
"Hon är fejk"
En kvalitativ studie om hur publiken tolkar Kylie Jenner pa Instagram

Emma Isberg

Lisa Selander

Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



	  

       
 

  

  

 

 

 

 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap V0029F 

  

“Hon är fejk” 

En kvalitativ studie om hur publiken tolkar Kylie Jenner på Instagram. 

  

                              Emma Isberg, Lisa Selander 

emmisb-5@student.ltu.se, sellis-5@student.ltu.se  

                                           2018-04-09 



	  

Abstract 
The purpose of this essay is to find out how the influencer and businesswoman Kylie 

Jenner is received by the public on her Instagram account compared with how she 

portray herself. This essay is based on a qualitative research which reaches out to the 

theories gender, representation, private and public, and the two-step hypothesis. The 

results are based on answers from six focus groups with a total of 24 participants. The 

results shows that the informants longs for role models on social media and most of 

them agree that Kylie Jenner does not live up to the expectations that come from 

being a role model. The aim of this essay is to identify the characteristics of our 

informants answers and they have resulted in three main themes; Instagram as social 

medium, influencers impact on Instagram and Kylie Jenner on Instagram. The 

informants' views on influencers are seemingly negative because of preconceived 

opinions regarding the profession which shows at an early stage of the resulting part. 
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Sammanfattning  
I denna studie undersöks Kylie Jenner med syftet att ta reda på hur Kylie Jenner tas 

emot av publiken på sitt Instagramkonto i jämförelse med hur hon framställer sig 

själv. Studien utgår från en kvalitativ undersökning som kopplas till teorierna genus, 

representation, privat och offentlig samt tvåstegshypotesen. Resultatet av studien 

baseras på svaren från sex fokusgrupper med totalt 24 deltagare. Studien har resulterat 

i tre stycken övergripande teman; Instagram som socialt medium, influencers 

påverkan på Instagram samt Kylie Jenner på Instagram. Centralt i denna studie är 

informanternas längtan efter förebilder på sociala medier och deras syn på att Kylie 

Jenner inte lever upp till dessa förväntningar. Informanternas syn på influencers är till 

synes negativ på grund av förutfattade meningar angående det yrket, vilket framgår i 

ett tidigt skede av den resulterande delen.    
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1 INLEDNING 
I dagens moderna samhälle finns en rad digitala plattformar att bygga sin identitet på. 

Instagram är en av de digitala plattformar som många spenderar tid på och genom 

dess popularitet har en rad profiler fått stora följarskaror och blivit så kallade 

influencers. Syftet med denna studie är att ta reda på hur influencern Kylie Jenner tas 

emot på sitt Instagramkonto i jämförelse med hur hon framställer sig själv. Kylie 

Jenner är en influencer på sociala medier och har i dagsläget över 100 miljoner följare 

på Instagram. Redan som 19-åring tog Kylie Jenner sig in på Forbes lista “30 under 

30” genom sitt arbete som grundare för kosmetikföretaget Kylie Cosmetics. Forbes 

lista presenterar de yngsta entreprenörerna som tjänat mest pengar under 2017. 

 

Sedan tidig ålder har Kylie Jenner haft en stor skara följare. År 2007 startade 

realityserien Keeping up with the Kardashians som Kylie Jenner är en del av. Vi har 

följt denna serien sedan dess start och har mer eller mindre vuxit upp med den. På så 

sätt har vi bildat oss en uppfattning av familjen och börjat känna en samhörighet med 

dem. Trots att vi inte känner familjen personligen får vi en känsla av det då vi följt 

dem i över tio år. Från att bara ha följt familjen via TV-programmet har vi nu på 

senare år även kunnat följa dem via sociala medier. Hela familjen har enskilda 

Instagramkonton där vi kan följa deras vardag, utan att behöva vänta en vecka på 

nästa avsnitt. Reality-tv innebär inte att tittarna inte ser och tolkar de personer som är 

med, det är snarare tvärtom. Tittarna har ett dubbelt förhållningssätt till programmet 

och kan både njuta av programmets innehåll samtidigt som de kan genomskåda 

eventuella bakomliggande motiv (Edin, 2005).   
 

Utifrån en inomvetenskaplig relevans finns det inte några studier på det ämne som vi 

har valt, utan snarare liknande vetenskapliga texter som berör övergripande ämnen 

som vi kommer att belysa i vår uppsats. Vi anser att det är viktigt att belysa detta 

ämne då det är ett outforskat område och berör en målgrupp som tar del av sociala 

medier dagligen. Detta är ett intressant område att utforska då influencers som yrke 

och begrepp är en relativt ny företeelse och därför är det intressant att undersöka hur 

stora influencers på plattformar som Instagram tas emot av sin publik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka hur influencern Kylie Jenner tas emot på sitt Instagramkonto i 

jämförelse med hur hon framställer sig själv. Vårt syfte kommer att besvaras utifrån 

dessa frågeställningar:  
 

• Vad är publikens bild av Kylie Jenner?  

• Hur ser publiken på Kylie Jenner utifrån hennes roll som influencer samt 

affärskvinna? 

• Vilka uppfattningar finns det om Kylie Jenner om man ser utifrån ett 

genusperspektiv? 

• Vad uppfattar publiken att det finns för likheter samt skillnader mellan Kylie 

Jenner och den kvinna samt man med flest följare på Instagram?  
 

1.2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras övergripande punkter som kommer att ligga till grund för 

förståelsen i denna studie. 

1.2.1 Sociala medier 

Idag skapar många sociala nätverk via sociala medier så som Instagram och 

Facebook. Sociala medier bygger på interaktion och kräver att människor använder 

mediet som ett socialt verktyg genom att till exempel kommunicera med andra 

människor. Idag använder många sig av bilder för att kommunicera på sociala medier. 

Instagram och Snapchat är exempel på sociala medier där en använder sig av bilder 

och kortare filmer för att nå ut till sina vänner och följare. Sociologen Kiku Adatto 

(2008) menar att dagens val av att fånga minnen genom bilder inte är någon ny 

företeelse utan att den har intensifierats genom sociala medier. I sin bok Picture 

Perfect: Life in the Age of the Photo Op (2008) skriver hon att vi i dagens samhälle är 

medvetna om att kameran kan ljuga och att bilderna kan tillverkas, förpackas och 

manipuleras. Hon menar även att bilder kan medföra att människor kan komma att 

uppskatta bildernas konstgjorda natur trots att vi är medvetna om att bilden kan vara 

både redigerad och tillgjord.  
 

1.2.2 Instagram 

Instagram lanserades i oktober 2010. Det är en gratis mobilapplikation där människor 
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kan dela foton tillsammans med en bildtext. På Instagram kan användarna själv skapa 

och ha ett socialt nätverk genom att följa andra användare. Användarna kan välja att 

ha ett privat konto. Detta innebär att innehållet är dolt för de användare som inte följer 

kontot. En kan även välja att ha ett offentligt konto där alla kan ta del av innehållet. 

På Instagram bestämmer användaren själv vad hen vill dela med sig av för bilder. Det 

är till exempel vanligt att lägga ut bilder på mat. Användarna lägger även ut selfies, 

träningsbilder, djurbilder samt bilder från resor. Du måste vara minst 13 år gammal 

för att få använda Instagram (Instagram, 2018). 
 
Instagram har uppdaterats genom åren. Under 2013 tillkom möjligheten att kunna 

lägga ut videoklipp på 15 sekunder. Under 2016 utvecklades detta till att kunna lägga 

ut videoklipp på 60 sekunder. Den 2 augusti 2016 kom även en ny funktion som 

kallas för stories, där kan användarna lägga upp bilder eller filmklipp som per 

automatik försvinner efter 24 timmar. Idag kan användarna även välja att sända live 

på Instagram vilket innebär kontots följare kan se vad hen gör i realtid (Instagram, 

2018).  
 

På Instagram kan användaren även trycka på funktionen “upptäck” där Instagram har 

skräddarsytt olika konton för användaren som användaren kan komma att uppskatta 

baserat på vad hen redan följer för konton. Dessa skräddarsydda konton är baserade 

på vad användaren har gillat för bilder samt vad de personer som användaren följer 

har gillat (Instagram, 2018). 
 

Den 9 april 2012 köpte Facebook upp Instagram för cirka 8 miljarder svenska kronor. 

Efter detta uppdaterade Instagram sin sekretesspolicy för att markera det nya 

samarbetet (Instagram, 2018).  
 
1.2.3 Influencer  
En influencer är en person som har förmågan att påverka många människor genom 

sina sociala medier (Dictionary, 2018). En duktig influencer kan ha ett stort 

förtroende hos sina följare. Hen inspirerar, motiverar och påverkar följarna genom 

sina publiceringar. På Instagram finns det en rad konton som drivs av influencers och 

kända personer med miljontals följare. Företag kan till exempel be influencers att 

lägga ut bilder där de bär företagets produkter för att få mer spridning. Detta kan leda 

till ökad försäljning av produkterna då företaget får gratis reklam för sina produkter. 
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Istället för att kunderna själv ska besöka företagets hemsida kommer det upp reklam 

genom influencers i följarnas flöde på sociala medier. I och med det kan företag 

marknadsföra sig själv på sociala medier och väljer ofta att samarbeta med influencers 

för att få mer spridning.   
 

1.2.4 Selfie 
Enligt Oxford Dictionary (2018) är en selfie ett foto som en person har tagit av sig 

själv med en smartphone eller webcam för att sedan ladda upp bilden på en social 

plattform.  

1.2.5 Kylie Jenner  
Kylie Jenner föddes den 10 augusti 1997 i Kalifornien, USA. Sedan 2007 har hon 

tillsammans med sin familj varit med i reality-programmet Keeping Up With The 

Kardashians där tittaren får följa familjens vardag på nära håll. Programmet har över 

en miljon tittare per avsnitt (Biography, 2018). 
 

Under 2016 startade Kylie Jenner sitt egna kosmetikföretag Kylie Cosmetics, där hon 

gjorde succé med produkterna liquid lipstick + lip liner duo. Sedan dess har 

sminkföretaget utvecklats och säljer nu allt från sminkborstar till ögonskuggor. Under 

de första 18 månaderna sålde Kylie Cosmetics produkter för över 420 miljoner 

amerikanska dollar. Utifrån dagens siffror, med en stadig ökning på ungefär 25 

procent per år, väntas företaget dra in över 1 biljon amerikanska dollar år 2022. 

(WWD, 2017). I jämförelse med Kylie Cosmetics värderas smink-och 

hudvårdsmärket Estée Lauder till över 500 miljoner amerikanska dollar först ett 

decennium efter att grunden till Estée Lauder lades 1946. Under 2017 landade Estée 

Lauders försäljningar på cirka 11 biljoner amerikanska dollar (The Estée Lauder 

Companies INC, 2017).  

 

Som den yngsta personen under 2017 tog sig Kylie Jenner in på den globala 

affärstidningen Forbes lista över de 100 mest välbetalda kändisarna i världen. Kylie 

Jenner fick även en plats på Forbes “30 under 30”, en lista som samlar 600 unga 

personer från 20 olika arbetsfält som inspirerar och har skapat en framgångsrik karriär 

i tidig ålder. Kylie Jenner fanns med på listan över influerade och framgångsrika 

personer i detaljhandel och e-handel (Forbes, 2017). 
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För tillfället Kylie Jenner har 104 miljoner följare på Instagram (se bilaga 1). Kylie 

Jenners Instagramkonto innehåller bilder på nya produkter från Kylie Cosmetics, 

selfies, porträttbilder av henne samt bilder på henne i hennes vardag med till exempel 

kompisar. Hon använder även företagets egna konto @kyliecosmetics som innehåller 

renodlad reklam för produkter från Kylie Cosmetics. Vi har valt att endast utgå utifrån 

Kylie Jenners personliga konto @kyliejenner i denna studie.   

1.2.6 Keeping up with the Kardashians 

Keeping up with the Kardashians är en amerikansk reality-serie där tittarna får följa 

familjen Kardashians vardag. Personerna som medverkar i serien är Kris Jenner, 

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall 

Jenner och Kylie Jenner. Serien startade i oktober 2007 och är idag inne på den 

fjortonde säsongen (IMDB, 2018). 

1.2.7 Kim Kardashian 
 
Kim Kardashian är Kylie Jenners halvsyster. Hon är modell, skådespelare, influencer 

och TV-personlighet i bland annat realityserien Keeping up with the Kardashians. 

Hon växte upp i Beverly Hills, Los Angeles och som dotter till Robert Kardashian 

klev hon snabbt in rampljuset. Robert Kardashian var en av grundarna till Movie 

Tunes, Inc som var ett musik- och marknadsföringsföretag. Förutom detta var Robert 

Kardashian även en framgångsrik advokat och en av de som försvarade O.J Simpson 

under rättegången då han var misstänkt för mordförsök på sin fru Nicole Brown 

(Biography, 2018). 

Kim Kardashian har medverkat i en rad filmer och TV-program som till exempel CSI: 

New York och Zoolander samt serierna Kourtney and Kim Take New York och Kim 

and Kourtney Take Miami som kan ses som spinoff-serier till Keeping up with the 

Kardashians (IMBD, 2018). Kim Kardashian blev känd över hela världen när hennes 

hemmagjorda porrfilm läckte 2007, precis innan premiäravsnittet av serien Keeping 

up with the Kardashians (Biography, 2018). 

Idag är hon en av världens mest inflytelserika influencers med över 108 miljoner 

följare på Instagram (se bilaga 1). 
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1.2.8 Selena Gomez 

Selena Gomez föddes 1992 i Texas, USA och är en amerikansk skådespelare samt 

sångerska. Sedan 10 års ålder har hon medverkat i en rad filmer och TV-serier för 

bland annat Disney Channel. 2013 släppte hon sitt första soloalbum i form av Stars 

Dance som debuterade på amerikanska musiktopplistan Billboard 200 och sedan dess 

har hon släppt två album samt turnerat världen över med sin musik. Hon har vunnit 

flertalet priser för sina skivor, bland annat en American Music Award, två Billboard 

Women in Music Awards och 16 stycken Teen Choice Awards (Biography, 2018).  

Den 14 september 2017 lade hon ut en bild på sitt Instagramkonto där hon berättade 

för hennes följare om sin sjukdom Lupus och den akuta njurtransplantationen som 

hon var tvungen att genomgå. Under slutet av 2017 hade hon samlat in över 500,000 

amerikanska dollar till förmån för kampen mot Lupus (Billboard, 2017).  

 

2017 är Selena Gomez den person som har mest följare på Instagram med 133 

miljoner följare (se bilaga 1).  

1.2.9 Cristiano Ronaldo 
Cristiano Ronaldo föddes 1985 i Madeira, Portugal. Han är en portugisiskt 

fotbollsspelare som spelar för den spanska fotbollsklubben Real Madrid. Han 

debuterade redan som 16-åring då han skrev under för fotbollslaget Manchester 

United och under samma år debuterade han även för Portugals ungdomslandslag i 

fotboll. Sedan 2003 spelar han för Portugals fotbollslandslag. Cristiano Ronaldo har 

tilldelats flertalet priser för sina prestationer och är en känd fotbollsprofil över hela 

världen (Biography, 2018). 

2017 Cristiano Ronaldo den man med flest följare och den person som har näst mest 

följare på Instagram med 120 miljoner följare (se bilaga 1).  

2 TIDIGARE FORSKNING 
Under tidigare forskning uppmärksammas fyra stycken studier som behandlar sociala 

medier och reality-TV utifrån flertalet punkter. Studiernas resultat redovisas och dessa 
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resultat presenteras för att förankra vår studies utgångspunkt i äldre forskning som 

liknar vår. Denna tidigare forskning ska på ett relevant sätt kunna anknytas och ge en 

tidig aspekt för vår forskning. 

 
2.1 The Lonely Selfie King: Selfies and the Conspicuous 
Prosumption of Gender and Race. 

Studien The Lonely Selfie King: Selfies and the Conspicuous Prosumption of Gender 

and Race av Williams och Marquez (2015) analyserar produktionen och 

konsumtionen av selfies samt vilken roll personliga reflektioner och erfarenheter 

spelar i hur en ser på selfies på sociala medier. Det maskulina och feminina tar en stor 

plats i denna rapport och maskulinitetens påverkan på en selfie är framträdande.   
  
Deltagarna i studien hämtades via Texas A&M Universitys Twitter-sidor. Williams 

och Marquez (2015) skapade ett nytt konto till studiens syfte och de första 100 

följarna av sidan blev de användare som kontaktades för studien. Flertalet av de 

deltagare som blev utvalda från universitetssidor på Twitter var personer som följde 

sidan men som inte var studenter. Detta innebar att studien bestod av studenter, 

yrkesverksamma och arbetslösa individer. Intervjuerna gjordes sedan med de 

individer som tackat ja till studien. De hade 40 stycken deltagare och 17 stycken av 

dessa personer identifierade sig som svart eller afrikansk amerikan, 15 stycken som 

vita, tre stycken som asiatiska och fem stycken som latino eller spansktalande.  

 

Williams och Marquez (2015) kunde tidigt konstatera att deltagarna i fokusgrupperna 

såg männen och deras maskulinitet som något som inte passar in i den stereotypa 

bilden som de har av de som lägger upp selfies. De noterade att män använde humor 

och sarkasm i deras svar när de förklarade att selfies var mer okej för tjejer. De 

hänvisar till Burns (2014) i deras påstående om att samhället är mer bekvämt med 

idéen om att kvinnor i större utsträckning är föremål för reproduktion på sociala 

medier av uppsatta normer.  
 

Studiens resultat visar att vita män i stor utsträckning inte tar selfies för att det kan ses 

som en reduktion av manligheten medan latino och svarta män var mer positiva 

gentemot selfies. Williams och Marquez (2015) menar att dessa resultat visar på att 
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selfies har en del i individens sätt att skapa sin egen tillvaro online samt att skapa 

hegemoni. Generellt reproducerar selfies makt och stereotyper samtidigt som en selfie 

online kan användas för individens egen kontroll. I studien kommer de fram till att 

män kan underskatta legitimiteten hos en kvinnas åsikt om maskulinitet, men att 

kvinnor också kan återinföra och upprätthålla den befintliga sociala ordningen. Enligt 

författarna kontrollerar kvinnor inte de koder som de arbetar med men de använder 

deras makt för att reglera andras beteenden. Detta resulterar i att sociala medier som 

Instagram reglerar satta könsnormer. I svarta och latinska kulturer maskerar de 

hypermaskulina könskonstruktionerna kraften hos kvinnors åsikter. Svarta och 

latinska män indikerar motsägelsefullt att selfies är mer acceptabla för kvinnor medan 

de njuter av att få positiv feedback från upplagda selfies. 
  
I slutet av rapporten belyser författarna individernas sexuella läggning och dess 

eventuella påverkan på resultatet. Detta är ingenting som de har som frågeställning i 

intervjuerna med deras deltagare. De anser snarare att det kan vara värt att titta 

närmare på i framtiden då det kan spela en stor roll i det slutliga resultatet. 

 

Denna studie är ett relevant bidrag till vår uppsats då upprätthållandet av stereotypa 

normer är ett framträdande tema och tanken av att samhällsnormer tar sig in på 

sociala medier är genomgående. Det är en intressant jämförelse som Williams och 

Marquez (2015) gör i form av att de män som de har intervjuat hävdar att kvinnor har 

ett större intresse av gillningar och positivt gensvar på sociala medier och menar att 

kvinnor omedvetet upprätthåller sociala normer på sina plattformar. Utifrån vår studie 

är det ett intressant perspektiv då Kylie Jenner har byggt sitt företag på produkter som 

riktar sig till tjejer. Kylie Jenner blandar även selfies som sägs vara mer typiskt för 

tjejer om en utgår från Williams och Marquez (2015) resultat. Kylie Jenner lägger upp 

bilder på företagets Kylie Cosmetics produkter vilket ger en intressant kontrast till 

resonemanget kring att tjejer vill lägga upp mer selfies för att få uppmärksamhet.  

2.2 Implications of the selfie for marketing management practice in 
the era of celebrity  

I rapporten Implications of the selfie for marketing management practice in the era of 

celebrity undersöker Hackley, Hackley & Bassiouni (2017) konsekvenserna av 

selfiens roll i dagens mediala samhälle samt vad de ekonomiska krafterna har för 
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relevans i kändisarnas växande roll på sociala medier. Genom rapporten vill 

författarna studera individens ansvar gällande hens identitet i ett samhälle som lever 

mer och mer på sociala medier. 
 

Författarna menar att det finns ett behov av att dramatisera marknadsföringen vare sig 

säljaren säljer strumpor, klädkorgar eller filmer. I den moderna digitala eran med 

konstant internetkommunikation har den information som vi tar del av ofta ett 

underhållningsvärde. De menar att marknadsaktörernas främsta roll idag är att 

underlätta och leda hanteringen av konsumenternas uppträdande av identitet på 

sociala medier och därigenom sälja produkter. 
 

Hackley, Hackley & Bassiouni (2017) anser att unga kvinnor är de största 

selfieproducenterna och majoriteten av de kvinnor som använder sociala medier syftar 

till att skapa plattformar där uppmärksamhet från vänner och beundrare blir 

betydande. Detta anser författarna vara tydligt i mode- och kosmetikmarknadsföring, 

där främst kvinnor erbjuder nya utseende- och sminktips som kan locka stor publik på 

sociala medier. Detta har på flera plattformar genererat sponsorer och flertalet 

godkännanden från allmänheten i form av uppskattning och ökat antal följare. 
 

Enligt författarna baseras de selfies som finns på sociala plattformar på en övergång 

till en visuell ekonomi. De menar att konsumenternas användning av sociala medier 

återspeglar en internalisering av annonsens visuella uttryck. I sin tur kastas reklam 

och sociala medier alltmer in i underhållningens sfär. De som använder sociala medier 

som sin säljande plattform måste tillhandahålla och underlätta för de som vill skapa 

sin identitet där. För att kunna hjälpa dem att skapa sin internetpersona krävs visuella 

tekniker och verktyg. 
 

Hackley, Hackley & Bassiouni (2017) menar att en känd person på sociala medier kan 

frambringa glädje hos de som följer personen. Detta kan öka den kända personens 

kapital då en växande följarskara kan generera i ökade intäkter av till exempel 

sponsring. Genom att kontinuerligt ladda upp bilder på sina sociala kanaler kan det ge 

ett ökat intresse från följare samt de som vill ta del av personens mediala identitet. 
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Implications of the selfie for marketing management practice in the era of celebrity är 

användbar i vår studie då Hackley, Hackley & Bassiouni (2017) undersöker hur kända 

personer på sociala medier använder sin plattform utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. Författarna menar att kändisar som lägger upp bilder på 

sina sociala medier kan använda dessa bilder till att öka försäljningen av sina egna 

produkter som de vill sälja. Att ständigt vara tillgänglig på sociala medier så som 

Instagram kan generera en större följarskara och därigenom ge ett ökat kapital för 

kända personer som får mer spridning av sina produkter och sig själv genom sina 

följare. Studien syftar till att understryka att aktörernas främsta roll är att underlätta 

konsumentens jakt på identitet på sociala medier och därigenom sälja produkter. 

Kylie Jenner använder sitt personliga Instagramkonto för att sprida reklam för sina 

varor till sin stora följarskara och ökar uppmärksamheten för nya släpp i och med att 

hon når ut till 104 miljoner följare.     

2.3 ‘She has like 4000 followers!’: the celebrification of self within 
school social networks 

‘She has like 4000 followers!’: the celebrification of self within school social 

networks av MacIsaac, Kelly & Gray (2017) är en ettårig studie vid en skotsk 

gymnasieskola där deltagarna, genom kvalitativa intervjuer, fick svara på frågor samt 

fundera över informella sociala relationer. Eleverna var i åldern 11-18 och för att 

komma nära deltagarna i denna studie under ettårsperioden involverade författarna sig 

i den sociala miljön genom att anta rollen som undervisningsassistenter på skolan. 

Författarna tillbringade 2-3 dagar i veckan på skolan för att öka sin förståelse av 

skollivet samt för att få deltagarna att känna sig bekväma i deras närvaro. Studien 

innehöll; porträtt av samtliga deltagare och olika sociala grupperingar inom skolan, 

detaljer om beteendemönster och relationer mellan människor samt detaljer om hur 

olika människor och grupper interagerade med varandra. 
 

Författarna drog slutsatsen att ungdomarnas identitet online var mycket viktig. Genom 

att många elever hade konton med många följare beskrev ungdomarna hur de fick en 

kändisstatus på sin skola. Därigenom drog författarna lärdomar om hur det kan vara 

att leva i en kändiskultur. Genom att flertalet elever spenderade mycket tid på sociala 

medier blev deras tillvaro inramad med sociala interaktioner som till exempel 
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underhållning. Centralt för dessa elever var en önskan om att bli ett namn på sociala 

medier vilket skulle visa på en hög social status bland deras vänner. 

 

Utifrån elevernas upplevelser på sociala medier kunde författarna se att det fanns 

flertalet dubbla standarder inom sociala medier. De menar att den sociala plattformen 

som ungdomarna umgicks på bidrog till problem då kvinnliga kroppar övervakas i 

större bemärkelse än manliga kroppar. Studiens resultat visade på att ungdomarna 

kommenterades i hög utsträckning och betraktades mer ofta som andras egendom. I 

denna studie framkommer det att tjejer i tonåren oftare beskrivs som skamliga när de 

delar bilder på sina kroppar. 
 

Utifrån‘She has like 4000 followers!’: the celebrification of self within school social 

networks gick det att urskilja ett mönster i dagens användning av sociala medier. På 

plattformen Instagram är det till exempel av stor vikt att en har en identitet för att 

kunna skapa en följarskara. Det kan betyda att det är av stor vikt hos ungdomar som 

går i skolan eller hos framstående profiler med stora kanaler. Hur människor i olika 

sociala strukturer interagerar med varandra är en intressant aspekt som tas upp och 

resultatet visar att det är viktigt att vara någon på sociala medier när en vill ha en hög 

social status.   
 

2.4 Verklig underhållning: dokusåpor, publik, kritik 

Studien Verklig underhållning: dokusåpor, publik, kritik av Anna Edin (2005) syftar 

till att analysera dokusåpor och reality-program. Författaren menar att det finns 

fördomar kring dokusåpor och reality-program. Med denna studie vill hon studera hur 

mångbottnad denna kategori av program är samt visa att publiken inte är ensidig. 

Studiens samtalsgrupper visar att de som tar del av dokusåpor och reality-program 

inte är okritiska tittare, vilket kan vara en fördom gentemot de som tar del av dessa 

program.   
 

Utifrån Anna Edins (2005) studie är det framförallt ungdomar, unga vuxna samt 

kvinnor som tittar på reality-TV. Enligt författaren har reality-programmen skapats 

för att nå den yngre publiken och det har inte varit som mål att få höga tittarsiffror 

utan snarare att tillfredsställa betydelsefulla annonsörer. Hon menar att reality-TV 

idag grundar sig i en hybrid av fiktion, dokumentärt berättande, privat och offentligt. 
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Gränsöverskridningen mellan dessa genrers är en medveten satsning av TV- och 

produktionsbolagen för att öka publikens intresse. Genom att blanda redan erkända 

genrers menar författaren att det minskar risken för att introduktionen av nya hybrider 

ska misslyckas då de redan har en etablerad publik. 
  
Reality-programmen är inte som en dokumentär utan genom dessa program kan 

publiken själv tolka programmets innehåll. Enligt Edin (2005) spelar det ingen roll 

om en tittar på reality-TV eller inte. Både de som tittar och de som inte tittar har oftast 

en åsikt om programmet och därför kan det skapas diskussion, detta gör även att 

reality-programmet når de flesta trots att en själv inte anser sig vara publik. 
  
Anna Edins (2005) studie kan ses som användbar i vår studie då den undersöker hur 

personer engagerar sig i reality-program och att det inte spelar någon roll om 

personen aktivt tittar på programmet eller inte. Kylie Jenner har deltagit i reality-

programmet Keeping up with the Kardashians i över 10 års tid och har därför följts av 

väldigt många tittare världen över. Trots att personer inte väljer aktivt att titta på 

serien är det ändå en stor publik som pratar om den och därför kan det uppstå 

diskussion.Våra informanter behöver därför inte ha sett serien för att ha åsikter kring 

Kylie Jenner utan kan ändå ha en bild av vem hon är. 

3 TEORI  
För att förankra studiens analys har en rad teorier valts ut. I detta kapitel 

uppmärksammas teoretiker som John B. Thompson, Stuart Hall, Gunilla Jarlbro och 

Yvonne Hirdman. Dessa fyra är framstående teoretiker i de ämnen som vi valt att 

basera vårt analysmaterial på. John B. Thompsons teori angående offentlig och privat 

är särskilt relevant för studiens frågeställningar samt syfte.   

3.1 Offentlig och privat  

Thompson beskriver att publiken idag kan känna en förtrogenhet med de 

personligheter och politiska ledare som regelbundet visar sig i media. Publiken kan 

börja uppfatta de offentliga personerna som sina vänner och kan benämna dem med 

deras förnamn. Detta trots att publiken vet att det är högst otroligt att de skulle möta 

dem i det verkliga livet.  



	  
13 

Förr uppträdde de kända personerna på offentliga platser. Då var människor tvungna 

att ta sig till den plats där de skulle framträda. I dagens samhälle behövs inte det. Idag 

kan publiken se sina idoler på TV eller följa dem på sociala medier (Thompson, 2001, 

s.151). 
 

När de offentliga personerna uppträdde förr så visade de sin offentliga sfär. 

Thompson (2001)  menar att den västerländska sociala och politiska diskursen är lite 

annorlunda. Här betyder offentlig “öppen” eller “tillgänglig för allmänheten”. I det 

offentliga syns personen alltså i sin roll som till exempel politiker eller popartist, de 

visar inget av det privata i den offentliga sfären. Med hjälp av sociala medier kan 

kända profiler välja hur mycket de vill visa av både sin offentliga och privata sfär.  
 

3.1.2 Synlighetsstyrning 
Innan de tryckta medierna fanns kunde politiker och högt uppsatta personer utöva sin 

makt inom den krets som de var aktiva i. Synligheten krävde dock att personen befann 

sig på plats och de var tvungna att interagera ansikte mot ansikte. Publiken bestod till 

stor del personer som var medlemmar i gruppen eller som delade samma åsikter. 

Sedan när de tryckta medierna kom var de offentliga personerna tvungna att tänka på 

hur de betedde sig vid offentliga framträdanden då det kunde rapporteras om deras 

aktioner i pressen även för de personer som inte närvarade (Thompson, 2001). 

 

Idag har vi internet, smartphones, applikationer i telefonerna och sociala medier. Idag 

är det lättare för människor att ha tillgång till varandra via sociala medier. Många är 

uppkopplade dygnet runt med hjälp av dagens teknik (Lindgren, 2017, s. 3).  
 

När en användare ska lägga ut en bild på sociala medier kan denna person förbereda 

sina bilder. Personen kan ta flera olika bilder för att sedan välja ut den bästa. Personen 

kan även lägga på filter och retuschera bilden hur hen vill för att få bästa möjliga 

resultat. Denna process är inte synlig för följarna, utan de ser endast bilden och 

bildtexten som läggs ut i slutändan. Personen väljer själv vad hen ska visa på sina 

sociala medier, om hen ska vara offentlig eller personlig i sina inlägg och på så sätt 

skapas en bild av vem personen är (Lindgren, 2017 s.38). Till skillnad från tidigare då 

makthavare samt politiker endast hade en chans till att få en bra bild som sedan skulle 

representera dem. De behövde bilder på sig själva för att den icke närvarande 
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publiken skulle kunna få se hur de såg ut. Bilderna var viktiga eftersom det oftast 

endast var en bild som skulle representera deras utseende (Thompson, 2001, s. 173).  
 

Denna teori passar in i vår studie då vi tittar på hur offentliga personer väljer att 

porträttera sig på sociala medier samt hur de kan påverka genom sitt agerande. Vi har 

valt att fokusera på hur Kylie Jenner använder sin plattform samt hur mycket hon 

väljer att dela med sig av till sina följare. Teorin fokuserar på hur kända profiler och 

hur de använder sociala medier och hur det påverkar publiken när de väljer att 

publicera sitt privatliv inför miljontals följare.  

3.2 Representation  

Utifrån Stuart Halls representationsteori finns det meningsproduktioner i bilder, språk 

och diskurser. Det finns tre teorier inom representation; reflekterande, avsiktliga och 

konstruktiva. Reflekterande används för att återspegla realiteten där meningen ligger i 

personer, objekt eller händelser som lever och verkar i den verkliga världen. Språket 

används för att i både bild och text återspegla det som i samhället kan ses som 

grundad sanning.  
 

Det avsiktliga synsättet betyder att den som står bakom till exempel en text har lagt 

sina egna värderingar på orden. Detta innebär att orden betyder precis det som 

författaren vill att orden ska betyda. Vi som individer använder språket för att 

kommunicera samtidigt som det används på vårt egna personliga sätt. Detta ligger 

dock inte till grund för att författaren är den enda källan till ordens betydelse. Det 

skulle innebära att vi kunde kommunicera på helt privata språk och därför bör det 

alltid finnas delade språkliga överenskommelser för att kunna tolka en text (Hall, 

2013). 
 

Den tredje teorin inom representationen kallas den konstruktiva och belyser språkets 

offentliga och sociala karaktär. Denna del av representationsteorin innebär att vi som 

språkanvändare kan konstruera bakomliggande mening i språket. Enligt Hall (2013) 

menar de som förespråkar denna typ av representation att kunskap inte konstrueras 

som en spegling av verkligheten utan snarare utifrån kunskap hos denna som 

använder sig av språket. 
 



	  
15 

Representation är relevant för vår studie då den kan ligga till grund för analysen av 

varför Kylie Jenner lägger upp bilder på Instagram. Vad bilderna sänder ut för 

budskap blir i sin tur betydande för vilket budskap som Kylie Jenner vill förmedla och 

hur publiken tolkar det. Vad Kylie Jenner har för bakomliggande mening i valet av de 

bilder hon lägger upp på sin Instagram är central för hur publiken tolkar det. Vi är 

medvetna om svårigheterna i att läsa av det budskap som Kylie Jenner försöker sända 

ut men det har varit upp till var och en av våra informanter att tolka budskapet utifrån 

hur de anser att hon representerar sig.  

3.3 Genus  

I denna studie kommer vi att utgå ifrån Jarlbros (2012) resonemang kring det sociala 

och det biologiska könet.  
 

Genusforskning innefattar begreppen genus och kön. Genus som begrepp beskrivs 

som det sociala könet vilket betyder att personer beskrivs utifrån de normer och 

sociala konstruktioner som råder. Kön betyder däremot ens biologiska kön (Jarlbro, 

2006). Diskussionen kring dessa begrepp har förts av bland andra forskaren Gayle 

Rubin (1975) som menar att genus i dess sociala kontext inte behöver innebära att en 

pratar om just kön i dess biologiska mening utan snarare att alla samhällen innefattar 

genus och dess konstruktioner. Conell (2015) menar att genus som struktur 

reproducerar sig genom sociala strukturer som finns i samhället och inte bara i sociala 

sammanhang som arbetsplatser eller en persons identitet. Det är snarare en 

kombination av flera olika dimensioner som gör att genus fortplantar sig i samhället 

och utvecklar nya strukturer genom att den mänskliga vardagen.     
 

Conell (2015) anser att samhället har vissa föreställningar angeånde vad som är 

typiskt kvinnligt och typiskt manligt. Kvinnor anses ha egenskaper som gör dem 

lättpåverkade, pratsamma och omvårdande medan mäns egenskaper är nästintill raka 

motsatsen då de anses vara envisa, rationella och analytiska. Detta benämns som 

argument som till exempel användes för att pressa tillbaka kvinnors krav på rösträtt 

under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Hon skriver om begreppet genuskompetens i 

samband med unga personers inlärning av de sociala könsnormerna som finns i 

samhället. Utifrån att de skapar en genuskompetens kan de navigera sig genom de 

rådande normerna i olika sociala sammanhang. De lär sig vilka egenskaper och krav 
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som finns på hens personlighet. Trots att unga personer lär sig att prestera utifrån satta 

normer har de ofta svårt att uppfylla alla kriterier som innefattar krav på utseende och 

bedrifter.   
 

Yvonne Hirdman (1988) menar att genusbegreppet handlar mer om de sociala 

strukturerna som finns i samhället och väljer att fokusera på den maktrelation som 

finns mellan kvinnor och män. Utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt finns det 

konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig i samhället samt hur de 

ska bete sig mot varandra. Hon beskriver det utifrån flertalet nivåer som handlar om 

vilka kläder de ska ha på sig, vilka ord de skall använda eller hur långt håret skall 

vara. Dessa kontrakt ärvs och förs vidare genom generationer, från mamma till dotter 

och från pappa till son.  
 

Genus är en relevant teori i denna studie då den tar upp de satta normer som finns på 

kvinnor utifrån krav på utseende och egenskaper. Precis som Hirdman (1988) nämner 

i genuskontraktet finns det satta sociala strukturer i samhället som påverkar vårt 

agerande. Detta kan komma till användning i denna studie då vi kommer att 

undersöka hur en ung kvinna tas emot utifrån hennes Instagramkonto. Hur publiken 

uppfattar att Kylie Jenner porträtterar sig kan ligga till grund för deras åsikter om 

henne. När vi sedan kommer att jämföra Kylie Jenner med Selena Gomez, som är den 

kvinna med flest följare, och Cristiano Ronaldo, som är den man med flest följare, 

kan genus som teori stå till grund för eventuella olikheter i åsikter som grundar sig i 

normativa åsikter.  

3.4 Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen är en teori som hävdar att media har en effekt på publiken, men i 

två led, från massmedia till opinionsledare till publiken. Opinionsledare är personer 

som inte bara för vidare information och synvinklar utan kan även fungera som en 

tolk och medlare av massmedias effekter. Vem som helst kan fungera som en 

opinionsledare i ens liv och kan influera en med till exempel politiska åsikter och hur 

en ska rösta i ett val. Ens personliga kommunikation med andra människor kan vara 

en viktigare faktor än en direkt mediepåverkan. Paul Lazarsfelds studie The Peoples 

Choise från 1944 visade att det inte i första hand var medierna som styrde publikens 

politiska åsikter utan interaktionen med andra människor (Balnaves m.fl., 2009).  
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Vem som är en influencer är ingenting som en själv bestämmer utan det är publiken 

som väljer vem som är en influencer. Om en person får mycket förtroende och får 

många följare är detta i sin tur en person som blir opinionsledare. Influencers kan då 

genom sina sociala medier verka som opinionsledare för sina följare. Följarna kan bli 

påverkade av influencersernas budskap och vad de förmedlar på sina kanaler. Till 

exempel lägger Kylie Jenner ofta upp reklam och erbjudanden från sitt företag Kylie 

Cosmetics på sitt personliga Instagramkonto och detta kan då i sin tur leda till att 

följarna klickar sig vidare och köper produkten. Det kan även handla om åsikter som 

Kylie Jenner förmedlar via sitt konto som sedan följarna i sin tur blir påverkade av. 

Ett annat exempel är Selena Gomez som öppet talat om sin sjukdom Lupus och idag 

verkar hon som en talesperson inom det ämnet. Då hon har flest följare i hela världen 

på Instagram kan hon lätt influera en stor grupp människor genom sitt konto.  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Kylie Jenner kan påverka sin publik 

genom sociala medier. Denna teori är relevant då influencers, så som Kylie Jenner, 

kan ses som opinionsledare. Influencers vill nå ut till en så stor skara som möjligt och 

publiken kan då välja att se dem som opinionsledare i den mån att de lyssnar på 

influencerns åsikter eller köper de produkter som hen gör reklam för. 

4 METOD OCH MATERIAL  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ 

analys. Inom denna studie kommer sex stycken halvstrukturerade fokusgrupper att 

utföras och dessa grupper är indelade i fyra grupper med kvinnor och män uppdelade 

samt två blandade grupper mellan 18-26 år. Fokusgruppernas samtal kommer sedan 

att transkriberas till textform för att kunna ha en översikt över personernas åsikter. 

Deras samtal kommer att ligga till grund för resultatet i studien.     

4.1 Fokusgrupp  

Personerna som deltog i våra fokusgrupper var i åldrarna 18-26. Informanterna 

delades in i sex stycken grupper. Fyra stycken fokusgrupper var indelade med kvinnor 

och män för sig och två grupper var blandade med både män och kvinnor. Vi valde att 

ha fyra personer i varje grupp för att skapa en deltagande diskussion utan att någon 
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skulle hamna i bakgrunden samt för att ha ett större material att utgå från. Enligt 

Wibeck (2010) är det lämpligt att ha tre till fyra grupper om en vill ha bra spridning 

på sitt material. Anledningen till att vi valde att frångå fyra grupper och lägga till två 

grupper grundar sig i Wibecks (2010) resonemang kring materialets mättnad. Hon 

menar att tre eller fyra grupper teoretiskt sett kan täcka det studien syftar till att 

undersöka samtidigt som ämnets komplexitet kan innebära att gruppernas 

diskussioner inte täcker hela det spektrum som en syftar till att undersöka. Vi valde 

därför att ha med sex grupper med fyra personer i varje för att vara säkra på att hela 

området täcktes. Två grupper var även blandade grupper med både män och kvinnor 

för att ta del av diskussioner som kan uppstå när man blandar två grupper som i 

tidigare fokusgrupper varit separata. Detta för att bredda materialet.  
 

De tjugofyra personerna valdes utifrån en maillista med de elever som just nu går på 

journalistik i nya medier via Luleå tekniska universitet samt en förfrågan via sociala 

medier där vi sökte personer mellan 18-26 år. Utifrån maillistan kontaktade vi de som 

var i rätt ålder för denna undersökning och erbjöd dem flertalet tider för de sex 

fokusgrupperna som vi hade planerat. De personer som vi bjöd in var fler än tjugofyra 

stycken då det alltid finns risk för bortfall (Wibeck, 2010). Anledningen till att vi 

valde att ha med personer från Luleå tekniska universitet beror på att de flesta på 

universitetet tillhör det åldersspann som vi sökte. För att skapa en trygg miljö och för 

att deltagarna skulle känna samhörighet och en gruppgemenskap med varandra valde 

vi att ha deltagare från liknande utbildningar i våra fokusgrupper. Dessa personer 

hade en vetskap om varandra trots att alla inte kände varandra på djupet. De hade inte 

någon djupare insyn i vad fokusgruppen skulle behandla då vi inte ville riskera att 

någon skulle läsa in sig på ämnet för att skapa kunskap. Utifrån den sociala makten 

visar valet av dessa personer på att det blir en jämnare balans mellan kunskap kring 

just medieanvändande då Wibeck (2010) menar att om vissa medlemmar i 

fokusgruppen kan upplevas som experter om de har en viss utbildning eller 

erfarenheter som angränsar till ämnet.  
 

I denna studie har vi använt oss av inspelningsutrustning i form av en radiostudio. 

Wibeck (2010) menar att rummets engagemang som används vid inspelning är av stor 

vikt. Informanternas positioner i rummet kan vara avgörande för hur de interagerar 

med varandra och detta kan till exempel visa sig genom att de personer med mer 
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dominanta karaktärsdrag hellre sätter sig i en mer central position än de som medvetet 

drar sig tillbaka. Wibeck (2010) anser att de som sköter fokusgrupperna håller 

samtalen vid ett runt bord då konversationen blir lättare att föra. Inom denna studie 

valde vi därför att hålla samtalen i radiostudios, både på grund av den lätta åtkomsten 

av inspelningsutrustning men även på grund av dess runda bord.  
 

Fokusgruppernas längd blev i snitt 45 minuter långa, förutom i en grupp som endast 

blev cirka 22 minuter. Denna tidsaspekt kan bero på många anledningar. En aspekt 

kan vara att de män som deltog i undersökningen inte hade tillräckligt med insyn i vad 

som diskuterades då deras diskussioner inte blev långvariga. En annan aspekt kan 

även vara gruppdynamiken, Wibeck (2010) menar att vissa gruppsammansättningar 

inte nödvändigtvis behöver resultera i en givande diskussion då de kan anse att ämnet 

inte är intressant nog att fundera över eller så kan anledningen till en kortare 

diskussion grunda sig i att informanterna inte har reflekterat över ämnet tidigare. 
 

4.2 Frågeguide  

Syftet med fokusgrupperna var att titta på hur de uppfattade influencers roll samt vad 

de konkret hade för uppfattning av Kylie Jenner och hennes roll. Utifrån vårt syfte 

utformande vi en frågeguide (se bilaga 3) för att på ett lättsamt sätt kunna urskilja 

åsikter. Wibeck (2010) refererar till Krueger (1998) som menar att en frågeguide bör 

innehålla öppningsfrågor, introduktionsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. 

Öppningsfrågorna bör vara sådana som gör att deltagarna känner sig bekväma med 

varandra och frågorna bör hellre handla om fakta än om åsikter (Wibeck (2010). I vårt 

fall har öppningsfrågorna bestått av en presentationsrunda av deltagarna i 

fokusgrupperna där de fått presentera sig med namn och ålder till varandra (se bilaga 

3). Introduktionsfrågorna användes för att introducera fokusgruppen för ämnet. Vi 

använde oss av övergripande frågor i form av personernas användning av Instagram 

och den allmänna uppfattningen av influencers, både vad det är för något och åsikter 

kring deras yrke. För att sedan komma över till vårt huvudsakliga ämne i form av 

Kylie Jenner frågade vi våra fokusgrupper vem de trodde att Kylie Jenner var, detta 

blev vår övergångsfråga för att komma över till nyckelfrågorna som berörde specifika 

ämnen. Vi använde även övergångsfrågorna för att se hur deltagarnas såg på ämnet 

utifrån ett större perspektiv och samt även hur de tog del av de andra deltagarnas 

åsikter i ämnet (Wibeck, 2010) 
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4.3 Transkribering 

Materialet som vi samlade ihop från de sex fokusgrupperna i form av inspelningar 

transkriberade vi sedan. Vi delade upp grupperna mellan oss och transkriberade tre 

grupper vardera. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) bör samtliga ha samma 

förhållningssätt om man är fler än en som transkriberar innehållet. Redan innan vi 

började transkribera gick vi igenom hur vi skulle gå tillväga så att vi båda arbetade 

likadant. Transkriberingen skedde via datorer där vi spelade upp klippen, skrev och 

pausade emellanåt för att kunna återge vad informanterna sa. Vi skrev in detta i olika 

dokument för att hålla koll på vilken fokusgrupp som hade sagt vad. Transkribering 

delades sedan upp i mindre delar där delarna sammankopplades för att hitta 

gemensamma nämnare och teman. Efter transkriberingen tog vi ut det som vi ansåg 

vara av vikt till vår undersökning och skrev in detta i ett nytt samlingsdokument. 

Dessa citat har vi sedan haft användning för i vår undersökning för att kunna nå fram 

till ett resultat.    

 

4.4 En kvalitativ innehållsanalys 

Utifrån materialet som informanterna bidrog med gjordes en innehållsanalys för att 

urskilja vilka teman och röda trådar som dök upp i det insamlade materialet. En 

innehållsanalys är att föredra i detta avseende då mönster och tendenser urskiljs i 

diskussionerna som sedan tematiseras för att ligga till grund för den analys som sker 

utifrån materialet. Då informanternas diskussioner hade få instick från moderatorerna 

flöt diskussionerna på av sig själv. Detta medförde att flertalet nya aspekter lades till i 

diskussionen då de fick prata fritt och framföra sina åsikter på ett spontant sätt. Dessa 

åsikter ledde till att informanterna fick nya lager att addera till diskussionen (Wibeck, 

2010). 
  
Våra informanter bidrog till att nya lager inom ämnet och dessa teman återkom under 

flertalet tillfällen vilket ledde till en ny aspekt i vår insamling av materialet. De tog 

upp exempel på situationen inom ämnet som grundade sig i deras egna upplevelser 

och erfarenheter vilket enligt Wibeck (2010) väger tyngre än tredjehandsinformation. 

Denna kvalitativa innehållsanalys utgår från en horisontell analys där samtliga 

grupper väljer att ta upp nästintill identiska sidospår (Wibeck, 2010). Ett 

återkommande exempel är hur diskussionen om Kylie Jenner gärna går över i att 
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informanterna diskuterar hennes familj och framförallt hennes halvsyster Kim 

Kardashian. Detta sidospår återkommer i varje fokusgrupp vilket gör att vi ser det 

som ett återkommande tecken på informanternas intresse för diskussion gällande just 

detta.     
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Vi har testat våra frågor på en testgrupp för att se ifall frågorna passade ämnet och om 

de fungerade.  

 

Som begrepp innebär reliabilitet att materialet ska gå att återskapa. Då vi har använt 

oss av fokusgrupper uppstår en viss svårighet gällande ett korrekt återskapande av vår 

studie. Att skapa en liknande gruppdynamik samt utläsa samma svar kan vara 

nästintill omöjligt vid framtida studier som vill åt samma resultat då en rad aspekter 

kan spela in. Informanterna kan till exempel inte vara närvarande på samma plats som 

vid vår studie eller de kan rent ut av ha ändrat åsikt vilket kan påverka den kommande 

studiens utfall. Wibeck (2010) menar att en kan förankra reliabilitet i en studie byggd 

på fokusgrupper genom att flertalet forskare istället gör en slags överslagsanalys som 

de sedan jämför med varandra. Hon hänvisar även till Albrecht m.fl. (1993) som 

menar att reliabiliteten ökar ifall en och samma moderator får leda samtalen som 

sedan jämförs. Då vår studie grundar sig i en fråga som rör den stora profilen Kylie 

Jenner på Instagram och hur hon tas emot av publiken är det en intressant fråga som 

även går att studera genom att jämföra med andra liknande kända personer i 

framtiden.  
 

Då våra frågor har varit öppna frågor utan ledande ja eller nej svar till våra 

informanter kan de ses som frågor där svar går att lita på (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Vi är medvetna om att vi kan ha ställt frågor som kan tyckas vara medvetet riktade 

men då vi inte är medvetna om dessa frågor själv är det ingenting som vi kommer att 

ta i beaktning. Det går sällan att korrekt återskapa en kvalitativ forskning då 

personerna i en fokusgrupp redan är påverkade av olika aspekter. Något som kan 

ställa till det när det gäller fokusgrupper är tryggheten eller bristen på trygghet som 

gruppens deltagare känner vid fokusgruppstillfället. De kan till exempel utelämna 

information som inte anses som socialt accepterad eller agera utifrån vad som 

förväntas av dem snarare än att säga vad de har för åsikter i ämnet. Då vi har valt 
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personer som går på samma skola och liknande utbildningar har vi försökt att skapa 

grupper som skall vara trygga rum. Enligt Wibeck (2010) är detta av värde för att 

informanterna skall kunna diskutera fritt med varandra utan hämningar.   

4.6 Metoddiskussion  

Den kvalitativa undersökningen passar bäst för våra frågeställningar samt syfte då vi 

ville ha djupgående svar på våra frågor. Vi valde en kvalitativ analys för att kunna gå 

in på djupet i våra intervjuer från fokusgrupperna.  
 

Utifrån informanternas svar kartlade vi teman för att få svar på våra frågor. 

Anledningen till att exempelvis en kvantitativ analys inte passade in i vår studie var 

på grund av att vi inte var intresserade av hur många ungdomar som följde Kylie 

Jenner på sociala medier. Med denna studie ville vi ta reda på hur informanterna 

ansåg att Kylie Jenner porträtterade sig själv på sociala medier samt hur detta togs 

emot. Med en kvalitativ studie hade resultatet kunnat bli subjektivt då kvalitativa 

studier alltid utgår från våra egna reflektioner och iakttagelser. Resultatet mynnar ut i 

resonemang som varierar utifrån våra egna erfarenheter och perspektiv. 

Fokusgruppernas resultat skulle kunna variera utifrån fokusgruppens uppsättning samt 

dynamik. Vilket kan anses som positivt då vi får en bild av vad ”vanliga” människor 

har för uppfattning om Kylie Jenner. Resultatet blir då mer levande eftersom det i 

detta fall bygger på 24 personers åsikter och inte fakta som det hade blivit i en 

kvantitativ analys.  
 

Under intervjutillfället upplevde vi att informanterna talade sanningsenligt och vi 

utgick från att det som deltagarna berättade stämde överens med deras 

verklighetsuppfattning. Hade intervjuerna skett individuellt skulle det vara möjligt att 

svaren hade blivit mer nyanserade då gruppens medverkande inte hade kunnat ha 

möjlighet att påverka varandra. Vi var medvetna om de svagheter som fanns i den här 

analysmetoden, men upplevde att de valda metoderna gav det bästa resultatet till 

frågeställningarna. Studien har tydligt valt att koppla teori till frågeställningarna för 

att uppnå reliabilitet genom en återkommande referering till studiens teorier. 
 

4.7 Stimulansmaterial  
Vi valde att undersöka hur affärskvinnan och influencern Kylie Jenner uppfattas via 
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sitt Instagramkonto. Hon är en ung kvinna som redan i 20-års ålder blivit 

framgångsrik genom hennes sminkföretag Kylie Cosmetics. Hennes ålder är en 

intressant aspekt att ta i beaktning då hon är lika gammal som flertalet av våra 

informanter och därför ansåg vi att hennes framgång vid en sådan ung ålder var värd 

att lyfta. Kylie Jenner är en känd profil som många ungdomar följer på sociala medier 

och som många har sett genom TV-serien Keeping up with the Kardashians.  
 

Vi valde att använda oss av stimulansmaterial i form av de nio senaste 

uppdateringarna från de influencers som vi valt ut till denna studie. Bilderna användes 

sedan för att informanterna i fokusgrupperna skulle kunna diskutera hur Kylie Jenner 

porträtterar sig på sitt Instagramkonto. Dessa bilder valdes ut inför att den första 

fokusgruppen skulle utföras den 31 januari 2018 och användes sedan till alla 

fokusgrupper. Samtliga fokusgrupper har fått samma frågor utifrån den frågeguide 

som vi skapat (se bilaga 3). Vi valde sedan ut två stycken andra kända profiler som 

även de kan ses som influencers. Selena Gomez valdes ut då hon som kvinna har flest 

följare i världen på Instagram. Cristiano Ronaldo valdes ut av samma anledning då 

han är den man som har flest följare i hela världen på Instagram. Vi tog med dessa två 

influencers då de skulle ställas emot Kylie Jenners Instagramkonto för att 

informanterna skulle ha andra konton att jämföra med. 
 

Enligt Lindgren (2017) är våra sociala plattformar ett sätt för oss att skapa en profil 

som vi vill visa upp för andra där vi även kan påverka hur vi tas emot genom att 

bestämma vad vi laddar upp för bilder. Genom att välja de nio senaste publiceringarna 

från stora influencers kunde våra informanter få en inblick i till exempel hur våra 

utvalda influencers valde att presentera sig på sina stora plattformar. Vi är medvetna 

om att urvalet kan ses som tunt i jämförelse med en eventuell analys av fler bilder 

eller en hel profil. Vi har gått efter Lindgrens (2017) resonemang kring hur vi 

presenterar oss och valt att bottna vår analys efter hur en kan uppfatta någons profil 

vid första anblick.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de tre teman som vi har tagit ut utifrån informanternas svar. 

De rubriker som representerar informanternas svar utgår från det övergripande temat 

som behandlas löpande.  

5.1 Instagram som socialt medium 

Av de informanter som deltog i denna studie var det endast en som inte hade ett 

Instagramkonto. Informanterna påtalar att deras användning av Instagram sker 

dagligen, flera gånger om dagen. 
 

F1K3: “Jag använder Instagram varje dag, flera timmar om dagen. Jag tror att jag landar i 

totalt aktivt användande 20 minuter om dagen. Alltså aktivt som inte är gå in, klicka och 

stänga ner för det är typ 10 sekunders stötar, då tror jag att det blev typ 20 minuter”.   

 

Endast en av våra informanter använde sig inte av Instagram vilket informanten 

menade är ett aktivt val som hen gjorde innan Instagram blev känt för den breda 

massan. Det framkom tydligt att resterande informanter ansåg att Instagram var ett 

socialt nätverk som en bör vara en del av, trots att en inte använder det aktivt. En 

aktiv användning i denna kontext är till exempel uppladdningar av bilder.  
 

F3K2: “Jag tror att jag har Instagram mest för att mina kompisar har det och då handlar det 

om kompisar runt om i hela världen” 

 

Det framkommer tydligt att Instagram används som ett socialt medium av 

informanterna. De nämner främst att de använder plattformen för att kunna hålla koll 

på nära och kära samt kunna visa vad de själva gör på sina egna konton.  
 

F1K1: “När man bor någon annanstans än sin familj är det kul att kunna visa hur man har det 

och hur det ser ut. Och sen också för att kunna lägga ut selfies och få likes.” 

 

Informanterna menar att Instagram som socialt medium är ett sätt för dem att hänga 

med och ett verktyg för att stilla sin nyfikenhet som är snabbare att tillgå än till 

exempel en blogg. De snabba uppdateringarna gör att informanterna kan ta del av 

avlägsna släktingar och vänners liv utan att ta upp telefonen för att ringa dem.  
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F6M2: “Man vill veta vad ens kompisar gör som bor lite överallt som man ändå inte pratar 

med men man vill ändå veta vad dom gör.” 

 

5.1.1 Att hitta ett sammanhang  
Informanterna använder Instagram för att hänga med, både när det gäller 

nyhetskanaler, kända personers konton eller privatpersoner. Flera av informanterna 

berättar om att de följer en rad kända personer på Instagram för att kunna få en inblick 

i deras liv. De nämner funktionen “upptäck” som finns på Instagram där en kan 

upptäcka nya konton och där kända personer ofta dyker upp. Som svar på vår fråga 

varför använder du Instagram? menar några att de använder Instagram för att bli 

inspirerade och följer därför specifika konton för att hitta människor med liknande 

intressen som de kan bli inspirerade av och få idéer från.  
 

F3K3: “Jag följer folk på grund av inspiration från konstnärliga sidor eftersom jag gillar att 

måla och rita och sådana saker så skaffade jag Instagram från början för att få inspiration från 

vad andra gör”  

 

Ett återkommande tema i informanternas tankar kring deras användning av Instagram 

är att de använder det för att ha kontakt med nära och kära utan att många gånger 

behöva höra av sig till dem. Det finns dock några av informanterna som använder sig 

av Instagram för att nå ut med sina egna företag eller varumärken. De säger sig 

använda sig av Instagram för att nå ut till eventuella kunder eller för att skapa sig ett 

namn på Instagram. De som använder sig av Instagram på det sättet menar att det är 

ett bra verktyg som en kan använda sig av när en vill se hur andra i samma bransch 

gör för att nå ut till kunder eller för att få tips och råd gällande till exempel 

fotografering som exemplifieras nedan.  
 

F5K2: “Jag är fotograf och ska snart starta företag vilket gör att jag följer väldigt många 

fotografer för att se vad de använder sig av för tekniker och vinklar. Jag tittar även på hur de 

bildbehandlar vilket gör att jag utvecklas.”  
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5.2 Influencers påverkan på Instagram  

Många av informanterna använder Instagram för att få inspiration genom att följa 

kända personer och på så vis kunna efterlikna dem till viss mån. Trots att nästintill 

alla informanter följer kända personer samt influencers på Instagram är de osäkra på 

vad en influencer är samt vad en influencer gör. De menar att ordet influencer är så 

pass nytt att det är svårt att identifiera vad en influencer är.  
 

F4M2: “Det jag känner med en influencer är egentligen någon som har fått för mycket följare. 

Jag hatar ordet. Alla människor är influencers, alla influerar någon. Nu är det bara så att en 

viss grupp människor har fått jättemycket följare och det har blivit deras jobb.” 

 

Trots att alla informanter är osäkra på vad en influencer är går det att att konstatera att 

alla är enade om att en influencer på något sätt försöker påverka. Informanterna 

menar att en influencer gör reklam för olika produkter eller för sig själva genom 

sociala medier. Detta kan i sin tur leda till att användarna på Instagram kan bli 

påverkade av vad en influencer gör reklam för. Påverkan kan då resultera i att de 

köper produkten eller att de blir influerade med olika åsikter som den influencern 

uttrycker.  
 

På frågan på vilket sätt påverkas ni av influencers? var det många av informanterna 

som först var eniga om att de inte alls påverkades av influencers. Trots detta 

resulterade diskussionen ofta i att de i slutändan ansåg att de i någon mån blev 

påverkade av influencers.  
 

F1K4: “Jag blir påverkad genom att jag ofta vill ha det som dom har, typ snygga kläder.” 

 

F1K2: “Jag vill säga att jag inte påverkas alls men på något sätt gör vi nog alla det ändå. Jag 

tror att det är lätt att hamna i den materialistiska bubblan av att konstant vilja ha det som dom 

har för att allting är fantastiskt i deras liv utifrån vad man ser på Instagram.” 

 

Informanternas egen syn på om de blir påverkade eller inte förändrades medan de 

diskuterade ämnet. Först var de eniga om att de inte influerades till att köpa produkter 

eller ändra åsikter men längre in i samtalet kom de fram till att de blir influerade av 

influencers. Till slut var de eniga om att en influencer fungerar som en 

opinionsledare, en person som de flesta lyssnar på och tar efter deras åsikter.  
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F6K2: “Du kan ju fortfarande påverkas och ändra åsikt om någonting, eller få en starkare 

åsikt. Allt är inte reklam för saker, tänker jag. Jag tänker att dom ändå influerar tankar och 

åsikter.” 

 

Informanternas åsikter om hur en influencer påverkar dem kan jämföras med 

tvåstegshypotesen där en person fungerar som en opinionsledare. Personen i detta fall 

är de influencers som informanterna följer på Instagram. Opinionsledaren behöver 

egentligen inte säga att följarna ska ta efter åsikter eller köpa vissa produkter, utan blir 

automatiskt en person som följarna ser som pålitlig och blir därför någon som följarna 

lyssnar på. Trots att informanterna från början hade 

inställningen att de inte blir påverkade var de sedan eniga om att de visst blir 

påverkade i viss mån.  
 

F6K1: “Jag tror lite sitter i ens omedvetna så att typ om jag ser någon som jag tycker är cool 

och har ett visst par skor då kanske jag tror att jag inte köper dom, men mitt undermedvetna 

gör ändå att jag går och köper några liknande skor för att det ser coolt ut. Och jag vill vara 

cool.”  

 

5.3 Kylie Jenner på Instagram 

5.3.1 Vem är Kylie Jenner? 

Informanterna ansåg att det var svårt att beskriva vem Kylie Jenner är. Det fördes 

diskussioner kring hennes roll i reality-programmet Keeping up the Kardashians och 

familjens eventuella påverkan på hennes karriär idag. Flertalet av informanterna var 

osäkra på vad Kylie Jenner hade för yrke och diskussionerna varierade från att hon 

inte hade något yrke till att hon var modell.   

                                     

F1K4: “TV?” 

F1K1: “Är inte hon modell?” 

F1K3: “Jag tycker snarare att hon är makeup-entreprenör” 

F1K1: “Ja, hon har ju en makeup-serie som är ganska i framkant.” 

F1K3: “Det är väl den hon är mest känd för nu om man räknar bort Keeping Up With the 

Kardashians. Så jag skulle säga att hon är ett makeup-varumärke som Mac och Isadora.” 
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Flertalet informanter i studiens fokusgrupper hade i ett tidigt skede en otydlig bild av 

Kylie Jenner men utifrån deras svar gick det att utläsa åsikter som tidigt tenderar att 

ses som negativa åsikter snarare än positiva.  

 

F3K1: “Hon jobbar ju inte så mycket, alltså hon bara visar upp det dom har gjort för henne, 

med hennes namn på.” 

 

F3K4: “Hon jobbar inte med någonting. Hon använder bara sitt familjenamn, det är 

anledningen till varför hon är så känd. Och hon ser fin ut såklart. Släpp ditt namn på 

någonting så blir du rik, typ.” 

 

Det framkom åsikter från informanterna som syftade till att visa på att Kylie Jenners 

karriär inte är byggd på hennes grunder utan snarare ett resultat av hennes familjs 

tidiga framgångar. De åsyftar till att hennes namn bara används på sminkprodukterna 

medan produkterna inte är producerade av henne. Flera informanter menar att hennes 

företagsframgångar endast är ett resultat av hennes familjenamn och hennes del av 

företaget grundar sig bara på den publicitet som hennes namn bär med sig.  
 

Det är tydligt att åsikterna delar sig gällande Kylie Jenner och informanterna hade 

svårigheter med att sätta en tydlig yrkestitel på henne. Det är dock tydligt att 

konversationen allt som oftast leder bort från Kylie Jenner och in på andra familjer 

med liknande förhållanden och de svenska motsvarigheterna Parneviks och 

Wahlgrens är exempel på namn som dyker upp i diskussionen.  
 

F4M1: “Jobbar inte hela hennes familj med att vara? Det är väl samma med Parneviks och 

Wahlgrens och hela den grejen”  

 

Jämförandet med andra kända personer när frågan om vem Kylie Jenners persona är 

återkommande. De jämför bland annat henne med hennes halvsyster Kim Kardashian 

i samband med en diskussion kring hur Kim Kardashian blev känd genom en 

hemmagjord porrfilm. Enligt vissa informanter har Kim Kardashian byggt sitt namn 

på hennes medverkan i porrfilmen och genom det så kallade genombrottet har resten 

av familjen kunnat bygga upp sina karriärer.  
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F5M1: “Det känns som att Kylie har glidit på en räkmacka. Jag menar Kim blev känd på 

grund av ett sextape och Kylie blev känd för att hon är hennes halvsyster, det gäller hela 

familjen.”  

 

Att tankarna går från Kylies karriär till hennes familj och dess eventuella påverkan på 

hennes karriär är genomgående och åsikterna är ingenting informanterna reflekterar 

över i diskussionen, utan åsikterna är tydliga och grundade hos dem.  
  

5.3.2 Informanternas bild av hur Kylie Jenner porträtterar sig på Instagram 
När informanterna fick frågan “Hur porträtterar sig Kylie Jenner på Instagram?” 

valde många av dem att fokusera på hennes utseende. De ansåg att Kylie Jenner inte 

visade någon personlig sida av sitt liv utan att hon istället valde att visa upp sitt 

företag. Detta var någonting som informanterna såg som problematiskt då de inte 

kunde känna någon samhörighet med Kylie Jenner. Trots att frågan var väldigt öppen 

var det många av informanterna som valde att påpeka Kylie Jenners utseende och det 

faktum att hon bara lägger ut bilder där hon är sminkad. Informanterna, främst de 

kvinnliga, påpekade detta flitigt och tillade även att Kylie Jenners Instagramkonto 

kändes opersonligt.   
 

F1K4: “Det kanske är så att hon vill visa upp hur hon ser ut i läppstiften och eftersom att hon 

porträtterar sig själv som en sexig tjej kanske andra får uppfattningen av att de också blir 

sexiga i hennes produkter.” 

 

F6K2: “Det känns som att hon försöker se lite sexig ut.” 

 

Den opersonliga karaktär som informanterna tyckte att Kylie Jenner visade upp var 

problematisk för dem. De sa vid ett flertal tillfällen att Kylie Jenner bara var sitt 

företag och att hennes Instagramkonto endast speglade hennes produkter.  
 

F1K3: “Hon är ju sitt varumärke och sina produkter. Så är det med hela familjen Kardashian. 

De är ju bara kända utifrån sin serie och från början Kims sextape så jag menar de är ju ett 

varumärke allihop.” 

 

När informanterna fick kolla igenom Kylie Jenners flöde på Instagram blev den 

negativa bilden av henne om än starkare. Många av de kvinnliga informanterna 
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upplevde att Kylie Jenner inte visade upp en typisk kvinnlig sida då vardagsproblem 

som mensvärk och osäkerhet kring utseendet inte syntes på hennes Instagram. De 

ansåg att hon var opersonlig i sitt Instagramflöde vilket ledde till att de fick en känsla 

av att de inte kunde relatera till henne. Detta ledde i sin tur till att informanterna ansåg 

henne vara fejk. De såg inte Kylie Jenner som den typiska influencern eller 

opinionsledaren utan valde istället att ha en negativ inställning till henne, hennes 

utseende och karriär.  
 

F1K3: “Jag känner nog inte att jag skulle få se en bild av henne när hon ligger och krampar i 

mensvärk med en vetekudde så det känns väldigt opersonligt.” 

 

F3K3: “Det är inga bilder där man kliver upp tidigt på morgonen, oborstat hår och inget 

smink” 

 

F3K1: “Jag tror aldrig att jag har sett en bild på henne när hon inte har varit sminkad.” 

 

F3K1: “Ja men detta är ju verkligen mer porträtterat och hon har säkert tagit 100 bilder och 

sen valt en som ser bra ut och sen lagt ut den. Bara för att få den perfekta bilden om att hon 

ser ut såhär hela tiden.”    
 

F3K4: “Hon är fejk.” 

 

5.3.3 Jämförelse med Selena Gomez, Cristiano Ronaldo samt Kylie Jenners 
Instagramkonton  
 
När informanterna först fick jämföra endast Selena Gomez och Cristiano Ronaldos 

Instagramkonton ansåg de att Selena Gomez var den som var mest personlig och 

naturlig. Informanterna menade på att Cristiano Ronaldo gjorde mer reklam för sitt 

eget varumärke och fotbollen. När informanterna sedan fick jämföra de tre olika 

Instagramkontona ansåg de flesta att det fanns likheter men det konto som stack ut 

mest var Kylie Jenners. Informanterna menade då på att både Selena Gomez och 

Cristiano Ronaldos Instagramkonton innehöll mindre reklam och att de visade upp en 

mer personlig sida och var mer öppna när det kom till deras liv.  
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F2M3: “Det är vad som gör så att det känns personligare. På Gomez och Ronaldos flöde. 

Alltså inte en enda bild skulle ju praktiskt taget kunna vara tagen av någon amatörfotograf 

eller sig själv på Kylie Jenners. Det är lite mer personligt i Ronaldo och Gomez.”  

 

Informanternas negativa inställning till Kylie Jenner fortskred även under 

diskussionen när informanterna skulle beskriva skillnader och likheter mellan 

kontona. De flesta kommentarerna handlade fortfarande om att Kylie Jenner var 

opersonlig och endast visade upp sitt företag. Det framkom även kommentarer om hur 

Kylie Jenner är som person trots att ingen av informanterna känner henne mer än det 

de har sett via sociala medier eller TV-serien Keeping up with the Kardashians.  
 

F1K1: “Kylies konto känns ju väldigt mycket mer välplanerat. Det känns inte riktigt som att 

Kylie skulle lägga ut något inför ett nytt avsnitt av Kardashians. Det känns som att Selena och 

Ronaldo är mycket mer personliga men alla är sina varumärken egentligen.”  

 

F1K4:” Men dom kanske är sina varumärken på så sätt att de säljer sig själva till fullo, hon 

kanske har en företagsprofil och är helt annorlunda vid sidan av. Ronaldo och Selena försöker 

visa en schysst sida av sig själv medan jag tycker att det verkar som att Kylie skiter i vad folk 

tycker om henne så länge de gillar hennes produkter. Hon försöker inte visa upp sig som en 

bra person.”  

 

Informanternas åsikter angående studiens influencers är förhållandevis positiv 

gentemot både Cristiano Ronaldo och Selena Gomez som anses vara mer som vem 

som helst. Flera informanter anser att Cristiano Ronaldo och Selena Gomez tenderar 

att upplevas som en vän snarare än en känd profil på andra sidan Atlanten. 

Informanterna tenderar även till att ha åsikter om Kylie Jenners åsikter trots att de inte 

framkommer genom de bilder som informanterna har fått ta del av. Detta i form av 

citat som “Kylie skiter i vad folk tycker om henne så länge de gillar hennes 

produkter.” 

 

F3K4: Cristiano Ronaldo är ju som en stjärna, han är jätteduktig på att spela fotboll. Hans 

karriär är bara fotboll. Så det är nog därför han postar så mycket fotboll. Det är han. För mig 

så känns det som att han är en person som jobbar hårt.  

 

Flertalet informanter enas om att samtliga har ett ansvar gentemot sina följare 

gällande hur de porträtterar sig själv och vilken bild som deras följare tar emot. 
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Majoriteten av informanterna har åsikter gällande Kylie Jenners “sexiga” bilder som 

hon lägger ut på sitt Instagramkonto och hur de tas emot av unga följare. De riktar en 

oro för vilken bild hon sprider av den kvinnliga kroppen och de kroppsideal som det 

medför. Varken Selena Gomez eller Cristiano Ronaldo har fått kommentarer gällande 

utseende som tenderar att ses som negativa.  
 

F2K3: Jag tycker att Ronaldo har samma ansvar som Kylie Jenner att framställa sig bra. Jag 

tänker på alla ungdomar där ute som ser upp till dom här personerna, att dom vill se ut som 

dom här personerna. Alla killar vill ju se ut som Ronaldo, precis som alla småtjejer vill se upp 

till Kylie Jenner.  

 

Trots att flera informanter anmärker på Kylie Jenners bilder och hur de kan porträttera 

en orättvis bild av hur det är hur det är att leva som kvinna är det få informanter som 

kritiserar Selena Gomez eller Cristiano Ronaldos sätt att visa upp deras liv med allt 

vad det innebär.  
 

F4M2: Ronaldo lägger ju ändå ut bilder på saker som folk vill se. Om man följer honom så är 

det väl sådana bilder som man vill se, till exempel bilder från hans fotbollsmatch 

 

F5K2: Ronaldos bilder kan peppa folk. Han visar på hur man kan leva när man är en 

framgångsrik fotbollsspelare.  

 

I jämförelse med både Kylie Jenner och Cristiano Ronaldo hade informanterna inga 

negativa kommentarer om Selena Gomez flöde. De ansåg snarare att hon framställde 

sig själv på ett positivt sätt och att hennes flöde visade på att hon är en “vanlig” 

människa som lika gärna hade kunnat vara en vän.  
 
F5K2: Min bild av Selena har alltid varit positiv, hon känns väldigt normal och det är inte så 

lyxigt. Hon känns väldigt enkel. 

 

F5M1: Det känns väldigt personligt men man får ändå en inblick i vad Selena gör.  

 

Utifrån informanterna är bilden av Selena Gomez och Cristiano Ronaldo att de 

porträtterar sitt yrke på ett naturligt sätt som inte tydligt gör reklam för något som 

involverar deras produkter. De ses som personer som har ett tydligt yrke som de har 

arbetat för att nå upp till. Flera av informanterna anser att Kylie Jenners roll som 
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influencer inte är ett yrke.  

 

F3K4: En grej på Kylies är att hon har väldigt mycket bilder på hennes smink. Hon gör det 

inte på ett fint sätt skulle jag säga. Istället för att lägga en bild på en kändis som har hennes 

läppstift på så lägger hon bara ut bilder på själva sminket. Medan på Selena och Ronaldo så är 

det klart att han spelar fotboll och att hon sjunger, dom gör det lite på ett mer naturligt sätt. 

Som när Ronaldo tränar med sitt lag och firar ett mål med sitt lag och Selena sjunger eller är 

med i tidningar eller tar bild med sin vän.  

6 ANALYS AV RESULTAT  
Genom att använda oss av en kvalitativ analys har vi med hjälp av våra 24 

informanter kunnat besvara våra frågeställningar. Utifrån resultatet kan vi konstatera 

att det råder en negativ inställning gentemot influencers och Kylie Jenner i 

synnerlighet.  
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur influencern Kylie Jenner tas 

emot på sitt Instagramkonto i jämförelse med hur hon framställer sig själv. Vårt syfte 

besvarades utifrån dessa frågeställningar:  
 

• Vad är publikens bild av Kylie Jenner?  

• Hur ser publiken på Kylie Jenner utifrån hennes roll som influencer samt 

affärskvinna? 

• Vilka uppfattningar finns det om Kylie Jenner om man ser utifrån ett 

genusperspektiv? 

• Vad uppfattar publiken att det finns för likheter samt skillnader mellan Kylie 

Jenner och den kvinna samt man med flest följare på Instagram?  

 

Som en del i svaret på frågan Vad är publikens bild av Kylie Jenner? visar denna 

studie att det är tydligt att våra informanter anser det vara problematiskt att Kylie 

Jenner framställer sig på ett sätt som de uppfattar som objektifierande av kvinnor. 

Flertalet informanter menar att Kylie Jenners porträttering av sig själv på sitt 

Instagramkonto endast visar upp en “sexig” bild av sig själv och inte en verklig bild 

av hur hon egentligen har det. Våra informanter menar att bilden som Kylie Jenner 

visar av sig själv på hennes sociala medier kan bidra till att personer bygger en 
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negativ bild av henne som person då hon, enligt informanterna, inte är personlig. Idag 

kan publiken känna en samhörighet med kända personer som visar sig på olika sociala 

plattformar, till exempel på TV eller via sociala medier. Detta stämmer överens med 

Thompsons (2001) resonemang där publiken kan känna en samhörighet med de kända 

profilerna som de följer. Det kan gå så långt att publiken ser den kända profilen som 

en vän eftersom de följer personen vart den än befinner sig. För att kunna känna 

denna samhörighet med den offentliga personen måste följaren känna att hen visar 

upp sitt rätta jag i det offentliga. Detta behöver inte betyda att den kända profilen 

visar upp sin personliga sida, så länge personen visar upp sig. Problematiken som 

informanterna kände inför Kylie Jenner var dock att de kände att hon inte visade upp 

sig alls utan bara sitt företag. Därför kunde informanterna känna igen sig mer i Selena 

Gomez samt Cristiano Ronaldo eftersom att informanterna ansåg att de visade upp 

sina verkliga jag på sina Instagramkonton.  

 

Som svar på frågan Hur ser våra fokusgrupper på Kylie Jenner utifrån hennes roll 

som influencer samt affärskvinna? menar flertalet informanter att Kylie Jenner endast 

har nått sin framgång genom hennes familjs namn. Flertalet väljer att fokusera på att 

Kylie Jenner inte har arbetat för att nå dit hon är idag utan att hon föddes in i ett 

kändisskap. De anser att skillnaden mellan Selena Gomez och Cristiano Ronaldo i 

jämförelse med Kylie Jenner är att de har arbetat sig fram till deras karriär som den 

ser ut idag. Kylie Jenners roll som företagare av ett stort sminkföretag tas inte på lika 

stort allvar av våra informanter som Selena Gomez och Cristiano Ronaldos yrken som 

sångerska och fotbollsspelare. Flera informanter riktade återkommande kritik mot 

Kylie Jenner och hennes porträttering av hennes sminkmärke Kylie Cosmetics som är 

återkommande i flertalet bilder på hennes Instagramkonto. Informanterna menar att 

hennes kanal används i syfte för marknadsföring mer än för privat bruk och att detta 

kan anses som att hon använder sig av sina följare för att sälja mer produkter. När hon 

sedan jämfördes med Cristiano Ronaldo och Selena Gomez ansåg informanterna att 

Kylie Jenner är sitt företag, medan de andra två är personer som använder sociala 

medier för att nå ut till sina följare. Utifrån Instagrams policy är plattformen inte till 

för marknadsföring i samma utsträckning som att dela med sig av sin vardag vilket 

kan vara en bidragande faktor till informanternas bakomliggande irritation gentemot 

kända personer som väljer att använda Instagram som en plattform för 

marknadsföring. Utifrån listan över modeföretag med flest följare (se bilaga 2) toppar 
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företaget Nike listan med 75,9 miljoner följare följt av Victoria’s Secret med 58,6 

miljoner. De använder renodlade företagskonton för att göra reklam för produkterna 

istället för ett konto som är kopplat till en person. Detta kan vara en bidragande faktor 

till varför informanterna inte tar emot Kylie Jenners Instagramkonto positivt då 

hennes konto blir en slags hybrid mellan ett företagskonto och ett personligt konto. 

Denna typ av konto kan ställa till problem för publiken som tar del av innehållet då 

det inte är tydligt om det är ett personligt konto eller ett företagskonto. Informanterna 

menar på att de vill att Kylie Jenner ska vara mer tydlig med vad som är personligt 

och vad som är marknadsföring av sina produkter. Informanterna hade hellre sett att 

Kylie Jenner höll sig till företagets Instagramkonto @kyliecosmetics när hon lägger ut 

bilder på sina sminkprodukter. Då hade hybriden försvunnit och hennes personliga 

konto skulle förbli personligt och inte ett konto med reklam.  

 

Resultatet i studien “Implications of the selfie for marketing management practice in 

the era of celebrity” (2017) pekar på att kvinnor som använder sig av sociala medier 

skapar plattformar där uppmärksamhet från vänner och beundrare blir betydande. En 

stor följarskara blir enligt studiens författare viktig för personens persona på sociala 

medier och är till stor del anledningen till att en fortsätter. Studiens resultat pekar på 

att främst mode- och kosmetikmarknadsföring är vinnande eftersom främst kvinnor 

erbjuder nya utseende- och sminktips samt stilar som kan locka stor publik på sociala 

medier. En stor publik kan generera sponsring och godkännanden från allmänheten i 

form av gillande och ökat antal följare.  
 

I vår frågeställning Vilka uppfattningar finns det om Kylie Jenner om man ser utifrån 

ett genusperspektiv? fanns det en tydlig skillnad mellan våra manliga respektive 

kvinnliga informanter. De manliga informanterna lade inte någon större vikt vid Kylie 

Jenners utseende på hennes Instagramkonto utan fokuserade på vad hon hade lagt upp 

för bilder. De kvinnliga informanterna kommenterade ofta att Kylie Jenner försökte 

att se sexig ut samt att de hade kommentarer kring hennes selfies. Studien ‘She has 

like 4000 followers!’: the celebrification of self within school social networks (2017) 

resulterar i att tonårstjejer oftare beskrivs som skamliga när de delar bilder på sina 

kroppar. Detta kan vara en del i skambeläggning av Kylie Jenners och hennes val av 

porträttering av sig själv på sitt Instagramkonto där flertalet informanter anser henne 

vara för sexig och för utmanande. I jämförelse med Cristiano Ronaldo som även han 
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lade upp bilder på sig själv i bar överkropp, bilder som av många kan klassas som 

“sexiga”, ansåg inte informanterna att hans bilder var utmanande. Att Kylie Jenner 

väljer att lägga upp bilder på sig själv där hon tenderar att posera ses som fejk eller 

påklistrat vilket gör att när vi sedan jämför Kylie Jenner med Selena Gomez 

framställs Selena Gomez som en snäll kompis då hon inte lade upp några bilder som 

ansågs som “sexiga”. Att Kylie Jenner lägger ut bilder som uppfattas som sexiga kan 

grunda sig i uppsatta normer i samhället vilket studien The Lonely Selfie King: Selfies 

and the Conspicuous Prosumption of Gender and Race (2015) tar upp. De hävdar att 

män anser att kvinnor till stor del upprätthåller den befintliga sociala ordningen på 

sociala medier. Författarna menar att kvinnor inte kontrollerar de koder som de 

arbetar med och kan reglera andras beteende genom sitt agerande. Studiens författare 

hänvisar till Burns (2014) i deras påstående om att samhället är mer bekvämt med 

idén om att kvinnor i större utsträckning är föremål för reproduktion av uppsatta 

normer på sociala medier. Resultatet av denna studie pekar därmed på att sociala 

medier som Instagram reglerar satta könsnormer.  
 

Hur kvinnor representerar sig själv på sociala medier är bärande i diskussionen kring 

hur Kylie Jenner blir mottagen av sin publik och vilket bottnar i Halls (2013) 

representationsteori som menar att vi lägger mening i allt från ord till bild. I Kylie 

Jenners fall lägger hon upp flertalet bilder av hennes produkter men även bilder av sig 

själv. Bilderna på produkterna ska verka för att visa hennes följare vilka produkter 

som finns till försäljning samt nyheter som kommit. Våra informanter tar emot Kylie 

Jenners produktbilder genom att anse att hon gör alldeles för mycket reklam på sitt 

konto i jämförelse med till exempel Selena Gomez som inte lägger upp tydliga 

reklambilder på sitt konto. Att Kylie Jenner väljer att göra reklam på ett tydligt sätt 

med tanken av att dessa produkter skall visas upp för följarna tas inte emot på det 

sättet av våra informanter som inte anser att hon marknadsför sig själv på ett snyggt 

sätt. Därför tas Kylie Jenners tanke bakom bilderna inte emot på det sätt som hon 

planerat. En aspekt som kan spela in i detta är att det är få informanter som följer 

Kylie Jenner på Instagram. Om de hade följt henne hade de eventuellt anspelat på det 

avsiktliga synsättet som innebär att den som står bakom en text eller en bild har lagt 

sina egna värderingar på orden. Den som tar emot budskapet har dock en förståelse 

för vad författaren vill dela med sig av och kan på så sätt lättare ta del av budskapet 

då de delar samma språk. 
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Att Kylie Jenner inte visar upp en personlig sida kritiseras återkommande av våra 

informanter som diskuterar och jämför henne med Selena Gomez och Cristiano 

Ronaldo som anses vara mer personliga. Våra informanter menar att Kylie Jenner inte 

delar med sig av sitt liv till lika stor del som Selena Gomez och Cristiano Ronaldo. 

Utifrån Thompson (2001) kan dessa åsikter grunda sig i att publiken idag vill känna 

en tillhörighet med offentliga personer som visar sig på TV eller i andra medier. 

Publiken vill känna att de kan förstå de offentliga personernas personligheter och hur 

dessa personer agerar. Genom att våra informanter inte anser att Kylie Jenner är en 

person som de kan relatera till kan det bidra till en negativ bild av henne. Lindgren 

(2017) menar att en person väljer vad hen visar upp på sina sociala medier, om hen 

ska vara offentlig eller personlig i sina inlägg. Genom att våra informanter väljer att 

tolka Kylie Jenners bilder som opersonliga skapas en mer opersonlig bild av henne. 

Detta kan i sin tur skapa ett negativt förhållningssätt gentemot henne då de får känslan 

av att de känner henne. Hon är offentlig i sin roll men våra informanter vill att hon 

ska lägga upp mer personliga och vardagliga bilder för att visa att hon är en person 

precis som alla andra.   
 

Flertalet av informanterna menar att Kylie Jenner lägger ner mycket tid på att ta 

hundratals bilder för att sedan kunna lägga ut den som ser bäst ut. Genom denna 

process kan hon därför välja ut en bild av hur hon vill porträttera sig själv. Lindgren 

(2017) menar att när personer lägger ut bilder på sina sociala medier har personen en 

chans att ta flera bilder för att sedan välja ut den bästa att publicera. På så sätt kan 

personen välja att visa upp sin bästa sida och det är precis det som informanterna 

menar på att Kylie Jenner gör. Sociologen Kiku Adatto (2008) skriver i sin bok: 

Picture Perfect: Life in the Age of the Photo Op (2008) att vi i dagens samhälle är 

medvetna om att kameran kan ljuga och att bilderna kan tillverkas, förpackas och 

manipuleras. Adatto (2008) menar även på att bilder kan medföra att människor kan 

komma att uppskatta bildernas konstgjorda natur trots att vi är medvetna om att bilden 

kan vara både redigerad och tillgjord.  
 

I vår studie kritiserar flertalet kvinnor Kylie Jenners utseende mest och männen har 

inte några konkreta åsikter om hennes utseende. Männen fokuserade mer på hur hon 

porträtterade sitt företag på sitt Instagramkonto och ansåg att hennes flöde inte hade 
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något djup. Detta kan bottna i att kvinnor skapar en genuskompetens där de kan 

navigera sig genom de satta normer som finns för dem i olika sociala sammanhang. 

De lär sig vilka egenskaper och krav på hens personlighet som finns. Trots att unga 

personer lär sig att prestera utifrån satta normer har de ofta svårt att uppfylla alla 

kriterier som innefattar krav på utseende och bedrifter. Hirdman (1988) menar att 

genuskontraktet innehåller konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska bete 

sig i samhället samt hur de ska bete sig mot varandra. Hirdman (1988) beskriver det 

utifrån flertalet nivåer som handlar om vilka kläder kvinnor ska ha på sig, vilka ord 

kvinnor skall använda eller hur långt håret skall vara. Dessa kontrakt ärvs och förs 

vidare genom generationer, från mamma till dotter och från pappa till son.  
 

I våra sex fokusgrupper var det ett fåtal som följde Kylie Jenner på Instagram. Trots 

hennes stora följarskara på 104 miljoner är det ingen av våra informanter som anser 

att hon är en opinionsledare utifrån det begrepp som Balnaves m.fl. (2009) etablerat. 

Balnaves m.fl. (2009) menar att det inte är någon som kan bestämma vem som är 

opinionsledare utan det bestäms av publiken. På plattformen Instagram kan till 

exempel en opinionsledare vara en person med stor följarskara. Trots Kylie Jenners 

stora följarskara menar våra informanter att hon inte har något inflytande i deras liv. 

På så vis är hon ingen opinionsledare i deras liv samtidigt som flertalet har en bild av 

hur hon är som person och vad hon har för yrke vilket gör att de ändå har en vetskap 

om vem hon är. Detta innebär att de har ett förhållningssätt till henne men att den 

påverkan som rollen som influencer bär med sig är negativ. Detta kan peka på att hon, 

trots att informanterna inte anser det, har en inverkan på deras liv på så sätt att de har 

vetskap om vem hon är och i flera fall även hennes produkter. Då hon till stor del 

använder sitt Instagramkonto till reklam för sina produkter kan hennes påverkan på de 

andra 104 miljoner följare ändå påverka de som hävdar att hon inte har något som 

helst inflytande. Detta kan kopplas till Edins (2005) studie kring reality-program där 

hon menar att det inte spelar någon roll ifall du har sett ett visst program eller inte. Så 

länge ett program skapar en diskussion om antingen handlingen i programmet eller 

personer som är framträdande kan det leda till att personerna i programmet får ökad 

publicitet. Den som inte har sett programmet kan ändå ta del av dess innehåll på 

grund av programmets popularitet. De negativa ord som används när flera av våra 

informanter beskriver Kylie Jenner kan grunda sig i hennes medverkan i reality-

programmet Keeping up with the Kardashians där hon deltagit sedan 2007. Genom 
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detta program och de diskussioner som detta program kan ha skapat är det möjligt att 

Kylie Jenner tidigt fått en negativ stämpel. En publik kan anse att de känner 

personerna som deltar i reality-program och har därför ofta åsikter om personerna 

som deltar. Eftersom Kylie Jenner deltagit i Keeping up with the Kardashians sedan 

10-års ålder kan därför informanterna tidigt ha fått en bild av hur hon är som person. 

Detta kan då i sin tur betyda att den bild som informanterna skapat sig av en 10-årig 

Kylie Jenner kan ha hängt med under dessa 10 år som serien varit aktiv. Flera av våra 

informanter i denna studie var osäkra på vem av systrarna som var Kylie Jenner och 

blandade ofta ihop henne med hennes andra systrar. Precis som Edin (2005) nämner 

utgår ofta reality-program från att skapa diskussion och sälja reklam. Därför kan detta 

ha applicerats på Keeping up with the Kardashians som nått ut med försäljningen och 

diskussionen men konsekvensen av det kan då ha blivit att seriens karaktärer har 

klumpats ihop och lett till att publiken inte har valt att ta emot dessa personer separat.  

7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  
För att tydliggöra vad som berörts hittills summeras utgångspunkterna i analysen med 

koppling till studiens frågeställningar. Därefter följer en vidare diskussion över 

problemområdet och några tankar om fortsatt forskning kring ämnet.  

7.1. Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur Kylie Jenner tas emot på sitt 

Instagramkonto i jämförelse med hur hon framställer sig själv. Resultatet av denna 

studie visar att Kylie Jenner tas emot på ett negativt sätt på sitt Instagramkonto utifrån 

de informanter som deltagit i denna studie. Flertalet informanter menar att hon 

porträtterar en skev bild av hur det är att vara kvinna samt en opersonlig bild av sig 

själv som gör henne oidentifierbar för flera av informanterna.  

 

Utifrån våra fokusgrupper har tre övergripande teman framkommit; Instagram som 

socialt medium, influencers påverkan på Instagram och Kylie Jenner på Instagram. 

Inom dessa teman presenterades en rad diskussionsämnen som våra informanter ansåg 

vara intressanta och relaterbara gentemot ämnet däribland “Att hitta ett sammanhang” 

och “Informanternas bild av hur Kylie Jenner porträtterar sig på Instagram”. Inom 

dessa teman diskuterades en rad ämnen som till exempel att Kylie Jenner endast är 
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känd genom sitt familjenamn och att hon porträtterar sig själv på ett sexigt sätt. Enligt 

flertalet informanter porträtterar artisten och skådespelaren Selena Gomez sig själv 

mer som en vän på sitt Instagramkonto än som en förmögen stjärna vilket även 

appliceras på Cristiano Ronaldo som av våra informanter anser vara framgångsrik 

utan att skryta om det.  
 

Informanternas inställning gentemot influencers var negativ vilket var genomgående i 

alla fokusgrupper. Få personer hade en positiv bild av yrket, om de ens såg det som 

ett yrke. Detta var speciellt tydligt i diskussionen som rörde Kylie Jenner då flertalet 

ansåg att hon inte jobbade med något, vilken kan appliceras på den fördomsbild som 

flertalet influencers hade om yrket.  

 

7.2 Diskussion 

Att vara en känd person på sociala medier medför ansvar. Ansvar gentemot sina 

följare att upprätthålla intressanta uppdateringar för dem att ta del av och ansvar 

gentemot eventuella sponsorer som vill använda kontot för att visa upp produkter. När 

vi utifrån denna studie har tittat närmare på hur en känd person, i form av Kylie 

Jenner, tas emot av publiken är det tydligt att bilden av en influencer som använder 

sig av sociala medier är negativ. Att upprätthålla balansen mellan att vara en förebild 

som ens följare kan se upp och relatera till samtidigt som de som använder sin 

plattform för reklam skall komma fram på ett framgångsrikt sätt. Kylie Jenners 

användning av hennes personliga Instagramkonto och att hon inte enbart använde 

företagets officiella konto @kyliecosmetics var svårt för våra informanter att 

analysera. De ansåg att hon hade för mycket reklam på sitt personliga konto medan 

den personliga delen av henne försvann i den reklam som hon lade ut för sina 

produkter. Att Kylie Jenner väljer att blanda sina bilder som ses som mer personliga i 

form av till exempel selfies och bilder på vänner med bilder på nya produkter från 

Kylie Cosmetics var något som sågs som negativt utifrån informanternas svar. De 

ansåg att de inte kunde identifiera sig med hennes lyxiga livsstil som hon visade upp 

på bild genom till exempel en dyr bil.  
 

Vi valde tidigt att ha med två andra stora kända personer på Instagram, i form av 

Selena Gomez och Cristiano Ronaldo, för att våra informanter skulle ha något att 

jämföra Kylie Jenner med. Selena Gomez och Cristiano Ronaldo är den kvinna samt 
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man med flest följare på Instagram samt för att de har tydliga yrken som 

sångerska/skådespelare och fotbollsspelare. Våra informanter ansåg att Selena Gomez 

och Cristiano Ronaldo inte porträtterade och framhävde sina liv som lyxiga utan 

informanterna ansåg snarare att dessa två personer lika gärna kunde ha varit deras 

vänner. Detta trots att nästintill alla informanter hade en klar bild av vilka Selena 

Gomez och Cristiano Ronaldo var och vilka framgångar de nått genom sin karriär. 

Trots att Selena Gomez och Cristiano Ronaldo tjänat mycket pengar på sina karriärer 

är detta ingenting som informanterna ansåg vara en viktig del i fokusgruppernas 

diskussioner. De valde snarare att fokusera på Selena Gomezs och Cristiano Ronaldos 

framgångsrika karriärer vilket var den totala motsatsen när en jämför med 

diskussionen kring Kylie Jenner och hennes framgångar. Få personer nämnde att hon 

hade ett framgångsrikt sminkmärke. Få informanter var medvetna om att hon var den 

yngsta personen under förra året som tog sig in på den globala affärstidningen Forbes 

lista över de 100 mest välbetalda kändisarna i världen. De var heller inte medvetna 

om att Kylie Jenner var med på Forbes “30 under 30”-lista över influerande och 

framgångsrika personer i detaljhandel och e-handel. Om det fanns informanter som 

var medvetna om detta var det ingenting som de valde att ta upp som en 

diskussionspunkt. Bilden av Kylie Jenner kan därför ses som något onyanserad utifrån 

informanternas svar då de utgår ifrån fördomar som de har gällande kända personer 

som har många följare och ses som influencers.  
 

En bidragande orsak till varför Kylie Jenner endast tas emot som en känd person på 

Instagram och inte som en influencer eller affärskvinna kan bottna i att hennes karriär 

startade i realityserien Keeping up with the Kardashians. Den serien var startskottet 

för familjen Kardashians karriärer och som resultatet av informanternas svar pekar på 

har serien påverkat bilden av Kylie Jenner negativt. Det är endast ett fåtal informanter 

som är medvetna om att hon har ett framgångsrikt kosmetikföretag som under de 

första 18 månaderna sålde produkter för mer än 420 miljoner amerikanska dollar. 

Flertalet informanter valde att fokusera på Kylie Jenners medverkan i realityserien 

men även Kylie Jenners halvsyster Kim Kardashians hemmagjorda porrfilm som 

släpptes 2007. Att Kylie Jenner inte blir tagen på allvar för hennes arbete med Kylie 

Cosmetics kan bottna i att hon är en kvinna som byggt ett företag som säljer produkter 

som riktar sig till kvinnor. Trots att Selena Gomez och Cristiano Ronaldo har byggt 

sina karriärer på yrken som är välkända och fortfarande könsstereotypiska idag är det 
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ingenting som informanterna reflekterade över. Fotboll ses fortfarande som en typisk 

manlig sport medan yrket artist är mer könsneutralt. Varken Selena Gomez eller 

Cristiano Ronaldo hade kända familjenamn från början utan fick arbeta sig upp till 

toppen. Detta uppskattades av våra informanter som endast ställde sig neutrala 

gentemot Selena Gomez och Cristiano Ronaldo. Anledningen till informanternas 

negativa bild av Kylie Jenner kan bottna i deras kulturella arv, vårt resultat hade 

kunnat se annorlunda ut med till exempel en amerikansk fokusgrupp. De skulle kunna 

ha helt andra åsikter gällande amerikanska influencers då de har en närmare koppling 

till dem. Om vi skulle ha baserat denna studie på svenska influencers hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut då våra svenska informanter har en annan relation till dem.    
 

Med informanternas svar som grund kan vi utgå ifrån att publiken i form av våra 

informanter anser att Kylie Jenner som affärskvinna inte tydlig nog i sin roll som 

grundare av ett miljonföretag. De negativa ordalagen som riktas mot Kylie Jenners 

roll som influencer och affärskvinna kan resultera i att andra kvinnor som vill satsa på 

samma karriär kan få det svårt. Det är viktigt att ha i åtanke att Kylie Jenner hade ett 

stort kapital sedan starten då hon vuxit upp i en framgångsrik familj men utifrån ett 

genusperspektiv kan det finnas mönster som pekar på att kvinnor som vill satsa på 

företagsamhet som till stor del riktar sig till kvinnor kan få det svårt. Att vara en 

kvinna som äger ett kosmetikföretag som riktar sig till kvinnor medför vissa 

konsekvenser som visar sig tydligt i denna studie där informanterna, under flertalet 

tillfällen, menar att Kylie Jenner är fejk som lägger upp bilder där hon bär smink samt 

har tjänat pengar på att sälja smink. Det är tydligt att studiens informanter kräver mer 

seriösa ämnen, så som psykisk ohälsa, i de Instagramkonton som de följer eller i alla 

fall någon att identifiera sig med. Kylie Jenner har ett utseende som informanterna 

anser att hon framställer som sexigt och hon blir identifierad med hennes utseende 

flertalet gånger under fokusgrupperna. Utifrån Yvonne Hirdmans (1988) 

genuskontrakt finns det konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig 

i samhället samt hur de ska bete sig mot varandra vilket gäller till exempel vilka 

kläder de ska ha på sig. Det kan finnas en idé att utgå ifrån att trots att Kylie Jenners 

val av smink och klädsel kan uppfattas normativt så anser informanterna att hon är 

fejk då hon upprätthåller de sociala normerna om hur en skall vara som kvinna. Precis 

som Yvonne Hirdman (1988) säger ärver vi våra föräldrars åsikter och tankar om vad 

som är rätt och fel och detta kan även komma att bestämma vad vi anser vara normalt 
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och vad som är fejk. Det var endast de kvinnliga informanterna som hade åsikter 

kring Kylie Jenners utseende och det kan bero på att det finns en bild om hur kvinnor 

ska se ut för att anses vara kvinnliga. Utifrån Yvonne Hirdmans (1998) resonemang 

så innebär det att vi kan ärva våra förutfattade meningar och ideal från våra mammor 

vilket då kan resultera i att kvinnor har mer åsikter om andra kvinnor än vad män har.  
 

I denna studie framkommer det att informanterna anser det vara viktigt att en ska visa 

upp en verklig bild av vem en är på sina sociala medier. Informanterna i 

fokusgrupperna menar att Kylie är opersonlig trots att flertalet har väldigt mycket 

åsikter om henne. Dessa förutfattade meningar förankras i att de anser att hon inte 

visar upp en annan sida av sig på hennes sociala medier än den glamorösa utsidan. 

Informanterna har därför svårt att ta Kylie Jenners Instagramkonto på allvar då de 

anser att hon inte visar upp en verklig bild av sig själv samtidigt som de anser att 

Selena Gomez och Cristiano Ronaldo lägger upp en sann bild av sig själv på sina 

sociala medier. Trots att Kylie Jenner, Selena Gomez och Cristiano Ronaldo lägger 

upp bilder som är fotograferade av andra är det Kylie Jenner som får kritik för att hon 

är fejk. Samtliga publicerar foton som är tydligt inriktade på deras profession men 

medan Selena Gomez och Cristiano Ronaldo ses som naturliga anses Kylie Jenner 

och bilderna på hennes smink vara ett tecken på att hon är fejk. Detta kan tyda på att 

informanterna har en tydlig bild av vad som är en fejkad porträttering av en själv och 

vad som är en verklighet. 

7.3 Vidare forskning 

Under arbetsprocessen av denna studie har flertalet förslag på vidare forskning och 

andra undersökningsområden uppkommit. Med tanke på att influencers är ett så pass 

nytt uttryck kan det göras liknande forskning på hur publiken ser på detta yrke. Ett 

förslag är att göra en kvalitativ studie av svenska influencers och hur de påverkar 

publiken här i Sverige för att kunna studera personer som är närmare publiken i 

Sverige. Om publiken har samma nationella bakgrund kan en se likheter samt 

skillnader ifall utgångspunkterna samt resultatet blir annorlunda om publiken är mer 

nära de svenska influencers som undersöks. Detta kan vara en bidragande faktor till 

ett annorlunda resultat. Vid flera tillfällen har våra informanter kopplat åsikter till 

svenska influencers vilket gör att det vore intressant att studera deras bild av dessa 

mer djupgående. 
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Det vore även intressant att studera kända klädmärken och deras val av att använda 

kända personer i deras kampanjer för att nå ut till fler personer. Detta skulle kunna 

vara ett relevant bidrag till forskningen kring influencers och kända personers 

påverkan på publiken genom att titta på om publiken blir influerade och mer 

köpkraftiga av att se sin favoritartist göra reklam för ett visst märke.  
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Bilaga 1: Instagramföljare 5/2-2018  
1. Selena Gomez (133 miljoner) 

2. Cristiano Ronaldo (120 miljoner) 

3. Ariana Grande (117 miljoner) 

4. Beyoncé (111 miljoner) 

5. Kim Kardashian West (107 miljoner) 

6. Taylor Swift (106 miljoner) 

7. Kylie Jenner (104 miljoner) 

8. Dwayne Johnson (99,8 miljoner) 

9. Justin Bieber (96,6 miljoner) 

10. Kendall Jenner (87 miljoner) 
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Bilaga 2: Modeföretag med flest Instagramföljare 5/2-18  

1. Nike (1964) - 75,9 miljoner 

2. Victoria’s Secret (1977) - 58,6 miljoner 

3. Nike Football (2009) - 31,2 miljoner 

4. Chanel (1910) - 26,1 miljoner 

5. Adidas (1948) - 24,4 miljoner 

6. H&M (1947) - 24,3 miljoner 

7. Zara (1975) - 24,2 miljoner 

8. Louis Vuitton (1854) - 21,1 miljoner 

9. Gucci (1921) - 20,9 miljoner 

10. Dior (1945) - 18,3 miljoner 

11. Adidas (1949) - 18,2 miljoner 

12. Dolce & Gabbana (1985) - 15,8 miljoner 

13. Kylie Cosmetics (2016) - 15,3 miljoner 

14. Forever 21 (1984) - 14,2 miljoner 

15. Prada (1913) - 14,1 miljoner  
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Bilaga 3: Frågeguide 

• Hur gammal är du?  

• Var bor du?  

• Hur länge har du haft Instagram? (ålder när du började och årtal)? 

• Hur ofta använder du Instagram? (hur ofta är du inne vs publicerar du bilder?)  

• Hur många följer du och hur många följare har du?  

• Varför använder du Instagram? 
  

• Vad är en influencer för dig? 

• Varför tycker du att dessa personer är influencers och vad de påverkar? 

• Hur skulle ni beskriva er inställning gentemot influencers? 

• Hur påverkas ni av influencers? 

• Vilka influencers följer ni? 

• Varför följer ni just dem? Följer man influencers för att andra gör det? 
 

• Vad är er uppfattning av Kylie Jenner? 

• Vad jobbar hon med?  

• Varför är hon känd? 

• Varför tror ni att hon använder sociala medier? 

• Hur anser ni att Kylie Jenner porträtterar sig själv på genom sina bilder på 

Instagram? 

• Hur skulle ni beskriva er inställning gentemot Kylie? Positiv/negativ? 
 

• Varför tror ni att Selena Gomez använder sociala medier? 

• Varför tror ni att Ronaldo använder sociala medier? 

• Vad uppfattar ni att det finns för skillnader och likheter mellan deras 

användning av Instagram?  
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Bilaga 4: Kylie Jenners nio senaste uppdateringar på Instagram 
(31 januari 2018) 
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Bilaga 5: Selena Gomez nio senaste uppdateringar på Instagram 
(31 januari 2018) 
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Bilaga 6: Cristiano Ronaldos nio senaste uppdateringar på 
Instagram (31 januari 2018) 

 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


