populära 

influencerna och de traditionella kändisarna. Genom en onlinestudie har det därför kollats på 

konsumenternas generella uppfattning av tyska influencers i sociala medier jämfört med 

traditionella kändisar. Detta har gjorts genom 590 svaranden som frågades att rangordna 14 

influencers och traditionella kändisar parvis och jämföra dem utifrån deras likheter (Gräve, 

2017). 

I studien har det applicerats en multidimensionell skala och det har då hittats substantiella 

skillnader i förhållande till de två grupperna. Det har även applicerats en anpassning med 

värderingar gällande sex olika karaktärer som avgör effektiviteten av de personer som studerats 

(Gräve, 2017). 

Resultatet visar att de traditionella kändisarna är utvärderade som mer fördelaktiga men att denna 

skillnad sedan minskar för höga nivåer av förtrogenhet hos influencerna. Här menar Gräve att 

influencerna, jämfört med de traditionella kändisarna, skapar en uppfattad trovärdighet och likhet 

med sin publik. Författaren kommer då till slutsatsen att marknadsförare försiktigt borde skilja på 

influencers och traditionella kändisar eftersom att påståenden om skillnader mellan grupperna 

mest sannolikt kommer att bidra till en effekt på gruppernas effektivitet. Vidare menar Gräve att 
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mer forskning bör göras på hur olika produkter och annonseringar influerar uppfattningen och 

senare effektiviteten av dessa två olika grupper (Gräve, 2017). 

Denna typ av forskning är intressant för detta arbete då den analyserar hur influencers kan 

fungera som opinionsbildare. Genom att i denna kommande undersökning använda sig utav 

Pauls Lazarfeldts (Balnaves, H. Donald, Shoesmith, 2009) teorier kring tvåstegshypotesen och 

opinionsbildning är denna typ av forskning en bra grund inför denna kvalitativa studie där en av 

frågeställningarna berör just influencers som moderna opinionsledare.  

4.2 Marknadsföring genom Influencers 

Likt den första artikeln så berör även ”Marketing through Instagram influencers: the impact of 

number of followers and product divergence on brand attitude” (Veirman, Cauberghe, Hudders, 

2016) influencers på sociala medier och i detta fall Instagram. Denna artikel undersöker vilken 

inverkan antalet följare och produktskillnader kan ha på ett varumärkes attityd. En av de största 

utmaningarna för varumärken är att identifiera och välja ut de influencers som har stor inverkan 

på deras målgrupp och influera dem till att använda nya produkter och att hjälpa dem  i deras 

sociala nätverk genom uppdateringar på sociala medier. Idag används antal följare som ett 

vanligt sätt att välja ut influencers inför kampanjer (Veirman, Cauberghe, Hudders, 2016). 

Denna studie är gjord genom två steg. Det första går ut på att undersöka huruvida antalet följare 

påverkar uppfattningen av en produkt eller ett märke. För att undersöka detta har man att använt 

deltagare i USA via Amazon. Genom analyser har författarna sedan använt olika manliga och 

kvinnliga influencers med både låga och höga antal följare. Det andra steget går ut på att mäta 

märkets effekt på influencers på Instagram. Även här man använt deltagare och låtit dem studera 

de inlägg som postats på kontona som rör marknadsföring av olika märken. Intervjuerna visar på 

att unika märken påverkar influncern positivt då det visar på självständighet (Veirman, 

Cauberghe, Hudders, 2016). 

Resultatet visar också på att influencers med många följare på Instagram uppfattas som gillade 

då de anses som mer populära. Influencers antal följare på Instagram kan i vissa fall höja dess 
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tänkta uppfattade opinionsbildande. Författarna menar också att om influencern själv följer 

väldigt få konton så kan det ha en negativ inverkan på populära influencers ”likeability”. Efter 

denna studie har man också kommit till slutsatsen att samarbeten med influencers med många 

antal följare inte alltid är det bästa sättet att marknadsföra avvikande produkter på, då detta 

minskar märkets uppfattade unikhet och sätt att sticka ut på marknaden. Det har även visat sig att 

det finns en viss skillnad i hur influencern uppfattas av sin publik beroende på vilket märke de 

marknadsför (Veirman, Cauberghe, Hudders, 2016). 

Till vidare forskning menar författarna att det kan forskas mer på influencernas sanna inflytande 

på kundernas beslutsfattande. De menar även att man bör utvärdera mer vilka ämnen som postas 

och vilken kvalité de har. En annan faktor som kan ha inverkan på effektiviteten hos influencers 

är hur ett märke passar ihop med en influencer. Författarna menar att det kan vara intressant att 

kolla på vilka likheter och skillnader man kan hitta mellan märken och den influencer som 

marknadsför det (Veirman, Cauberghe, Hudders, 2016). 

Eftersom att denna forskning handlar om hur valet av märken kan inverka på en influencers 

inflytande är den relevant för denna rapport då den ska undersöka hur de utvalda 

intervjupersonerna resonerar kring valet av samarbetspartners och varumärken i deras sociala 

kanaler. Denna studie ger ett bra underlag att fortsätta bygga forskning som rör influencers och 

deras val av varumärken. Här kan man även koppla Ervin Goffmans (2017) teorier kring 

självpresentation och hur valet av samarbeten påverkar publikens bild av influencern. 

4.3 Influencers och den personliga marknadsföringen 

Begreppet ”self-branding”  eller personlig marknadsföring har fått stor akademisk respons de 

senaste åren och har blivit en viktig del i marknadsföringen. Inom forskningen har begreppet 

blivit kritiserat på teoretiska, praktiska och etiska grunder. Andra forskare har uppmuntrat och 

drivit fram begreppet. Artikeln “Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social Media 

Influencers” undersöker just varför begreppet ”self-branding” har blivit så allmänt 

förekommande i dagens mediesamhälle. Här har författarna dragit paralleller mellan den växande 

digitala teknologin, särskilt sociala medier, och det nuvarande politiska klimatet: neoliberal 
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individualism. En annan aspekt i denna artikel är att genomsyra konceptet ”self-branding” med 

ett marknadsperspektiv och visa hur nutidens kändisar marknadsför sig själva på sociala medier 

(Khamis, Ang, Welling, 2017). 

Det finns en tydlig relation mellan ett varumärke, media, publik och kändisskap. På en grundnivå 

representerar märket en slags identitet och har som funktion att leverera en viss nivå av kvalitet. 

Men för att nå denna valda publik med sitt budskap måste märkesägarna betala 

mediaorganisationer för annonsering. När då en kändis eller influencer introduceras i bilden så 

ändras dynamiken en aning. Den största förändringen är att det mänskliga varumärken nu kan 

tillföra sin egen publik i ekvationen, både genom traditionella kanaler och genom sina egna 

konton på sociala plattformar. Tillslut blir det mänskliga varumärket synonymt med det 

ursprungliga varumärket produkten eller tjänsten den representerar. Under tidigare år var dessa 

typer av kändisar ofta sportstjärnor, artister eller skådespelare i Hollywood som förknippades 

med olika varumärken. I dagens mediesamhälle behöver inte människan bakom ”self-branding” 

ha mer än en stark följarskara på sociala medier och genom dessa plattformar har alltså 

spelreglerna för ”self-branding” förändrats. Genom denna personliga marknadsföring via sociala 

medier ökar även potentialen för berömmelse och kändisskap. Dessa påtvingade berättelser 

lockar publiken av många skäl, de kan vara inspirerande, relaterande, lärande, försiktiga och så 

vidare (Khamis, Ang, Welling, 2017). 

Syftet med denna artikel var egentligen att applicera 1990-talets ”self-branding” på dagens 

mediesamhälle i samband med uppkomsten av nya plattformar. Författarna menar att även om 

begreppet i dagsläget är bristfälligt så har dess popularitet inte minskat. Denna studie visar hur 

sociala medier uppmuntrar användandet av ”self-branding”. Detta har man undersökt genom att 

kolla på vilka influencers tre olika kvinnor är engagerade i. Författarna menar även att den 

växande globaliseringen av avancerad konsumentkapitalism har vidgat skalan i 

varumärkesmarknadsföring. Deras analys visar på att det är just uppkomsten av sociala medier 

och den nuvarande konsumentorienteringen som har bidragit till detta populära sätt att 

marknadsföra sig på (Khamis, Ang, Welling, 2017). 
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I denna studie är det tydligt hur deltagarkulturen och kommersialiseringen har gett nytt liv till 

begreppet “self-branding” i och med de sociala plattformar som har uppstått under de senaste 

åren. Tillsammans med denna studie och Henry Jenkins (2008) teorier kring konvergens finns 

det underlag för att besvara denna studies syfte som berör hur utvalda svenska influencers på 

Instagram ser på sin roll i och med kommersialiseringen.  

4.4 Relationen mellan Influencers och följare 

Denna artikel om influencers är den enda som hittats vilken utgår ifrån influencerns egna 

perspektiv. De tidigare presenterade forskningsstudierna har alla antingen utgått från beställaren 

eller publiken, men det är sällsynt att hitta artiklar som rör just influencern som mellanhand. 

Precis som den studie som kommer att presenteras i denna rapport är denna artikel baserad på 

influncerns perspektiv och utgår hela tiden utifrån personen genom kvalitativ analys av de 

innehåll som producerats i den undersökta Youtubekanalen. Den person som har analyserats är 

Zoe ”Zuella” Zugg som är en influencer på Youtube med nästan elva miljoner följare där 

innehållet till mestadels rör livsstil, mode och skönhetsrelaterade ämnen. Trots att Zoe har många 

videos rörande produkter så använder hon sig av även av vloggade, vilket är en blogg som drivs 

genom videoinspelning. Genom detta sätt att arbeta erbjuder hon sina följare en mer intim bild av 

sig själv och många av hennes följare ser henne därför lite som utav en slags 

”stora-syster-personlighet”. Denna studie undersöker därför närmare huruvida den intimitet som 

Zoe visar påverkar hennes kändisskap och vilka effekter det kan ge (Berruman & Kavka, 2017). 

Artikeln undersöker också hur begreppet ”self-branding” går att applicera på denna typ av 

influencer och undersöker influencers olika beteenden beroende på om vloggarna fokuserar på 

henne själv eller de varumärke hon försöker marknadsföra. Trots att Zoes videos som rör smink 

har visat sig ge mest visningar på Youtube har Zoe ändå alltid hållit fast vid att förmedla hennes 

personlighet i hennes videos. Detta har att göra med de förväntningar som publiken har på henne 

och bidrar även till den typ av varumärke hon själv vill vara (Berruman & Kavka, 2017).  
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I denna studie argumenterar författarna för att det är den stora intimitet som Zoe visar som har 

gjort henne så pass populär hos sin publik. Undersökningen visar alltså att det är intimiteten 

tillsammans med ett noggrant urval av produktsortiment som har lett Zoe till den framgång hon 

har idag. I Zoes fall är denna typ av intimitet oskiljaktig med den ”storasyster-roll” som hon 

regelbundet antar sig. Författarna av studien beskriver Zoe som representativ, exemplifierande 

och en av de mest framgångsrika på Youtube och menar på att det är just intimiteten som till stor 

del bidrar och upprätthåller den kändisstatus som Zoe även kan tjäna pengar och leva på 

(Berruman & Kavka, 2017).  

5. Teori 

Med tanke på att influencers som marknadsföring har blivit så framgångsrikt de senaste åren 

kommer Paul Lazarfeldts teori tvåstegshypotesen, Henry Jenkins teorier om konvergens och 

deltagarkultur samt självpresentation av Ervin Goffman att vara till grund för denna studie. 

Denna studie kommer även att använda teorier inom kommersialiseringen då syftet är att 

undersöka hur tre svenska influencers på Instagram ser på sin roll i och med 

kommersialiseringen. 

 

5.1 Kommersialisering 
 
Kommersialisering kan definieras på olika sätt. Det finns en definition inom det 

ekonomivetenskapliga området och en inom det bredare samhällsvetenskapliga området. Denna 

undersökning kommer att utgå från det sistnämnda. Den sociologiska synen på 

kommersialisering kan många gånger uppfattas som mindre precis än den ekonomivetenskapliga 

och brukar referera till ett samhälle som präglas av marknadsekonomiska relationer. Inom det 

samhällsvetenskapliga grundar sig kommersialiseringen inte allt för sällan ur det marxistiska 

perspektivet med utgångspunkten att det kommersiella systemet i grunden är kapitalistiskt som 

skapar stora samhälleliga klyftor mellan rika och fattiga, alltså de som äger produktionsmedel 

och kapital och de som inte gör det (Berglez & Olausson, 2011, s.48-50).  
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I framväxten av våra medier och medieteknologier har kommersialiseringen mer eller mindre 

alltid haft en roll, vissa gånger mer betydande än andra. Inom kommersialiseringen finns det tre 

forskningsinriktningar som är särskilt viktiga vad det gäller att förstå relationen mellan 

kommersialism och medier. Detta är den medieekonomiska forskningen, det politikekonimsiska 

perspektivet och kulturstudieperspektivet (Berglez & Olausson, 2011, s.53-54).  

 

Denna studie kommer att fokusera på det politikekonomiska- och kulturstudieperspektivet. Då 

denna studie till stor del handlar om hur Influencers på Instagram använder sig av annonsering 

på sina konton är det politikekonomiska perspektivet särskilt relevant för detta syfte. I detta 

perspektiv ställer man frågor som rör människors tillgång till information, mediernas 

objektivitet, mediernas ägarstrukturer, det offentliga rummet och huruvida annonsintäkter och 

vinstsyfte hos mediekoncerner avgör medieprodukternas form och innehåll (Berglez & Olausson, 

2011, s.56). Man kan säga att detta perspektiv har en syn som grundar sig i Frankfurtskolans 

pessimism med betoning på att kommersialismen bidrar till en likriktning snarare än en bred syn. 

Den sistnämnda frågan blir särskilt intressant att undersöka vidare utifrån studiens frågeställning 

gällande “Hur tre utvalda svenska influencers resonerar kring hur de framställer sig själva i 

urvalet av varumärken och i samband med sponsrade inlägg på Instagram?”. Trots att det 

politikekonomiska perspektivet ofta riktar sig till journalistisk verksamhet (s.56) så kommer den 

ändå att appliceras på influencers, just för att det handlar om annonsering och samarbeten.  

 

Det går även att undersöka syftet i hur tre svenska influencers ser på sin roll i och med 

kommersialiseringen, genom att applicera ett kulturstudieperspektiv på undersökningen. Detta 

passar även med de övriga teorierna. Till skillnad från det politikekonomiska perspektivet som 

ofta förefaller att överbetona den ideologiska effekten av kommersiella medieprodukter, så att 

det kommersiella nästan alltid förknippas med propaganda eller riktade budskap, så visar det 

kulturella perspektivet en tro på att kommersiella medier har en förmåga att generera mening och 

självförverkligande (Berglez & Olausson, 2011, s.60). Detta kan vara intressant för att påvisa hur 

kommersiella medieprodukter, så som sponsring på Instagram i detta fall, även kan bidra med 
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bra saker så som identitetsskapande, social interaktion och gemenskap vilket kommer att 

distinkteras ytterliggare i teorierna nedan.  

5.2 Självpresentation - bakom kulisserna 

Enligt Lindgren (2017) så beskrev professorn Ervin Goffman hur strategier för självpresentation 

i social interaktion har utvecklats. Han gjorde en uppsättning på hur vi i våra sociala liv går in i 

olika roller på olika sätt. Han menade att i våra sociala liv ingår olika roller i olika steg där man 

reagerar olika till olika manus. Människor runt omkring oss är som en publik som reagerar till 

vår prestanda (Lindgren, 2017). Goffman anser att scenen är en "front region" där det också finns 

en "back region". En “bakomkulliss” dimension där man kan bli av med våra antaganden eller 

tillskrivna roller eller identiteter. Det han menar med detta är att under plattformen exempelvis 

Instagram så förbreder man deras prestanda. Man fotar, tar bort, fotar en ny bild, beskär bilden, 

filtrera och taggar osv. Bilden hamnar i back region då publiken inte ser detta. Så fort bilden är 

delningsbar så blir den front region. Tillgång till front region är också kontrollerad som budskap 

som är förment att ta olika partier av prestanda. Instagram bestämmer dessa steg utifall om 

konton är privata, öppna, blockade och så vidare (Lindgren, 2017). Goffman skriver att ha 

tillgång till dessa regions är kontrollerad för att förhindra publiken från att se backstagen och 

hindra utomstående från att komma in i deras prestanda. Denna process kommer att se olika ut 

beroende på sociala inställningar då olika inställningar erbjuder olika verktyg. I boken Digital 

Media & Society skriver Lindgren (2017) om James Gibson som tog fram teorin “affordances” 

som ses som en teknologisk term av “action possibilities” som är dold och kan realiseras 

beroende på individens förmågor. Det vill säga, att en stol tillåter dig att sitta, en touchscreen för 

att manipulera innehållet på något sätt, en videokamera för att fånga rörliga bilder och så vidare. 

Liknande är personer i samhället som måste relatera till sociala konventioner, förväntningar, 

kulturella normer, regler och lagar. Goffmans idé om olika expressiva utrustningar att träda fram 

våra personliga fronts går bra ihop med detta. Han kallar det för “impression management”. I 

olika sociala sammanhang jobbar människor tillsammans för att definiera och få en en bild av en 

social situation. Influencers jobbar en hel del för att få ett bra flöde som passar deras 
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självpresentation därför är denna teorin är en bra grund i vårt arbete då influencers kan koppla till 

front region samt back region (Lindgren, 2017).  

5.2.2 Nya förutsättningar i nya medier 
 
Medan Ervins Goffmans teorier kring självpresentations rör interaktion ansikte mot ansikte så 

använder Joshua Meyrowitz sig av samma utgångspunker fast med de elektroniska medierna 

som grund. Meyrowitz var där av en av de första teoretikerna som kombinerade jaget med de 

nya medierna på ett meningsfullt sätt  Han trodde förr att elektroniska medier skulle ändra den 

situationsgeografin för samhällslivet och göra fysisk plats mycket mindre viktig. Han skrev: 

“Electronic media have combined previously distinct social settings, moved the dividing 

line between private and public behavior toward the private, and weakened the 

relationship between social situations and physical places, (Lindgren, 2017, s.197)”  

Meyrowitz hänvisade särskilt till medier av tv och mobil kommunikationsteknologi som har en 

mycket starkare förmåga att “bryta ner skillnaderna mellan här och där, lev och förmedlad, och 

personligt och offentligt”. I det digitala samhället kan man använda Meyrowitz ord (Lindgren, 

2017, s.197) “problem som vi en gång i tiden inte trodde var vår syssla.” och “fysiska barriärer 

och passager är relativt meningslöst när det gäller mönster för tillgång till social information”. 

När det kommer till social interaktion så kan människor vara i kontakt med varandra vart de än 

är. Många av de sociala förändringarna kan tyckas vara ganska vardagliga vid första anblicken 

och relaterade till hur vi bokar möten, bestämmer träff på kaféer, eller när vi berättar för någon 

att vi blir sena. Men om man tänker på den här uppenbara mikroförändringen lite mer, är den 

faktiskt ganska revolutionär på en makronivå (Lindgren, 2017). Runt 2005 forskade man och 

undersökte i vilken utsträckning mobil datateknik förändrade samhället och sociala relationer var 

i ett liknande skede till där forskningen om internet har varit tio år tidigare.  
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Det är emellertid viktigt att inse att man inte bara kan använda de etablerade 

internetforskningsverktygen och perspektiv för att uppnå en fullständig och adekvat förståelse av 

mobilkommunikation i samhället. Att undersöka hur mobiltelefoner och andra bärbara 

plattformar, som bärbara datorer och surfplattor, har förändrat hur människor relaterar till 

varandra och till världen vilket kräver metodologiska och teoretiska strategier som skiljer sig 

väsentligt från internetforskningen mer generellt. Nya vetenskapliga teoretiska och 

metodologiska allianser har bildats, och området för mobilkommunikationsstudier är också 

mycket mer kopplat över regionala och nationella gränser än internetforskning (Lindgren, 2017). 

Enligt Lindgren (2010) så menade Meyrowitz att elektroniska medierna, tv, radio och telefon 

påverkar vårt sociala beteende.  Han menade att olika situationer människor befinner sig i 

varierar rollerna de spelar. Exempelvis en influencer intar en viss roll med sin publik på 

Instagram än vad personen gör i sitt privata jag. Han menar att dessa situationer beror på de 

fysiska platserna. Olika ställen får människor att skilja ifrån varandra vilket har gjort det enkelt 

för människor att inta olika roller och beteenden. Meyrowitz föreställer sig en situation där alla 

väggar i varje rum försvinner, vilket skulle leda till att våra tydligt skilda situationer plötsligt 

blev kombinerade. Det är under dessa förutsättningar som skillnaderna mellan det privata och det 

offentliga glider ihop. Om dessa väggar försvinner skulle det inte finnas olika roller och 

beteenden menar Meyrowitz, och det är just dessa nya elektroniska medier som skapar dessa 

väggar. Dessa medier skapar en ny interaktion som Meyrowitz kallar för parasociala vilket 

betyder att det förklarar känslan av att känna sig direkt tilltalad likt face-to-face interaktion vilket 

gör att kommunikationen riktas direkt till människor som befinner sig på andra platser samt ger 

oss tillgång till en publik som inte är fysiskt närvarande. Dessa rum kan kopplas till sociala 

medier. Publiken hos en influencer har insyn i vad de gör och vad de tänker och tycker. Det 

privata och det professionella jaget suddas ut alltmer likt väggarna. Meyrowitz menar även att 

medierna och influencern i detta fall ger ett mönster av informationsflödet där det har varit ett 

tecken på social status. Människor med samma status i ett samhälle har tillgång till liknande 

social information. Enligt Meyrowitz så medförde de elektroniska medierna en förändring av 
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information. Medierna omformade rollerna för socialisering och påverkade den traditionella 

relationen mellan fysisk placering och tillgången till social information (Designstrategen, 2010). 

 

5.3 Konvergens och deltagarkultur 

 

Konvergenskulturen menar att nya och gamla medier möts. Enligt Henry Jenkins (2012) så är 

konvergens ett ord som lyckas beskriva teknologiska, industriella, kulturella och sociala 

förändringar beroende på vem som talar (Jenkins, 2012, S.15). Därför är denna teori en bra grund 

för att kunna titta på den digitaliserade influencermarknaden. Konvergens uppstår i huvudet på 

enskilda individer genom deras sociala interaktion då vi skapar vår egna personliga mytologi 

med hjälp av fragment av information som vi använder oss utav i vardagen (S.15). Inom 

konvergenskulturen så pratar man om en deltagarkultur, där man menar att användarna/publiken 

får vara delaktig i ett forum. Exempel på detta kan vara en influencer som delar en bild där 

mottagaren kan påverka och kommentera i kommentarsfältet. Idag kan ett varumärke som 

sponsras via influencers få extrema spridningar både positivt och negativ tack vare publiken som 

väljer att kommentera, gilla och dela inlägget. Jenkins menar att idag finns det mer möjligheter 

än vad gammelmedia någonsin kunnat erbjuda.  

 

Enligt Jenkins har ny teknik medfört sänkta produktions- och distributionskostnader, utökad 

kapacitet för de tillgängliga leveranskanalerna samt gjort det möjligt för konsumenterna att ta till 

sig, spara, kommentera och vidarebefordra medieinnehållet på nya kraftfulla sätt. Men samtidigt 

menar Jenkins att ägandekoncentrationen av kommersiella mainstreammedier har ökat på ett 

oroande sätt där några multinationella mediekonglomerat dominerar stora delar av 

nöjesindustrin. Några menar att medievärlden inte längre går att kontrollera, andra menar att den 

är allt för kontrollerad (Jenkins, 2012. S.28). Jenkins menar att konvergens är bland annat en 

bolagsstyrd process som underifrån även styrs av konsumenten. Han menar att medieföretagen 

lär sig hela tiden öka flödet genom sina distributionskanaler för att på så sätt göra större vinster, 

bredda marknaderna samt stärka banden med konsumenterna. Konsumenterna blir allt bättre på 

att utnyttja medietekniken för att skaffa sig kontroll över utbudet och interagera med andra 
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konsumenter. Medieproducenterna reagerar motsägelsefullt på nya handlingskraftiga 

konsumenter, ibland genom att stödja denna förändring och ibland genom att försöka förhindra 

vad de kallar överlöparbeteende. Och konsumenterna har svårt att tolka signalerna och blir 

osäkra på vikten typ av deltagande som är tillåten och i vilken grad (Jenkins, 2012. S.29). 

Konvergens innebär en expansionsmöjlighet för de stora mediekonglomeraten då framgång i en 

sektor lätt kan spridas till andra plattformar. Å andra sidan utgör konvergensen en risk eftersom 

de flesta medierna fruktar att deras marknader ska fragmenteras eller brytas ner. De menar alltså 

att varje gång de flyttar en tittare från TV till internet så finns det en risk att personen inte 

kommer tillbaka (Jenkins, 2012. S.29).  

 

Med tanke på att konvergensen möter de nya medierna så ökar möjligheterna för allmänheten. 

Idag finns andra plattformar som influencers kan använda som samtidigt blir mer lättillgänglig 

för publiken. Detta leder till att publiken och konsumenterna kan välja vad de vill se. Genom 

konvergensen så har även begreppet ”Influencer marketing” kommit att vara en ny grej inom PR 

och reklam. Om exempelvis ett varumärke väljer att samarbeta med en influencer via en strategi 

som att anordna en tävling för sina följare, så leder samarbetet till en slags deltagarkultur för 

influencers följare där de får delta i en tävling genom att kommentera, följa samt att dela.  

5.4 Tvåstegshypotesen - opinionsbildare 
 

En annan teori som kommer att tillämpas i detta arbete är Paul Lazarfelds teori 

tvåstegshypotesen som undersöker medias inflytande. I Lazarfelds studie från 1944 undersökte 

han och hans kollegor hur medias inflytande påverkade den politiska röstningen. En viktig 

slutsats från denna studie var hur politiska diskussioner nämndes mer frekvent än radio och 

tryck. Denna upptäckt ledde till forskning om det personliga inflytandet och utifrån detta 

skapades tvåstegshypotesen. Lazarfeld menar att opinionsledare är människor som inte bara 

förmedlar information till andra utan också att de på samma sätt kan fungera som en barriär för 

medierna när de vill nå ut till sin publik. En opinionsledare kan med andra ord vara i princip vem 

som helst, en mamma eller vän, som påverkar någons val (Balnaves, H. Donald, Shoesmith, 
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2009). Den klassiska bilden av opinonsledare är kanske politiskt aktiva, debattörer eller 

krönikörer, men konceptet om opinionsledare har växt till ett eget område som rör frågor som 

anpassning, den mentala process som en person går igenom när den accepterar en ny produkt 

eller idé, spridning och det sociala systemet som idéer eller produkter måste passera. Detta kan 

vara innovationer som nya idéer, nya beteenden eller nya teknologier som sociala medier (s.61). 

På den sociala medieplattformen Instagram finns det flera tusentals konton med flera tusentals 

följare vilket i sin tur innebär oerhört många personer som tar del och kanske även påverkas av 

dessa inlägg.  När en influencer sänder ut ett budskap på sina sociala medier så kan de tas emot 

av personer som tycker likadant. Dessa influencers påverkar sin publik eftersom att de för ut 

budskap på sina kanaler. Inom masskommunikation så bildas oftast en opinion och det är just det 

influencers kan förmedla genom sina kanaler. I denna uppsats kommer utgångspunkten därför att 

vara influencers som opinionsledare och på så sätt se hur de själva påverkas och påverkar sina 

följare på Instagram genom annonseringar från utomstående företag.  

 

Trots att att Paul Lazarfeldts forskning kring tvåstegshypotesen och opinionsbildning är över 50 

år gammal så är den ändå högst aktuellt i detta arbete då influencers fyller en liknande funktion 

som medierna gjorde på 40-talet.  Det är även intressant att applicera och ompröva en så klassisk 

teori inom medie- och kommunikationsvetenskapen på de nya förutsättningarna som den digitala 

utvecklingen har fört med sig.  

 

6. Metod och material 

Nedan kommer metod och material att presenteras. I detta kapitel kommer metoden att förklaras, 

varför det är relevant för denna studie och vilket resonemang som har förts gällande detta. Vidare 

kommer även materialet att presenteras och de tre utvalda influencerna kommer att introduceras. 

Här kommer även en diskussion kring de etiska aspekterna att föras.  
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6.1 Kvalitativ metod 
 

Denna studie bygger på den kvalitativa forskningsintervjun och vi kommer att använda oss utav 

metoden i form av personliga intervjuer där kommunikationen bygger på ansikte mot ansikte då 

detta även ger möjligheten till följdfrågor. Den kvalitativa forskningsintervjun undersöker 

personers synvinkel, utveckling, erfarenheter. Metoden bygger på vardagligt samtal och 

professionellt samtal där den intervjuades kunskap konstrueras i interaktionen mellan 

intervjuaren och intervjuade. Samtalsintervjuer kräver ett personligt möte mellan intervjuare och 

intervjuad, särskilt då man söker människors uppfattningar och värderingar kring fenomenen. 

Mötet innebär en social interaktion med hjälp av symboler och i första hand det verbala språket. 

Om den intervjuade talar med engagemang, skruvar på sig eller försöker undvika att svara är 

också viktig information (Ekström & Larsson, 2012).  

 

6.2 Planering och genomförande 
 

Intervjun kommer att vara väl planerad för att nå bästa kvalitet och resultat. Inom den kvalitativa 

metoden brukar man tala om sju stadier som finns i intervjuundersökningar. Vi kommer att 

använda oss av dessa sju stadier. Vi kommer börja med att tematisera våra frågeställningar. 

Detta gör vi genom att formulera undersökningens syfte och frågeställningar innan intervjuerna 

börjar. Genom att dela in våra frågor under teman så underlättar det för både oss och de 

intervjuade vad vi pratar och skall analysera om. Undersökningen bör klargöras innan frågan om 

hur metoden ställs. Därefter sker vår planering. Upplägget kommer att planeras med hjälp av 

dessa sju stadier innan intervjuerna påbörjas. Planeringen utförs utifrån vilken kunskap som 

eftersträvas och med hänsyn av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Planeringen 

inför intervjuerna sker så fort vi kommer i kontakt med influencerna. Tredje steget är att planera 

intervjun där vi utför en intervjuguide. Vi planerar genom att diskutera med varandra vilka frågor 

som är lämpliga och kommer vi att få svar på vår frågeställning via dessa frågor? 

Intervjumanualen kommer därför att tematiseras efter de valda teorierna. De valda temana blir 

därför självpresentation, kommersialisering, opinionsbildning, deltagarkulturen samt allmänna 
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frågor och frågor om anonymisering som kommer att diskuteras ytterligare under etiska 

dilemman som finns på sida 27. Tematisering syftar på formuleringen av forskningsfrågorna och 

ett teoretisk klargörande av det tema som ska undersökas. Enligt Kvale och Brinkmann så är 

nyckelfrågorna vid planeringen av en intervju “varför, vad och hur”. “Varför”: Att klargöra 

syftet med studierna. “Vad”: Att skaffa sig förkunskaper om det ämne som ska undersökas och 

sist “Hur”: Att skaffa sig kunskap om olika teorier och tekniker för intervju och analys för att 

sedan avgöra vilka som är lämpligast i det här sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014 S. 

147). Tematiseringen bestämmer vilka aspekter av ett ämne som frågorna kommer att kretsa 

kring, och vilka som stannar kvar i bakgrunden. Genom att tematisera våra frågor utifrån våra 

teorier blir vår undersökning lättare att först få en förståelse för vad det är man skall undersöka. 

Steg fyra är utskrift där vi förbereder intervjumaterialet för analys där man oftast brukar göra en 

överföring från tal till skriftspråk. Här gäller det att alla frågor finns på papper så vi kan anteckna 

samtidigt. Efter genomförda intervjuer har vi därför transkriberat alla de intervjuer som har 

spelats in. Steg fem blir att analysera. Vi kommer att avgöra utifrån undersökningens syfte och 

ämne och kolla vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjun. Steg sex blir att verifiera och 

fastställa intervjuresultatens validitet och reliabilitet, detta gör vi genom att gå igenom 

transkriberingen. Vi avslutar med steg sju där rapportering är i fokus. Vi rapporterar resultatet av 

undersökningen och de använda metoderna i en form som motsvarar de vetenskapliga kriterierna 

(Kvale & Brinkmann, 2014, S.144-145).  

 

6.3 Metoddiskussion 
 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att intervjuer ger olika aspekter av mänsklig erfarenhet. 

När forskningsordet kan formuleras med hjälp av det lilla order “hur”, kan det med stor 

sannolikhet vara relevant att använda kvalitativa metoder (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuer 

är även bra då man får en mer detaljerad analys genom exempelvis känslor, attityder och 

värderingar. Genom att man har fokus på en person i taget blir det enklare att ge respondenten 

återkoppling på svaren. Det finns heller ingen som kan påverka respondentens svar så som det 

kan vara i en gruppdiskussion. Men det finns även en del kritik riktad mot den kvalitativa 
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forskningsintervjun som metod. Bland annat så menar vissa på att den kvalitativa 

forskningsintervjun inte är vetenskaplig utan bara speglar sunt förnuft. Vissa menar även på att 

det bara är kvantitativa metoder som är vetenskapliga och att kvalitativa intervjuer inte kan pröva 

hypoteser. Men här menar Kvale & Brinkmann (2014) att det är hur man använder metoden som 

avgör huruvida den är vetenskaplig eller inte och menar på att om man utgår från vetenskapliga 

teorier så blir även metoden det (Kvale & Brinkmann, 2014, S.211). Nackdelen kan också vara 

att intervjuer är tidskrävande då det är en mängd efterarbete som skall göras. Telefonintervjuer är 

något som vi även kommer att genomföra då alla intervjupersoner inte har möjlighet att mötas 

upp. Fördelen med telefonintervjuer menar Kvale och Brinkmann är att det ökar möjligheterna 

att tala med människor som är geografiskt avlägsna eller som lever på farliga platser som 

krigzoner. Den datorstödda intervjun som det heter när det kommer till elektroniska 

intervjuformer kan utföras genom e-post där man skriver en fråga och väntar på svar, eller 

chattinervjuer, eller telefonsamtal och skype osv. Fördelen med en sådan intervju är att de är 

självutskrivande i den meningen att den skrivna texten i sig är det medium genom vilket 

forskaren och intervjupersonen uttrycker sig, och således är klar för analys så snabbt den har 

skrivits ner. Nackdelen med datorstödda intervjuer är att man får en distans från kroppar och 

talsspråk, vilket leder till att det kan vara svårt att få fram detaljerade beskrivningar. Därmed är 

nackdelen ljudet och den kroppsliga närvaron som är en avgörande roll för samtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

6.4 Urval 
 
Eftersom att denna studie bygger på kvalitativa intervjuer blir vårt material i detta fall 

intervjupersonerna i fråga. De som ska intervjuas i denna studie är fem svenska mikro-influncers 

med minst 20 tusen följare på Instagram. Eftersom marknadsföring genom influencer är en 

ganska ny marknadsföringsstrategi finns det ingen klar definition om vad mikro-influencers är 

än. Det finns olika uppfattningar om hur många följarantal som räknas som en mikro-influencers 

men enligt Mediakix så anser de att mikro-influencers ska vara någon Youtuber, Instagrammer, 

Snapchatter eller bloggare med relativt ”liten” sifferantal. De som klassas som mikro-influencers 
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är de som har mindre följare än 100 000 (Mediakix, 2016). Marwick (2013) menar att 

mikro-influencer är populära för en ganska nischad grupp av människor och har en mer autentisk 

inställning till sina följare. Man brukar tala om att mikro-influencers har högre engagemang, är 

mer trovärdiga och billigare att arbeta med. 

 

Personerna har hittats genom författarnas egna intressen, kontakter och även slumpmässigt 

genom utforska-funktionen på Instagram.Vilka personer som väljs ut beror på tillgänglighet 

därför har personer som har tillgång till att genomföra intervjuerna under den tid och plats vi 

önskar valts. Kontakten med de valda personerna har gjorts via mail eller telefon beroende på 

vilka uppgifter som varit tillgängliga. Studien kommer rikta in sig på kvinnliga influencers med 

fokus på mode, skönhet och livsstil. Detta val har gjort för att de flesta influencerna berör just 

detta och att de också ofta får samarbeten, vilket syntes i vårt egna sökande efter 

intervjupersoner. Varför intervjupersonerna är kvinnliga har att göra med att vi som forskare vill 

ha ett konsekvent och liknande material att utgå ifrån för att kunna göra en så rättfärdig analys 

som möjligt. Det är viktigt att poängtera detta då studiens resultat kan komma att se annorlunda 

ut beroende på vilken fokus intervjupersonernas innehåll har. Teorierna som har valts ut bygger 

också på fokuset mode, skönhet och livsstil. Hade det valts ut influencers med fokus på till 

exempel sport så hade kanske inte Goffmans teorier om självpresentation varit lika relevant. 

Frågorna kommer att ställas en efter en då vi kommer utgå från en intervjumanual. 

Intervjumanualen kommer utgå från teorier och tidigare forskning då Ekström & Larsson (2012) 

menar att den teori eller preliminära teori man har valt ska styra intervjuernas riktning. Svaren 

som ges kommer spelas in med hjälp av en inspelare. 

6.4.1 Intervjupersoner 

 
Den första som skall intervjuas går under namnet “@amyfeliciious” på Instagram. Amy Cacatian 

Thomassen är 22 år och bor i Göteborg, hon har en följarskara på 31 800 personer i nuläget. Vi 

har valt henne eftersom att hon har över 20 000 följare och hennes flöde speglar mode och 

skönhet. Den kvalitativa intervjun på Amy kommer att ske hemma hos henne då vi har valt att 
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mötas upp där för att vidare intervjua och spela in henne. I intervjun har Amy gett sin tillåtelse 

att skriva ut hennes namn och kommer därför inte vara anonym. Amy hittades genom att en av 

skribenterna i denna studie intresserar sig för mode och skönhet och kände därigenom till 

kanalen sen tidigare. Kontakten togs via den mail som Amy uppgett i sin beskrivning på 

Instagram.  

 

Den andra intervjun som ska genomföras är med Karoline Pettersson som går under namnet 

“@karolineepettersson”. Karoline är 25 år gammal och bor i Göteborg men kommer från 

Nyköping. Karoline jobbar som dietist men tjänar även pengar på hennes Instagramkonto genom 

sponsrade inlägg. Hon har en följarskara på 21 000 personer just nu och Karoline passar denna 

studie då hon har över 20 000 följare och då hennes innehåll handlar om träning och livsstil. På 

Karolines Instagram framgår det också att hon har samarbeten med produkter och företag. 

Intervjun med Karoline har gjorts via telefon och har spelats in och sedan transkriberats. 

Karoline har även gett oss tillåtelse att skriva ut namn och andra uppgifter och hon kommer 

därför inte att vara anonym i denna studie. Karolines kanal valdes ut slumpmässigt genom 

utforska-funktionen på Instagram. Sedan togs första kontakten genom den mail som Karoline 

uppgett i sin beskrivning.  

 

Den tredje intervjun ska ske med “@helenesjostedt” som har en följarskara på 30 700 personer. 

Helene är utbildad makeupartist från Värmland som numera bor i Stockholm, hon fokuserar 

endast på smink och skönhet på sitt Instagramkonto. Detta återspeglas även i de samarbeten hon 

gör med företag och varumärken. Intervjun med Helene har skett via telefon och har spelats in 

samt transkriberats i efterhand. Helene har gett oss tillåtelse att skriva ut namn och kommer 

därför inte att anonymiseras i denna studie. Helene valdes ut genom en gemensam vän till 

skribenterna som rekommenderade henne. Detta accepterades då Helene föll inom den ram som 

var uppsatt inför urvalet av influencers. Den första kontakten togs genom meddelandefunktionen 

Messenger via Facebook.  
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6.5 Etiska dilemman 
 
Under intervjuundersökningar uppstår oftast etiska problem framförallt på grund av svårigheten 

att forska om privata liv på den offentliga arenan. Därför menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

etiska frågor bör beaktas redan från början. Det är lämpligt att formulera ett etiskt protokoll för 

de etiska frågor som kan antas dykas upp. Därför är det viktigt att innan undersökning göra 

genomtänkta val under planeringsfasen och vara uppmärksam på de känsliga frågorna som kan 

dyka upp under undersökningen. Det finns fyra olika etiska riktlinjer som Kvale och Brinkmann 

(2014) talar om. ”Informerat samtycke”, här menar de att det är viktigt att informera 

undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen. Berätta om hur den är 

upplagd, samt berätta vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagandet. Det 

betyder även att intervjupersonerna deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att ta dra sig ur 

när som helst. Redan innan intervjun börjar kommer vi därför som forskare att förklara syftet 

med studien och vad vi vill undersöka. Sedan talar de även om ”konfidentialitet” vilket menas att 

det syftar på att man har kommit överens att deltagarnas data kommer till den användning som 

har bekräftats. Det innebär oftast att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen 

inte kommer att avslöjas. Efter varje intervju kommer vi att specifikt använda oss utav 

konfidentialitet där vi frågar ifall personen i fråga vill vara anonym eller inte för att tillsammans 

komma överens om vad som är okej. Man måste även bedöma ”konsekvenserna” av en kvalitativ 

studie både efter den skada som deltagarna kan lida av och efter de vetenskapliga fördelar som 

deras deltagande ger. Den etiska principen att man ska “göra gott” innebär att risken för att en 

undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt (Kvale & Brikmann, 2014, S.110). 

Innan genomförda intervjuer kommer vi som forskare därför att diskutera om det kan tänkas 

finnas frågor som kan orsaka intervjupersonerna lidande. Detta undviks genom att inte ha med 

sådana frågor i intervjumallen. Till sist talar man om ”forskarens roll” där den är avgörande för 

kunskapens kvalité och hållbarhet i de etiska beslut som fattas under undersökningens gång. Man 

menar att forskaren ska ha ett moralisk och ansvarsfyllt forskningsbeteende där det handlar om 

den moraliska integriteten, empati, känslighet och engagemang i moraliska frågor. Dessa fyra 

områdena kan användas som ram när man förbereder ett etiskt protokoll för en kvalitativ studie 
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(Kvale & Brinkmann, 2014). Genomgående under intervjuerna ska det finnas en tydlig hänsyn 

till intervjupersonerna och vi som forskare kommer därför att förklara för intervjupersonerna att 

de inte behöver svara på frågor de inte känner sig bekväma i. Genom att utgå från en skriven och 

genomtänkt intervjumall undviker vi som forskare att hamna i frågor som kan tänkas vara oetiska 

eller känsliga för intervjupersonerna att bevara.  

 

6.6 Validitet och reliabilitet 
 

Inom den kvalitativa metoden talar man ofta om validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp är 

viktiga kriterier när det kommer till hur man bedömer kvaliteten i en kvalitativ forskning. 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget och om man har undersökt syftet. 

Man kollar på styrkan och hållbarheten i ett uttalande: inom samhällsvetenskapen handlar 

validitet vanligen om huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka. Genom att ta 

ut citat i denna analys så stärks transparensen och så även validiteten. För att höja validiteten 

ytterligare så kommer denna analys kontinuerligt luta sig mot de teorier som presenterats tidigare 

i uppsatsen. För att få ytterligare validitet i denna studie så är frågeställningarna precisa utifrån 

sitt syfte och stämmer överens med de teoretiska delarna som presenterats tidigare.  

 

Reliabilitet kollar ifall man mäter på ett tillförlitligt sätt och att det inte finns okontrollerade 

tillfälliga fel som stör. Man kollar även konsistensen och tillförligheten i en forskningsrapport. 

Intrasubjektiv och intersubjektiv reliabilitet syftar på om ett resultat kan upprepas vid andra 

tidpunkter respektive av andra forskare med samma metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

intrasubjektiva reliabiliteten kan tänkas att bli svårare att applicera på denna studie som rör ett så 

pass nytt begrepp som influencer. När begreppet influencer blivit mer väletablerat kan det tänkas 

att även resultatet kan komma att se annorlunda ut. Denna studie kommer därför fokusera på den 

intrasubjektiva reliabiliteten då olika forskare ska kunna få samma resultat vid om forskningen 

görs vid liknande tidpunkt. Även detta kommer att vara genomgående genom hela studien.  
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I kvalitativa studier är det svårare att få en hög validitet och reliabilitet (Østbye et al., 2004) då 

denna metod bygger sig på forskarens tolkningar. För att få till en hög reliabilitet är en 

genomgående självreflektion av stor vikt (Østbye et al., 2004). För att få detta i denna studie så 

kommer den kvalitativa studien vara transparent i beskrivningen av genomförande samt 

noggrann beskrivning av materialet.  

 

7. Resultat och analys 

Här kommer resultat och analys att redovisas utifrån de tre intervjuer som har gjorts. Strukturen 

av analysen har gjorts genom de tre frågeställningarna som nämnts i del två och detta har sedan 

delats in i mindre rubriker utifrån valda teorier och den tidigare forskning som har nämnts i del 

fyra och fem. I slutet på varje del av resultaten görs en analys utifrån de valda teorierna och den 

tidigare forskningen. Citaten som har använts i resultat och analys har rättats och anpassats för 

att de ska kunna vara läsbara. Innehållet i citaten är detsamma. Det som har ändrats är felaktig 

grammatik och meningsuppbyggnaden har anpassats från tal till skrift. Viktigt att notera är att 

det även kan hända att samma citat används flera gånger genom analysen. Detta då olika teorier 

och forskning många gånger går att applicera på samma citat och ändå ge utrymme för olika 

tolkningar. För att få ett så omfattande resultat som möjligt har detta varit nödvändigt.  

 
7.1 Samarbeten och sponsrade inlägg 
 
I denna första del ska den första frågeställningen “Hur resonerar tre utvalda svenska influencers 

kring hur de framställer sig själva i urvalet av varumärken och i samband med sponsrade inlägg 

på Instagram?” besvaras. Detta har gjorts i tre mindre avsnitt där teori och tidigare forskning 

kommer ligga till grund för analysen. Vidare har detta gjorts genom att applicera teorier kring 

kommersialisering, teorier kring konvergenskulturen och tidigare forskning som rör annonsering 

i sociala medier.  
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7.1.1 Kommersialisering 

 
I denna resultatdel av studien kommer intervjupersonernas svar att analyseras efter forskning 

kring kommersialiseringen. Genom att använda dessa teorier kan man få en djupare förståelse för 

hur dessa utvalda influencers resonerar kring urvalet av varumärken i samband med sponsrade 

inlägg på Instagram och därigenom bidra till att besvara den första frågeställningen. 

  

Inom ett politikekonomiskt perspektiv inom medieforskningen rörande kommersialisering brukar 

man tala om hur jakten på annonsintäkter och underliggande vinstsyfte hos mediekoncerner 

påverkar medieprodukters form och innehåll (Berglez & Olausson, 2011, s.56). Detta perspektiv 

brukar även förknippas med riktade budskap som propaganda (s.60). 

  

Amy Cacatian Thomassen har gjort samarbeten på Instagram i ungefär ett års tid. De flesta 

samarbeten rör mode och skönhet då det är det som är nischen i hennes kanal. När Amy började 

med samarbeten på hennes kanal var hon orolig för vad följarna skulle tycka, att de skulle tycka 

att hon gjorde reklam hela tiden. Men Amy upplever inte att det har varit så. Hon menar att 

innehållet i kanalen är i princip detsamma då hon även tidigare lagt ut bilder på mode och 

skönhet. I detta fall påverkar alltså inte jakten på annonsintäkter formen eller innehållet i 

kanalen, som forskarna menar i den politikekonomiska forskningen. 

 

“Det var också någonting jag var orolig för att de kanske tycker ‘gud va jobbigt, hon gör 

bara reklam hela tiden’ typ sådär men med tanke på att det är smink och kläder och sånt 

som jag lagt upp innan så är det egentligen texten som ändrar sig att jag skriver varifrån 

det kommer och att jag kanske har en rabattkod och lite sådär. Jag själv tycker det är kul 

att se när andra influencers har rabattkod och sånt innan jag själv började göra 

samarbeten, för vem vill inte ha rabatt på kläder så det är väl något man uppskattar?” - 

Amy Cacatian Thomassen 
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Till en början menar Amy att hon inte skulle göra vilka samarbeten som helst och förklarar att 

t.ex. en byggfirma inte hade varit något hon velat göra samarbete med då detta inte passar 

innehållet i hennes kanal. När Amy sedan får frågan om hon skulle tänka annorlunda ifall 

erbjudandet är riktigt bra säger hon: 

  

”Alltså det beror ju på. Om erbjudandet är jättebra så hade man ju kunnat fixa till det 

genom att vrida och vända på det, men hade det varit någonting som inte alls intresserar 

mig så hade jag ju tackat nej.” - Amy Cacatian Thomassen 

  

Här talar två intressen emot varandra. Amy menar att om erbjudandet är bra så skulle hon 

försöka ordna så att det passar hennes kanal, även fast det inte nödvändigtvis gäller mode eller 

skönhet. Här kan man säga att det politikekonomiska perspektivet får en grogrund då vinstsyftet i 

detta fall påverkar medieproduktens innehåll. Samtidigt menar Amy att samarbetet inte kan ligga 

för långt ifrån hennes intressen och att hon då hade tackat nej. Detta visar på att vinstsyftet ändå 

inte är det avgörande gällande vilka samarbeten hon kan tänkas göra. 

  

Karoline Pettersson arbetar som dietist till vardags och därför väljer hon helst att göra 

samarbeten inom mode, kost eller träning. Då Karoline är väldigt noga med att samarbetet ska 

passa henne som person och innehålla element som går att relatera till hennes konto så faller hon 

inte i ramen för det politikekonomiska perspektivet. Detta då vinstsyftet inte har den avgörande 

rollen för vilka samarbeten som ska ske. 

 

“Jag har fått till exempel Omega3 tabletter, och det vill jag ju inte samarbeta med, jag är 

väldigt noggrann med vad jag väljer, dels utifrån personliga aspekter men även just ur 

ett diettistsyfte.” - Karoline Pettersson 

 

 Helene Sjöstedt gör helst samarbeten inom smink och skönhet. Gärna med stora internationella 

sminkvarumärken. Hon berättar att hon inte gör samarbeten med företag som rör kosmetiska 
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ingrepp. På frågan om hon inte ens skulle överväga det om erbjudandet var jättebra svarar 

Helene: 

  

”Alltså, nej. Folk ska få bestämma själva vad de vill göra. Men det är inget jag vill hålla 

på med för det har inget med smink att göra.” - Helene Sjöstedt 

  

Här låter inte heller Helene vinstsyftet få avgöra vilka typer av samarbeten hon gör, och 

därigenom stämmer inte det ekonomipolitiska synsättet inom kommersialiseringen på Helenes 

svar. 

  

Då, enligt Berglez & Olausson (2011), det politikekonomiska perspektivet förefaller att vara rätt 

pessimistiskt med betoningen att kommersialismen bidrar till en likriktning kommer även ett 

kulturstudie perspektiv att appliceras. Detta perspektiv visar mer på en tro på att kommersiella 

medier har en förmåga att generera mening och självförverkligande (Berglez & Olausson, 2011, 

s.60). 

  

Amy upplever att de sponsrade inlägg som har fått bäst respons är de som har tydliga budskap 

eller ståndpunkter. Hon berättar om ett företag som är feministiskt och gör veganska produkter. 

Dessa samarbeten med viktiga budskap har blivit populära just för att det genererar mening. 

Genom att använda dessa typer av samarbeten kan Amy genom sin kanal ge budskap som bidrar 

till mening och självförverkligande, som man menar i många kulturstudier.  

 

“Ett av företagen jag samarbetar med är väldigt feministiska och de är väldigt veganska 

och sådär och det tycker ju folk om. Eller det får ju en bra respons av människor som 

tycker det är väldigt bra. Att de inte djurtestar sina produkter, sånt som folk idag kanske 

stör sig på.“ - Amy Cacatian Thomassen 

  

Karoline berättar att hon aldrig skulle kunna göra att samarbete med ett företag som gör 

kosttillskott. Detta för att det inte är någonting hon själv håller på med och därför känner hon att 
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hon inte kan stå för sådana produkter. Hon berättar även om att hon tidigare inlett ett samarbete 

med ett spelföretag vilket hon sedan har avlutat då det inte kändes rätt. Genom att välja 

samarbeten utifrån detta sätt passar Karolines svar i ett kulturstudie perspektiv då hon genom val 

av samarbeten kan uppnå självförverkligande. 

 

“Sen så blev jag kontaktad av spelautomaten, för några veckor sen där jag inledde 

samarbete men jag kände att nej, det här var inte rätt liksom. Så då hoppade jag av det 

helt enkelt för det kändes inte rätt.” - Karoline Pettersson 

 

Helene gör gärna samarbeten med ett företag som gör veganska och syntetiska lösögonfransar. 

Hon berättar att det känns bättre att göra samarbeten med företag som är just veganska. Helene 

förklarar även att hon aldrig skulle kunna använda företag som gör kosmetiska ingrepp. Hon 

berättar: 

  

”Jag vill inte att mina följare ska tro att jag inte duger som jag är, och jag vill inte heller 

att de ska känna att de inte duger som de är. Smink är något man tvättar av efter dagens 

slut...” -Helene Sjöstedt 

  

Genom att inte göra samarbeten som talar emot vad Helene står för så går även detta att koppla 

till kulturstudier gällande kommersialisering. Detta då samarbetet bidrar till självförverkligande. 

  

Kollar man till kommersialiseringen är alla tre intervjuade influencers överens. De tycker att det 

är viktigare att det de publicerar på sina konton ska vara något de kan stå för än att det ska 

generera vinst för dem själva. Man kan alltså konstatera att det är synsättet inom kulturstudier 

som är mest lämpligt att applicera på dessa tre influencers som gör sponsrade samarbeten inom 

mode och skönhet. Det är även konstaterat att det politikekonomiska perspektivet, som vanligtvis 

handlar om annonsering i de traditionella medierna som rör journalistik (Berglez & Olausson, 

2011), även går att använda på sociala medier så som i annonsering på Instagram.  
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Utifrån denna analys ser man även hur kommersialiseringen har påverkat sättet i hur annonsering 

på Instagram fungerar och har uppkommit och främst kanske vilket ställningstagande 

influencerna tar till annonsering och samarbeten. Skillnaden från annonsering i de gamla 

medierna jämfört med de digitala som har analyserats ovan är att det finns fler valmöjligheter i 

hur och vad som ska annonseras. Man ser även här att influencerna är måna över sitt eget 

varumärke och hur de själva ska framstå i och med vad de publicerar. Detta tydliga 

ställningstagande från våra influencers visar också på en slags ny maktfördelning där det inte 

bara är producenten som har makten över sin produkts marknadsföring. Då influencern 

bestämmer vad den vill och inte vill förmedla kan det även bli ett försvårande för vissa 

varumärken att etablera sig på en marknad som styrs av individuella influencers som i sin tur 

styrs av ett slags självförverkligande gällande samarbeten. Ur ett medie- och 

kommunikationsperspektiv kan man därför säga att influencerna resonerar så att det viktiga inte 

är den ekonomiska aspekten och trots att detta är något de tjänar pengar på så låter de inte den 

aspekten gå före deras egna ståndpunkter i vad de tror på och vill förmedla till deras följare.  

 

7.1.2 Konvergenskulturen 
 
Genom att studera hur konvergenskulturen har påverkat de utvalda influencerna kan det vara till 

en grund för att besvara frågeställningen hur tre utvalda svenska influencers resonerar kring hur 

de framställer sig själva i urvalet av varumärken i samband med sponsrade inlägg på Instagram 

  

Konvergenskultur är det som sker när gamla och nya medier kolliderar och menar på en digital 

kultur där yngre och äldre medier sammanflätas och konvergerar gällande både innehåll och 

form. Jenkins menar även att konvergensen är något som beskriver den tekniska, industriella, 

kulturella och sociala förändringen i mediesamhället (Jenkins, 2012). 

  

Influencer har blivit ett rätt tydligt exempel på den konvergens Jenkins (2012) hänvisar till, 

särskilt när det kommer till annonsering. Reklam är ett begrepp som i de gamla medierna kopplas 

till tv, radio eller analog annonsering genom tidningar eller gatupratare. I och med de nya 
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digitala plattformarna på sociala medierna har annonseringen fått ta ny form. Samarbeten genom 

Influencers på Instagram är en del av denna konvergens. 

  

Amy berättar att ett samarbete på Instagram går till så att hon ofta blir kontaktad av den person 

som har hand om samarbetet och sedan får hon välja vilka produkter hon vill ha, sedan bestäms 

en deadline för vilka produkter hon vill ha och vilka bilder annonsören vill att hon ska lägga upp. 

 

“Man kommer överens med personen man pratar med som har hand om samarbetet hur 

de vill att man ska gå tillväga, och hur jag vill att det ska gå tillväga och vad det är för 

produkter jag vill ha till exempel och vi bestämmer en deadline och hur många bilder och 

när det ska läggas upp. Och ibland vill de även att bilden är där ett visst antal dagar 

eller en månad.” - Amy Cacatian Thomassen 

 

 Likt Amy så har även Karoline en rätt stor frihet i vad hon ska lägga upp och hur ett samarbete 

ska gå till men hon berättar att det förekommer att hon får restriktioner också: 

  

”Det ser olika ut från gång till gång skulle jag säga. Det är helt beroende på vad det är 

för företag och vad det är för typ av samarbete. Framför allt handlar det om att bilden 

ska vara i fokus och vad det ska vara på bilden. Det kan också vara allt ifrån tider den 

ska upp till annat, till att det inte ska finnas annan sponsring i flödet samma dag… Det är 

restriktioner i text och bild helt enkelt” - Karoline Pettersson 

  

För Helene går ett samarbete till så att hon blir kontaktad av ett företag som vill skicka presskit 

eller använda en av hennes bilder i reklamsyfte och köpa rättigheterna till den. Mest är det 

företag som frågar om de får skicka produkter till henne och Helene berättar då att de större 

företagen ofta är noggranna med att berätta att det inte är krav på att detta är något som hon 

måste lägga ut i sin kanal. Därigenom har Helene även stor frihet gällande annonseringar. 
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“Jag gör inte jättemycket betalda stora samarbeten, det skulle vara jätteroligt att göra 

det givetvis, men jag gör inte det än så länge iallafall. Det är mest att företag hör av sig 

till mig och frågar om de får skicka produkter till mig och när de frågar det, speciellt de 

stora företagen då är dom alltid oftast noga med att säga att ‘Det här är inget ni är 

tvungna att använda, det är inget ni är tvungna att lägga ut.’ Utan det är PR liksom. “ - 

Helene Sjöstedt 

 

I det traditionella medierna kan det vara rätt kostsamt att annonsera. Genom att annonsera genom 

influencers kan kostnadsbilden se rätt annorlunda ut beroende på influencers, trots att 

följarantalet är nästintill detsamma. 

  

Amy berättar att hon började göra samarbeten när hon hade ungefär 20 tusen följare. Hittills har 

hennes betalning mest varit genom produkter, men hon har på senare tid tänkt börja ta betalt för 

samarbeten. Helene berättar att hon har gjort inlägg där hon fått betalt och också inlägg där hon 

har fått produkter som betalning. 

 

“Asså hittills har det mest varit produkter, men det var någon som sa till mig att jag 

skulle börja ta betalt så.. det står väl näst på tur när nästa företag hör av sig.” - Amy 

Cacatian Thomassen 

  

Karoline är å andra sidan väldigt noga med att bara ta betalt i pengar när det kommer till 

samarbeten på sin kanal, trots att hon har ungefär tio tusen mindre följare än Amy. Karoline 

berättar och drar även paralleller till de traditionella medierna: 

  

”Jag gör inte samarbeten där jag bara får produkter. Det har jag liksom satt som 

standard att mitt värde har ökat med mina följare. Men däremot så kan man ju få en 

produkt mot pengar, så då får jag ju både och. Tidigare fick jag bara produkter men sen 

efter att man har förstått sitt egna värde och att ja, digital marknadsföring som vi 

influencers håller på med är ju faktiskt ganska dyrt. För några veckor sedan hade jag ett 
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företag som var negativ till min faktura men då sa jag ju det att ’då kan du ju prova 

annonsera i GP, då får du synas i två dagar för en viss summa, men genom mig syns du i 

flera dagar och till rätt målgrupp för en mycket mindre summa.” - Karoline Pettersson 

  

Det visar sig att alla tre intervjuade influencers har stor frihet vad det gäller annonsering och 

samarbeten i deras kanaler. Konvergensen mellan de gamla och nya medierna medför därigenom 

en frihet vad det gäller innehåll och har skapat ett helt nytt sätt i hur man både kan marknadsföra 

sig och tjäna pengar. I och med att samarbeten på Instagram ändå är så pass nytt syns det tydligt i 

intervjun att det inte finns någon riktig klar bild av hur mycket annonsering på Instagram är värt. 

I de traditionella medierna har de intervjuade uppfattningen om att det finns en tydligare mall för 

hur mycket annonsering är värd och det är just det konvergensen handlar om: separata enheter så 

som apparater, nätverk, innehåll, marknader eller konsumtion utvecklas på olika sätt och blir mer 

och mer lika varandra och blir särskilt synligt i det vardagliga mötet mellan teknik, företag och 

människor (Berglez & Olausson, 2011, s.117). 

 

Det går även att se att konvergensen har just sammanflätat olika begrepp som historiskt sett har 

varit separata. Konvergensen handlar inte bara om teknisk sammanflätning utan även om 

medierna och människorna (Jenkins, 2008). Gränserna mellan annonsering och de egna åsikterna 

blir i detta fall allt svårare att hålla isär. Även om det i instagraminlägget tydligt skrivs att det är 

samarbete så är det ändå ett urval som influencern har gjort och på så sätt kan det vara lika 

mycket personlig åsikt som det är ett sponsrat inlägg. 

7.1.3 “Self-Branding” 

 
Författarna till forskningsartikeln ”Self-branding, ’micro-celebrity’ and the rise of Social Media 

Influencers” beskriver ”self-branding” eller personlig marknadsföring som ett begrepp som har 

omtalats inom akademin de senaste åren och beskrivs nu mera som en relevant del inom 

marknadsföringen. Författarna menar också att det finns en tydlig koppling mellan varumärke, 

media, publik och kändisskap. Man menar att genom att företag använder influencers för att 

marknadsföra deras produkter, så blir till slut det mänskliga varumärket synonymt med det 
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ursprungliga varumärket produkten eller tjänsten den representerar (Khamis, Ang, Welling, 

2017). I denna del av undersökningen kommer därför begreppet ”self-branding” undersökas 

utifrån de tre utvalda influencerna som har intervjuats genom kvalitativa intervjuer. Och där 

igenom kommer ett marknadsföringsbegrepp appliceras på en undersökning inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. 

Begreppet ”self-branding” har dessutom tidigare mest applicerats på de traditionella medierna. 

Begreppet användes egentligen mest på 1990-talet för att beskriva hur sportstjärnor, artister eller 

skådespelar förknippades med olika varumärken och hur detta påverkade försäljning och 

uppfattningar av varumärket. (Khamis, Ang, Welling, 2017). Författarna menar även att det 

saknas en hel del forskning kring begreppet i dagens mediesamhälle. Här blir det tydligt att 

kommersialiseringen och användningen av influencers i konsumentkapitalismen har blåst nytt liv 

i ett gammalt begrepp. Det blir därför mycket relevant att undersöka detta vidare för att besvara 

frågeställningen ”Hur resonerar tre utvalda svenska influencers kring hur de framställer sig 

själva i urvalet av varumärken och i samband med sponsrade inlägg på Instagram?” 

  

Utifrån analysen som gjordes i 7.1.1  ovan är det tydligt att alla tre influencers har en klar bild 

över deras personliga varumärke. En som har en tydlig röd tråd i annonseringar gällande mode 

och skönhet, en annan som fokuserar på träning och livsstil, och den sista som har ett tydligt 

fokus på smink och skönhet. Detta återspeglar de både i val av bilder och i val av sponsrade 

samarbeten med företag och varumärken. 

  

Amy Cacatian berättar att hon helst gör samarbeten där det finns kläder och smink. Hon förklarar 

att hon helst gör detta då hon är utbildad stylist och att det därför är något som intresserar henne. 

Hon förklarar också hon inte tackar ja till vilka samarbeten som helst utan hon vill att de ska röra 

kläder eller smink. Här kan man säga att Amy har en väldigt tydlig ståndpunkt gällande hennes 

personliga varumärke eller ”self-branding”. De kläder som hon till exempel gör samarbeten med 

är även kläder hon använder till vardags och inte bara i instagramflödet. 
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“Jag gör helst samarbeten där det finns kläder och smink för att jag älskar smink och kläder och 

eftersom att jag är stylist också så är det något som intresserar mig.” - Amy Cacatian 

Thomassen 

  

Karoline Petterson har också ett tydligt tema i både sin instagramprofil och gällande de 

samarbeten hon gör med företag eller varumärken. Hon berättar att hon är legitimerad dietist, 

personlig tränare och även en person som är aktiv på fritiden. Hon förklarar att henne Instagram i 

helhet handlar om träning, kost och hälsa. Detta återspeglas också i Karolines val av samarbeten. 

 

“Jag är legitimerad dietist så jag har pluggat tre år på universitetet här i Göteborg. Sen 

är jag även personlig tränare och rör mig väl i ganska mycket och min Instagram 

handlar väl ganska mycket om träning, kost och hälsa i helhet så.” - Karoline Pettersson 

  

Vidare förklarar Karoline att hennes profil på Instagram flyter ihop rätt mycket med den hon är i 

verkligheten: 

 

 ”Träning och mat är väl det som folk följer mig för, det är ju en väldigt stor del av mitt 

liv. Det är ju inte så att jag tänker att nu ska jag gå och träna för att kunna fortsätta 

lägga ut bilder.” -Karoline Pettersson 

  

Karoline berättar att hennes samarbeten är med företag som rör träning, kost eller träningskläder. 

Vidare förklarar hon att hon är väldigt noggrann med vad hon väljer, både ur personliga aspekter 

och ur ett dietistsyfte. Hon har provat göra samarbeten med företag som inte har passat hennes 

personliga varumärke, eller ”self-branding”, och har då valt att avsluta det samarbetet. 

  

Även Helene Sjöstedt är tydlig med vilka samarbeten hon gör utifrån sitt personliga varumärke. 

Hon jobbar som makeup-artist och hennes största intresse är just detta. Det var ungefär för tre år 

sedan som hon började nischa hennes Instagramkanal till just smink och idag består flödet till 

mesta dels av olika sminkningar som hon har utfört. Precis som Amy och Karoline så har även 
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Helene en tydlig röd tråd i sina samarbeten och hennes personliga varumärke är därför väldigt 

starkt. 

 

“Sen så är det ju väldigt roligt när lite större företag också hör av sig till exempel 

Anastasia eller MAC eller sådana grejer. Det är också väldigt roligt.” - Helene Sjöstedt 

 

 I Helenes fall gör hon inte bara sådana samarbeten där hon får ett uppdrag av ett företag och 

sedan lägger ut det på sin kanal. Då hon ofta lägger ut bilder på sminkningar som inte är 

sponsrade, men ändå skriver ut vilka produkter hon har använt så händer det att dessa företag hör 

av sig till Helene och frågar om de får köpa rättigheterna till just den bilden. Detta är ett tydligt 

exempel på just det Khamis, Ang och Welling (2017) tar upp i sin forskningsartikel. Att det 

mänskliga varumärket blir synonymt med det ursprungliga varumärket, produkten eller tjänsten. 

 

“Oftast brukar det vara någon som kontaktar en och frågar om de kanske kan skicka ett 

litet presskit eller något sånt, eventuellt om de vill kanske använda en bild i reklamsyfte, 

så kan de fråga om de kan köpa rättigheter till den bilden.” - Helene Sjöstedt 

  

Genom att dessa Influencers använder sig av samma typ av produkter utifrån deras egna 

varumärke så kan de lätt bli synonyma med varumärket de representerar och varumärket kan i 

sin tur förknippas med influencern som representerar dem. Här kan man se att det i och med 

kommersialiseringen har uppstått en konvergens mellan influencern och varumärket den 

representerar och som nämnt tidigare i analysen blir det allt svårare att avgöra vad som är 

annonsering och vad som är den personliga åsikten. Här är alltså ytterligare underlag som talar 

för en gräns som allt mer suddas ut och rollerna producent och konsument är svårare att urskilja, 

särskilt då vägen har fått en ny medspelare som har stor möjlighet att påverka processen. Detta 

visar även att begreppet ”self-branding” inte bara går att applicera på traditionella medier och 

dåtidens kändisar. Utan begreppet är även möjligt att applicera på dagens Influencers. Precis som 

det Khamis, Ang och Welling (2017) förklarar, så har sociala medier snarare uppmuntrat 

användandet av ”self-branding” och trots att begreppet är väl utforskat inom 
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marknadskommunikationen så ser man här att det även går att tolka genom ett medie- och 

kommunikationsperspektiv. Och kanske är begreppet, i och med kommersialiseringen, mer 

relevant nu än någonsin tidigare. 

 

7.2 Ansvarstagande 
 
Denna del av resultat och analys kommer att besvara den andra frågeställningen: “Vilket ansvar 

tycker tre utvalda influencers att de har gällande vad de publicerar på sina Instagramkonton?” 

Även här har detta gjorts i tre mindre avsnitt där teori och tidigare forskning kommer ligga till 

grund för analysen. Vidare har detta gjorts genom att applicera Pauls Lazarfeldts teori kring 

två-stegshypotesen och opinionsbildning, tidigare forskning som handlar om synen på 

kändisskap och om dagens influencers är vår nutids kändisar.  

 

7.2.1 Influencers som opinionsbildare 

  
Paul Lazarfeldts (2009) forskning kring tvåstegshypotensen grundar sig i en undersökning från 

1944 där man undersökte medias inflytande i den politiska röstningen. Utifrån detta forskade han 

på opinonsledare och menar att detta är människor som inte bara förmedlar information till andra 

utan att de också kan fungera som en barriär. Den klassiska bilden av en opinionledare är kanske 

politiskt aktiva, debattörer eller krönikörer. Men i denna del av studien kommer begreppet att 

studeras utifrån influencern och därigenom kommer Paul Lazarfeldts gamla teori som rör 

traditionella medier att appliceras på dagens influencers. 

  

Jan Frederik Gräve (2017) skriver i sin artikel att det har uppstått en konvergens mellan 

influencers och traditionella kändisar. I studien jämfördes därför konsumenternas uppfattning 

mellan influencers och de traditionella kändisarna. Mer om relationen mellan influencers och 

kändisskap kommer att presenteras i 7.2.2. Resultatet visade att influencers, jämfört med de 

traditionella kändisarna, har en större trovärdighet och likhet med sin publik. Här kan man alltså 

säga att publiken kan uppfatta influencers som trovärdiga och att de därför kan fungera som just 
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opinionsbildare. I denna del kommer det därför att undersökas om de utvalda intervjuade 

influencera kan ha en roll som opinionsbildare utifrån de ansvar de tycker att de bär gentemot sin 

publik. 

  

De tre intervjupersonerna har ganska olika syn på vad en influencer egentligen är. Amy beskriver 

det som en typ av marknadsföring för företagen och som en rolig grej där man kan få saker i 

utbyte mot en tjänst. Karoline beskriver begreppet lite annorlunda. Hon säger: 

  

”En influencer är nog någon som inspirerar andra oavsett om det gäller träning, eller 

kost eller ja men vad som liksom, mode. Och någon som är, ja men en influencer är ju 

liksom att inspirera.” -Karoline Pettersson 

  

Helene i sin tur ser begreppet influencer som någonting helt annat och beskriver det som något 

som har med trender att göra. Helene förklarar att begreppet för henne är rätt tomt och 

meningslöst. Vidare förklarar hon det som ett yrke som uppkommit med sociala medier och 

menar att man tidigare vände sig till kändisar när man villa ha koll på trender men att nu kan 

detta vara en influencer. Och bekräftar därför Gräves (2017) forskning kring influencers som nya 

kändisar. Samtidigt menar Helene att det är ett så pass nytt begrepp att det blir svårt att förklara. 

 

“Influencer… Ja, nu känner  jag mig jättegammal men det känns nästan som att det har 

något med trender att göra men. Jag tycker nästan att det tomt begrepp, att det nästan är 

någonting som har blivit påhittat, att det har blivit ett yrke som har uppkommit med 

sociala medier, det fanns ju liksom inte förut, för förut såg man ju typ upp till kändisar 

när man ville ha koll på trender, eller när vi helt enkelt ville ha lite koll, men nu ser man 

ju mer influencers och jag vet inte… Det känns som att det är så himla nytt.” - Helene 

Sjöstedt 

  

En opinionsbildare är någon som starkt påverkar människors åsikt och man har länge sett 

massmedierna som detta (Balnaves, H. Donald, Shoesmith, 2009) och alla tre utvalda influencers 

43 



berättar att deras följare berättar att de inspireras av vad de lägger ut genom att höra av sig i 

privata meddelanden på Instagram. 

  

Amy berättar att hon märker att människor inspireras av att hon vågar lägga upp bilder där hon är 

lite kurvig och att många som har komplex därav inspireras av detta. I samband med detta 

berättar Amy också att hon inte redigerar de bilder hon lägger upp särskilt mycket och menar att 

hon aldrig varit den typ av person som gillar att det ska synas att man redigerat mycket. Hon 

berättar: 

  

”Jag får privata meddelanden där de skriver, det kan vara jättelånga meddelanden där 

de skriver att de inte har vågat och sedan när de har sett min sida och blivit inspirerade 

och så vågar de också, eller något i den stilen” -Amy Cacatian Thomassen 

  

Karoline berättar att hon känner ett visst ansvar när hon når ut till så många människor och det 

därför är viktigt vad man förmedlar. Då Karoline är utbildad dietist är det viktigt för henne att det 

hon lägger ut inom kost och träning blir rätt och inte triggar igång någonting. Ibland skriver 

Karoline även om ätstörningar och berättar att detta är något som brukar få bra respons av 

följarna: 

  

” Skriver man om något djupare om ätstörningar eller så brukar de skriva att jag är klok 

och att jag har sunda värderingar och så där…” - Karoline Pettersson 

  

I och med att Karoline känner ett visst ansvar i vad hon publicerar berättar hon även att hon inte 

gör vilka samarbeten som helst. Hon berättar till exempel att hon aldrig skulle göra samarbeten 

med till exempel kosttillskott då det är någon hon inte kan stå för själv. 

  

“Jag gör helst någonting inom mode, kost och träning skulle jag säga. Med kläder eller, 

inte kosttillskott, jag menar jag står inte för kosttillskott själv. Jag ju fått till exempel 

44 



omega3 tabletter och det vill jag ju inte, jag är väldigt noggrann med vad jag väljer, dels 

utifrån personliga aspekter men även just diettistsyfte.” - Karoline Pettersson 

 

Helene Sjöstedt för ett liknande resonemang när det kommer till betalda samarbeten och berättar 

att hon absolut inte gör samarbeten med företag eller produkter som ändrar ett utseende 

permanent så som till exempel kosmetiska ingrepp. Hon berättar att hon fått erbjudanden att göra 

samarbeten med till exempel tandblekning men har valt att avstå detta då det inte är någonting 

hon vill förmedla till sina följare. Helene förklarar att hon vill att de ska känna sig bra som de är 

utan påtryckningar utifrån. 

  

På frågan om Helene känner något visst ansvar när hon når ut till så pass många människor 

svarar hon: 

  

”Litegrann faktiskt. Men jag är också en vanlig människa, jag är inte häftigare än någon 

annan. Nu har jag ändå hamnat här så nu har jag ju lite större plattform så det är därför 

jag tänker på att inte göra saker som att ändra mig själv för mycket” -Helene Sjöstedt 

  

Här är det tydligt att alla tre influencers är medvetna om att de når ut till många människor och 

därigenom är noggrannare med hur deras inlägg kan komma att påverka mottagarna. Utifrån Paul 

Lazarfeldts syn på opinionsbildning är ingen av dem kanske riktigt där. Men det är ändå tydligt 

att alla tre intervjuade har förutsättningarna för att kunna bilda opinion. Alla tre berättar även att 

de märker att deras följare tar efter vad de gör eller uppmärksammar olika saker som de 

publicerar på sina kanaler vilket visar att de har en slags makt.  

 

Man kan även här konstatera att Pauls Lazarfeldts teorier kring just tvåstegshypotesen och 

opinionsbildning är relevant för nutida studier. Lazarfeldt beskriver en opinionsbildare som 

någon som har makten att påverka andra människors val eller agerande. När teorin uppkom 

handlade det till störst del om politiskt propaganda och hur dåtidens analoga medier kunde 

påverka hur medborgare röstade och ställde sig politiskt i och med de budskap som medierna 
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sände ut (Lindgren, 2017). De intervjuade influencerna har en stor publik, kanske inte lika stor 

som de analoga medierna men frågan handlar snarare om engagemang än om kvantitet. Exakt 

vilken påverkan de gör går inte att konstatera här men att publiken engagerar sig visas i både 

kommentarsfält och i privata meddelanden.  

 

Detta visar att kommersialiseringen har bidragit till en ny maktfördelning där människor i och 

med de sociala medierna kan hitta plattformar, minst lika stora som i de traditionella medierna, 

där de kan synas och höras. Det nya medielandskapet har därmed bidragit till att ändra 

förutsättningarna för vem som har möjlighet att bli en opinionsledare och påverka andra 

människor åsikter eller handlingar.  

 

7.2.2 ”Mikro-kändisskap” 

  

Både Gräve (2017) och Khamis, Ang & Welling (2017) talar om influencers som nya kändisar. 

Gräve menar att de traditionella kändisarna ofta, ur ett marknadsföringsperspektiv, kan uppfattas 

som mer fördelaktiga än influencerna. Men studien visade senare att publiken har ett större 

förtroende för influencerna än för de traditionella kändisarna. 

  

Khamig, Ang och Welling (2017) beskriver influencers som ”mikro-kändisar” och menar att de 

inom ett marknadsföringssyfte fungerar ungefär på samma sätt som en traditionell kändis. Här 

menar forskarna att influencern fyller samma funktion som den traditionella kändisen när det 

kommer till att representera företag eller varumärken. Man menar att det under tidigare år har 

varit sportstjärnor, artister eller skådespelare som har representerat olika varumärken men att nu 

influencern till stor del har tagit över detta. 

  

I denna del av studien har begreppet kändisskap applicerats på de intervjuade och de har fått ge 

sin egen syn på om det är kändisar eller inte. 
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Amy Cacatian Thomassen följs av ungefär 32 tusen människor på Instagram och dessa är 

utspridda över hela världen. Hon berättar att New York är toppstaden bland hennes följare och 

att 84 procent av följarna är män. Trots detta ser hon sig inte som en kändis. Amy menar att en 

kändis för henne är någon som syns i traditionella medier. Amy berättar: 

  

”Alltså, jag skulle väl aldrig kalla mig själv för en kändis, kanske som en offentlig person 

just med tanke på att jag har mer följare. Men en kändis tycker jag är en som har varit 

med på tv eller lite så där eller någon som hörs på radio eller så.” - Amy Cacatian 

  

Amy berättar också att hon tycker att det är bra att influencers kan göra samma karriär som 

traditionella kändisar som inte bara representerar olika varumärken och bolag utan som även 

skriver böcker eller medverkar i andra kanaler utöver sin egen. 

 

“Jag tycker det är jättebra, det är kul att de har upptäckt en bransch där folk faktiskt kan 

leva på det, för det var ju inte möjligt att göra det för 10 år sen till till exempel. Då fanns 

ju inte den här branschen egentligen och det är bra att folk lägger upp det de gillar att 

göra…” - Amy Cacatian Thomassen 

  

Det har flera gånger hänt att Amy har blivit igenkänd utifrån sitt Instagramkonto. Ibland kommer 

de även fram till henne och frågar saker. Men ofta så sker det också att hon hör att andra pratar 

om henne när hon går förbi eller när hon är på jobbet. Det tycker Amy är jobbigt och berättar att 

hon är rädd för att bli annorlunda behandlad eller dömd, efter vad hennes Instagramkonto. 

  

“Ibland kan jag tycka det är lite jobbigt, till exempel på min arbetsplats. Jag pratar 

oftast inte om min Instagram till folk som inte vet att den finns, så då försöker jag bara 

vara mig själv tills det kommer fram av sig själv. Folk kan behandla en annorlunda om 

de vet eller döma en för att jag lägger upp det jag vill och det är det jag är lite rädd för, 

så ibland vill jag inte att folk ska veta om de inte redan vet om det, annars får de ta reda 

på det själva.” - Amy Cacatian Thomassen 
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Vidare förklarar Amy att detta ”mikro-kändisskap” även har sina nackdelar. Särskilt när hon inte 

alltid ser ut som bilderna på Instagram. Amy förklarar: 

  

”Ja alltså ibland när jag går ut i slappa kläder, osminkad så kanske jag inte önskar att 

jag stöter på någon som följer mig på Instagram, för det är ju inte så de ser mig, utan de 

ser mig som jag är och hur jag väljer att visa upp mig.” -Amy Cacatian Thomassen 

  

Till skillnad från Amy så har Karoline ca 20 tusen följare där 60% är killar och 90% av hennes 

följare är bosatta i Sverige. Det händer även att Karoline blir igenkänd ute och att det även då 

händer att folk kommer fram. Hon berättar om en händelse för några veckor sedan där en tjej på 

gymmet kommit fram och berättade att hon följde Karoline på Instagram. Karoline berättar även 

att det är vanligare att människor kommer fram på olika event för influencers där de berättar att 

de följer Karoline på Instagram. 

 

“Senast nu för några veckor sen så var det en tjej som kom fram och frågade på gymmet. 

Eller ja, hon sa att hon följde mig så det var ju väldigt roligt. Sen är det ju ofta så att 

man är med på event så kommer det fram någon och säger att de följer mig” - Karoline 

Pettersson 

  

Helene har ungefär 31 tusen följare på sin Instagram där de flesta är mellan 18 och 24 år gamla. 

De flesta är från USA. 

  

Helene ser inte alls sig själv som en kändis och berättar att det är något hon inte ens tänker på. 

Helene tycker att hon har för få följare för att räknas som känd. Vidare berättar Helene att även 

hon blir igenkänd på stan och att det händer att dessa personer kommer fram och ger beröm. 

 

“De säger typ: ‘Men oj det är du på Instagram?’ Och då svarar jag typ: ‘Ja, jag är här, 

hej’. Det är jätteroligt när de känner igen mig men, jag vet inte…” - Helene Sjöstedt 
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 När Helene får frågan om det inte är lite av att vara känd, att bli igenkänd svarar hon: 

  

”Jo, det är det väl egentligen. Det är bara det att, jag vet inte, jag känner mig verkligen 

inte så. Det känns bara lite… Det är ju jättekul men det känns bara lite konstigt att man 

känner igen mig. Jag är en liten tjej från Värmland liksom”. - Helene Sjöstedt 

  

Dessa influencers skiljer sig egentligen inte alls mycket från traditionella kändisar. De har fans, 

de representerar varumärken, produkter och folk känner till dem utanför deras egna kanaler. 

Även fast de kanske inte är skådespelare eller artister så är det ändå tydligt att det de gör får 

respons hos publiken. Och även fast influencerna själva distanserar sig från begreppet 

kändisskap så är det ändå tydligt att de uppfyller de ”krav” som gör en kändis. Men syftet med 

denna studie är att se över influencerns egna syn på sin roll, och ingen av de utvalda 

intervjupersonerna ser sig själva som kändisar och förknippar istället kändisskapet med 

traditionella medier.  

 

Man kan även fundera kring skillnaden på den traditionella synen på kändisskap och hur 

influencers fungerar som kändisar. Gräve (2017) beskriver inte bara influencers i sin studie som 

mikro-kändisar utan även som en endossent, som en slags ansvarstagande överlåtare. Kanske 

syftar han då även till influencerns möjliga roll som opinionsbildare. Kändisar världen över har 

många gånger setts som opinionsbildare och det finns många tydliga exempel på just 

skådespelare eller artister som har aktiverat sig politiskt och därigenom fört opinion till vad de 

själva tror på. Om influencers är den digitala erans kändisar betyder detta också att de kan vara 

den digitala och vår tids nya opinionsbildare. Lazarfeldt (2009) beskriver just begreppet som en 

person eller medie som får människor att lyssna och påverkas, och kanske är det inte vad en 

influencer är utan vad den kan bli. Denna maktfördelning kan tänkas vara en följd av det nya 

medielandskap som kommersialiseringen har bidragit till.  
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7.3 Anpassning till följarna 
 
Denna sista den av resultat och analys kommer besvara den sista frågeställningen “Hur anpassar 

tre utvalda influencers sitt innehåll utifrån sin publik?”. Precis som i bevarandet av de tidigare 

nämnda frågeställningarna så kommer även denna del att utgå ifrån de teorier och den tidigare 

forskning som har tagit upp i del fyra och fem i rapporten. De teorier som detta kommer att 

bygga på är Ervin Goffmans självpresentation, Joshua Meyrowitz utveckling av Goffmans 

teorier utifrån nya medier och även Henry Jenkins teorier kring deltagarkultur. Här kommer även 

Berruman och Kavkas (2017) tidigare forskning kring intimitet med publiken/följarna att 

appliceras.  

7.3.1 Självpresentation 

Som Lindgren (2017) beskrev Ervin Goffmans teorier så menade han att i våra sociala liv ingår 

olika roller i olika steg där man reagerar olika till olika manus. Han menade att vår prestanda är 

vår scen och att det finns en front region samt en back region. När Goffman talar om front 

region menar han att i detta fall att influencers förbereder deras prestanda som inte publiken ser. 

Det som Amy och Karoline har gemensamt är att de båda planerar sitt upplägg när det kommer 

till samarbeten. Karoline menar att det finns en back region då hon säger att det är en lång 

process bakom, innan man lägger upp en bild beroende på om det är ett samarbete eller inte: 

  

” Är det ett samarbete så är det ju planering, ofta har man ju fått bestämda tider man ska 

lägga ut en bild och  restriktioner kring vad som ska stå, vad som inte får vara, när var 

hur man ska lägga ut bilden också, det får inte ligga en bild 24 timmar innan eller är det 

ett speciellt märke och så där, så det beror ju lite på vad det är för typ utav bild men 

absolut planering är det ju. Är det bara en vanlig bild eller något som jag lägger ut bara 

för att, så kan redigeringen ta allt ifrån tio minuter till en och en halv timme innan man 

är nöjd med bildredigering och text.” -Karoline Pettersson 
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Även Amy har en back region då hon menar i detta fall att Instastory inte behöver vara lika 

planerad som hennes flöde. Därför lägger hon mer tid på att “smygredigera” bilder som ska vara 

uppe på flödet än bilderna på Instastory just för att hon anser inte att det är lika många som ser 

hennes Instastory. 

  

”Bilderna i flödet anser jag ska vara lite mer professionella, lite mer proffsigare bilder 

helt enkelt som man kanske inte lägger upp på sin Instastory. Jag tycker inte de har 

samma verkan där.” -Amy Cacatian Thomassen 

  

Deras back region stämmer in på Goffmans teori då han menar att man lägger extra tid på att få 

en så bra publikation som möjligt genom att fota, klippa, beskära, filtrera och tagga bilderna. 

Detta ser inte publiken vilket då blir influencernas back region. Goffman talar även om att 

genom att ha verktyg där du kan bestämma om du är privat eller öppen på instagram också är 

kontrollerad för att förhindra publiken att se deras backstage (Lindgren, 2017). 

  

Front regionen i detta fall blir våra influencers publikationer, det som deras följare får ta del av. 

Helene strävar främst för att inspirera hennes följare och tänker mest att hon själv ska tycka det 

är roligt det hon publicerar. För Helenes del ligger det inte mycket planeringen bakom 

redigering, utan främst bildtexten då hon förenklar för sina följare vilka produkter hon använder 

genom att nämna dem i sin bildtext. 

  

”Alltså först och främst innehåller de till exempel det jag använt, så det står liksom ‘det 

här och det här har jag använt’ så att folk vet, för annars så blir det liksom en kolumn 

med massa frågor ‘vad är det, vad är det?’ ” -Helene Sjöstedt 

  

Lindgrens (2017) beskrivning om Meyrowits utgår ifrån samma utgångspunkter men fokuserar 

mer på att i olika situationer så befinner sig människor i olika roller. Exempelvis en influencer 

intar en viss roll med sin publik på instagram än vad personen gör i sitt privata jag. Han menar 

att de elektroniska medierna som TV, radio samt telefon bygger upp väggar. Det han menar är att 
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exempelvis Instagram har en vägg där ett beteende är, medan om man tar bort den väggen så 

finns det bara ett jag och ett beteende. Dessa influencers har gemensamt en vägg då de anser att 

de inte delar med sig av deras privata jag. 

Amy beskriver ganska tydligt att hon har ett privat jag: 

 

 ”Alltså jag har fått höra från folk som har sett min instagram men inte i verkligheten, sen 

sett mig i verkligheten att jag är  jätteblyg, och det är jag ju men inte på min Instagram. 

Man kan inte tro att jag är den blyga personen i verkligheten, och jag är ganska stängd 

gällandes mitt privatliv också.” -Amy Cacatian Thomassen 

 Karoline har en mindre vägg där hon försöker vara personlig men samtidigt inte för privat: 

 

”Det är ju inte så att bilden på instagram är en helt annan utan det är ju mer så att där 

visar jag upp träning eller mat men kanske inte sånt som är tragiskt i mitt liv. Det är nog 

mer så att jag tar nog bort det, jag försöker som vara personlig men inte privat.” 

-Karoline Pettersson 

  

Helene vill samtidigt vara sig själv men också kunna ha ett privatliv utanför sin kanal: 

 

”Jag brukar separera det för jag till exempel lägger ju inte upp allt om mitt privatliv på 

sociala medier. Man behöver lite privatliv. Och sen så får man ju skilja på att Instagram 

är ju en speciell värld där allt ska se så perfekt ut hela tiden, så funkar det ju inte riktigt 

livet så men, man måste skilja på det lite.” -Helene Sjöstedt 

  

Meyrowitz menar alltså att det privata och det professionella jaget suddas ut alltmer likt 

väggarna (Lindgren, 2017). Människor med samma status i ett samhälle har tillgång till liknande 

social information via deras kanaler men alla försöker ha ett privat jag också. Då publiken ser i 

princip allt våra influencer gör så menar Meyrowitz att det beror på våra elektroniska medier. För 
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om det inte vore för de elektroniska medierna så hade inte dessa väggarna funnits. De intervjuade 

influncerna har alla tagit på sig olika roller, en på Instagram som fungerar som frontstage och en 

utanför Instagram som är backstage. Och rollen på Instagram är något de intar för att motsvara 

följarnas förväntningar. Goffman menar att när människor presenterar sig själva så försöker de 

orientera sig just mot andra människor förväntningar och att man framställer sig olika beroende 

på vem en träffar (Lindgren, 2017). Detta är särskilt tydligt i Amys situation där hon tydlig 

berättar om de olika “jagen” hon har i vardagen och på Instagram.  

 

Detta kan också betyda att rollerna ser olika beroende på om man är producent eller konsument. 

Medan bilden av vad som är personligt och vad som är arbete blir allt svårare att urskilja för 

konsumenten (följaren) så är det för producenten (influencern) en markant skillnad som de är 

medvetna om. Detta kan såklart innebära en förvirring och är ännu ett exempel på det diffusa 

medielandskap som både digitaliseringen och kommersialiseringen fört med sig. 

7.3.2 Deltagarkulturen 

  
Deltagarkulturen menar Jenkins är när publiken får vara delaktiga i ett forum. Om en influencer 

delar en bild så kan följare påverka och kommentera och blir därmed en slags deltagare 

(Jenkinks, 2008). Två av de intervjuade influencerna tänker i princip likadant då de anser att de 

vill anpassa sig efter följarens behov. Amy berättar: 

  

”Jag försöker anpassa mig ifall det är någon som har frågat efter någonting, eller vill 

veta någonting till exempel. Eller önskar, att ja men nu har du inte lagt upp en dansvideo 

på länge och jag vet ju att det var det från hela början som gjorde att mina följare kom 

p.g.a. dansen. Så ja, det är klart att man vill göra sina följare nöjda också.” -Amy 

Cacatian Thomassen 

  

Helene försöker också interagera så mycket som möjligt med sina följare genom att försöka 

anpassa efter följarens behov. 
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” Sen så anpassar man lite till exempel nu när det är alla hjärtans dag så är det ju 

jättemånga som tycker det är roligt att titta på alla hjärtans dag sminkningar, så då 

lägger man ju ut lite såna grejer. Så det är klart att man anpassar lite, sen så lägger jag 

ut sånt som jag tycker är roligt också.” -Helene Sjöstedt 

  

Karoline menar å andra sidan att hon inte anpassar sig efter följarens behov då hon gör sin egen 

grej. 

  

”Jag kör min egen stil och grej liksom. Det är aldrig så att jag tänker liksom så här att 

‘nej men oj nu har jag lagt ut det här så nu måste jag lägga ut det här. Utan jag tar bild 

på det jag vill och folk får avfölja eller följa mig utifrån det, vad de vill så.” -Karoline 

Pettersson 

  

När det kommer till att skapa en relation till sina följare ser våra influencer också olika på det. 

När personer skriver i DM vilket är Instagrams privata meddelandeforum så är det upp till 

influencern om hen vill svara eller inte. Amy brukar oftast svara så gott hon kan för att bevara 

sina följare. 

  

”Jag har alltid känt såhär att även om jag har mycket följare så tycker jag ändå att det är 

viktigt att ge sina följare respons så de känner sig sedda, för att utan dom så hade inte 

jag varit där jag är idag till exempel. Så, jag brukar svara och är det nån kommentar 

som är extra rolig, att de verkligen tänkt till sin kommentar så brukar jag svara. Men jag 

gillar dem alltid så de vet att jag ser vad de skriver. Eller så brukar jag gå in och gilla 

deras bilder. ” -Amy Cacatian Thomassen 

  

Karoline svarar också på DMs men väljer att utesluta meddelanden som inte är en fråga. 

  

”Däremot så svarar jag alltid om det är som jag sa där att det är någon som skriver att 

‘hej jag undrar det här’ eller ‘hej du ser ut att veta det här’ eller ‘jag undar det här’ eller 
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så. Men inte om det bara är ‘hej vad snygg du är’ eller ‘hej vad sexig du är’ eller så. Då 

svarar jag inte.” -Karoline Pettersson 

  

Helene försöker svara så mycket hon kan men menar också att hon behöver en paus ibland 

  

”Jag försöker svara så mycket som möjligt, ibland så måste man ta en paus. Men jag 

försöker svara på dem. För jag tycker det är väldigt roligt att de följer mig, jag är väldigt 

tacksam för det.” -Helene Sjöstedt 

  

Amy och Helene har gemensamma tankar när det kommer till att bevara sina följare, de försöker 

svara alla meddelanden som går bara för att det ska se att de syns i deras deltagande. Karoline 

svarar också men hon väljer att utesluta några meddelanden till skillnad ifrån våra andra 

influencers. Publiken har en stor påverkan när det kommer till att de får delta i ett forum. Genom 

deras åsikter och deltagande så påverkas våra influencers genom att försöka anpassa sig så gott 

som möjligt. 

 

Detta är ett tydligt exempel på den deltagarkultur som Jenkins (2012) menar att digitaliseringen 

har fört med sig. Genom Instagram som plattform har publiken en makt att påverka influencerns 

innehåll genom kommentarsfält och privata meddelanden. Kommersialiseringen har tillsammans 

med digitaliseringen bidragit till nya forum för mottagaren att interagera och blir snarare 

deltagare än publik. Genom denna utveckling är de inte bara passiva mottagare utan de har chans 

att interagera, kommunicera och påverka. Detta gör även producentens roll allt mer förändrad 

och de har inte monopol på makten. Istället blir mottagaren en stor del av de innehåll och 

produkter som produceras.  

7.3.3 Intimitet 
 
Denna del av analys och resultat kommer att lägga fokus på intimiteten mellan influencer och 

följare. Detta kommer att göras genom att studera relationen mellan influencer och följare. Vad 

vet egentligen följarna om sin influencer och vad vet influencern om sina följare? När det 
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kommer till medieforskningen om nya medietekniker som t.ex de sociala medierna så blir det 

ofta så att tekniken eller medierna hamnar i första hand och inte på vad människorna gör när de 

kollar på tv, lyssnar på radio, använder datorn eller i detta fall, scrollar på Instagram (Berglez & 

Olausson, 2009, s.169). Här gör medieforskaren Jenkins (2012) en viktig koppling mellan 

interaktivitet och deltagande. Poängen är att interaktiviteten skapas av själva medietekniken i 

form av kommentarsfält eller liknande, men deltagandet skapas och upprätthålls i sin tur av det 

sociala och kulturella spelet. Därför ska fokuset här läggas på det sociala handlandet i form av 

interaktion och deltagande och inte på tekniken i sig.  

 

Amy berättar att hon brukar försöka svara på kommentarer men poängterar också att hon brukar 

gilla allas kommentarer så att de ser att hon har lagt märke till dem. Funktionen att kunna gilla 

kommentarer är relativt ny och innan dess gick det lite annorlunda till. 

 

“Ibland kunde jag svara för att jag alltid har känt så här att även om jag har mycket 

följare så tycker jag ändå att det är viktigt att ge sina följare respons så de känner sig 

sedda, för utan dem så hade jag inte varit där jag är idag till exempel. Så jag brukar 

svara och är det någon kommentar som är extra rolig där de verkligen har tänkt till sin 

kommentar så brukar jag svara. Men jag gillar alltid det så de veta att jag ser vad de 

skriver. Eller så brukar jag gå in och gilla deras bilder.” - Amy Cacatian Thomassen 

 

Karoline förklarar att det även finns en slags interaktion i hennes kommentarsfält på Instagram 

och att hon på senare tid har lagt ner mer tid på att svara på detta om kommentaren är relevant. 

Karoline förklarar:  

 

“En relevant kommentar kan vara en fråga om jag har lagt ut någonting om träning, att 

jag har sprungit intervaller, liksom hur långa de är eller vad jag har i min gröt. Nu är det 

väl skillnad på relevant och relevant men just när folk frågar för att de faktiskt vill ha 

fakta så försöker jag att alltid svara inom en timme.” - Karoline Pettersson 
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Även Helene förklarar att hon svarar på många av de kommentarer hon får på Instagram. 

 

“Jag försöker svara så mycket som möjligt men ibland måste man ta en paus. Men jag 

försker svara på det för jag tycker att det är väldigt roligt att folk följer mig och jag är 

väldigt tacksam för det. Det är bra roligt att det finns folk där ute som gillar vad jag gör 

så jag försöker svara så mycket som jag kan, men så kan man ju missa någon 

kommentar…” - Helene Sjöstedt 

 

Till skillnad från vad följarna vet om influencern så vet inte influencern alls lika mycket specifikt 

om sina följare. Och de är väldigt ytliga fakta de har om sina följare. Amy berättar:  

 

“Jag har 84% män som följer mig, och resterande är tjejer då. Majoriteten av mina 

följare kommer från USA inte från Sverige, vilket jag tycker är lite konstigt med tanke på 

att alla influencer här som man ser har ju alla svenska städer men min topp stad är New 

York. Och sen kommer Göteborg sen kommer LA och London. Det är lite mer bredare än 

om jag tittar på en annan som bara har svenska städer.” - Amy Cacatian Thomassen 

 

Karolines statistik ser lite annorlunda ut men informationen är densamma:  

 

“Det är nog 60 procent killar och 40 procent tjejer och de flesta är boende i Stockholm 

eller Göteborg. Sen är jag ju från Nyköping från början så där har jag ju också en 

följarskara. Så jag tror det är nästan 80 till 90 procent från Sverige, sen så har jag varit 

inne och tittat och några är från Oslo och sen några utspridda i andra länder. Tyskland, 

Dubai tror jag till och med. Åldern är mellan 20-35.” - Karoline Pettersson 

 

Helenes statistik är väl kanske den som utmärker sig mest då majoriteten av hennes följare är 

kvinnor. 
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“Jag vet att de flesta är kvinnor, det kanske inte är någon överraskning, det är ju så i 

vårt samhälle, men de flesta av mina följare är faktiskt inte från Sverige utan från USA. 

Och de flesta av mina följare är mellan 18-24.” - Helene Sjöstedt 

 

Genom att studera intimiteten mellan följare och influencer får man en tydligare bild i hur 

interaktionen ser ut. Även fast det interaktionen är en tvåvägskommunikation så liknar den 

kanske mer en envägskommunikation i förhållande till vad publiken vet om influencern och vad 

inlfluencern vet om publiken. Medan publiken vet vad influencern har ätit till middag så vet 

influencern knappt några namn på sina följare. Jenkins (2012) menar att deltagarkultur handlar 

om det sociala men här är inte deltagandet lika tydligt som i till exempel en gräsrotsverksamhet 

eller ett diskussionsforum. Här handlar kommunikationen snarare om besvarande än att tillföra 

nya diskussioner till ett ämne. Deltagandet blir därmed mer kvantitativt än kvalitativt vilken kan 

ha att göra med den tekniska konstruktionen av plattformen Instagram och särskilt i sambandet 

med införandet av att man kan gilla kommentarer, på så vis blir även den sociala konventionen 

ännu mindre och deltagandet blir enriktat. Det positiva i detta blir dock att publiken kan 

interagera med influencern trots avstånd. Amy, Karoline och Helene berättar alla att de har 

följare i olika delar av världen vilket inte hade varit en möjlighet utan digitaliseringen. Samtidigt 

som digitaliseringen har bidragit till en intimitet så har den på samma sätt gjort det lättare för 

influencern att distansera sig från sina följare och den skapar därför någon form av falsk relation. 

Detta då den person som publiken tror sig följa egentligen är en spelad roll, eller en del av det 

“front-stage” (Berglez & Olausson, 2011) som inlfluencern intar. Här kan man därför fråga sig 

huruvida detta kan påverka en publik i ur ett långsiktigt perspektiv och hur pass medvetna de är 

om de olika scenerna som influencern har.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka hur tre utvalda svenska 

influencers på Instagram ser på sin roll i och med kommersialiseringen. Detta har gjorts genom 

tre smalare frågeställningar: “Hur resonerar tre utvalda svenska influencers kring hur de 

framställer sig själva i urvalet av varumärken i samband med sponsrade inlägg på Instagram?”, 

“Vilket ansvar tycker tre utvalda influencers att de har gällande vad de publicerar på sina 

Instagramkonton?” och “Hur anpassar tre utvalda influencers sitt innehåll utifrån sin publik?”. 

Detta har besvarats genom teorier kring, konvergens, deltagarkultur, självpresentation och 

opinionsbildning samt genom att kolla på den forskning som tidigare har gjorts i ämnet. 

 

Gällande hur influencerna främställer sig själva i urvalet av varumärken i samband med 

sponsrade inlägg kan man säga att alla tre influencers är noga med att varumärket de 

representerar ska passa ihop med det personliga varumärket och den image de besitter. De 

berättar alla tre att de väljer samarbeten som går ihop med deras personliga intressen och att den 

ekonomiska aspekten inte till någon större del skulle påverka valet av produktsamarbeten. Det är 

tydligt att de är måna om sitt personliga varumärke och har en stor medvetenhet i hur de ska 

representeras på sina sociala kanaler. I och med kommersialiseringen så har gränserna av vad ett 

varumärke är suddats ut och är inte alls lika tydlig som den kanske en gång har varit. Ett 

varumärke behöver inte längre vara en produkt eller en tjänst utan det kan även vara människor. 

När Henry Jenkins (2012) beskriver konvergens så beskriver han det som att nätverk, marknader 

och konsumtion utvecklas och blir mer och mer sammanflätade vilket syns i både teknik, företag 

och i människor. Detta beskrivs också genom den tidigare forskning där man inte bara ser en 

tydlig konvergens mellan de traditionella och nya medierna utan även i rollerna gällande 

kändisskap. Influencers och det personliga varumärket är därför ett tydligt exempel på 

konvergensen i det förändrade medielandskapet. Här kan man se en ny maktfördelning där inte 

varumärkets producent besitter all makt utan influencern som mellanhand har kommit till att ha 

en stor betydelse för vilket innehåll som ska kommuniceras till mottagarna. Och mottagarna kan 
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i sin tur, genom Instagram, påverka influencerns innehåll. Vägen från producent till konsument 

blir därför väldigt diffus, liksom medielandskapet i övrigt.  

 

När det kommer till hur influencerna ser på ansvar är svaret inte lika tydligt och enhälligt. Det 

finns en medvetenhet om att de når ut till många människor men vilka konsekvenser det skulle 

kunna leda till fastställs inte riktigt. Det kan bero på att influencerna inte är tillräckligt stora för 

att uppleva omfattande kritik i sina publiceringar. Ändå berättar de att det finns bilder och 

samarbeten som de backar från just för att de känner ett ansvar gentemot sin följarskara. I och 

med kommersialiseringen är det också allt vanligare med sponsrade inlägg och samarbeten på 

Instagram och kanske har detta lett till uppfattningen om att “vara en i mängden”. En 

opinionsledare är en person eller en kanal som presenterar sin tolkning av världen till grupper 

som är mindre aktiva i ämnet. Och en opinionsbildare kan egentligen vara vem som helst som 

har makten att bli lyssnad på (Balnaves, Shoesmith & Donald, 2009). Detta betyder att 

influencerna har all potential att vara opinionsbildare om de så själva vill. De har en följarskara 

och en plattform för utföra detta, vilket har blivit möjligt i och med digitaliseringen och 

framväxten av de nya sociala plattformarna. Liknande argument syns även i den tidigare 

marknadsforskning som har gjorts på ämnet. Där menar man att influencern har intagit samma 

roll som kändisar hade i det gamla medielandskapet vilket ger dem en makt att påverka då de blir 

lyssnade till. I och med den deltagarkultur som plattformarna har så ökar även möjligheten för 

interaktion med följare från hela världen, vilket kan vara en stor fördel för en opinionsledare och 

dessa plattformar skapar även nya förutsättningar för att bilda opinion. 

 

Denna studie har även kollat djupare på hur influencerna anpassar sitt innehåll utifrån sin publik 

och här är åsikterna rätt spridda. Två av influencerna menar att de anpassar sitt innehåll utifrån 

sina följare till en viss del och att de är lyhörda för sina följares önskemål. Samtidigt så menar de 

att detta inte är det avgörande och att de ändå vill producera material som de kan stå för. Alla tre 

influencers berättar också om att de framställer sig själva på ett sätt på Instagramkanalen och på 

ett annat sätt privat. Mest handlar det då om hur privata de väljer att vara. Detta talar 

medieforskaren Erving Goffman mycket om i sin forskning (Lindgren, 2017). Han hävdar att 

60 



människor, i presentationen av sig själva, försöker orientera sig mot andra människors 

förväntningar. Även fast Goffman talar om offentliga miljöer och på hemmabasis så går detta 

ändå att koppla till dagens sociala kanaler. Detta har även forskaren Joshua Meyrowitz applicerat 

på modernare digitala medier (Lindgren, 2017). I denna studie framgår det att detta även är 

applicerbart på dagens influencers på Instagram och det visar sig att de alla tre har en mer privat 

bild som de inte väljer att exponera på deras sociala kanaler vilket även visas i den tidigare 

forskningen om youtubern “Zoe” och den relation hon har till sin publik. Detta kan ha att göra 

med möjligheterna som den digitala eran för med sig i form av tillgänglighet. I dagens digitala 

kanaler är influencers kanaler tillgängliga för hela världen om de så vill och man kan blottas 

oavsett kulturell eller geografisk närhet. Även fast närheten på många sätt ökar så finns det även 

en tydlig distans då influencern inte kan leva ut sitt hela jag och bilden av influencern stämmer 

därför inte alltid överens med den verkliga bilden vilket även kan komma att få konsekvenser i 

relationen mellan sändare och mottagare.  

 

Ur ett samhällsperspektiv har man länge pratat om den skeva verklighetsbild en influencer kan 

medföra, detta då influencers selektivt kan välja vad som ska exponeras för allmänheten likt 

resor, restaurangbesök, vissa kläder samt vissa kroppsideal. Detta kan leda till en problematik där 

unga kvinnor kan få känslor av otillräcklighet, prestationsångest och en negativ självbild. Genom 

denna studie kan vi se att detta kan komma att vända då de intervjuade mikro-influencerna har en 

hög medvetenhet om vad de förmedlar till sina följare. De beskriver att de är personliga men inte 

privata och förklarar att de vill att deras följare ska förstå att de även har sämre dagar och att de 

inte uppmanar till ett visst ideal.  

 

Här kan vi därför se att influencers inte bara behöver förmedla ytliga budskap utan har 

potentialen att även beröra djupare frågor. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta vara en ny 

maktfördelning där influences har möjlighet att påverka samhället på samma sätt som nutidens 

politiker, ledare eller andra starka samhälleliga röster. I och med att influencers verkar bli allt 

mer personliga kan det också leda till en större trovärdighet hos publiken vilket blir mer och mer 

sällsynt hos de traditionella opinionsledarna som politiker eller journalister. Denna studie påvisar 
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hur en ny maktfördelning blir allt mer påtaglig och inom några år är det inte helt oväntat om 

rollerna skiftas ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att våra influencers tänker i princip likadant i vad de delar och 

hur de framstår sig vara. Det digitala samhället har gett möjligheten att få en person att bygga 

upp sitt egna varumärke samt skapa ett forum för publiken för att känna att de tillhör en 

deltagarkultur. I denna analys märks det även markant hur de tidigare tydliga rollerna har blivit 

allt mer diffusa och gränserna mellan rollerna har suddats ut. En kändis behöver inte längre vara 

en artist eller skådespelare, en opinionsledare behöver inte längre vara traditionella medier och 

annonseringen är inte längre något som går direkt från producent till konsument. Framför allt så 

har det visat sig att det är inte bara är marknadskommunikationen som har monopol på forskning 

rörande annonsering och marknadsföring utan perspektiv från medie- och 

kommuniaktionsvetenskapen har visat sig vara minst lika relevant. 

 

8.1 Vidare forskning 

Löpande under denna undersökning har vi diskuterat och funderat på hur kommande forskning 

kring detta kan komma att behövas och vilken typ av forskning detta skulle kunna vara. Det har 

blivit tydligt att influencers är ett för outforskat område inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Detta kan såklart bero på den snabba utvecklingen, och bara under 

det senaste året kan man se hur influencers blir ett allt vanligare begrepp, både i medierna och i 

folkmun. Denna forskningstudie har gjorts på så kallade “mikro-influencers” och överstiger inte 

ett följarantal på 40 tusen personer. Genom att göra liknande studier på större internationella 

influencers hade man kunnat få en annan bild och se vilken inverkan följarantalet har gällande 

synen på ansvarstagandet. Det hade även varit intressant att forska vidare på hur företagen väljer 

ut influencers för att representera deras produkter eller tjänster och hur influencern påverkar 

varumärket. På samma sätt skulle man kunna undersöka hur mini-influencers samarbeten ser ut 

då det finns marknadsforskning som hävdar att de riktigt små influencerna ska vara enklast att 

forma (Dinesh, 2017). En annan intressant forskning hade varit att studera dessa influencers 

följare, genom våra egna kontakter och sociala konton har vi på senare tid hört talats om att de 
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stora influencerna kan ha köpt så kallade “ghost-followers” vilket kan leda till att det blir falsk 

marknadsföring. Hur ser exempelvis företag som vill samarbeta med influencers att det är rätt 

person och hur går de tillväga när det kommer till urvalet av influencer-marketing? Det finns då 

två perspektiv att forska vidare på: följarna och urvalet som ett företag gör. Genom att fortsatt 

applicera teorier inom medie- och kommunikationsvetenskapen på ämnen som vanligtvis 

behandlas inom marknadskommunikationen skulle denna forskning kunna bidra till något nytt 

vilket vi tror behövs i ett så pass snabbt rörande medielandskap. De sociala plattformarna 

utvecklas ständigt och vi ser att nya begrepp inom detta uppkommer tätt. Därför är det viktigt att 

medieforskningen hänger med och fortsätter forska och hålla sig uppdaterad inom området.  
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10. Bilagor  

10.1 Intervjuguide 

 
Allmänt om personen: 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Vad jobbar/pluggar du med? 
Vad har du för intressen? 
 
Självpresentation: 
Hur länge har du haft Instagram? 
Vad fick dig att skaffa Instagram? 
Vad betyder begreppet influencer för dig? 
Hur ser du på yrkesrollen influencer – kan du separera den från din privata person? 
Har du ett öppet eller privat konto? Varför? 
Vilka skillnader är det på dig och hur du framställs på instagram? 
Vilka möjligheter ser du med instagram? 
Ser du något negativt med din roll som influencer? 
Vad för slags inlägg lägger du ut på din kanal? 
Hur resonerar du kring ett inlägg innan du lägger ut det? 
Är det viktigt att bilden har ett budskap? Varför då? 
Hur tänker du kring bildtexter till ett innehåll? 
Vad för slags bilder lägger du ut på instastory? 
Vilka skillnader/likheter finns det mellan dina inlägg i flödet och på instastory? 
Lägger du mycket fokus på redigering och finish innan du publicerar en bild? 
 
Kommersialisering: 
Hur går ett samarbete på Instagram till? 
Vem är det som kontaktar dig gällande samarbeten? 
Har du själv kontaktat företag för samarbeten? Hur har det gått till? 
Vilka typer av varumärken gör du helst samarbeten med? 
Vilka typer av varumärken skulle du inte kunna tänka dig att samarbeta med? Varför då? 
Vilket samarbete har du fått bäst respons på? 
Hur väljer du ut dina samarbeten när de väl har kontaktat dig? (Första bästa? Baktanke?) 
Vilka slags riktlinjer får du från de företag som du ska representera? 
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Opionionsbildning: 
Känner du att du har ett ansvar när du når ut till så många? 
Hur anpassar du dina inlägg till dina följare? 
Vilka samband ser du mellan influencers och kändisskap? 
Blir du någonsin igenkänd i verkligheten utifrån ditt instagramkonto? Vad får du för respons då? 
Hur personlig är du i dina inlägg? 
 
Deltagarkultur:  
Vad vet du om dina följare?  
-Land? 
-Kön? 
-Ålder? 
Vad har du för relation till dina följare? 
Vilken slags respons får du från du från dina följare? 
Vilka kommentaren anser du vara vanligast? 
Om du blir kontaktad på instagram av dina följare, svarar du de då? 
Hur reagerade dina följare när du började göra varumärkessamarbeten? 
 
Anonymisering: 
Finns det något annat som vi har missat du vill ta upp? Vad? 
Är det okej att vi skriver ut ditt namn i denna uppsats eller vill du vara anonym? 
 
 
10.2 Tidsplan 

  

Ungefär nio veckors arbete motsvarar 360 timmar. Detta betyder att vi försöker lägga upp arbetet 

så strukturerat som möjligt. Så här har vi valt att lägga upp arbetet: 

 

Vecka 3: Skriva PM 

Vecka 4 och 5: Research samt hitta intervjupersoner och förbereda frågor. Formulera inledning, 

metod, material, frågeställningar, teorier och tidigare forskning. (Handledning 1) 

Vecka 6 och 7: Genomförande av kvalitativ intervju och transkibering (Handledning 2) 

Vecka 8, 9 och 10: Göra analys och resultat (Handledning 3 och 4) 

Vecka 11: Sammanställa uppsatsen - formulera diskussion och sammanfattning. (Handledning 5) 
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