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Sammanfattning 

 

Influencer marketing, marknadsföringsmetoden som många företag använder sig av i sociala 

medier och som under de senaste åren blivit en allt mer förekommande metod. Företag låter 

inflytelserika personer, så kallade influencers, sprida företagets budskap om en produkt eller 

ett varumärke i ett marknadsföringssyfte i deras sociala kanaler. Denna studie har som syfte 

att öka förståelsen för vad några utvalda följare av influencers anser om fenomenet influencer 

och deras sponsrade inlägg på det sociala mediet Instagram. För att uppnå syftet utgår studien 

från två konkreta frågeställningar; Hur resonerar de intervjuade följarna kring fenomenet 

influencers, med fokus på Instagram? Hur resonerar de intervjuade följarna kring influencers 

sponsrade inlägg på Instagram? 

Data från två stycken kvalitativa semistrukturerade fokusgruppsintervjuer har 

analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod. De teorier som ingår i studien är baserade 

på resultatet av det insamlade materialet, tvåstegshypotesen och opinionsledare, vidare utgår 

studien från funna begrepp i det insamlade materialet, autenticitet, intimitet, influencer 

marketing och fenomenet reklamtrötthet. 

Denna studies resultat visar att influencer marketing bygger på relationen mellan 

influencers och deras följare. Relationen skapar en autentisk samhörighet som leder till att 

följarna accepterar influencers sponsrade inlägg som de har ett tycke för. Autenticitet ses som 

ett kriterium för att en influencers sponsrade inlägg ska uppfattas som trovärdiga. Enligt 

studiens resultat har följarna krav på hur influencers bör agera, de ska vara personliga men 

även agera professionellt som ett varumärke i frågan om kritiken som de får på sociala 

medier. Resultatet i studien visar en medvetenhet hos följarna kring fenomenet influencer och 

en intressant aspekt att undersöka vidare skulle vara att genomföra samma undersökning med 

digital natives resonemang kring influencers och sponsrade inlägg med tanke på att de växt 

upp i ett samhälle där internet och sociala medier alltid varit en väsentlig del av samhället 

(Sarkar et al., 2017). 

 
 

Nyckelord: Instagram, Influencer marketing, influencer, sponsrade inlägg, följare. 
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Begreppsförklaring 

 

Instagram- Instagram är ett socialt medie i form av en mobilapplikation som skapades med syfte för 

bilddelning. På Instagram kan användare dela bilder eller videoklipp med andra användare på 

Instagram (Instagram FAQ, 2017). 

 

Användare - En användare på Instagram är någon som har ett registrerat konto på Instagram. En 

användare kan välja att följa andra användare på Instagram (Instagram, 2017). 

 

Instagraminlägg - Ett instagraminlägg är en bild eller ett videoklipp som publiceras av en användare 

på Instagram. Andra användare kan likea, kommentera eller dela ett inlägg (Instagram FAQ, 2017). 

 

Like - På Instagram kan användare likea ett inlägg. Det gör man genom att klicka på ett hjärta som 

finns nedanför inlägget eller genom att dubbelklicka på inlägget (Leigert, 2014). 

 

Instagramflöde - På Instagram har alla användare ett personligt flöde av inlägg som syns på startsidan 

i applikationen. Inläggen varierar beroende på vilka användare man valt att följa. De bilder som syns i 

det egna flödet är instagraminlägg från de användare som man följer och dessa visas i ett rullande 

flöde (Leigert, 2014). 

 

Följare - De flesta användare på Instagram har ett antal följare. Följare är personer som har valt att 

följa en annan användare och som därmed tar del av de inlägg som användarna man följer publicerar 

på Instagram (Leigert, 2014). 

 

Hashtag - Hashtags sorterar inlägg på Instagram. Genom att göra en hashtag med symbolen ’#’ och 

skriva ett ord eller en kortare mening efter symbolen, organiserar Instagram inlägget i ett gemensamt 

flöde där endast inlägg med den hashtaggen finns (Miles, 2014). 

 

Sponsring - Sponsring innebär att ’två parter ingår ett samarbete där båda parter får något i utbyte’. I 

detta fall handlar det om sponsring på Instagram, där företag använder sig av sponsring gentemot 

influencers, som metod för att marknadsföra produkter (forening.se). 

 

Sponsrat inlägg - Ett inlägg på Instagram kan vara sponsrat, oftast av ett företag. Företag har möjlighet 

att marknadsföra sig på Instagram och användaren/influencern som marknadsför företaget eller 

produkten får något annat i utbyte (kanban.se). 
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Influencer – En influencer på Instagram, är en person som har ett större antal följare. En influencer har 

genom expertis, popularitet eller kändisskap byggt upp en följarskara som de har en påverkningskraft 

på. Influencers används inom marknadsföring för att rekommendera och sälja produkter eller tjänster 

till sina följare (marketing-schools.org). 

 

Länka - På Instagram har man möjlighet att länka ett inlägg eller sitt konto till andra sociala nätverk. 

Genom funktionen kan man få mer spridning på ett instagraminlägg (Instagram, 2017). 
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1.0 Inledning 

Det finns ingen tvekan om att sociala medier blivit en stor del av vår digitala värld. När vi 

använder sociala medier är vi både konsumenter och producenter av information. Sociala 

medier har gett oss många nya möjligheter, vi kan nå ut till ett stort antal människor och ta del 

av en oändlig mängd information (Sammis et al., 2016). Användningen av sociala medier och 

nätverk fortsätter att öka (Internetstiftelsen, 2017). Enligt en undersökning av 

Internetstiftelsen (2017) är det 81 procent av Sveriges befolkning som besöker sociala 

nätverksplatser, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan 2016. 

Ett av de största sociala medierna idag är Instagram som används dagligen av en 

tredjedel av alla internetanvändare (Internetstiftelsen, 2017). Det är en större del kvinnor, 62 

procent, som använder Instagram, i jämförelse med män där 45 procent använder det sociala 

mediet. Skillnaden i användningen mellan könen är genomgående i alla åldersgrupper (ibid). 

91,9 procent av alla influencers på sociala medier ser Instagram som sin mest framgångsrika 

kommunikationskanal (Strandberg, 2017), vilket gör att just Instagram är särskilt intressant att 

analysera. En influencer är en person som har ett stort antal följare och som påverkar sina 

följare genom att marknadsföra produkter eller tjänster genom sponsrade inlägg (Simply 

Measured, 2015). 

Det sociala mediet Instagram har skapat fler digitala marknadsföringsmöjligheter och 

används mer och mer som en marknadsföringskanal där både personer och företag kan 

marknadsföra produkter och tjänster för att nå ut till rätt målgrupp (Instagram, 2017). 

Marknadsföringsmetoden som utförs på sociala medier med hjälp av en influencer kallas 

Influencer marketing, vilket är en relativt ny metod som har utvecklats under det senaste året 

till att bli en av de största marknadsföringsmetoderna på sociala medier (Strandberg, 2017). 

Metoden går ut på att influencers, som är inflytelserika på sociala medier, marknadsför 

produkter och tjänster genom att publicera sponsrade inlägg i deras sociala kanaler. 

Dagens Media har intervjuat en av Sveriges största influencer, Sandra Beijer (Törner, 

2017). Beijer uttrycker att företag och annonsörer på senare tid förstått att influencers har en 

stor makt över konsumenterna och att hon är noga med att välja vilka företag hon samarbetar 

med. Beijer menar att det som marknadsförs i hennes sociala kanaler måste tillföra något till 

läsarna och vara relevant för målgruppen och att detta är viktigt med tanke på att influencers 

ofta får kritik när de publicerar sponsrade inlägg som inte ses som genuina. Beijer anser att 

influencers måste ta till sig kritiken från följarna, men läsarna måste även förstå att influencer 

är ett yrke och att de behöver arbeta med sponsrade inlägg (Beijer, 2017). Detta ger anledning 
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till att studera problemformuleringen i studien, att ta reda på hur en del av målgruppen, 

utvalda följare av influencers, resonerar kring fenomenet influencers och sponsrade inlägg 

från ett följarperspektiv. Det är även av intresse att undersöka sponsrade inlägg på Instagram 

för att Instagram är ett forum där influencers skapar en nära kontakt med sina följare, genom 

att de publicerar bilder och videos i deras kanal (Abidin & Thompson, 2012). 

Trots att sponsrade inlägg blivit populärt på sociala medier har det inte gjorts så 

många studier kring ämnet (De Veirman et al., 2017). Ännu mindre forskning har gjorts i att 

granska effekterna av sponsrade inlägg. En tidigare studie har undersökt effekten av ‘ärliga 

åsikter’ och avslöjande kring sponsrade inlägg och hur skepticism spelar roll för 

konsumenterna i sponsrade inlägg (ibid). Därmed finns en forskningslucka i att undersöka hur 

influencers följare resonerar kring influencers och deras sponsrade inlägg på Instagram. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad utvalda följare anser om fenomenet influencer 

och influencers sätt att marknadsföra produkter och tjänster genom sponsrade inlägg på 

Instagram. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet utgår studien från två frågeställningar som konkret behandlar 

uppsatsområdet: 

• Hur resonerar de intervjuade följarna kring fenomenet influencers, med fokus på 

Instagram? 

• Hur resonerar de intervjuade följarna kring influencers sponsrade inlägg på Instagram? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Framtagning av material kommer att göras med hjälp av två kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer i två olika fokusgrupper. De sex personerna som har valts ut till intervjuerna och 

som därmed kommer att ingå i studien är valda utifrån ett typurval, detta kommer vi tillbaka 

till i avsnittet metod och material. 

I denna studie har det gjorts en avgränsning genom att endast undersöka influencers 

sponsrade inlägg på Instagram. Detta eftersom att i denna typ av studie blir ett för brett 

område att undersöka flera sociala plattformar som influencers publicerar sponsrade inlägg 
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på. Genom att endast undersöka sponsrade inlägg på Instagram blir studien nischad och fokus 

ligger på att få ut så mycket information som möjligt när ett smalare område undersöks. 

 

(Internetstiftelsen, 2017). 

 

Enligt tabellen befinner sig den största andelen som använder Instagram i de yngsta 

åldersgrupperna, mellan 12-15 år, där 86 procent använder Instagram och 70 procent av dem 

gör det dagligen. Enligt undersökningen sjunker användningen med en stigande ålder och det 

finns ett tydligt samband mellan ålder och användning av Instagram (Internetstiftelsen, 2017). 

I studien kommer det att intervjuas sex personer i åldrarna 23-26 år med anledning till att de 

befinner sig i en av de åldersgrupperna som använder Instagram mest frekvent. Enligt tabellen 

är åldersgruppen 12–15 år mest aktiva på Instagram. Anledningen till att studiens deltagare 

begränsats till personer i åldrarna 23–26 är för att studiens innehåll bygger på att deltagarna är 

myndiga och kan resonera gällande påverkan av deras beteende i sponsrade inlägg, detta för 

att man måste vara minst 18 år för att kunna genomföra köp online, vilket många sponsrade 

inlägg syftar till. Anledningen till att vi valt att begränsa studien till att endast intervjua sex 

personer är på grund av tidsbegränsningen för studien. 

 

1.4 Disposition 

Inledning 

Studien inleds med en introduktion till uppsatsämnet, här förklaras forskningsområdet och 

varför det är intressant att undersöka. Därefter beskrivs syftet till studien, vilket är att 
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undersöka vad de utvalda följarna anser om fenomenet influencers och deras sponsrade inlägg 

på Instagram. Sedan presenteras frågeställningarna som studien bygger på. I detta avsnitt 

presenteras även det material som används i studien och studiens avgränsning. 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien som handlar om sociala medier, Instagram och 

fenomenet influencers, detta för att få en förståelse för vad begreppen som ska studeras 

innebär. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring influencers, sponsrade inlägg och 

influencer marketing. För att förstå innebörden av sponsrade inlägg och vad effekten kan bli 

av dessa presenteras tidigare forskning kring ämnet. 

 

Teoretisk ram 

I avsnittet teoretisk ram beskrivs studiens valda teorier, tvåstegshypotesen tillsammans med 

opinionsledare och influencer marketing som strategi. Här redogörs begreppen intimitet, 

autencitet och reklamtrötthet som kommer att analyseras i studien. Dessa begrepp är några av 

de teman som är funna från det insamlade materialet. 

 

Metod och material 

Här beskrivs den metod och det material som används i studien. Metoden som, enligt oss, är 

mest relevant till studiens syfte är kvalitativa semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. I 

detta avsnitt presenteras även studiens urval som är ett typurval. Därefter presenteras val av 

analysmetod, tematisk analys. Sedan förklaras begreppet transkribering som används för att 

sammanställa intervjuerna. I detta avsnitt förklaras även reliabilitet och validitet. 

 

Resultatredovisning 

I avsnittet redogörs resultatet av de semistrukturerade intervjuerna i fokusgrupperna. 

Resultatet analyseras med teorierna som redogörs i avsnittet teoretisk ram och kopplas ihop 

med de funna teman från materialet, dessa teman är medvetenhet, autenticitet, inspiration, 

intimitet, reklamtrötthet, guilty pleasure, makt och ansvar, moralpanik och kritik. En kort 

introduktion görs även till de utvalda intervjupersonerna för att få en bild av dem. 
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Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och tolkas studiens resultat för att sedan förklara studiens slutsatser. 

Resultatet av studien genererar i en bred förståelse för hur de utvalda följarna resonerar kring 

fenomenet influencer och sponsrade inlägg på Instagram utifrån ett följarperspektiv. 

 

Begränsningar och förslag till vidare forskning 

I slutet av studien diskuteras begränsningar som finns i studien, bland annat valet av att endast 

granska sex personers resonemang kring forskningsämnet, vilket begränsar 

genreraliseringsmöjligheten av studiens resultat. I detta avsnitt diskuteras även förslag på 

vidare forskning kring influencers och sponsrade inlägg. Ett av förslagen är att studera vidare 

hur influencers resonerar kring ämnet för att få ett annat perspektiv. 
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2.0 Bakgrund 

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som plattformar som ständigt är tillgängliga och som är 

bestående av människor (Leigert, 2013). Dessa medier kan ses som mötesplatser där individer 

leder och bygger upp nätverk mellan varandra. Kommunikationen som sker via sociala 

medier handlar i många fall om att sprida en dialog många till många, till skillnad från 

traditionell kommunikation som bygger på envägskommunikation (ibid). Innehållet på sociala 

medier är användarbaserat. Sociala medier är byggstenen för att knyta kontakter, delta i 

konversationer, ständigt vara uppdaterad med information men även sprida information 

vidare, samt att skapa intressant innehåll (ibid). 

Enligt en studie som gjorts av Steers, Wickman & Acitelli (2014) kopplar man ihop 

det sociala mediet Facebook och det psykologiska fenomenet Social jämförelse. Tidigare har 

sociala nätverk kopplats till flera psykiska konsekvenser såsom depression och låg 

självkänsla. I studien har man undersökt människors Facebook-användning och hur sannolikt 

deltagarna skulle göra sociala jämförelser med sitt egna- och andras liv som de tar del av på 

sociala medier (ibid). Det undersöks även hur ofta de upplever depressiva symtom kopplat till 

Facebook användandet och vad människor upplevde att de kände genom att titta på andra 

människors inlägg på Facebook. Studiens resultat visade att personer som använder Facebook 

mer har en tendens till att få depressiva symtom. Enligt studien tyder detta på att deprimerade 

känslor och att jämföra sig med andra på sociala medier går att koppla ihop. Enligt resultatet i 

studien är det lätt att få en osann bild av andras liv på, i detta fall, Facebook, vilket kan skapa 

en känsla av att man inte kan nå upp till det livet och kan leda till depressiva symptom (ibid). 

Detta är intressant för denna studie eftersom Facebook och Instagram liknar varandra på 

många sätt i utformningen och medierna är bland de plattformarna som används mest 

(Internetstiftelsen, 2017). 

 

2.2 Marknadsföring på Instagram 

Instagram är en applikation som skapades 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger, med 

syftet att framföra en form av bilddelning, där det till en början gick ut på att redigera bilder 

(Instagram, 2017). I dag används Instagram även som ett socialt nätverk och är en populär 

social plattform för alla målgrupper där man har möjligheten att publicera bilder, videoklipp 

och dela med sig av sitt liv (ibid). 
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Sociala medier har förändrat de kommersiella förutsättningar som finns i 

medielandskapet. Funktioner där man kan publicera gratis inlägg och möjligheten till att dela 

inlägg har resulterat i att det är svårt att ta betalt för innehåll och tjänster på sociala medier 

(Dijck, 2013). Dessa möjligheter gör att kommersiella aktörer måste hitta nya sätt att skapa 

inkomster från. Genom att de hittar användare som producerar passande innehåll som går att 

basera deras affärsverksamhet på, kan de använda dessa som en grund till sin marknadsföring. 

Något som är viktigt i sociala medier är att skapa aktivitet för att attrahera fler användare och 

för att tilltala företag som vill marknadsföra sig och sina produkter. Innehåll på sociala medier 

ger upphov till reaktioner från följarna i form av gillanden och delanden (Cohen, 2011). Dessa 

reaktioner skapar känslor som kan generera i att trafiken ökar och att inläggen intresserar fler 

följare, vilket i sin tur kan resultera i positiva resultat för reklamintäkterna (ibid). 

Det kan vara ett hinder att marknadsföra på sociala medier då det många gånger inte 

tas emot på ett önskvärt sätt. En konsekvens av marknadsföringen på sociala medier är 

reklamtrötthet. Eftersom reklam blivit allt svårare att välja bort och många människor anser 

att blockerande reklam är ett irritationsmoment resulterar det i att ett reklamundvikande 

skapas (Leigert, 2013). 

Det finns dock flera positiva aspekter med att marknadsföra produkter och tjänster på 

Instagram. Enligt Instagrams Sverigechef, Sam Rihani, är de svenska användarna av 

Instagram väldigt aktiva vilket innebär att det finns möjligheter för annonsörer att nå ut till 

många människor snabbt (Lundin, 2015). Rihani menar att på ett socialt medie som till 

exempel Facebook finns det ett mer personligt utrymme där man delar inlägg med vänner och 

familj, medan Instagram är en plats för användarna att inspireras och vara kreativa på, där 

även annonsörer kan nå ut till användarna (ibid). 

På Instagram är det möjligt att använda sig av riktad marknadsföring med hjälp av 

Instagrams funktioner. Det är även möjligt att använda funktionen där man kan länka till 

andra konton och användare på Instagram samt länka inlägg till ett annat socialt nätverk 

(Business Instagram, 2017). Ett annat hjälpmedel som finns på Instagram är att man kan 

använda sig av hashtags som innebär att när man skriver en hashtag i ett inlägg organiserar 

Instagram inlägget i ett gemensamt flöde där andra inlägg med samma hashtag finns (Miles, 

2014). Med hjälp av dessa funktioner kan marknadsföring på Instagram få stor spridning och 

nå ut till rätt målgrupp (Fransen, 2017). 
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2.3 Influencer 

Sociala medier har gett upphov till en ny generation av personer med betydande inflytande, så 

kallade influencers, dessa har möjlighet att nå ut till en bred publik på sociala medier (Simply 

Measured, 2015). Influencer är ett relativt nytt fenomen som ursprungligen kommer från det 

engelska ordet påverkare (framtid, u.å.). Begreppet influencer används många gånger som ett 

samlingsnamn för olika internetprofiler, så som bloggare, Youtubes och instagrammare. 

Influencers uppgift i arbetssammanhang är att inspirera, motivera och agera som 

opinionsledare. Genom dessa tre utgångspunkter vill influencers genom sitt agerande påverka 

individer med hjälp av att visa upp sitt liv på sociala medier. Syftet med att influencers 

påverkar individer är att få andra personer att handla de varor eller tjänster som de 

marknadsför (Leigert, 2013). 

Att företag väljer influencers som marknadsföringskanal förstås genom att det blir ett 

naturligt tillvägagångssätt att nå ut med sina produkter eller tjänster. Influencers publicerar 

inlägg, videos och dokumenterar händelser på deras sociala plattformar. Respektive influencer 

har sina följare som är deras målgrupp, vilket möjliggör för företag att enklare nå ut till rätt 

personer genom den mest relevanta influencern beroende på produkt eller tjänst. På så sätt 

strävar företag efter att välja influencers utefter vad som ska marknadsföras (framtid, u.å.). 

Till skillnad från ‘vanliga’ kändisar i den traditionella mediebranschen dokumenterar 

influencers livsstilsinflytande bilder från sin vardag, där det är viktigt att följarna kan relatera 

till vardagsbilderna. Det är även vanligt att influencers låter sina följare följa med ‘bakom 

kulissen’ där de får chansen att skapa sig ett intryck av att de är ‘privata för dem privata’ och 

därigenom skapas en intimitet mellan influencers och deras följare (Abidin, 2015). 
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3.0 Tidigare forskning 

 

3.1 Influencer marketing 

Influencer marketing är marknadsföringsmetoden som går ut på att engagera människor som 

är inflytelserika på nätet för att dela och sprida ett varumärke till publiken i form av ett 

sponsrat innehåll (Sammis et al., 2016). Idag använder många företag Instagram för att nå ut 

med sitt varumärke. Företag har alltid använt kändisbeteckningar som ett sätt att öka 

medvetenheten och förbättra uppfattningen av ett varumärke, eftersom människor tenderar att 

lita på kändisar som de beundrar och ibland strävar efter att vara som (ibid). Influencer 

marketing är liknande i konceptet, men det har inlett ett nytt sätt att definiera en ‘kändis’. Idag 

kan människor bygga stora, engagerade publikgrupper på sociala medier, till exempel på en 

blogg eller på Instagram (ibid). 

De mest uppmärksammade Instagraminläggen är bilder av vardagslivet eller en 

eftertraktad livsstil med smart komposition, skicklig fotoredigering och ett tematiskt innehåll 

(Sammis et al., 2016). Fördelarna med att marknadsföra ett varumärke på Instagram är 

många, studier har resulterat i att användare vill ha visuellt innehåll som är ‘lätt att smälta’, 

därav är Instagram populärt. Bilder på när en produkt används på riktigt av en influencer som 

ger produktrekommendationer, skapar trovärdighet och ger en intim känsla när följarna får 

följa med en influencer in i det privata. En av det största fördelarna med influencer marketing 

på Instagram är att publiken på det sociala forumet är bred och lätt att nå ut till (ibid). 

Marknadsförare använder influencers för att maximera spridningen av information kring ett 

varumärke eller en produkt genom deras sociala nätverk (Weimann, 1994). 

En stor utmaning är att identifiera rätt influencer som har en stark inverkan på 

målgruppen och kan påverka dem till att köpa produkten som ska marknadsföras (Pophal, 

2016). Det är viktigt att arbeta med rätt typ av influencer beroende på vad som ska 

marknadsföras och att innehållet i influencers inlägg är relevanta för följarna eftersom de 

annars kan bli trötta på sponsrade inlägg, vilket kan medföra att följarna tappar förtroendet 

(ibid). 

En negativ aspekt som tidigare nämnt i inledningen av denna studie är att influencer 

marketing resulterat i att influencers fått kritik för att publicera för mycket sponsrade inlägg, 

vilket gör att följarna inte alltid anser att influencers är genuina i arbetet med deras sponsrade 

inlägg och saknar äkthet (Sammis et al., 2016). En till nackdel med influencer marketing är att 

marknadsföringen inte är lika kontrollerbar som traditionell marknadsföring. En influencer 
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visar ofta upp en positiv bild av ett varumärke som de samarbetar med, samtidigt som de har 

möjlighet att visa upp och sprida en negativ recension av ett varumärke som de inte är nöjda 

med. Detta skulle inte kunna ske i traditionell marknadsföring eftersom varumärket är med 

och bestämmer i hela marknadsföringsarbetet och på så sätt har företaget mer kontroll över 

marknadsföringen (marketing-schools, u.å.). 

3.1.1 Influencers på Instagram 

Enligt De Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) har studier visat att influencers på 

Instagram är mer användbara i marknadsföringssyfte än traditionell reklam, detta beror 

framförallt på att influencers anses vara mer äkta och trovärdiga än vad traditionell reklam 

anses vara (De Veirman et al., 2017). Detta leder till ett lägre motstånd mot marknadsföringen 

(De Vries et al., 2012). Varumärken satser mer och mer på influencers för att stödja sina 

produkter bland influencers publik på sociala medier. Denna typ av marknadsföring kan 

liknas vid elektroniska Word of Mouth eftersom de sponsrade inläggen oftast är inslagna i 

influencers dagliga berättelser som påverkar inläggen på deras Instagramkonton (Abidin, 

2016). 

Det har gjorts studier som syftar till att ge mer insikter i de egenskaper som gör en 

influencer på Instagram effektiv, utöver deras potentiella räckvidd genom sitt stora sociala 

nätverk (Cha et al., 2010). Resultaten i studien varierar från en tydlig koppling mellan antal 

följare och opinionsledare till att antalet följare bara är en indikation på popularitet snarare än 

reellt inflytande (ibid). 

En studie har gjorts där man studerar hur antalet följare påverkar förhållandet mellan 

en influencer och deras följare (De Veirman et al., 2017). Resultatet av studien visar att 

influencers på Instagram som har många följare är mer användbara än de som har ett mindre 

antal följare, med anledning för att de anses vara mer populära. Enligt studien ökar 

uppfattningen av influencers opinionsledarskap när de har ett större antal följare. Studien 

visar dock att influencers som har flest antal följare inte alltid behöver vara den som har bäst 

relation med sina följare. Därmed är den med flest följare inte alltid den som är lämpligast för 

samarbeten, eftersom en influencer måste ha ett genuint intresse av det som marknadsförs om 

den ska uppfattas som äkta (ibid). 

 

3.2 Sponsrade inlägg 

Influencers sociala medier har blivit ett reklamverktyg där många inlägg är sponsrade av en 

yttre part med syftet i marknadsföring (Hwang & Jeong, 2016). Influencers 
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produktrecensioner kan ha en stor inverkan på konsumenternas köpbeteende för att 

recensionerna ses som äkta och kommer från en konsuments uppfattning (ibid). 

Om ett inlägg är sponsrat av ett varumärke skriver influencers i inlägget att det är 

sponsrat. En del influencers skriver ‘det här är ett sponsrat inlägg’ medan andra använder 

uttryck som ‘alla åsikter är mina egna, även om det här är ett sponsrat inlägg’ (Hwang & 

Jeong, 2016). Det senare uttrycket kan mildra de negativa effekterna av att ett inlägg är 

sponsrat eftersom det kan förmedla ett intryck av att innehållet är ärligt. Innehållet som 

presenteras i sponsrade inlägg behöver dock inte nödvändigtvis vara uppriktigt, trots att 

influencers skriver det (ibid). ‘Ärliga åsikter’ kan göra att följarna tror att inläggen är genuina 

och på så sätt generera positiva konsekvenser för influencers som marknadsföringskanal.  

Enligt Hwang och Jeong (2016) har skepticism en viktig roll i följarnas respons på 

sponsrade inlägg. Konsumenter är mer eller mindre skeptiska till reklam i allmänhet och 

därav är en del konsumenter även skeptiska till influencers sponsrade inlägg. Vissa 

konsumenter kan uppfatta inläggen som informativa och användbara medan andra kan 

betrakta dem som reklam (ibid). Denna skillnad i skepsism kan påverka individens 

uppfattning av sponsrade inlägg. Resultaten av denna studie visar på att det finns ett behov av 

mediekunskap som är relaterad till sponsrade inlägg eftersom influencers kan publicera inlägg 

med ‘uppriktiga åsikter’ som inte är helt ärliga. Denna studie tyder även på att det är viktigt 

att konsumenten har en slags skepticism när de förhåller sig till sponsrade inlägg (ibid). 

Effekterna av sponsrade inlägg kan variera beroende på vilken typ av information 

man får ut av dem. En studie har undersökt effekten av när ett sponsrat inlägg är märkt med 

att det är sponsrat jämfört med när det inte är uttryckt att det är sponsrat (Carr & Hayes, 

2014). Resultatet av studien visar att man ansåg att en influencer var mindre trovärdig när ett 

inlägg inte var uttryckt sponsrat men att det kunde misstänkas, än när en influencer uttryckt 

klart och tydligt att det var ett sponsrat inlägg. Studien visar att, beroende på hur eller om 

influencers uttrycker att ett inlägg är sponsrat eller inte, kan påverka konsumenters svar på ett 

sponsrat inlägg (ibid). Det är viktigt både i ett juridiskt syfte och gentemot influencers följare, 

att det framgår när ett inlägg är sponsrat eftersom influencers trovärdighet ökar när ett 

sponsrat inlägg publiceras på ett korrekt sätt (Edström et al., 2016). Om en influencer inte har 

ett eget intresse av produkten som marknadsförs är det särskilt viktigt att reklamidentifiera 

inlägget för att minska risken för tvivel om trovärdighet hos följarna (Brown & Hayes, 2008). 
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4.0 Teoretisk ram 

 

4.1 Tvåstegshypotesen och opinionsledare 

Teorin tvåstegshypotesen uppkom i samband med ett forskningsprojekt utfört av Paul 

Lazarsfeld, tillsammans med hans medarbetare Erie County (Gripsrud, 2013). Huvudsyftet 

med projektet var att utifrån ett representativt urval av 3000 personer undersöka hur 

människorna valde att rösta i presidentvalet i USA år 1940. Ett område under valets gång som 

man inte hade uppmärksammat var hur individerna kommunicerade med varandra gällande 

inslagen i valkampen. Via tryckta medier och information som sändes ut i radio förmedlade 

opinionsledare denna information vidare till människor som var mindre aktiva i valet (ibid). I 

detta skede insåg man hur människors interaktion samt opinionsledarnas roll hade stor 

betydelse i mediernas påverkan. Ovanstående upptäckt blev startskottet för studien som 

Lazarsfeld skulle realisera år 1945. Lazarsfeld ville granska kvinnors vardagliga beslut när det 

kom till köp av dagligvaror. Resultatet gav svar på huruvida vissa deltagare agerade 

opinionsledare inom olika områden. I denna period fick tvåstegshypotesen sin bekräftelse. 

Man insåg att individerna som agerade opinionsledare var mer inflytelserika i jämförelse med 

medierna (ibid). Opinionsledare är en person som är trovärdig och som mottagaren har någon 

form av bekantskap med (Petersson, 2010). Dessa personer ses ur det yttre perspektivet som 

experter som medlar information från media och organisationer. Opinionsledare omformar 

informationen för att allmänheten lättare ska förstå (Windahl et al., 2009). För att 

tvåstegshypotesen ska verka måste opinionsledare vara inkluderade eftersom att information 

som når ut till allmänheten i tvåstegshypotesen går via opinionsledare. 

Tvåstegshypotesen skapas när påverkan sker i två eller flera steg. Det första steget i 

teorin bygger på att en mindre grupp som är aktiva påverkas, som på ett eller annat sätt är 

inflytelserika. Personerna som tagit del av informationen från en så kallade opinionsledare för 

sedan informationen vidare till en större grupp, alltså steg två i tvåstegshypotesen (Petersson 

& Pettersson, 2000). 
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En studie av Sujin Choi (2014) undersöker hur informationsflödet i sociala medier flyter på 

och hur opinionsledare tar sin roll i informationsflödet samt vilka egenskaper opinionsledare 

har i dessa sammanhang. Enligt Choi (2014) har internet genomträngt flödet av politisk 

information i det vardagliga livet. För att kritiskt granska tvåstegshypotesen väcker detta 

tvivel om tvåstegsmodellen eftersom dagens teknik skapar möjlighet för direkt 

kommunikation mellan sändare och målgrupper utan medling av opinionsledare. Resultatet av 

studien visar att opinionsledare hade ett socialt inflytande genom att deras budskap ofta 

spreds vidare av andra. Deras sociala inflytande gav dem möjlighet att ha en större makt i att 

bilda och informera offentliga åsikter. Enligt studien var opinionsledare inflytelserika men 

sågs inte som innehållsskapare (ibid). 

 

4.2 Intimitet 

Det är vanligt att relationen mellan influencers och deras följare bygger på intimitet, vilket 

inte är något som förekommer i samma utsträckning när ‘traditionella’ kändisar används i 

samband med varumärken och reklam (Abidin & Thompson, 2012). Den intima relationen 

gör att följarna kan relatera till influencers och deras liv som publiceras (ibid). Abidin & 

Thompson (2012) har gjort en studie som identifierat olika strategier som influencers kan 

använda för att skapa intimitet med sina följare. Det handlar till stor del om på vilket sätt 

influencers tilltalar sina följare, ju mer omsorgsfull en influencer verkar, desto mer ökar 

intimiteten. En annan aspekt som ökar intimiteten är att influencers publicerar oredigerade 
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bilder, vilket skapar en känsla av att bilderna är ärliga och tagna direkt ur deras liv och på så 

sätt visar de sig svaga och mänskliga inför sina följare. När influencers visar att deras liv inte 

är perfekt och delar med sig av deras problem och tankar, kan följarna relatera till influencern. 

Den tredje strategin är att blanda innehållet i inläggen mellan ett vardagligt innehåll som 

följarna kan relatera till och ett mer lyxigt innehåll som följarna kan inspireras av (Abidin & 

Thompson, 2012). 

 

4.3 Autenticitet på sociala medier 

Autenticitet kan förklaras som ett socialt utformat fenomen (Vannini & Williams, 2009). Det 

är ett slags läge som individer strävar efter att nå. Autenticitet kan även ses som ett status 

tillstånd för en social kontroll som byggs på egenskaper som individer ser som autentiska. 

Medan utvecklingen går framåt, förändras synen på vad som ses som autentiskt och genuint. 

Enligt Vannini och Williams (2009) skapas autenticitet i den sociala kontexten och är inte 

konstant eftersom olika föremål eller handlingar kan vara autentiska utifrån olika personers 

värderingar. 

Vikten av autenticitet på sociala medier är viktigt enligt en undersökning som gjorts 

av Coccoza (2014). Ett resultat av studien är att det mest framgångsrika sociala medie-livet 

som innehar mest förtroende hos andra människor är Instagramkonton som stämmer överens 

med personens övriga liv, offline. I studien kallas det för en varumärkesteori som grundar sig 

på autenticitet (ibid). 

Dagens konsumenter vill ha äkta innehåll och reklam som visar en korrekt bild av 

hur produkter kan användas i en verklig miljö (Olapic, 2016). Detta har resulterat i att 

marknadsföringen behöver en ny nivå av äkthet och förtroende. Sociala medier såsom 

Instagram, har en stor roll i att skapa mer ärlig reklam (ibid). 

 Autenticitet påverkar konsumenter huruvida de klickar på ett inlägg eller köper en 

produkt som publiceras på sociala medier. Enligt en rapport av Olapic (2016) är det ungefär 

hälften av de svenska respondenterna i deras studie, närmare 52 procent, som svarade att det 

är mer sannolikt att de klickar sig in på en användarbaserad bild, som skapats av en användare 

genom en webbtjänst, snarare än ett foto taget direkt från ett lager av produkter hos ett företag 

(Rågsjö Thorell, 2017). Anledningen till detta är för att de anser att de litar mer på 

användargenererat innehåll och anser även att det innehållet upplevs ärligare (ibid). 
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4.4 Reklamtrötthet 

Reklam är något som cirkulerar överallt oavsett vart man befinner sig idag, på bion, på tv:n, 

på bussen och i mobilen. Detta skapar svårigheter för dagens marknadsförare eftersom att 

reklam ofta inte är uppskattad och många är trötta på reklamen som finns överallt, vilket 

kallas reklamtrötthet (Leigert, 2013). Att avsiktligt välja bort och undvika reklam går under 

benämningen reklamundvikande (ibid). Enligt Leigert (2013) har det gjorts flera studier kring 

fenomenet reklamundvikande och resultatet har bidragit med information som har visat att 

människor överlag är trötta på reklam och vill undvika den (ibid). 

 Enligt Leigert (2013) ses sociala medier som människors privata område och 

används för att ta del av vad deras vänner gör, samt hålla kontakten med dessa och därför 

uppfattas de flesta reklambaserade inlägg som ett irritationsmoment. Därför är det viktigt att 

som marknadsförare förstå att man inte alltid är uppskattad och att människor inte alltid vill ta 

del av reklam. Detta behöver dock inte innebära att all reklam är ovälkommen. Resultatet av 

studier om reklamtrötthet har givit svar på att reklam med rätt innehåll och budskap, som 

framförs vid rätt tillfälle kan vara uppskattat (Leigert, 2013). Ytterligare en positiv aspekt av 

reklam har framkommit i studier kring samverkan mellan konsument och reklam. 

Konsumenter har sällan något emot produktplacering i exempelvis en reklamfilm om 

produkten som marknadsförs i filmen har en relevant position och budskap. Detta kan tala för 

hur människan vill ha åtkomst till reklam på sina egna villkor. Det här är något som 

marknadsförare behöver ha i åtanke, att man som individ kan tyckas uppskatta reklam som 

man själv har valt, fått rekommenderat eller bara är av intresse (Leigert, 2013). 

 

4.5 Moralpanik 

Moralpanik innebär intensiva och dömande reaktioner på kulturfenomen, som ofta är nya och 

relativt okända för människor, till en början (Cohen, 2011). Dessa kulturfenomen uppfattas 

som farliga för samhället. Cohen (2011) menar att en moralisk panik många gånger ersätts 

med social oro, osäkerhet och rädsla. Detta kan kopplas vidare till hur man väljer att se på 

situationer som skapar dessa känslor, det har många gånger att göra med att man sätts inför en 

situation som man aldrig upplevt eller något man tidigare upplevt som orsakat känslor (ibid). 

Begreppet moralpanik kan även kopplas till att massmedia ansågs vara en orsak till 

att moralpaniken uppstod och att samhällsproblem tillkom (Cohen, 2011). Man menade att 

medierna hade vissa kategorier som bidrog till att moralpaniken uppstod. Bland annat valde 

media att publicera och visa de händelser som ansågs vara nyhetsvärda, som stack ut från 
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vardagen och som tillsammans med filter förskönade nyheten, något som ansågs skulle vara 

en bidragande faktor till moralisk panik (ibid). 

 Digital native är den generation som vuxit upp i en tid där internet alltid varit en 

väsentlig del av samhället (Sarkar et al., 2017). Generationen kan kopplas till en moralpanik, 

eftersom en konsekvens av digital native är att deras kritiska förhållningssätt till sociala 

medier kan påverkas av att dessa medier alltid har existerat i deras liv. Detta kan påverkas 

positivt genom att de alltid haft tillgång till sociala medier som kan generera i att de besitter 

mycket kunskap kring medierna. Men digital natives kan även påverkas negativt eftersom de 

sociala medierna ses som naturligt för dem vilket kan resultera i att de har svårt att se 

nackdelarna med medierna eftersom de inte vet hur det är att leva utan dem (ibid). 
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5.0 Metod och material 

 

5.1 Semistrukturerad intervju 

Studiens material kommer att utgå från två kvalitativa semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper där intervjuerna utgår från en intervjuguide. Enligt Kaijser och Öhlander (1999) 

utförs en intervju i ett syfte där det handlar om att intervjuaren eftersöker någons kunskaper, 

synpunkter eller tankar kring ett speciellt ämne. Semistrukturerad intervju är en intervjumetod 

som går ut på att ett antal teman bestäms som man vill få besvarade, där man utgår från en så 

kallad intervjuguide. Det specifika med en semistrukturerad intervju är att intervjupersonerna 

genom teman som tas upp har frihet att prata kring detta och forma svaren på det sätt som de 

själva vill, frågorna som ställs har ingen specifik ordning och läggs fram när rätt tillfälle ges 

(Bryman, 2011). I denna studie kommer det att skapas en intervjuguide som utgår från 

studiens syfte och som vi som intervjuare kommer att utgå från i intervjuerna. Enligt Bryman 

(2011) är det fördelaktigt att frågorna är allmänt formulerade och att intervjuaren har 

utrymme att kunna ställa följdfrågor (ibid). Enligt Ekström & Larsson (2010) är en 

intervjuguide som utgår från studiens syfte och forskningsfrågor att föredra vid denna typ av 

intervju. 

I början av intervjuerna kommer en kort bakgrund till studien presenteras och dess 

syfte tillsammans med frågeställningarna. Intervjuerna kommer att spelas in vilket skapar 

frihet för oss som intervjuare, då vi kan vara tillgängliga och ställa följdfrågor, utan att 

behöva anteckna. Målet med intervjuerna är att låta deltagarna styra samtalen, men vi som 

intervjuare har intervjuguiden som stöd om diskussionen tar slut. 

 

5.1.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en kvalitativ metod där en intervju utförs tillsammans med flera personer 

samtidigt gällande ett visst tema. När en fokusgruppsintervju utförs undersöker man hur de 

som intervjuas tar emot- och diskuterar temat som valts ut. I en fokusgrupp observerar man 

hur deltagarna ser på varandras åsikter och hur en diskussion därmed skapas, med andra ord 

vill man få en bild av hur samspelet växer fram (Bryman, 2011). 

Ett alternativ som metod för denna studie hade kunnat vara enskilda intervjuer med 

de utvalda följarna. Anledningen till att vi använder oss av en fokusgrupp är för att enligt 

Wibeck (2010) kan en intervju med en fokusgrupp generera i mer information som man 
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troligtvis inte skulle få ut av enskilda intervjuer. Denna intervjumetod tenderar att generera i 

djupare tankar inom ämnet från deltagarna (Wibeck, 2010). I en fokusgrupp är det även lätt 

att det skapas diskussioner kring ämnet och därmed får vi ta del av den information som 

diskussionerna resulterar i. Därav anser vi att den valda metoden är relevant till syftet i 

undersökningen. 

 

5.1.2 Fördelar och utmaningar 

Fördelar med en semistrukturerad intervju i en fokusgrupp är att alla som blir intervjuade får 

samma frågor (Bryman, 2011). Även om man utgår från en intervjumall med samma frågor 

kan enskilda intervjuer resultera i att intervjuarna ställer olika följdfrågor och därmed kan 

tankar och information bli olika i intervjumetoderna. Om syftet varit att ställa exakt samma 

frågor i alla intervjuer hade en strukturerad intervjumetod varit lämplig, men enligt Wibeck 

(2010) resulterar ofta en fokusgruppsintervju i en större skala av idéer jämfört med i en 

individuell intervju. Diskussionen skapar bredd och de intervjuade får ta del av varandras 

synpunkter vilket kan sätta igång deras egna tankar. Det är även lättare att de intervjuades 

värderingar uttrycks när de får möjlighet att diskutera med varandra. I en fokusgrupp är det 

även positivt att möjligheten finns att läsa av känslor hos deltagarna när de samtalar om något 

som till exempel upplevs som skamfullt hos dem. Eftersom att det är fler personer som får ta 

del av varandras åsikter kan det påverka hur dem uttrycker sig. De kan antingen undanhålla 

åsikter som de inte vill dela med sig av men de kan även motsätta sig till andras åsikter som 

visar deras egna ståndpunkt. En nackdel med att intervjua en fokusgrupp är att det kan 

resultera i att en person i gruppen kan ta en ledande roll, vilket kan medföra att andra 

deltagare i gruppen agerar passivt och inte får chans att uttrycka sig. Om detta sker är det 

viktigt att som intervjuare styra om samtalet så att alla får samma möjlighet att yttra sina 

åsikter (Wibeck, 2010). Vi anser att det är mest lämpligt att intervjua personer i två 

fokusgrupper och att inte intervjua alla sex personer samtidigt eftersom det kan resultera i att 

några personer framträder mer än andra när det är många deltagare i en fokusgrupp. 

 

5.1.3 Reliabilitet, validitet och äkthet 

För att kunna bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar kan man utgå från två kriterier- 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). Reliabilitet innebär i hur stor utsträckning en 

genomförd undersökning skulle kunna generera samma resultat om undersökningen skulle 
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göras igen. Meningen med detta är att se om undersökningen haft inverkan på slumpmässiga 

eller tillfälliga förutsättningar (ibid). Det kommer att finnas en bilaga med transkriberingen av 

intervjuerna till studien, vilket gör att chansen att utföra studien igen med samma resultat 

ökar. Enligt Bryman (2011) är reliabiliteten i en kvalitativ studie svårare att uppnå än i en 

kvantitativ studie, eftersom chansen att uppnå samma resultat i en kvalitativ studie inte är lika 

lätt. 

Validitet är ett av de viktigaste kriterierna i forskningssammanhang. Validitet har 

som huvuduppgift att se om slutsatser i en undersökning har ett relevant resultat eller inte 

(Bryman, 2011). Det finns en risk att man äventyrar validiteten i studier som görs med hjälp 

av fokusgrupper, deltagarna kan påverka varandra som i sin tur kan ha en effekt på sättet de 

agerar under intervjuns gång. Det kan exempelvis handla om att man vill framhäva sig, 

grupptryck eller att man som deltagare vill uttrycka sig på ett sätt som anses vara socialt 

accepterat. Detta kan leda till utebliven information och därmed minskar studiens validitet 

(Wibeck, 2010). Validiteten kan dock även öka i samband med att intervjua fokusgrupper 

eftersom det lätt kan skapas en diskussion kring ämnet när man intervjuar flera personer 

samtidigt, vilket kan resultera i innehållsrik information (ibid). 

Enligt Wibeck (2014) är en bidragande faktor till att validiteten i en studie kan öka 

om intervjupersonerna känner sig bekväma i situationen. I denna studie har det tagits hänsyn 

till det i valet av vilken plats som intervjuerna kommer att utföras på. I den ena fokusgruppen 

är personerna kollegor och vi kommer att befinna oss på deras arbetsplats vilket 

förhoppningsvis kommer att göra dem bekväma. Eftersom personerna känner varandra är det 

troligt att det blir en lättsam och bekväm stämning under intervjun vilket ökar validiteten. 

Däremot i den andra fokusgruppen har personerna sedan tidigare ingen relation med varandra 

och intervjun kommer att utföras i ett studierum på Stockholms Universitet, detta är något 

som kan göra att validiteten i intervjun minskar (Wibeck, 2014). 

För att studera äktheten i en intervju kan vi utgå från ett antal kriterier (Bryman, 

2011). Genom att förhålla sig till de frågor som ställts under en intervju kan det analyseras 

hur dessa kan ge en rättvis bild av de medverkandes olika åsikter och uppfattningar. En viss 

påverkan kan ske på̊ grund av situationen och samspelet mellan deltagarna. Den ontologiska 

autenticiteten, innebär om undersökningen ger möjlighet till de medverkande att skapa en 

bättre förståelse av den sociala situationen genom att de intervjuas i en fokusgrupp, då flera 

personers åsikter framförs, som kan resultera i att man skapar en mer konkret förståelse av 

situationen (ibid). En tydlig bild kan framkomma när man studerar den pedagogiska 

autenticiteten, då en intervju i en fokusgrupp ger de medverkande en inblick i varandras syn 
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på̊ det valda området (ibid). Genom att personerna får möjlighet till olika synsätt av 

situationen kan vi undersöka en katalytisk autenticitet. Detta innebär att de medverkande 

vidgar sitt synsätt efter att de har tagit del av de andras tankar som därmed kan förändra deras 

situation och hur de förhåller sig till det utvalda diskssionsområdet (ibid). Eftersom 

intervjupersonerna delar sina åsikter i en diskussion kan intervjun visa på en taktisk 

autenticitet. Vilket innebär att deltagarna kan bredda sin förståelse kring forskningsområdet 

och kan förhoppningsvis börja fundera kring ämnet och dess betydelse. Något som 

intervjupersonerna tidigare har tänkt på̊ kring ämnet men kanske inte reflekterat över, kan bli 

besvarade av en annan deltagare som resulterar i att deltagarna breddar sitt resonemang (ibid). 

 

5.2 Urval 

Vi har valt att arbeta med ett typurval vilket betyder att de utvalda personerna i 

fokusgrupperna representerar det typiska fallet för undersökningen. Den ena fokusgruppen 

som har valts ut består av två kvinnor och en man i åldrarna 23–26 år. De tre utvalda 

intervjupersonerna är kollegor och har gemensamt att de är aktiva på̊ Instagram där de följer 

flera influencers. I typurvalet har det endast fokuserat på personernas aktivitet på Instagram 

och inte valts ut utefter deras kön. De utvalda personerna besitter kunskap inom det valda 

studieområdet och därmed blev det slumpmässigt två kvinnor och en man som medverkade. 

Denna intervju kommer att utföras på de utvaldas arbetsplats i ett konferensrum, där det inte 

finns distraherande inredning och där personerna förhoppningsvis känner sig bekväma. Detta 

urval gjordes för att enligt Wibeck (2010) kan en grupps interaktion bli mer intensiv i ett 

mindre rum och ett rum med väggdekorationer kan distrahera fokusgruppen. Eftersom 

deltagarna i denna fokusgrupp har en relation sedan tidigare kan det resultera i att 

gruppdynamiken blir bättre och att diskussionen blir bredare, eftersom deras relationer till 

varandra kan generera i att de känner sig bekväma i varandras sällskap.  

Den andra fokusgruppen som har valts ut består av tre kvinnor som har gemensamt 

att de är 23 år gamla och studerar på olika högskolor/universitet. Intervjun kommer att utföras 

i ett studierum på Stockholms Universitet där det inte heller finns distraherande inredning 

eller föremål. Det faktum att deltagarna i fokusgruppen inte har en relation till varandra kan 

bidra till att gruppdynamiken inte blir lika bekväm (Wibeck, 2010). Detta kan även påverka 

diskussionen i intervjun och vi är medvetna om att det kan resultera i att diskussionen inte blir 

lika innehållsrik som hade kunnats uppnå om deltagarna redan hade en relation. För att vara 

mer försäkrade om att gruppdynamiken i fokusgrupperna skulle bli lika hade vi kunnat göra 

ett annat urval och intervjua deltagare med liknande relationer. 
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I arbetet med letandet av deltagare till studien insåg vi att det var tidskrävande att 

leta efter personer med samma relation som också skulle uppnå de kriterier vi hade för 

intervjupersonerna. Ett problem vid urvalet var att bestämma vilka som skulle intervjuas inför 

studien, målsättningen var att intervjua personer i ungefär samma ålder och ett krav var att de 

skulle vara aktiva på Instagram och känna till fenomenet influencer. Detta tog som tidigare 

nämnt lite tid eftersom att vi hade kriterier att utgå från när personerna skulle väljas ut och 

enligt Wibeck (2010) behövs det minst sex stycken personer för att få ihop till två 

fokusgrupper. 

 

5.3 Transkribering 

För att få ut så mycket information som möjligt i en fokusgruppsintervju rekommenderas det 

att transkribera intervjun, man granskar det som sagts och diskuterats under intervjun, ord för 

ord (Wibeck, 2010). Enligt Wibeck (2010) finns det fyra olika tillvägagångssätt när man 

transkriberar: transkription-, inspelning, anteckning och minnesbaserad analys. Vi kommer att 

använda oss av en inspelningsbaserad transkribering, vilket är en tidskrävande metod men 

som ofta resulterar i innehållsrik data. Man kan transkribera på olika sätt och på olika nivåer 

men ju grövre transkription, ju större är chansen att man missar viktig information och 

interaktion mellan deltagarna (ibid). Intervjun kommer att spelas in med hjälp av två olika 

inspelningsfunktioner riktade åt olika håll i intervjurummen för att säkerställa att alla 

deltagares åsikter spelas in. Med inspelat material finns det möjlighet att lyssna om på 

materialet om något upplevs som oklart och man har även möjlighet att undersöka 

intervjupersonernas sätt att formulera sig. Nackdelen av inspelningen kan vara att den kan 

komma att hindra de intervjuade från att våga uttrycka sig till fullo. Under transkriberingen är 

det viktigt att skriva ner det exakta uttrycket och orden som sägs. Många gånger är de 

intervjuade inte medvetna om hur de uttrycker sig. När de tänker eller försöker komma på vad 

de vill ha sagt kan mellanord komma ut, exempelvis- öh, eh, va. Det är även intressant att 

undersöka när en deltagare håller med en annan och på vilket sätt personerna uttrycker sig 

med exempelvis långa pauser som kan indikera på att något känns jobbigt eller att de känner 

sig trötta. Även skratt kan indikera på att något kan vara genant, tecken på skam eller att de 

känner sig bekväma och skrattar, beroende på sammanhanget i intervjun. Livliga diskussioner 

och att prata i mun på varandra skapar ett betydande av att ämnet som diskuteras är intressant, 

alternativt att man känner konkurrens och vill få sin åsikt hörd (ibid). När man tar de exakta 

orden från en talare finns risken att man framkallar en viss bild av personerna, som kan bidra 

till att man kan skapar sig en viss uppfattning. Vilket kan resultera i att man som läsare av 
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intervjun kan få fel uppfattning av de intervjuade. Därför krävs det alltid att man tar avstånd 

och ser till att särskilja på den personliga uppfattningen och se det utifrån studiens perspektiv, 

men samtidigt tänka på att inte ändra innebörden eller utläggningar när man transkriberar 

(Bryman, 2011). 

Det transkriberade materialet kan sedan komma att behöva användas i en 

sekundäranalys där andra forskare vill ta del av materialet (Bryman, 2011). Vidare att 

konstatera är att denna metod tar tid och kräver utrustning och att den insamlade 

informationen många gånger blir väldigt lång. Under transkriberingens gång får man räkna 

med att 1h inspelning tar ungefär 5-6 timmar att transkribera. Därför är det viktigt att, från 

början tänka på hur mycket tid man har att jobba med, hur lång en intervju bör vara samt hur 

många man intervjuar (ibid). 

För att transkribering ska bli lyckad och för att man ska kunna få fram all 

information, krävs en komplett rapport av vad som sagts under intervjuns gång. När man 

transkriberar är det viktigt att vara lyhörd och att inte se de utvalda frågorna som 

strukturerade. Det är bra att från början ha en tanke och en ordning på hur frågorna ska ställas 

men ordningen kan komma att behöva ändras för att svaren kan leda vidare till en annan 

viktig fråga eller en följdfråga som kan vara till nytta om något behöver utvecklas (Bryman, 

2011). 

 

5.4 Tematisk analys 

Resultatet i studien kommer att analyseras genom en tematisk analys där fokus ligger på att 

identifiera vanligt förekommande teman i materialet. Tematisk analys har ett fokus på att 

analysera ‘vad som sägs och inte hur det sägs’ (Bryman, 2011 s. 527). När man ska 

genomföra en tematisk analys i en kvalitativ studie, utgår man från så kallad framework, 

vilket är en form av tillvägagångssätt. Metoden går att likna vid en matrisbaserad metod som 

handlar om att framställa data. När man identifierat teman i materialet har man skapat 

grunden för analysen. Teman hittas genom noggrann läsning och dyker sällan upp efter en 

läsning, det kan krävas flera genomgångar. Ordet framework, ramverk, är metoden som utgör 

ramen för den tematiska analysen. Att söka efter teman kan vara svårt, därför talar Ryan & 

Bernad (2003) i Bryman (2011) om några viktiga punkter att följa under letandes gång: 

-       Att söka efter repetitioner, finns det några teman som kommer på tal flera gånger? 

-       Att se över kategorier, finns det något som tas upp, såsom uttryck som används på ett    

mindre vanligt sätt eller som är obekanta? 
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-       Går det att finna metaforer och analogier? Analysera huruvida medverkandet kopplar 

tankar till egna upplevelser/liknelser. 

-       Övergångar, se över de teman som finns, se hur dessa teman förändras i utskrifter. 

-       Granska likheter och skillnader, hur diskuterar de medverkande teman på olika sätt?  

Skiljer svaren sig? 

-       Språkliga kopplingar, vilka ord används i de olika diskussionerna. Exempelvis ‘på grund 

av’ och ‘därför att’ är meningsuppbyggnader, och är enligt Bryman (2011 s. 529) 

‘sådana ord som kan lyfta fram kausala kopplingar i deltagarnas medverkanden’. 

-       Se över ifall en som intervjuare saknar viss data, se till att ställa dessa kompletterande 

frågor. 

 

Utförandet av den tematiska analysen kommer att utgå från ovanstående punkter. Analysen 

möjliggör att syftet med studien kan besvaras. Genom att utföra en tematisk analys av 

intervjuerna kommer vi kunna hitta olika teman som kan analyseras med citat från 

intervjuerna vilket gör att vi får en bred bild av hur de undersökta följarna resonerar kring 

fenomenet influencer och influencers sponsrade inlägg på Instagram. I analysen kommer det 

att sökas efter repetitioner av olika teman i materialet, de teman som förekommer mest bland 

deltagarna kommer att utgöra ett tema i resultatet. Det kommer att fokuseras på de teman i 

materialet som är mest relevanta för studien och dess syfte, genom denna kodning kommer 

materialet minska till det mest väsentliga för studien. Om vi finner ett genomgående tema i 

materialet som inte är kopplat till syftet kommer vi även analysera det eftersom att det 

är intressant för resultatet av studien. Teman som hittas i materialet kommer att kategoriseras 

tillsammans med relevanta citat från intervjuerna, dessa kommer utgöra en grund för de 

teorier som kommer att analyseras tillsammans med de teman och citaten i materialet med 

hjälp av analysmetoden. 

 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

De etiska aspekterna i denna studie kommer utgå från ett antal krav som enligt Bryman 

(2011) gäller för svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie kommer att utföras med hänsyn till 

dessa krav. Enligt informationskravet kommer deltagarna att vara medvetna om studiens 

syfte, och att de frivilligt deltar med vetskap om att intervjuerna kommer att spelas in, för att 

sedan analyseras och publiceras. De kommer även ha vetskap om att de har rätt att hoppa av 

medverkan i undersökningen och i enlighet med samtyckeskravet kommer intervjupersonerna 
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bestämma själva över sin medverkan i studien. Deltagarna i studien kommer dessutom vara 

medvetna om att det inspelade materialet kommer att transkriberas för att sedan raderas, med 

hänsyn till informationsskyddet. Vidare kommer deltagarnas personuppgifter, i enlighet med 

konfidentialitetskravet, att förvaras så att utomstående inte kan ta del av dem. Slutligen, med 

hänsyn till nyttjandekravet, kommer deltagarnas uppgifter endast användas för 

forskningsändamålet (ibid). 
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6.0 Resultat och analys 

 

De teman som hittats i materialet är ämnen som intervjupersonerna diskuterat, vilket gör att 

resultatets innehåll är intressant för studien. Det är tydligt att gruppdynamiken och 

diskussionerna i den första fokusgruppen där deltagarna kände varandra sedan tidigare blev 

innehållsrik. I denna fokusgrupp blev även diskussionen kring ämnet mer gynnsam och det 

resulterade i att det var lättare att hitta tydliga teman i jämförelse med den andra intervjun där 

gruppdynamiken inte var lika bra. I den första fokusgruppen fick mannen mycket utrymme till 

att samtala. Kvinnorna tog en viss plats, men de förlitade sig en hel del på mannens uttalande, 

vi såg en tendens till att kvinnorna ansåg att mannen var kunnig och allmänbildad vilket 

grundas på uttryck enligt citaten; Diplomaten, du kanske skulle kunna svara på den här 

frågan..? Statsvetaren.. kom igen säg något bra nu. Anledningen till kvinnornas uttalande om 

detta kan bero på deras olika bakgrund av till exempel utbildning eller fritidsintressen. I den 

andra fokusgruppen där deltagarna inte hade en relation med varandra såg vi en tendens till att 

personerna inte uttryckte alla deras åsikter, vilket kan bero på att de inte kände sig bekväma i 

situationen. Den varierade gruppdynamiken i fokusgrupperna bidrar till att studiens validitet 

minskar. 

 

6.1 Fokusgrupper 

6.1.1 Intervju 1 

Ebba, 26 år, en aktiv användare av Instagram. Ebba arbetar som receptionist och på fritiden 

tycker om att socialisera sig med vänner och familj, laga mat och har en förkärlek till 

dokusåpor. 

Alice, 25 år, arbetar som kontorschef. När Alice inte tränar, umgås hon med sin familj och 

vänner och scrollar igenom sociala medier. 

Martin, 24 år, studerar statsvetenskap på Stockholms Universitet. Martin arbetar extra som 

receptionist på samma kontor som Ebba och Alice. När Martin inte är ute och rör på sig, 

umgås han med vänner och familj och ibland publicerar han fina bilder på sociala medier. 

6.1.2 Intervju 2 

Filippa, 23 år, har studerat ekonomi på Stockholms universitet i två år. Filippa är en utåtriktad 

person som gillar att resa. 
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Sara, 23 år, studerar till mäklare på Högskolan i Gävle och brinner för inredning och följer 

gärna Instagramkonton som är relaterade till inredning. 

Amanda, 23 år, studerar till personalvetare på Södertörns högskola. Hon arbetar extra som 

butikssäljare på Hemtex. 

 

6.2 Medvetenhet 

Medvetenhet innebär att ha kunskap, inblick och förståelse för vad man upplever, vem man 

är, vad något innebär, betyder eller vad man tänker på. Något som varit tydligt i båda 

intervjuerna är att deltagarna varit insatta i området som undersökts och väl medvetna om 

dagens digitala utveckling. Det var ett avsiktligt val av intervjupersoner eftersom urvalet av 

personerna har gjorts utifrån ett typurval och vi anser att valet speglade deltagarnas 

diskussioner i intervjuerna. Intervjupersonerna hade en medvetenhet kring ämnet influencers 

och vetskap kring hur fenomenet kommit till, de förklarade även att de varit aktiva på 

Instagram under tiden influencers utvecklats. Medvetenheten kan bero på att 

intervjupersonerna är i åldrarna 23–26 och därmed varit med under en del av den digitala 

utvecklingen. Det är dock intressant att de valda intervjupersonerna besitter en tydlig 

medvetenhet kring sociala medier trots att de levt i ett samhälle där sociala medier inte alltid 

varit en del av samhället. Till skillnad från generationen som kallas Digital native som vuxit 

upp i ett samhälle där internet och sociala medier alltid varit tveklöst (Sarkar et al., 2017). 

Intervjupersonerna har ett kritiskt tänkande kring området, vilket tyder på att de 

håller en viss distans till utvecklingen. Det gör att medvetenheten om studiens 

forskningsområde hos deltagarna förstärks. Det är till en fördel att intervjupersonerna har 

både positiva och negativa åsikter kring ämnet eftersom att det gör att resultatet baseras på 

deltagare som har olika perspektiv på området i åtanke. 

 

Jag kommer ihåg hur många Instagramkonton som jag har följt länge började göra 

sponsrade inlägg, jag förstod inte alls att det skulle bli populärt nu senare och att folk skulle 

börja jobba som en “influencer”. 

     Amanda, 23 år 

 

De genomförda intervjuerna gav en inblick i hur de valda följarna hade en form av 

medvetenhet genom sättet de uttryckte sig på, enligt citaten; bara genom att söka på en så kallad 

hashtag så kan man ju hitta det man vill ha - Amanda, 23 år 



 32 

..en som lägger ut mycket inredning får man ju lätt inspo ifrån om man scrollar lite, så gör det inte så 

mycket om den någon gång lägger ut sponsrat - Ebba, 26 år. 

Ordval såsom scrollar och hashtag skapade förståelse för att intervjupersonerna är medvetna 

om hur de använder applikationen Instagram, vad den går ut på och vad utvecklingen har 

bidragit med. Vidare kan detta analyseras genom att intervjupersonerna befann sig i en 

situation som inte är lika fullt naturlig i jämförelse med ett vardagssamtal, vilket skulle kunnat 

generera i att medvetenheten var något som skapades på plats med viljan att visa på vilken typ 

av kunskap de besatt. 

Medvetenheten deltagarna besitter resulterar i att de har en skepticism när de 

förhåller sig till sponsrade inlägg. Detta skriver även Hwan & Jeong (2016) där de menar att 

skepticism har en viktig roll i följares svar på sponsrade inlägg. 

 

6.3 Autenticitet 

Ett genomgående tema som intervjupersonerna diskuterar är autenticitet. Enligt deltagarna är 

det viktigt att influencers sponsrade inlägg är trovärdiga. Följarna anser att ett inlägg är mer 

trovärdigt om det är genuint från en influencers sida. Detta kan kopplas till studien av Olapic 

(2016) som visar att dagens konsumenter vill ha äkta innehåll. Enligt Rågsjö, Thorell (2017) 

påverkar autenticitet konsumenter huruvida de kommer köpa en produkt som marknadsförs på 

sociala medier eller inte. Anledningen till detta är för att de litar mer på användargenererat 

innehåll och anser att det innehållet är mer genuint (Rågsjö Thorell, 2017). 

 

...vissa gånger känns det väldigt genuint...och då finner man det trovärdigt... 

                               Alice, 25 år 

Att analysera ovanstående citat gav oss en indikation på att äkthet var ett av huvudområdena 

för hur de utvalda följarna resonerar kring både influencers och deras sponsrade inlägg. 

Autenticiteten var något som skulle finnas där för att intresset för ett sponsrat inlägg skulle 

uppstå hos följarna. Enligt materialet från intervjuerna kan det tolkas att för att man ska vilja 

tro på vad en influencer skriver är autenticitet ett kriterium för detta. Personerna ansåg att de 

söker efter influencers som är trovärdiga och som man kan förlita sig på, det blir en form av 

recension av en produkt eller tjänst; jag tror att de flesta strävar efter att uppleva att en produkt 

marknadsförs med ett genuint intresse - Sara, 23 år 

Intervjupersonerna förklarar att genom att de är medvetna om att influencers tjänar 

pengar på ett sponsrat inlägg försvinner den genuina känslan kring rekommendationen av 

produkten eller tjänsten som de gör reklam för. Detta resulterar i att följarna blir mer kritiska 
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och skeptiska oavsett innehåll. Intervjupersonerna resonerar enligt detta citat; Det är så 

uppenbart att de bara får betalt för det här och visst det är inget fel med det, men det tar ifrån den här 

genuina känslan. Martin, 24 år 

I studien av Hwang och Jeong (2016) skrivs det att konsumenter är skeptiska till 

reklam i allmänhet och att skepticism spelar stor roll i uppfattningen av sponsrade inlägg som 

anses vara ‘ärliga åsikter’. Enligt Hwang och Jeong (2016) tyder detta på att det är viktigt att 

konsumenten har en slags skepticism när de förhåller sig till sponsrade inlägg. Detta kan 

kopplas till reklamtrötthet. När intervjupersonerna tar del av ett sponsrat inlägg av en 

influencer som skriver att åsikterna kring de som marknadsförs är ‘ärliga’, är 

intervjupersonerna ändå skeptiska eftersom att de vet att influencers tjänar pengar på inlägget. 

Vi tolkar det som att följarna inte kan lita på influencers sponsrade inlägg eftersom de inte vet 

om de bara skriver en produktrekommendation i ett sponsrat inlägg för att inlägget är just 

sponsrat eller om det är genuint. Följarna är trötta på att influencers sponsrade inlägg ska 

framstå som genuina och ärliga när följarna är medvetna om att influencers får betalt för 

inläggen och blir därmed kritiska på en gång. 

 

6.4 Inspiration 

Att inspireras innebär att man uppmuntras av något, det kan vara en person, en bild, ett 

materiellt ting, en text m.m. Influencers är inspiratörer som påverkar och inspirerar andra 

människor på bland annat Instagram genom sina inlägg och bilder (framtid, u.å.). Resultatet 

från de valda intervjupersonerna är att de får inspiration på Instagram genom bilder, såsom 

inredningsidéer, klädstil, produkttips och miljöbilder. Inspiration är återkommande i 

diskussionerna, vilket syns i citaten;...ibland använder jag Instagram när jag till exempel har totalt 

torka på vad jag ska ha på mig eller någonting, behöver lite inspiration - Martin, 24 år 

Jag kan börja följa konton som har en snygg klädstil eller fin inredning - Amanda, 23 år 

Intervjupersonerna inspireras av influencers och deras bilder, vilket går att kopplas 

till att influencers är opinionsledare till följarna. Följarna förklarade att de inte ser influencers 

som förebilder men att de inspireras av dem. Enligt materialet kan det tydas att 

intervjupersonerna inte vill erkänna att influencers är opinionsledare gentemot dem, vilket vi 

anser att dem egentligen är eftersom att de inspireras av dem. Opinionsledare går även att se 

som förebilder vilket intervjupersonerna inte heller vill klassa influencers som, tolkningen vi 

gör är att följarna blir påverkade av dem genom att de blir inspirerade. Något som man 

inspireras av, till exempel en persons klädstil kan vara en typ av förebild, vilket resulterar i att 
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influencers kan ses som en förebild oavsett om det är fråga om en influencers klädstil, 

inredningsidéer eller karaktär. 

Följarna diskuterade även att de följer influencers som har ett lockande flöde i sin 

helhet. En influencers flöde ska vara visuellt fint för att de ska följa den. Ett så kallat fint flöde 

som nämns innebär att bildernas ordning, färg och innehåll ska gå ihop och skapa en helhet 

som gör att översikten blir fin för ögat. 

Intervjupersonerna anser att det är mer acceptabelt när en influencer som de är 

intresserad av publicerar sponsrade inlägg än om en influencer som de inte är intresserad av 

lägger ut ett sponsrat inlägg. Följarna har en slags acceptans till sponsrade inlägg som 

publiceras av influencers som de tycker om. De utvalda följarna går in en form av 

försvarsposition gentemot de influencers som de har ett tycke för. Vi ser att detta har en 

koppling till relationen mellan influencers och deras följare. Intervjupersonerna resonerar 

enligt detta citat;  ..en som lägger ut mycket inredning får man ju lätt inspiration ifrån om man 

scrollar lite, så då gör det inte så mycket om den någon gång lägger ut ett sponsrat inlägg- Alice, 25 

år 

Följarna blir även inspirerade när influencers publicerar inlägg om något, en produkt 

eller tjänst, som följarna själva är intresserade av. Detta låter självklart men många gånger när 

vi tar del av annan reklam, såsom traditionell reklam, får vi inte bara ta del av den reklam som 

vi är intresserade av (Orbelin, 2017). Till skillnad från traditionell reklam är influencer 

marketing användarbaserad reklam vilket kan resultera i att en stor del av reklamen på sociala 

medier är sådan som användaren är intresserad av. 

Intervjupersonerna blir även inspirerade när influencers publicerar bilder på hur de 

lever. Följarna ansåg att det är en kombination av att de blir inspirerade av en speciell lyxig 

livsstil som influencers delar med sig av på Instagram, men också att följarna är intresserade 

av hur den livsstilen ser ut i vardagen. Vi tolkar dessa uttalanden som att de intervjuade 

personerna skapar en viss samhörighet med influencers när de får lära känna dem på djupet 

och uppleva deras vardag. Detta leder oss in på temat intimitet. 

 

6.5 Intimitet 

Som tidigare nämnt är intimitet vanligt i relationen mellan influencers och deras följare. Den 

intima känslan gör att följarna kan relatera till influencers och därmed ses de som jämlika. 

Enligt Abidin & Thompsons (2012) strategier som de identifierat till hur influencers skapar 

intimitet med sina följare handlar mycket om att influencers publicerar oredigerade bilder ur 

deras vardag som går att relatera till. Ett exempel på det är när influencers publicerar bilder 
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och inlägg på deras barn, får följarna en känsla av att influencers är intima och privata. I 

framförallt den ena fokusgruppen diskuterades det att de följer influencers som visar upp sina 

barn på Instagram. Dessa influencers publicerar bilder och videoklipp på när deras barn säger 

något roligt eller är gulliga. En av intervjupersonerna resonerade enligt nedan; 

Jag följer ju Calle Schulman för att han har roliga barn och det känns som att man får 

komma in i deras familjs vardag… 

                                                    Martin, 24 år 

Vi såg en tendens till att när influencers har en nära relation med sina följare bidrar 

det till att följarna tar dessa influencers i försvar. Följare anser att de influencers som de får 

komma nära genom att till exempel ta del av bilder på deras barn är mer genuina och intima 

gentemot sina följare. Som tidigare nämnts har Abidin & Thompson (2012) kommit fram till 

att den intima relationen gör att följarna kan relatera till influencers och därmed relatera till 

deras materiella begär. Detta resultat bidrog även denna studie med. Det visar på att 

influencers som har en nära relation med sina följare har lättare att influera följarna på ett 

genuint sätt vilket gör att följarna får en positiv bild av influencern. Martin, som är en av dem 

intervjuade, resonerar att han följer en viss person på Instagram men inte för att han bryr sig 

om det hon/han rekommenderar utan för att personens konto endast är underhållande. I detta 

fall bryr han sig inte om att influencern publicerar sponsrade inlägg eftersom att han är mer 

intresserad av roliga bilder och klipp på influencerns barn. Detta kan tolkas att han söker sig 

till en influencer att följa som han kan komma nära inpå och på så sätt fatta ett tycke för 

influencern vilket gör att han accepterar att personen publicerar sponsrade inlägg emellanåt. 

Martin resonerar enligt citatet nedan; 

Jag följer ju någon mamma i Skåne men det är inte för att jag bryr mig om hennes liv eller 

om dem grejerna som hon rekommenderar utan det är mest eftersom att hon har roliga barn. 

                                                 Martin, 24 år 

 

6.6 Reklamtrötthet 

Som tidigare nämnt är reklamtrötthet ett begrepp som uppkommit genom att människor är 

trötta på reklam (Leigert, 2013). Reklam som ingår i influencer marketing är riktad reklam 

som är användargenererat och som utvecklats genom teknikutvecklingen i samband med att 

sociala medier och fenomenet influencer utvecklats. Ett genomgående inslag i intervjuerna är 

att följarna är reklamtrötta. De valda följarna resonerar enligt nedan; 

 

...reklam är ju något man är allmänt trött på, alltså det är ju reklam överallt... 
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      Alice, 25 år 

 

Om influencers kommer fortsätta bli allt vanligare och vanligare kommer kanske vi följare 

börja tröttna tillslut, och utan oss följare skulle ju inte influencers vara framgångsrika 

                                                Sara, 23 år 

Det som kan konstateras är att de utvalda följarna inte undgått influencers sponsrade inlägg 

och reaktioner har uppstått. Precis som Leigert (2013) beskriver dagens reklam som ett 

fenomen som cirkulerar överallt ger följarna ett samtycke om detta. Granskningen av 

deltagarnas diskussion ger svar på huruvida de riktar kritik mot influencers vars innehåll 

enbart speglar reklam. Enligt resultatet i denna studie tyder det på att genom koppling till de 

utvalda följarnas svar, ökar reklamtröttheten i samband med att sponsrade inlägg publiceras 

mer och mer. Detta kan vidare analyseras om problemet ligger hos följarna eller hos 

influencerna och sättet de publicerar sina sponsrade inlägg. Möjligtvis krävs det en förändring 

från båda parter för att reklam ska bli mer accepterat och reklamtröttheten ska minska. 

 

Jag blir lite irriterad på mig själv som ger influencers ett “klick” på inlägg där en produkt 

är länkad, eftersom jag vet att dem antagligen får pengar för antalet “klick”, men samtidigt 

är jag intresserad av produkten... det är ett svårt dilemma! 

                                       Filippa, 23 år 

 

Enligt ovanstående citat skapas en känsla av att personen i fråga är intresserad av vad som 

marknadsförs men är emot att det är ett sponsrat inlägg. Här syns reklamtrötthet och en 

antydan om att följarna inte vill manipuleras av reklamen. Detta kan tolkas genom att 

personen söker inspiration men är kritisk till reklam och om möjligt, vill undvika att gynna 

influencern i form av ett ‘klick’. Kritiken som det diskuteras mycket om idag gällande ämnet 

influencers är om yrket influencer kan klassificeras som ett riktigt jobb eller inte, och att detta 

möjligtvis kan ha en grund i personens uttalande (Beijer, 2017). 

Något som vi la märke till är att följarna uttryckte att på grund av att det är reklam 

överallt, blir de immuna mot reklamen, enligt citatet; det blir en statusgrej i princip, och det är 

reklam överallt...känns som att det kommer från alla håll och kanter...och det gör att man blir ganska 

immun mot dem…- Alice, 25 år 

Deltagarnas sätt att formulera sig, med en paus mellan det att hon säger att det är reklam 

överallt och nästkommande uttalande om att reklamen kommer från alla håll, skapar oss en 

känsla av trötthet. Reklamtröttheten bidrar till att personen blir immun mot den ständiga 

reklamen och att personen inte längre ser sponsrade inlägg som något uppskattat eller unikt.  
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Som tidigare nämnt diskuterar Leigert (2013) att enskilda användare ser Instagram som ett 

privat område, detta framkommer även i denna studie. Som influencer eller generell 

marknadsförare krävs det att man har förståelse för detta och att det kan bidra till att de 

privata användarna inte uppskattar sponsrade inlägg. Ett resultat av studien gav ett tydligt svar 

på att ett flöde som omringas av reklaminlägg kan leda till att man väljer att sluta följa 

personen på Instagram. 

 

6.7 Guilty Pleasure 

Något som var tydligt i materialet är att intervjupersonerna har ett inslag av skam när de 

diskuterar olika aspekter av ämnet. När frågan om de följer influencers på Instagram och 

varför de följer dem ställdes, tolkade vi att intervjupersonerna skämdes över deras svar där de 

förklarade vilka de följer. Vi såg en tendens till att dem tyckte att det var skamligt att de följer 

någon specifik influencer. De valda följarna gav antydan av guilty pleasure i flera citat. De 

diskuterade att de blir avundsjuka på influencers liv och att de anser att dem själva har varit 

med och bidragit till att influencers har blivit just en influencer, eftersom att de följer dem. En 

av intervjupersonerna svarade att hon följer vissa influencers för att de har en fin klädstil och 

när hon svarade på vilken influencer hon menade pratade hon i ett tystare tonläge och därmed 

kan det tolkas att intervjupersonen blev obekväm i situationen. Denna tolkning byggs på 

citatet nedan; 

 

..men jag tycker att vissa av dem jag följer är typ för att jag tycker dem har fina 

kläder…[pratar tystare]...Ehm, Michaela Forni, följer jag.. 

        Alice, 25 år 

 

I tidigare diskussioner har det talats om inspiration, att Instagram är en stor 

inspirationskälla men i ovanstående citat kom det fram en specifik influencer som en av 

intervjupersonerna följer på Instagram. Tidigare i intervjun har det nämnts vissa influencers, 

men i all hast och ingen större vikt har lagts på dessa uttalanden. Intervjupersonens sätt att 

uttala sig genom detta citat gav oss en känsla av att personen blev skamfull av att behöva 

förklara vilken influencer hon inspireras av. Detta kan vi koppla till att enligt (Kekkonen, 

2018) är yngre följare mer synliga på sociala medier i kommentarsfält. De utvalda 

intervjupersonerna tillhör inte den ålderskategorin som är mest synliga i influencers 

kommentarsfält vilket kan medföra att följaren känner sig ‘avslöjad‘ genom detta uttalande i 

intervjun. 



 38 

6.8 Makt och ansvar 

Medieakademin (2017) har gjort en undersökning där de kartlägger vilka konton som har flest 

antal följare på sociala medier i Sverige år 2017. Undersökningen visar att de som har mest 

räckvidd och störst engagemang på sociala medier är influencerna Jocke & Jonna, därefter 

kommer PewDiePie följt av Expressen. Det största kontot på Instagram är Joakimlundell och 

efter det Thereselindgren (medieakademin, 2017). Medieakademin menar att de konton med 

flest följare på sociala medier är det som har mest makt på dessa medier (ibid). 

Ett tema som var återkommande i diskussionerna är makten och ansvaret som 

influencers har, enligt de utvalda följarna. Intervjupersonerna ansåg att influencers har makt 

och ansvar framförallt gentemot deras yngre följare, och på så sätt är de opinionsledare. Att 

agera opinionsledare innebär att man ses som trovärdig och där mottagaren har någon form av 

relation med personen (Petersson, 2010). Vi kan konstatera att de utvalda följarna anser att 

om man är i en position där man agerar som en opinionsledare ska man ta ansvar för det som 

sägs, då man besitter en viss form av makt. 

Något som intervjupersonerna var eniga om var att influencers och sociala medier i 

allmänhet har varit positivt för metoo-kampanjen som uppmärksammats och fått en stor 

räckvidd på sociala medier.  

 

...influencers är ju också väldigt bra i till exempel metoo-kampanjen, den spred sig väldigt 

snabbt för att många influencers delade den där de når ut till många samtidigt. 

                                                   Ebba, 26 år 

 

Att undersöka varför kampanjen spred sig fort genom influencers deltaganden i att publicera 

och uttrycka sin åsikt kan mycket möjligt ha och göra med den makt som de har som 

opinionsledare. Kombinationen av ett socialt medie där inlägg snabbt får spridning och en 

influencer som har ett stort inflytande är ett effektivt sätt att nå ut till en bred publik. Våra 

följare diskuterade att det är viktigt att influencers som har en stor makt i samhället, brukar 

denna makt rätt. 

 

Jag tycker generellt att det verkar mer och mer som att influencer vill promota sådana bra 

kampanjer, som till exempel SOS barnbyar eller cancerfonden, det är ju väldigt positivt om 

man ser det från den synvinkeln. 

                             Ebba, 26 år 
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..oavsett hur stora dem  egentligen är, så länge dem klassar sig själva som influencers eller 

har en del följare så gäller det verkligen att de brukar makten rätt. 

                       Martin, 24 år 

 

Intervjupersonerna resonerade även att influencers som har mycket makt också har ett ansvar. 

De diskuterade om en specifik influencer, Therese Lindgren som är en av de största i Sverige 

(medieakademin, 2017). Det diskuteras att de sett på Instagram att Therese Lindgren har 

många unga följare som ofta kommenterar hennes inlägg och de utvalda följarna tolkade det 

som att hennes följare ser upp till henne, vilket enligt oss gör henne till en opinionsledare och 

en förebild (Petersson, 2010). Intervjupersonerna menade att det är viktigt att en person som 

Therese Lindgren förstår att hon måste ta ansvar för vad hon publicerar och vad hon står för 

på hennes sociala medier eftersom hon har många följare som ser henne som en förebild. De 

valda följarna ansåg att influencers borde se sig själva som förebilder gentemot barn och ta 

det ansvar som kommer med att vara en förebild. Våra intervjupersoner resonerade enligt 

citatet; ...sociala medier och influencers har väldigt stor makt över de här små barnen. - Alice, 25 år 

 

6.9 Moralpanik 

Något som det blev en stor diskussion om i framförallt den första fokusgruppen var hur 

sociala medier och influencers har en stor påverkan på den yngre generationen. Deltagarna 

tog sig an en vuxenroll i sammanhanget och visade en markant oro för hur dem såg att barn 

blir påverkade av det som publiceras på Instagram och andra sociala plattformar. 

Intervjupersonerna menar att barn ser influencers som förebilder och vill därför vara som 

dem, därav ansåg följarna att influencers behöver agera som förebilder. 

 

Allt dem tycker och tänker det tar ju dem där små människorna efter. 

        Ebba, 26 år 

Martin, uttalade sig om att han anser att det är förvånansvärt att ett barn i en ung ålder har ett 

Instagramkonto idag. Vi ser en tendens till moralpanik i yttrandet om unga barns användande 

av sociala medier och han diskuterar även att utvecklingen av sociala medier har resulterat i 

att barn tar del av innehåll på medier som man tidigare inte haft möjlighet till. Martin 

resonerar att innehållet och moralen på sociala medier inte alltid är anpassat för den yngre 

målgruppen. Våra följare såg influencers som personer som idag kan nå ut till en större skara 

människor och på ett sätt som man tidigare aldrig kunnat göra. Men detta var inte enbart en 

positiv konsekvens, utan sågs snarare som något negativt och även farligt för en yngre 
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målgrupp. Detta kan vi koppla till studien som gjorts av Steers, Wickham & Acitelli (2014) 

som resulterat i att människor som använder det sociala mediet Facebook har en större 

tendens till depressiva symtom. Enligt studiens resultat går depressiva känslor och att jämföra 

sig med andra på sociala medier hand i hand (ibid). Detta menar även våra utvalda följare, 

vilket dem enligt studien inte har helt fel i. 

 

Men det gör ju också att det är farligt att man ser ju att sociala medier är ju farligt på det 

sättet att man når ut till folk som du aldrig nått ut till förut...dem växer ju upp i ett klimat 

som vi själva inte fick ta del av tidigare. Man är ju lätt formbar i den åldern.. 

        Martin, 24 år 

 

Vidare diskuteras det om att intervjupersonerna själva tar avstånd från det som influencers 

skriver om, att dem förstår att bilden som målas upp sällan är sann och bakom fasaden finns 

något annat, men att detta behöver förtydligas för de yngre följarna, enligt citatet; ...om man 

har små följare... att man är tydlig med att livet inte är perfekt... - Alice, 25 år 

 

6.10 Kritik 

Något som diskuterades i båda fokusgrupperna var kritiken som influencers får på sociala 

medier och främst i detta fall, på Instagram. Våra följare diskuterade att de många gånger 

håller med om kritiken som influencers får, men att det beror på hur personerna i fråga 

kritiserar. Intervjupersonerna var eniga om att dem inte höll med om kritiken där man går på 

personangrepp på en influencer. 

 

När någon kritiserar på ett personligt plan tror jag att det bara handlar om avundsjuka. 

Man får inte glömma bort att influencers är riktiga människor och gör bara sitt jobb. Sen 

tycker jag inte att det är fel att vara kritisk till ett sponsrat inlägg om man anser att det är 

dåligt. 

                       Filippa, 23 år 

 

En av frågorna i intervjun som ställdes handlade om hur eller om intervjupersonerna tyckte att 

influencers ska svara på den kritik som de får. Även här var de utvalda följarna eniga om att 

en influencer är ett varumärke och därmed ska de inte ta kritiken personlig. De valda följarna 

tyckte även att det var viktigt att influencers har en strategiplan på hur de ska ta emot kritik. 

Intervjupersonerna tyckte inte att det var konstigt att influencers får kritik eftersom de är ett 
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varumärke och de menade att människor alltid kommer ha åsikter kring varumärken och 

företag oavsett om det är en influencer som är varumärket eller om det är ett annat företag. 

Det som de valda följarna ansåg var viktigt både för influencers och följare att ha i åtanke är 

att de måste kunna skilja på privatperson och ett varumärke när de kritiserar. 

 

Jag kan fortsätta inspireras av en influencer om personen faktiskt svarar på kommentarerna 

i ett separat inlägg så hen har möjlighet att förklara sig och be om ursäkt, eller vad nu 

kritiken handlat om. 

 Sara, 23 år 

 

I enlighet med citatet ovan anser även en av de största influencerna, Sandra Beijer, att det är 

viktigt för influencers att lyssna på följarna som kritiserar deras sponsrade inlägg (Beijer, 

2017). Beijer skriver att hennes följare måste förstå att influencer är ett yrke och att det är 

deras jobb att göra sponsrade inlägg med olika företag (ibid). Detta anser även de utvalda 

följarna och att influencers bör ta emot kritiken ur ett företagsperspektiv och därmed inte 

förtjänar personlig kritik som endast riktar sig till influencers personlighetsdrag. 

 

Jag tycker att det är viktigt att influencer tar kritiken ur ett företagsperspektiv, man måste ha 

någon slags strategi för hur man ska ta emot kritik. För de är ju trots allt ett varumärke och 

jag tror att människor alltid kommer ha åsikter kring olika varumärken oavsett vem eller vad 

de säljer. 

                                             Amanda, 23 år 

 

Citaten från intervjupersonerna kan tolkas genom att de vill att influencers ska vara personliga 

och ha en nära relation med sina följare men samtidigt anser de att influencers bör agera som 

ett företag i frågan om kritiken de får. Att kombinera dessa åtaganden gör det svårt för 

influencers och detta kan vara en bidragande faktor till att de får kritik kring hur de agerar. 

Följarna anser att influencers agerande ska läggas i olika fack, de ska bjuda på sig själva så att 

man får en personlig bild av dem men när de får kritik ska de distansera sig från den. 
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7.0 Slutsatser och diskussion 

 

Genom att studera resultatet i studien kan det konstateras att studiens syfte; att undersöka vad 

de utvalda följare anser om fenomenet influencer och influencers sätt att marknadsföra 

produkter och tjänster genom sponsrade inlägg på Instagram har lyckats besvarats. Studien 

visar en förståelse för hur de utvalda följarna resonerar kring influencers och influencers 

sponsrade inlägg på Instagram. 

Ett genomgående tema i resultatet är autenticitet. Intervjupersonernas åsikter om att 

influencers uppfattas som oäkta genom att publicera många sponsrade inlägg är något som 

kan kopplas till reklamtrötthet. Slutsatsen som detta genererar i, är att autenticitet är något 

som deltagarna i studien värderar högt och anser är viktigt i diskussionen kring sponsrade 

inlägg och influencers. De utvalda följarna anser att autenticitet är ett kriterium för att 

influencers ska uppfattas som trovärdiga och för att följarna inte ska bli reklamtrötta på de 

sponsrade inläggen. Denna slutsats överensstämmer även med studien av Coccoza (2014), där 

det konstaterades att de influencers som besitter mest förtroende och trovärdighet hos andra 

människor är de som har Instagramkonton som verkar stämma överens med personens övriga 

liv. 

Enligt de utvalda följarna bygger influencer marketing på relationen mellan följarna 

och influencers. Följarna strävar efter en samhörighet till influencers, vilket skapar ett 

förtroende gentemot dem. Förtroendet medför att följarna bildar en känsla av genuinitet och 

trovärdighet i influencers inlägg på Instagram. När influencers uppnår dessa kriterier minskar 

följarnas reklamtrötthet gentemot sponsrade inlägg och följarna accepterar inläggen. Detta 

resultat överensstämmer med tidigare studier som tagits upp av De Veirman, Cauberghe & 

Hudders (2017), nämligen trovärdigheten som eftersträvas av följarna i publiceringen av 

reklaminlägg från influencers. Däremot anser våra följare att influencers sponsrade inlägg inte 

alltid når upp till den nivå av trovärdighet som följarna önskar. 

Relationen mellan följarna och influencers betydelse är genomgående i resultatet av 

studien. Intervjupersonerna ansåg att influencers bör vara personliga för att kunna skapa en 

nära relation med följarna men att de samtidigt ska agera som vilket företag som helst när de 

får kritik av följarna. Slutsatsen som detta resultat genererar i är att influencers har två olika 

åligganden att förhålla sig till gentemot följarna. Dessa stretar emot varandra eftersom att det 

är svårt att agera som ett varumärke när de svarar på kritik som ges och att inte ta det 

personligt men samtidigt bibehålla en personlig relation till följarna. De utvalda följarna 
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förhåller sig på olika sätt till sponsrade inlägg beroende på vad för slags inlägg som de är 

intresserade av och vilken slags relation följarna anser att de har med influencern. Detta kan 

vara en förklaring till varför influencers får kritik kring deras agerande på sociala medier. 

Ytterligare en bidragande faktor, baserat på studiens resultat, till att influencers får mycket 

kritik, kan vara att fenomenet fortfarande är relativt nytt och influencers inte vet hur de ska 

agera på bästa sätt gentemot sina följare, samtidigt som följarna inte vet hur de ska förhålla 

sig till influencers och de sponsrade inläggen. 

Ett annat resultat av studien är att de utvalda följare besitter en medvetenhet kring 

sociala medier, som har skapats genom att de varit med under den digitala utvecklingen. 

Intervjupersonerna har även en slags skepticism när de förhåller sig till influencers vilket 

överensstämmer med resultatet i studien av Hwang & Jeong (2016) där de konstaterar att 

skepticism spelar en viktig roll i följarnas respons på influencers sponsrade inlägg. 

Vidare har studien visat på ett resultat där inspiration var en huvudfaktor till att 

deltagarna följer influencers. Följarna ansåg att de endast inspireras och inte ser influencers 

som opinionsledare eller förebilder till dem. I resultatet ser vi en tendens till omedveten 

påverkan. Den omedvetna påverkan resulterar i att följarna har en guilty pleasure kring 

fenomenet influencers. Vidare ansåg de valda följare att influencers som har många följare 

bör ta ansvaret som kommer med att kunna påverka människor och se sig själva som 

förebilder, dock bara gentemot de yngre följarna. Detta resulterade i en moralpanik hos de 

utvalda följarna. Det är intressant att de ansåg att fenomenet influencer är positivt i 

sammanhang som till exempel i metoo-kampanjen för att det uppmärksammades och spred sig 

snabbt på sociala medier via influencers. I detta fall agerade influencers opinionsledare, vilket 

de utvalda följarna också tyckte. Slutsatsen som detta genererar i är att de utvalda följarna 

ansåg att influencers har en stor makt och framförallt gentemot de yngre följarna och att om 

influencers brukar makten rätt, är fenomenet positivt. 

Begreppet Digital native som innefattar generationen som vuxit upp i en tid där 

internet varit en väsentlig del av samhället är en intressant aspekt kopplat till studiens resultat 

(Sarkar et al., 2017). Konsekvensen av digital native är att generationens kritiska synsätt på 

sociala medier kan påverkas eftersom de ser dessa medier som ett självklart val av 

användande, vilket även skapade en moralpanik hos intervjupersonerna i denna studie. Digital 

natives har haft tillgång till internet och sociala medier under hela deras liv och därmed 

besitter de kunskap kring dessa medier i tidig ålder, vilket även kan resultera i något positivt, 

de är medvetna om hur de påverkas och att de har ett kritiskt synsätt om sociala medier redan 

från början. 
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Sammanfattningsvis har de valda följare givit oss en bredare förståelse för fenomenet 

influencer marketing på Instagram utifrån ett följarperspektiv, vilket har bidragit till att 

studiens syfte och frågeställningar har besvarats. 
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8.0 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

 

Denna studie kan kritiseras för valet av att endast granskat sex personers resonemang kring 

influencers och sponsrade inlägg eftersom detta begränsar möjligheten att generalisera 

resultaten till ett samband (Bryman, 2011). Generaliseringsförmågan i studien skulle kunnat 

ökat om man inkluderat fler följare av influencers i undersökningen. Att studera fler personers 

åsikter kring ämnet hade även gett studien en större bredd. Med fler intervjupersoner hade det 

dock varit svårare att uppnå samma djupgående intervjuer och tolkningar, som faktiskt ligger 

som grund i en kvalitativ undersökning (ibid). Eftersom analysen är baserad på ett urval av 

teman där allt material inte finns redovisat i studien, kan pålitligheten ifrågasättas. Man kan 

överväga om resultatet skulle genererat ett annat resultat om valet av teman skulle genomförts 

på ett annat sätt (Bryman, 2011). 

Med dessa begränsningar i åtanke är fenomenet influencer och 

marknadsföringsmetoden influencer marketing intressant att studera vidare. Det är intressant 

eftersom fenomenen är relativt nya. Eftersom att fokus i denna studie ligger på att undersöka 

influencers och deras sponsrade inlägg från ett följarperspektiv hade det varit intressant att 

undersöka influencers resonerar kring ämnet. Genom att undersöka influencers synvinkel på 

sponsrade inlägg får man en bredare bild från två olika perspektiv. Det är svårt att studera hur 

utvecklingen av influencer marketing kommer att se ut i framtiden, det hade varit intressant 

att utföra samma studie om några år med tanke på den digitala utvecklingen. En av 

slutsatserna i studien var att följarna har en medvetenhet kring influencer marketing därav 

hade det även varit intressant att utföra undersökningen på generationen som kommer att 

kallas digital natives som vuxit upp i ett samhälle där sociala medier alltid varit en 

självklarhet. 

 

  



 46 

9.0 Referenslista 

 

Abidin, C. (2015). “Communicative  Intimacies: Influencers and perceived 

interconnectedness”. Ada: A Journal of Gender, New Media, & Technology. (8) 

 

Abidin, C. & Thompson, E. (2012). “Bymylife.com: Cyber-feminities and commercial 

intimicy in blogshops”. Women's Studies International Forum, 35 (6): 467-477. 

 

Abidin, C. (2016). “Visibility labour: Engaging with influencers’ fashion brands and #OOTD 

advertorial campaigns on Instagram”. Media International Australia, 161 (1): 86–100. 

 

Beijer, S. (2017). det här med reklamsamarbeten. Hämtad 3 december, 2017, från 

http://sandrabeijer.se/2017/02/07/det-har-med-reklamsamarbeten/ 

 

Brown, D. & Hayes, N. (2008). Influencer marketing: who really influences your customers? 

Abingdon: Routledge 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Business Instagram (2017). Etablera företaget på Instagram. Annonsera på Instagram. 

Hämtad 2 december, 2017, från https://business.instagram.com/advertising/#precise-targeting 

 

Carr, C.B., Hayes, A. (2014). “The Effect of Disclosure of Third-party Influence on an 

Opinion Leader’s Credibility and Electronic Word of Mouth in Two-Step Flow”. Journal of 

Interactive Advertising, 14 (1): 38-50. 

 

Cha, M., Haddadi, H., Benevenuto, F. & Gummadi., P.K. (2010). “Measuring user influence 

in Twitter: The million follower fallacy”. In proceedings of the Fourth International AAAI 

Conference on Weblogs and Social Media, 10-17. 

 

Choi, S. (2014). “The Two-Step Flow of Communication in Twitter-Based Public Forums”. 

Social Science Computer Review, 33(6): 696-711 

 



 47 

Coccoza, P. (2014). “No fighting, No drunk posting”. What happened when I handed over my 

Twitter and Facebook to strangers.  Hämtad 29 november, 2017, från 

https://www.theguardian.com/media/2014/nov/11/social-media-managers-twitter-facebook. 

 

Cohen, S. (2011). Folk Devils and Moral Panics. Abingdon, Routledge. 

 

De Veirman, M., Cauberghe, V. & Hudders, L. (2017). “Marketing through Instagram 

influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude”. 

International Journal of Advertising, 36 (5): 798-828. 

 

De Vries, L., Gensler, S., Leeflang, PSH. (2012). “Popularity of brand posts on brand fan 

pages: An investigation of the effects of social media marketing”. Journal of Interactive 

Marketing, 26 (2): 83–91. 

 

Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: 

Oxford University Press 

 

Edström, M., Kenyon, A.T & Svensson, E-A. (2016) Blurring the lines: market-driven and 

democracy-driven freedom of expression. I Abidin, C (Red.), Influencers tell all? Unravelling 

authenticity and credibility in a brand scandal. (s. 153–161). Göteborg: Nordicom 

 

Ekström, M & Larsson, L.Å. (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Forening. (u.å.). Sponsring. Hämtad 29 november, 2017, från 

http://forening.se/pengar/sponsring/ 

 

Framtid. (u.å.). Yrke, influencer. Hämtad 29 november, 2017, från 

https://www.framtid.se/yrke/influencer 

 

Fransen, D. (2017). Instagram: Det du behöver veta för att öka din organiska räckvidd! 

Hämtad 2 december, 2017, från https://webbhjaltarna.se/webbhjaltarna/instagram-det-du-

behover-veta-att-oka-din-organiska-rackvidd/ 

 



 48 

Hörnfeldt, L. (2016). Rekommendationer: Annonsmärkning av samarbeten på blogg, Youtube 

och Instagram. Hämtad 29 november, 2017, 

från  https://influencersofsweden.se/rekommendationer-annonsmarkning-blogg/ 

 

Griffiths, G., Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A & Sandoval, M. (2012). Internet and 

Surveillance. The Challenges of Web 2.0 and Social Media. London: Routledge 

 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos 

 

Hwang, Y. och Jeong, S-H. (2016). "This is a sponsored blog post, but all opinions are my 

own: The effects of sponsorship disclosure on responses to sponsored blog posts”. Computers 

in Human Behavior, 62: 528–535 

 

Instagram (2017). FAQ. Hämtad 29 november, 2017, från https://instagram.com/about/faq/ 

 

Instagram (2017). Instagrams hjälpcenter. Hämtad 2 december, 2017, från 

https://help.instagram.com/ 

 

Instagram. (2017) Our story. Hämtad 3 december, 2017, från https://instagram-press.com/our-

story/ 

 

Internetstiftelsen. (2017). Svenskarna och internet 2017-En årlig studie av svenska folkets 

internetvanor. Hämtad 29 november, 2017, från http://www.soi2017.se/kommunikation-och-

sociala-plattformar/ 

 

Kanban marketing (u.å.). Annonsera på Instagram, Hur det går till i praktiken.  Hämtad 29 

november, 2017, från http://kanban.se/sociala-medier-2/annonsera-pa-instagram 

 

Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.) (1999). Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Kekkonen, J. (2018). Influencer marketing via Youtubers. Kandidatuppsats, Stockholms 

Universitet, institutionen för mediestudier. Hämtad 2 januari, 2018 från 

http://inside.jmk.su.se/documents/25060/download 

 



 49 

Lee, A. & Cook, PS. (2015) The conditions of exposure and immediacy. Internet surveillance 

and generation Y. Journal of Sociology, 51 (3), 674-688. 

 

Leigert, L. (2014) Instagram för nybörjare, guide och lathund. Hämtad 29 november, 2017, 

från 

http://www.kreafonbloggen.se/2014/04/18/instagram-for-nyborjare-guide-och-lathun/ 

 

Leigert, L. (2013). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. 2., [omarb.] uppl. 

Göteborg: Kreafon 

 

Lundin, J. (2015). Så använder svenskar Instagram. Hämtad 3 december, 2017, från 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/06/sa-anvander-svenskarna-instagram/ 

 

Marketing-schools (u.å.). Om influencers. Hämtad 27 november, 2017, från 

http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/influencer-marketing.html 

 

Medieakademin. (2017). DE ÄR MÄKTIGAST PÅ SOCIALA MEDIER I SVERIGE – 

MAKTBAROMETERN 2017. Hämtad 3 december, 2017, från 

http://medieakademien.se/aktuellt/#de-ar-maktigast-pa-sociala-medier-i-sverige-

maktbarometern-2017 

 

Miles, J. (2014). Instagram power: build your brand and reach more customers with the 

power of pictures. New York: McGraw-Hill Education 

 

Nilsson, M. (2016). Instagram växer globalt. Hämtad 6 december, 2017, från 

https://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/instagram-vaxer-globalt-6587566#conversion-

751415718 

Olapic. (2016). How the rise of user-generated content changes marketing. Hämtad 3 

december, 2017, från http://www.olapic.com/how-the-rise-of-user-generated-content-

changes-marketing/ 

 

Olsson, Tobias. (2017). Sociala medier- vetenskapliga perspektiv. (red.) Gleerup utbildning. 

Malmö. 

 



 50 

Orbelin, A. (2017). Digital marknadsföring vs. traditionell marknadsföring. Hämtad 8 

december, 2017, från http://www.go4inbound.se/blog/digital-marknadsf%C3%B6ring-vs-

traditionell-marknadsforing 

 

Petersson, L. & Pettersson, Å. (2000). Medieboken. Massmedier. 6., [uppdaterade] uppl. 

Malmö: Liber 

 

Petersson, O. (2010). Opinionsbildning. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 

 

Pophal, L. (2016). “Influencer marketing: Turning tastemakers into your best salespeople”. 

Hämtad 14 december, 2017, från 

http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Feature/Influencer-Marketing-Turning-Taste-

Makers-Into-Your-Best-Salespeople-113151.htm 

 

Rågsjö Thorell, A. (2017). Studie: Så får du annonseringen på Instagram att funka. Hämtad 3 

december, 2017, från https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/02/27/studie-sa-tycker-

svenskar--om-reklam-pa-sociala-medier/ 

 

Sammis, K., Lincoln, C. & Pomponi, S. (red.) (2016). Influencer marketing for dummies. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons 

 

Sarkar, N., Ford, W. & Manzo, C. (2017) “Engaging Digital Natives Through Social 

Learning”. Systemics, cybernetics and informatics. 15 (2): 

 

Sevignani, S. (2016). Privacy and capitalism in the age of social media. New York, NY: 

Routledge 

 

Strandberg, M. (2017). Instagram är bäst enligt influencers. Hämtad 3 december, 2017, från 

https://www.dagensanalys.se/2017/04/instagram-ar-bast-enligt-influencers/ 

 

Simply Measured. (2015). The influencer marketing guide. Hämtad 6 december, 2017 från 

http://static1.squarespace.com/static/51b949f4e4b0c43b09f8b97f/t/570300edb6aa607cbb9a4c

14/1459814641215/201505InfluencerGuide.pdf 

 



 51 

Törner, A. (2017). Jag är extremt noga med samarbeten jag går in i. Hämtad 3 december, 

2017, från https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/jag-ar-extremt-noga-med-

samarbeten-jag-gar-in-i-6822868 

 

Vannini, P. & Williams, J.P. (2009). Authenticity in culture, self, and society. Farnham, 

England: Ashgate Pub. 

 

Steers, N. M-L., Wickham, R. E., & Acitelli, L. K. (2014). “Seeing Everyone Else's Highlight 

Reels: How Facebook Usage is Linked to Depressive Symptoms”. Journal of Social and 

Clinical Psychology, 33 (8): 701-731.  

 

Weimann, G. (1994). The influentials: people who influence people. Albany: State University 

of New York Press 

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

2., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Windahl, S., Signitzer, B., & Olson, JT. (2009). Using communication theory: an introduction 

to planned communication. 2., [updated and enhanced] ed. London: SAGE 

 

Zimmerman, E. (2016). The Real Price of Cheap Talk, Do Customers benefit from highly 

targeted online ads? Hämtad 29 november, 2017, från 

https://www.gsb.stanford.edu/insights/pedro-gardete-real-price-cheap-tal  



 52 

10.0 Bilaga intervjuguide 

 

1. Hur använder ni Instagram?  

2. Följer ni influencers på Instagram?  

3. Om ni följer, varför? Och om ni inte följer, vad är anledningen till detta? 

4. Vad tycker ni om influencers i allmänhet? Ingen specifik influencer utan generellt om 

fenomenet? Även om du inte följer några.  

5. Lägger ni märke till att en influencer publicerar sponsrade inlägg på Instagram i 

marknadsföringssyfte? 

6. Hur reagerar ni om ni ser att en influencer publicerar ett inlägg/bild som är sponsrat av ett 

företag i ett marknadsföringssyfte?  

7. Har du själv någon gång kritiserat ett sponsrat inlägg? Om, hur tänker du att influencen 

kommer ta emot kritiken? Personligt eller som ett företag? 

8. Vad anser ni allmänt om influencer marketing på Instagram? 

9. Vad tycker ni om att marknadsförings möjligheterna har utvecklats i och med att influencer 

marketing blivit populärt? Att marknadsföringen gått från traditionell reklam till mer 

användargenererad reklam? 
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