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Sammanfattning
Denna studie handlar om fenomenet influencers. Influencers är ett relativt nytt och outforskat
fenomen i Sverige som utgår från en värld som pågår online i sociala medier. Influencers är
kända och berömda människor som skapat sig sin framgång genom att på olika sätt attrahera
stora följarskaror på sociala medier. Det finns mycket kunskap och lärdom att hämta om
influencers när det kommer till hur en internetbaserad social relation uppstår. Studien syftar till
att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet mellan influencers och deras
följare online. Med en netnografisk metodansats hämtades det empiriska datamaterialet in från
observationer och analyserades genom bearbetning av arkivdata och fältanteckningar. Utifrån
frågeställningen Vilka drivkrafter skapar och upprätthåller relationer mellan influencers och
deras följare på sociala medier online? har fem framträdande teman i kommunikationen mellan
influencers och följare visat sig som drivkrafter för skapandet och upprätthållandet av relationer
online: olika nivåer av kommunikation, diskussioner och digitala samtal, vänskap, förebilder
samt konsumtionspåverkan. De drivkrafter till relationsbyggande som primärt förekommer i
interaktionerna mellan influencers och deras följare på sociala medier är vikten av att
kommunikation i form av diskussioner och digitala samtal är möjlig, upprätthållande av
vänskapsrelationer, influencers roll som förebilder och normskapare men också den ömsesidiga
konsumtionspåverkan.
Nyckelord
Influencer, internetbaserad kommunikation, sociala medier, vänskapsrelationer online,
netnografi, gränsöverskridande, existentialism
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1. Inledning
I vår senmoderna tid är det inte bara utmärkande prestationer i form av minnesvärda
skådespelarinsatser på film eller tv, prestationer i form av starka politiska insatser eller
beundransvärda idrottsframgångar som gör att en människa förknippas med framgång och
kändisskap. Att på olika sätt generera många följare i olika kanaler på sociala medier online
innebär också framgång och inflytande över många människor. Internet har en överlägsen
räckvidd och en blixtsnabb spridning över både landsgränser och tidsgränser. Det är inte längre
en nyhet. Många människor ser upp till och beundrar de här framgångsrika människorna som
skapat sig sin framgång enbart genom hög och medveten närvaro på sociala medier online. För
de yngre generationerna är sociala medier och online-genererat innehåll en naturlig del av deras
vardag dels som ett socialt kommunikationsmedel men också som informationskälla avseende
en mängd olika aspekter i vardagen (Rinka, X & Pratt, S., 2018).
Vartefter som fenomenet med kända och berömda människor som gjort sig ett namn genom
hög och medveten närvaro online har blivit en del av vårt samhälle så har de för den svenska
befolkningen fått benämningen influencers. Begreppet influencers har i internationell betydelse
funnits lika länge som det funnits berömmelse eftersom det engelska ordet för inflytande är
influence. Att kända och berömda människor har inflytande är heller ingen nyhet, men i Sverige
har begreppet influencer fått fäste i folkmun genom att syfta till kända och berömda människor
som skapat sig sin framgång genom närvaro på sociala medier online. Som etablerat fenomen
för en kategori människor som är kända och berömda är influencers i Sverige relativt nytt.
Det finns många olika anledningar och teorier som förklarar varför influencers har fått så stort
inflytande på människor. Influencers är synliga, ofta även utanför sociala medier, och framstår
som berömda och framgångsrika och utgör därför förebilder för människor att se upp till och
identifiera sig med. Det finns många olika utvecklingsteorier men bl.a. Erik Homburger
Erikssons utvecklingsteori handlar om att vi människor behöver förebilder som hjälper oss att
navigera och skapa oss en egen identitet i livet (Aroseus, F, 2014). När vi är små barn utgörs
dessa av de människor som finns i vår närmaste omgivning och senare i livet kan det vara
kompisar och lärare eller andra människor som frekvent finns runt omkring oss, t.ex.
influencers på sociala medier.
Anthony Giddens (2008) menar att människan i den senmoderna epoken upplever ett annat sätt
att förhålla sig till att ”leva i världen” än tidigare. Han menar att vi fortfarande lever ett lokalt
liv i tid och rum men att det har skett en slags platsens omvandling i och med att det rumsligt
avlägsna har flyttat in i våra vardagliga liv (Giddens, 2008:222). Han syftar inte enbart till
internet och den digitala världen där sociala medier är en naturlig del av vår vardag utan syftar
mer allmänt till olika aspekter av globaliseringen. Hans resonemang om platsens omvandling
applicerar bra på hur vi inför den här uppsatsen tänkte kring influencers. Platsens omvandling
menar Giddens (2008) har medfört att gränserna för vad som är ”världen” har suddats ut. Han
menar att det lokala livet bär tydliga spår av avlägsna influenser. Förmedlade erfarenheter har
fått flytta in i våra vardagsliv. Han menar också att den moderna människans liv innehåller
mycket spänning och prövningar eftersom de tidigare tydliga gränserna för att ”leva i världen”
har suddats ut. Att komma underfund med hur självet bäst passar in i “att vara i världen” upptar
mycket energi och självidentiteten riskerar att bli splittrad (Giddens, 2008:223).
“Social media influencers” (SMI´s) är alltså ett relativt nytt fenomen i Sverige och deras stora
inflytande fascinerar oss. De har onekligen flyttat in i våra vardagsliv där gränsen mellan sociala
arenor online och sociala arenor utanför har suddats ut. Influencers med en ansenlig skara
följare delar numer möjligheten till marknadsföringssamarbeten med andra kändisar som tv-,
film- och idrottskändisar. De här samarbetena genererar inkomster som gör att de kan livnära
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sig på sin närvaro på sociala medier. De är en samhällskraft som inte går att ignorera och de
anlitas även till uppdrag där de agerar språkrör i miljöfrågor, politiska sammanhang och även
andra samhällsdebatter (Lindenberg, Joly & Stapel, 2011:99).
Det som initierade syftet med den här uppsatsen grundar sig i en fascination för influencers som
fenomen. Hur kommer det sig att en människa kan skapa relationer på sociala medier i en
omfattning som är så stor att det går att livnära sig på det?

2. Bakgrund
Det går att läsa om fenomenet influencers i internationella forskningsartiklar redan kring 2005
då fenomenet kallades nya influencers i sammanhang där A-listebloggare närmare granskades
(Trammell & Keshelashvili 2005:975). En google-sökning på ”influencer” genererade den 2
januari 2019, 93 000 000 träffar internationellt. En översiktlig granskning av de tre första
sidorna av de svenska resultat som kom upp visar att begreppet influencers förekommer i
sammanhang där andra nyckelord som: marknadsförare, opinionsbildare, kändisar, produkter,
varumärken och konsumenter förekommer. Ytterligare en google-sökning på svenska träffar på
sökordet ”influencer” visar en ansenlig mängd företag som representerar svenska influencers i
olika nätverk så att företag som av olika anledningar vill utnyttja deras inflytande enkelt kan
komma i kontakt med dem. ”Influencers of Sweden” är en intresseorganisation för SMI´s som
på sin hemsida uppger att de är en samlingsplats för youtubers, instagrammare, bloggare samt
andra kreatörer inom sociala medier (Influencers of Sweden, 2018). De instiftade 2017 ett
prestigefyllt pris där de årligen på en gala utser bl.a. Årets influencer, som 2018 tilldelades
youtubern Therese Lindgren.
CUREmedia.se är ett annat nätverk för influencers som på sin hemsida beskriver att syftet med
sin verksamhet är att samla svenska influencers för att underlätta marknadsföringssamarbeten.
Genom att ha ett samlat nätverk av influencers underlättar det för företag att hitta och anlita
dem för “influencer marketing”. CUREmedia började med att matcha varumärken med
instagrammare och bloggare 2013 men har sedan utökat sitt nätverk med youtubers. I deras
nätverk finns kända influencers som bl.a. House of Philia, Joakim Lundell och Therese
Lindgren (CUREmedia.se, 2018).
I en nordisk undersökning som genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget
Yougov på uppdrag av Canon i juni 2018 intervjuades unga män och kvinnor i åldrarna 18 - 29
år där de fick berätta om vad de har upplevt i sina liv och vad de hoppas på att få uppleva.
Resultatet visade att det främst handlar om vardagliga saker när ungdomar får drömma fritt om
framtiden. Undersökningen visade att högt upp på svenska ungdomars önskelista hamnade
förhoppningen om att bli influencer och en önskan om att tjäna pengar på sina sociala medier
(Dagens Media, 2018). Det finns alltså en uppfattning att vem som helst har möjlighet att uppnå
berömmelse, prestige och inflytande och på så sätt också ha möjlighet att uttrycka sina åsikter
och bli opinionsledare online, vilket kan kopplas till sociala mediers djupt integrerade plats i
människors liv (Rinka & Pratt 2018:958, Lindenberg, Joly & Stapel, 2011:99). Vart gränsen
går för när en youtuber, instagrammare eller bloggare blir influencer är inte självklart. Det finns
människor med hög närvaro och stort antal följare på sociala medier som inte samarbetar med
varumärken och på så sätt alltså inte kan försörja sig på sitt engagemang i sociala medier. Inte
alla med stora följarskaror på sociala medier har stort inflytande på följarnas köpbeteende, men
det finns en ansenlig skara människor som till synes helt utan anledning har inflytande och
därför väljer att utnyttja detta för att ha möjlighet att försörja sig på sin närvaro på sociala
medier.
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Influencers har på grund av sitt uppmärksammade inflytande kommit att utgöra det självklara
valet för många varumärken som snabbt och kostnadseffektivt vill nå ut till en bred publik. De
betraktas som effektiva varumärkesambassadörer för olika produkter och tjänster eftersom
deras inflytande har en hög direktpåverkan på sina följare (Freberg, Graham, McGaughey &
Freberg, 2011:90). Institutet för reklam- och mediastatistik (IRM) rapporterar att fenomenet
“influencer marketing” 2017 omsatte 660 miljoner kronor i Sverige. En ökning med 33 %
jämfört med året innan (Institutet för reklam- och mediastatistiks, 2018). ”Influencer
marketing” har alltså fått en större och viktigare roll inom marknadsföringsbranschen på bara
något år. Framgångsrika influencers kan inte bara tjäna pengar genom
marknadsföringssamarbeten utan kan också som en följd av sitt kändisskap bygga upp egna
medieimperium där de till exempel programleder, skriver böcker, radio-pratar osv. Många av
Sveriges största influencers har egna bolag som drar in mångmiljonbelopp. Två av de svenska
influencers som finns med på flera av Sveriges tio i topplistor över mest inflytelserika
influencers är: Therese Lindgren vars bolag omsatte drygt 19,5 miljoner kronor 2017 och Jocke
och Jonna Lundells bolag som omsatte 8,7 miljoner kronor 2017 (Dagens Media, 2018).
Det är viktigt att göra en viss distinktion mellan olika tio i topplistor över influencers. Dels
finns listor som listar influencers baserat på deras bolagsinkomst men det finns också listor som
listar influencers baserat på antal följare. En av Sveriges största influencers baserat på antal
följare är den svenska fitness-modellen Anna Nyström. Anna har 7,1 miljoner följare på den
sociala mediekanalen Instagram. Anna Nyström har profilerat sig inom kategorin hälsa, fitness
och livsstil på sitt konto på Instagram. De influencers som har för avsikt att livnära sig på sina
sociala medier har en fördel av att kategorisera sig eftersom det gör det enklare för varumärken
att matcha sin profil med influencers (Rinka & Pratt, 2018:967). På den svenska marknaden är
det de fyra kategorierna: livsstil, hälsa, mode och inredning som är de fyra populäraste och mest
kommersiella kategorierna.

2.1 Viktiga begrepp
Här följer en presentation och definition av några viktiga begrepp som förekommer i den här
studien:
Instagram lanserades 2010 och är en applikation (app) för främst mobiltelefonanvändning som
delar bilder men också videos med över 1 miljard människor som aktivt använder den sociala
mediaplattformen globalt. Dess popularitet beror främst på sin fokusering på bilder och
enkelhet och därför framstår som ett lättöverskådligt och lättillgängligt socialt medium (Erz,
Marder & Osadchaya, 2018:48, 49).
Youtube lanserades 2005 och är ett socialt medium för videoklipp. Den sociala
mediaplattformen tillåter användare att via skapade konton ladda upp videor. Användare
föredrar ofta denna plattform för att publicera videobloggar (vloggar). Plattformen tillåter
kommunikation mellan användare och följare i ett kommentarsfält.
Blogg är ett samlingsnamn för ett socialt medium som periodiskt publicerar inlägg i form av
webbdagbok eller webblogg med olika ämnen och oftast med det senaste inlägget överst.
Sveriges kanske äldsta bloggare kallar sin blogg för “Sven tycker”. Bloggen postade sitt första
inlägg 1997 och är fortfarande aktiv.
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Twitter lanserades 2006 och är ett socialt medium i form av en mikroblogg där meddelanden
har en begränsning på 280 tecken per meddelande. Dessa meddelanden som användaren postar
kallas för tweets och visas öppet på användarens profilsida.
Hashtags är symbolen # och sätts framför nyckelord i inlägg på bl.a. Instagram och Twitter.
Hashtags möjliggör generellt för användare av sociala medier att nå ut med sitt innehåll till fler
individer än bara sina egna följare. Innehållet i inlägget får en mening i förhållande till
hashtagen och blir därför mer lättillgängligt för en större målgrupp. Ju fler hashtags, desto fler
olika meningar och mer lättillgänglig blir innehållet baserat på vilka ämnen som tilltalar olika
användare (Erz et al., 2018:56).
Emoji är en utveckling av Smileys (leende tecken-figur :-) som var populärt under 1990-talet.
Emojis är ett tusental olika små bilder som används i elektroniska meddelanden. Piktogram1
som uttrycker och kompletterar känsloyttringar i elektroniska meddelanden. Det finns små
bilder för många situationer som växter, djur, flaggor, byggnader, fordon, stjärntecken m.fl. De
små symbolerna används och förstås i detalj lite olika beroende på i vilket sammanhang och
mellan vilka individer de används. Olika forum ger emojis lite olika betydelse och innebörd
men mottagaren av en emoji kan generellt tolka och förstå den emoji som riktas mot mottagaren
när den förekommer i en viss kontext.

3. Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien är att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet
mellan fenomenet influencers och deras följare. Genom att närmare undersöka internetbaserad
kommunikation mellan influencers och deras följare på sociala medier avser vi att belysa vilka
drivkrafter som skapar och upprätthåller relationen mellan dem. Följande frågeställning ska
således besvaras i studien: Vilka drivkrafter skapar och upprätthåller relationer mellan
influencers och deras följare på sociala medier online?

4. Disposition
Efter en inledning som anger en bakgrund till frågeställningen och en bakgrund som anger en
förklaring till hur vi ser på fenomenet influencers följer en presentation av tidigare forskning.
I avsnittet om tidigare forskning presenterar vi influencers utifrån tre olika teman: influencers i
förhållande till marknadsföring, influencers inom samhällsdebatt samt influencers som
identitetskonstruktion och normbildning. Därefter reflekterar vi över vad den här studien kan
tänkas tillföra. I teoriavsnittet belyser vi vårt val av perspektiv och teoretiker. Vi har valt två
olika teoretiska angreppssätt vilka är Zygmunt Baumans teori om flytande rädsla samt
existentialism där vi lägger en betoning på teorier av Sören Kirkegaard, Martin Heidegger och
Jean-Paul Sartre. I metodavsnittet presenterar vi vårt val av metodansats samt hur vi gått tillväga
i forskningsprocessen. Vi valde netnografi med observationer för att samla in empiriskt material
vilket möjliggjorde för en närhet till fältet som bidrog till att beskriva och förstå vad som sker
i den internetbaserade kommunikationen mellan influencers och deras följare. Vi redogör för
och motiverar även vårt urval. Resultatdelen består av det centrala som framkom av analyserna
av observationerna, vilka resulterade i fem framträdande teman som visat sig vara drivkrafter i
relationsbyggande på sociala medier: olika nivåer av kommunikation, diskussioner och digitala
samtal, vänskap, förebilder samt konsumtionspåverkan. Vi har valt att redovisa vårt resultat
med omfångsrika exempel från vårt empiriska material. Efter att vi har presenterat resultatet
avslutar vi avsnittet med en sammanfattning av dess helhet. Uppsatsen avslutas med en
1

Skrivtecken som representerar en symbol eller begrepp
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diskussion om resultatet som delvis tolkats och beskrivits utifrån den teoretiska och
begreppsliga referensramen. Vidare belyser vi resultatet i förhållande till tidigare forskning och
de likheter och kontraster som vi funnit mellan den tidigare forskningen och våra resultat.
Avslutningsvis i diskussionsdelen presenteras våra reflektioner kring våra upptäckter i studiens
resultat och vad de har gett oss insikt i. Vi lyfter också några förslag på framtida forskning som
vi ser skulle kunna bidra med ytterligare insikter.

5. Tidigare forskning
I enighet med vårt övergripande syfte med den här studien att närmare undersöka en
internetbaserad kommunikation mellan fenomenet influencer och deras följare så använde vi
sökorden: social media influencer och influencer men också influencer marketing på
databaserna: Ebsco Host, Academic search elite och Sociological abstracts. Vidare har de
forskningsbidrag som vi funnit relevanta för den här studien tematiserats för att ge en överblick
av fenomenet influencers och hur de kan skapa relationer på sociala medier i en omfattning som
är så stor att det går att livnära sig på det.

5.1 Influencers – marknadsföring
Zengin Alp och Gündüz Ög ̆üdücü (2017) genomförde inom ramen för en institution inom
”science and technology” i Istanbul en Twitterbaserad studie där de introducerade en ny onlinemetod som de kallar ”Personalized PageRank” (PPR). Deras syfte med sin studie var att
identifiera lokala användare i Turkiet med inflytande och auktoritet på Twitter. Med metoden
PPR menar de att de kan integrera information som är spårbar och går att kategoribestämmas
från det nätverk som Twitter utgör, med information om olika användarbeteenden och
aktiviteter på Twitter. Genom att korsa olika sådana parametrar hade de för avsikt att identifiera
olika influencers som kan betraktas som experter inom vissa ämnesspecifika områden. Med
algoritmen PPR bevisade de i sin studie att de kan identifiera lämpliga influencers på sociala
medier åt företag som vill anlita influencers för deras expertis inom ett ämnesspecifikt område.
I sin studie definierade de begreppet influencer som effekten av användare att påverka andra
så att det resulterar i ett utbyte av information (Alp & Ög ̆üdücü, 2017:211). I sitt resultat slår
de också fast att det är mer effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv att dela upp det globala
nätet online i ämnesbestämda enheter efter teman för att på så sätt identifiera relevanta
ämnesspecifika influencers och därmed maximera marknadsföringsinsatsen (Alp & Ög ̆üdücü,
2017:220).
Eva Lahuerta-Otero och Rebeca Cordero-Gutierrezs (2016:575) undersöker i en annan studie
influencers på Twitter för att identifiera de karaktäristiska egenskaperna i deras tweets. De
definierar influencers som individer i den virtuella världen som kan påverka ett
shoppingbeteende hos andra. I likhet med Alp och Ög ̆üdücü var Lahuerta-Otero och CorderoGutierrezs inriktade på att med hjälp av en vetenskaplig teknisk insamlingsmetod som kallas
”datamining” undersöka influencers och deras beteende online. Datamining är ett nätverktyg
för att söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder. De menar att deras studie
möjliggör för en bredare förståelse för hur influencers skriver och beter sig på sociala nätverk
när de kommunicerar med sina följare. De utförde analyser av empiriskt material som
genererades av användare som postat tweets om de två japanska bilföretagen Toyota och
Nissan. De kom fram till att influencers i genomsnitt använder fler hashtags när de tweetar än
deras följare. Resultaten gav också insikter om hur marknadsförare kan identifiera influencers
som tweetar om varumärken genom att kategorisera och sedan sortera hashtags med olika
innehåll i tweets (Lahuerta-Otero & Cordero-Gutierrez, 2016:575).
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Enligt Antonia Erz, Ben Marder och Elena Osadchaya (2018:48,56) är influencers
nyckelpersoner i marknadsföring på sociala medier. Syftet med deras studie var att undersöka
influencers användning av sociala medier för att kunna förstå vilka mekanismer som driver
dem. De kartlägger i sin studie bl.a. individuella skillnader i motiv, personlighet och beteende
mellan influencers och deras följare på Instagram utifrån användningen av hashtags. I sin
undersökning använder de kvalitativa intervjuer och survey-undersökningar vilket i slutänden
leder fram till sex olika motivationsfaktorer som påverkar användandet av hashtags på
Instagram. Dessa faktorer är: självrepresentation, uppfinningsrikedom, översiktlig
dokumentation, informationssökande, uttryck och etikettering (Erz et al., 2018:51, 57). Erz et
al. (2018:57) konstaterar efter studien att användandet av hashtags skiljer sig mellan influencers
och följare. Studiens resultat visar att influencers använder hashtags med motivet att framföra
en självpresentation. Studien visade också att influencers har högre narcisstiska
personlighetsdrag än sina följare. Erz et.al. (2018:49) konstaterar även att influencers ofta
föredrar Instagram över andra sociala medier för att engagera och bygga sin följarskara, då detta
forum generellt genererar stora och täta följarskaror.
Nam-Hyun Um (2016:1839) ville i sin studie undersöka olika mekanismer som kan bidra till
en ökad effektivitet i att använda sig av kändisambassadörer i marknadsföring på Facebook.
Studien syftar till att undersöka om mekanismer som självupplysning (att dela med sig av sina
egna upplevelser), social identitet och behovet av tillhörighet kan öka denna effektivitet.
Datainsamlingen innebar att 320 studenter på ett universitet i USA fick titta på en fanclubsida
av en påhittad kändis på Facebook för att sedan svara på en surveyundersökning (Um,
2016:1842). Resultatet visade att en reklamstrategi att använda kändisar som ambassadörer av
produkter och tjänster online i sociala medier som i detta fall Facebook, men även liknande
kontexter, är effektiv. Självupplysning spelar en viktig roll för att utveckla en relation och är av
stor betydelse för användningen av sociala medier. De konsumenter som visade en hög
självupplysning till den påhittade kändisens fanclubsida hade en mer gynnsam inställning till
produkten eller tjänsten som kändisen är ambassadör för (Um, 2016:1840, 1846). De
konsumenter som visade en hög social identitet i förhållande till den påhittade kändisens
fanclub sida hade en starkare köpintention. Den sociala identiteten innebar även att individer
tenderade att vilja identifiera sig med gruppen och gruppmedlemskapet, dvs. vilka normer,
värderingar etc., som är utmärkande för den specifika gruppen som individen för tillfället ingår
i. Konsumenter med ett större behov av tillhörighet hade både en mer gynnsam inställning till
varumärket men visade även en starkare köpintention (Um, 2016:1841, 1846).

5.2 Influencers – samhällsdebatt
Varumärkesplacering i filmer och på tv är sedan länge reglerat för att skydda tittare från
otillbörlig påverkan, men när det gäller reglering av varumärkesplacering online saknas det
fortfarande både resurser och regelverk för att på ett effektivt sätt driva frågan. Laura E.
Bladows (2018) studie handlar i stora drag om hur den amerikanska myndigheten Federal Trade
Council (FTC) reglerar och övervakar “influencer marketing”. Studien syftar till att öka
förståelsen och kunskapen kring varför det är viktigt att ha regelverk som kontrollerar
“influencer marketing”. Bladow (2018:1125, 1128) definierar en influencer som vem som helst
som har möjligheten att påverka någons köpbeteende, bl.a. genom att ha en autentisk
framtoning på sociala medier vilket medför att deras rekommendationer anses vara trovärdiga.
Därmed är det viktigt att öka konsumenters medvetenhet gällande deras köpbeteende. En kritisk
litteraturgranskning av FTC’s regelverk visade att FTC’s tidigare försök att förhindra att
influencers och varumärken inte tydligt märker sina samarbeten har misslyckats. FTC har inte
genomfört någon åtgärd mot de influencers som avstått från att annonsmärka samarbeten
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(Bladow, 2018:1126, 1127). Studien genererar därför ett förslag till hur man som konsument
kan förhålla sig till FTC’s regelverk genom en viss strategi. Denna strategi maximerar FTC's
begränsade resurser och minimerar obehagliga konsekvenser för konsumenterna genom att
rikta in sig på individer och företag som har potential att orsaka ekonomisk skada genom att
uppmuntra inköp genom bedrägliga metoder. Med hjälp av denna strategi kan konsumenterna
effektivt uppmärksamma varumärkesplaceringar online (Bladow, 2018:1154).
Influencers är intressanta att studera ur ett marknadsföringsperspektiv eftersom det kan finnas
pengar att tjäna för både varumärken och influencers men också för andra aktörer som på olika
sätt producerar vetenskapliga tekniska metoder för att inhämta information kring matchning av
lämpliga varumärken och influencers. Influencers kan även engageras i mindre kommersiella
syften som samhällsfrågor avseende miljö och politik. Sådant engagemang i humanitära frågor
hjälper influencers att skapa en framtoning av god vilja i framställningen av sin person. Paul
Hanna, Joe Kantenbacher, Scott Cohen och Stefan Gössling (2018:379, 380) undersökte i en
kritisk litteraturgranskning förebilder och kändisaktivism och hur dessa kan mobiliseras för att
adressera miljöfrågor. Studien syftade till att undersöka möjligheterna att uppmuntra ett hållbart
transportbeteende med hjälp av förebilder och kändisaktivism. I sin studie kom de fram till tre
utmärkande attribut för kändisar: trovärdighet, attraktivitet och makt (Hanna et al., 2018:375).
De konstaterar efter sin studie att en trovärdig kändisambassadör har information, förmågor och
erfarenheter som är relevanta för den produkt som de är ambassadörer för och att de ofta
framstår som opartiska. Ett annat resultat som visade sig i studien är att konsumenten finner
likheter med sig själv i kändisambassadören, såsom värderingar eller annat som konsumenten
kan relatera till. I studien framkommer också att makt och auktoritet är kopplat till
kändisambassadörers offentliga image. Detta genom att deras inflytande kan forma attityder
hos personer som annars uppvisar ett lågt engagemang i en aktuell fråga till att bli mer
engagerade och medvetna för den aktuella frågan. Hanna et al. (2018) menar att det finns en
större potential för inflytelserika kändisar än för politiker att göra samhällsförändringar på
grund av de olika positiva aspekterna som de inflytelserika kändisarna upplevs representera.
Därmed utgör de starka förebilder som kan utöva påtryckningar för att påverka sociala normer
kring hållbar transport såväl som andra samhällsfrågor (Hanna et al., 2018:375, 376).

5.3 Identitetskonstruktion och normbildning
Det finns många aspekter kring influencers och “influencer marketing”. Xu Xu Rinka och
Stephen Pratt (2018:967) menar att deras studie presenterar empiriska bevis för att valet av
influencer som ambassadör för specifik resemålsmarknadsföring är avgörande för
marknadsföringskampanjens framgång. En god matchning mellan influencer och varumärke
framstår enligt flertalet av den tidigare forskning som vi hittat avgörande för en framgångsrik
marknadsföringskampanj. I sin studie undersökte Xu Xu Rinka och Pratt (2018) närmare den
kinesiska generationen Y (kallas också millenials) och deras konsumtionsvanor med fokus på
resemålsmarknadsföring. I deras studie fick trettio kinesiska sista-årselever som efter att de
bekräftat att de tillhörde målgruppen svara på survey-frågor om influencers på sociala medier.
Deras studie undersökte olika aspekter av självuppfattning hos målgruppen och undersökte
därigenom bl.a. överensstämmelse mellan potentiell online-konsument och varumärke. Deras
resultat visar att potentiella konsumenter utvecklar en positiv inställning och köpintention
gentemot ett varumärke vars varumärkesprofil överensstämmer med deras egen självbild.
Potentiella konsumenter instämmer i de värderingar som kändisar uppvisar och överför dessa
värderingar från varumärken och produkter till att bygga, bevara och förbättra sin egen
självbild. Unga konsumenter är särskilt benägna att uppfatta kändisar som de beundrar som ett
föredöme och anammar därför deras värderingar i sin egen identitetskonstruktion. Slutsatsen i

10

studien sammanfattar Xu Xu Rinka och Pratt (2018) med att när uppfattningen om resmålet och
målgruppens självbild stämmer överens och influencers på sociala medier används så uppnås
bästa effekt av en marknadsföringskampanj.
Även Kumju Hwang och Qi Zhang (2018) fokuserar i sin survey-undersökning på följares
självbild i förhållande till influencers men även i förhållande till olika varumärken. Genom
olika frågeställningar om den parasociala2 relationen mellan influencers och deras följare och
påverkan på följarnas köpavsikter genomfördes studien på sociala medier i de forum där
influencers och deras följare interagerar. Nyckelord som empati, ensamhet och låg social
självkänsla användes. Resultaten visar att den parasociala relation som etableras mellan
influencers och deras följare faktiskt bygger grunden där kändisarnas inflytande och följarnas
köpintentioner och faktiska inköp är direkt kopplade till varandra (Hwang & Zhang, 2018:166).
Den internationella tidigare forskningen hjälper oss att belysa olika delar av relationen mellan
influencers och deras följare som gör att influencers faktiskt bidrar till köpavsikter avseende de
produkter och tjänster som de representerar. Siegwart Lindenberg, Janneke F. Joly och Diederik
A. Stapel (2011) undersökte huvudfrågan om en influencer behöver upplevas som framgångsrik
för att de ska upplevas som skapare av normer. De använder en mer allmän definition av
begreppet influencer som en individ som av olika anledningar av andra tillskrivs prestige,
anseende och inflytande. I fyra experimentella undersökningar på studenter i Nederländerna
tittade de närmare på meddelanden som innehöll potentiellt normskapande egenskaper och som
framfördes av kändisar i form av bl.a. en kvinnlig tv-personlighet och modell och en
framgångsrik manlig idrottskändis. Genom att i olika omgångar presentera fabricerade
meddelanden testade de hur de normer som meddelandet speglade påverkade deltagarna i
undersökningen. De tittade också på hur kändisens prestige i form av framgångar påverkade
effekten av deras förmåga att framstå som skapare av normer för deltagarna. I sitt resultat kom
de fram till att även svaga signaler i meddelandet aktiverade ett normativt beteende hos
försöksdeltagarna när kändisens prestige och framgång påvisades. När fabricerade
tidningsklipp där dessa kändisars framgångar beskrevs som kraftigt dalande presenterades blev
effekten på deras förmåga att aktivera ett normativt beteende markant försvagade.
Lindenberg, Joly och Stapel (2011:116) drar i resultatet av sin studie paralleller mellan
influencers möjlighet att påverka andra och den person som George Herbert Mead kallar den
”signifikante andres” möjligheter att påverka en individ. Studien visade att när prestigen hos
kändisen var låg skedde ingen aktivering av ett normativt beteende hos försökspersonerna
(Lindenberg, Joly & Stapel, 2011:114). Vikten av just prestige för att någons värderingar ska
anses som relevant för andra är en av de aspekter som Linderberg, Joly och Stapel (2011:102)
framhåller i sin studie.
Identifikation och igenkänning tas upp i flera studier som en förklaring till varför influencers
har så stort inflytande. Det här inflytandet har följaktligen skapat möjligheter för dem själva att
genom varumärkessamarbeten livnära sig på sitt inflytande men också möjligheter att förmedla
budskap. Lahuerta-Otero och Cordero-Gutierrez (2016:577, 578) kunde i sin data-mining studie
om influencers karaktäristiska tweets på Twitter se att medlemmar i olika grupper online kan
skapa sig själv en social identitet utifrån vad som är ett accepterat beteende i den specifika
gruppen. Att uppvisa ett accepterat beteende i gruppen innebär även lojalitet gentemot gruppen
menar de. Exempelvis kunde det handla om att känna lojalitet mot ett varumärke. De kunde
2

Parasocial är den psykologiska relation som anhängare av olika typer av kändisar och media-personligheter osv. upplever när de tittar eller
lyssnar på dem. Följarna upplever att de känner personen.
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också se att normer inom gruppen var viktigt och att det speglade sig i de tweets som florerade
inom gruppen. Lahuerta-Otero och Cordero-Gutierrez (2016) menar att det gick att se en tydlig
gemenskap genom normer i gruppen online.
Att identifikation och normer är några av de aspekter som karaktäriserar relationen mellan
influencers och deras följare visade sig även i Hanna et.al´s (2018) litteraturgranskning om
kändisaktivism. I studien drar de slutsatsen att människor har en tendens att vilja identifiera sig
med beundransvärda individer eller referensgrupper som kändisar, idrottare, framgångsrika
politiker eller affärsmän. Dessa formar attityder och beteenden hos andra som vill identifiera
sig med dem, vilket skapar ett motiv för en konsumtionsaktivitet (Hanna et.al, 2018: 373, 374).
Kaye D. Trammell och Ana Keshelashvili (2006) genomförde en innehållsanalys liknande en
litteraturgranskning av hur a-listebloggare framställer sig själva online. De bygger sin
granskning på Erving Goffmans teorier om självpresentation och strategier kring hur man
intrycksstyr i sina inlägg. De använde ett ändamålsenligt urval av A-listade bloggare för att ta
sig an sin frågeställning och hypotes (Kaye, Trammell & Keshelashvili, 2006:977). En
uppdelning av sina resultat i fyra olika kategorier: självutlämnande, intrycksstyrning, kön och
bloggkategori. Det mest utmärkande i de olika kategorierna var att 70 % av de bloggare som de
granskade utgjordes av män och att de generellt avslöjade väldigt mycket personliga detaljer
om sig själva. Det innehållsmässiga tema som blogginläggen oftast innehöll var information
om bloggarens vardag och avslöjanden om tankar och känslor. Avseende intrycksstyrning så
dominerade att framhålla sig själv genom att påtala sina styrkor och kompetenser. Bloggarna
länkade bl.a. sina inlägg till andra bloggare för att på så sätt påvisa att de är en del av ett större
och viktigt sammanhang. Genom att skapa ett intryck av att befinna sig hos en person bakom
kulisserna på deras blogg skapas en intim känsla samtidigt som de tankar och känslor som
uttrycks förmodas representera vilken slags person som döljer sig bakom inläggen. Genom att
kontrollera dessa aspekter av hur de framställer sig skapas alltså en upplevelse av en autentisk
person som bakifrån kulisserna egentligen styr sin publik (Kaye, Trammell & Keshelashvili,
2006:974, 975).

5.4 Sammanfattning
Efter att ha granskat tidigare forskning, inom ramen för den här studiens frågeställning kring
vilka drivkrafter som skapar relationer mellan influencers och deras följare, kan vi se att det
finns många pusselbitar som tillsammans bygger en ganska väl utvecklad bild av influencers
och deras förhållande till sina följare. Tidigare forskning är enig om att identifikation och
normbildning hänger tätt ihop med inverkan på följares köpintentioner vilket är intressant ur ett
marknadsföringsperspektiv.
Vi har noterat att varje artikelförfattare (med undantag för Nam-Hyun Um) till den tidigare
forskning vi här presenterat har sin egen definition av vad en influencer är. En influencer
definieras i varje enskild artikel utifrån kontexten men tillsammans skapar definitionerna ändå
en ganska enhetlig bild av en individ som har inflytande över andra genom att en positiv
identifikation sker. På så sätt utgör influencers en individ som sätter trender och skapar normer
utifrån en bild av sig själva som de mer eller mindre medvetet skapar av sig själva. Detta medför
att de ur ett marknadsföringsperspektiv men också ur ett samhällsperspektiv utgör inflytelserika
språkrör för både produkter och tjänster men också för olika samhällsfrågor. Att kategorisera
influencers har visat sig betydelsefullt. Ur influencers perspektiv är det betydelsefullt för att på
så sätt göra sig själv mer lättillgänglig för marknadsföringssamarbeten och därmed möjliggöra
att livnära sig på sociala medier. För marknadsförare är det avgörande för lönsamheten att deras
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produkter och tjänster förknippas med en influencer som matchar deras bild av den känsla de
vill förknippa med sina produkter och tjänster. Det finns flera olika sätt för influencers att
framställa sig själva och därmed skapa en bild av personen bakom inläggen på sociala medier.
Att använda sig av hashtags är ett sätt att framställa sig själv samtidigt som hashtags kan hjälpa
till att utöka antalet följare och därmed öka en influencers inflytande. Influencers använder på
så sätt hashtags med ett annat syfte än deras följare och därför kan användningen av hashtags
också underlätta för marknadsförare att identifiera inflytelserika influencers som matchar den
bild de vill förmedla. Sammantaget har den tidigare forskning som vi granskat lagt en bra grund
för vår studie och samtidigt som vi ser att det finns tidigare forskning som överlappar varandra,
så anser vi att de också kompletterar varandra som en språngbräda för den här studiens
frågeställning. Vi anser dock att det finns luckor i tidigare forskning av denna djungel som
sociala medier utgör och vi avser att bidra med ytterligare en pusselbit i detta väldigt stora och
komplexa pussel. De forskningsresultat som vi hittat är genomförda i andra länder än Sverige
och inte en enda svensk studie som matchade våra sökkriterier framkom i våra sökningar.
Den svenska befolkningen har i stor omfattning anammat SMI´s. En närmare granskning av
svenska influencers online skulle ur ett sociologiskt och även ur ett vidare samhällsperspektiv
kunna ge oss insikter om drivkrafterna bakom framför allt unga människors dragningskraft till
och användning av sociala medier. Vi anser att det här sociala medieklimatet inom ramen för
kvalitativ forskning genom observationer skulle kunna studeras, för att på så sätt öka kunskapen
om fenomenets drivkrafter och påverkan på den del av den svenska befolkningen som
regelbundet vistas på sociala medier. Detta som ett komplement till den tidigare forskningen
som i majoritet dragit slutsatser från analyser av tabeller och genererad statistik från aktiviteter
online med en kvantitativ metodansats. Vi anser också att en studie på den svenska sociala
media-arenan skulle vara intressant.

6. Teoretisk och begreppslig referensram
Syftet med den här studien var att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet
mellan fenomenet influencers och deras följare. För att skapa oss en förståelse för helheten i
deras relationsbyggande anser vi oss behöva se till både inre och yttre drivkrafter för att få en
mer fullständig bild av fenomenet. Det skulle innebära att vi behöver få en ökad förståelse för
hur de olika drivkrafterna samverkar i skapandet av en vänskapsrelation.
De yttre drivkrafterna i relationsbyggande skulle kunna förklaras utifrån ett samhällsperspektiv.
Genom att studera yttre drivkrafter för relationsbyggande online kan vi ringa in vilka faktorer
som är karaktäriserande för det moderna samhällets relationsbyggande. Vi har valt att tillämpa
Zygmunt Baumans (2006) teori om den moderna människans flytande rädsla eftersom vi anser
att hans teori på ett bra sätt hjälper oss att förstå det moderna samhällets förutsättningar för
relationsbyggande. Det är framförallt hans resonemang om gränslöshet och gränsöverskridande
och hur detta skapar en upplevelse otrygghet hos människan som vi tagit fasta på. Bauman
menar att det individualiserade samhället har bidragit till att sociala band lösts upp. Det här har
fått människor att söka sig till andra sociala gemenskaper och arenor av nätverkskaraktär istället
för att som tidigare ingå i mindre mer kvalitativa sociala relationer. De inre drivkrafterna kan
förklaras med hjälp av existentialismens centrala tankar kring vad det innebär att vara människa
utifrån teorier av Sören Kirkegaard, Martin Heidegger och Jean-Paul Sartre (Aho, 2014). Vi
har tagit fasta på existentialismens syn på hur inre drivkrafter hos människan såsom frihet,
ansvar och ångest påverkas och blir påverkade av att vara i världen med andra. Genom att
tillämpa Baumans teori samt teorier av Kirkegaard, Heidegger och Sartre hoppas vi kunna knyta
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samman alla delar såsom inre och yttre drivkrafter och därmed uppnå en ökad förståelse för
helheten i relationen mellan influencers och deras följare.

6.1 Existentialism
Existentialismen är en modern, humanistiskt inspirerad livsåskådning. Centralt för
existentialister är synen på människan och hennes livssituation med nyckelbegrepp såsom
existens, frihet, val, ångest, autentiskt och ansvar (Aho, 2014). En av existentialismen grundare
är den danske filosofen Sören Kierkegaard (år 1813-1855) och han myntade bl.a. uttrycket
“subjektiviteten är sanningen”. Enligt Kierkegaard är objektiva sanningar universella och
abstrakta. Detta betyder att den objektiva sanningen ignorerar det konkreta och det särskilda
som betyder något för varje enskild människa och som kan vägleda henne i sitt liv. En
människas egna subjektiva sanning utgörs av henne själv och hennes egna erfarenheter, känslor
och behov. Kierkegaard menar även att människan existerar för att hon kan reflektera. Detta
innebär att en människa kan välja sitt eget särskilda sätt att leva och bär därmed ett eget ansvar
för vem hon vill vara (Aho, 2014:4, 24, 25).
Kirkegaard betonar det fria valets betydelse för personlighetslivet. En människas frihet ger ett
obetingat ansvar och leder ofrånkomligen till ångest. Ångesten kan hanteras på olika sätt,
antingen genom att förneka friheten och försöka ta skydd bakom mängdens meningar
(mängdförsjunkenhet) eller genom att axla den enskildes totala ansvar. När en människa
hanterar ångest genom att leva i mängdförsjunkenhet blir hon en så kallad dussinmänniska. Hon
lever därmed osjälvständigt och utan att reflektera nämnvärt över sin roll i tillvaron eller har
egna ställningstaganden (Aho, 2014:57, 58, 81).
En annan tidig föregångare av existentialismen är den tyske filosofen Martin Heidegger (18891976). Han myntade begreppet varat ”das Sein” för att förklara hur vi människor är genom att
begreppet uttrycker vårt unika sätt att vara-i-världen (Aho, 2014:30). Enligt Heidegger kan
människan förklaras utifrån ett socialt kontra autentiskt perspektiv. Den sociala människan i
världen ”das Man” ställs i motsatsförhållande till den autentiska människan i världen.
Autenticitet innebär för Heidegger att vi människor kan förstå och känna igen vår fundamentala
intersubjektivitet eller vara-med-andra. Detta innebär att vi måste inse att vi endast kan vara
sanna mot oss själva genom att sätta vårt själv i förhållande till andra. Det är i förhållandet till
andra som vi får en uppfattning om vem vi är och vad som är viktigt för oss som individer. Vi
är alltid inbäddade i en social kontext som öppnar upp för olika möjligheter för oss att förstå
oss själva. Våra val, handlingar och tolkningar blir begränsade av de rådande sociala normerna
och vad andra förväntar sig av oss. Det är när vi i vårt vardagliga liv glömmer bort att
uppmärksamma att vi är levande som vi glömmer bort varat. Detta innebär att vi alienerar vårt
vara, vårt ”das Sein” från sig själv. Vi följer därför med strömmen genom att följa socialt
accepterade roller och identiteter. Därmed blir vi ”das Man”, dvs. styrda av sociala och
kulturella normer, samtidigt som vi förlorar vår autenticitet (Aho, 2014:59, 60, 96).
Fransmannen Jean-Paul Sartre (1905-1980) är en filosof som har vidareutvecklat
existentialismen. Enligt Sartre kan vi bara bli medvetna om vilka vi är genom ”den andres
blick”, dvs. genom hur andra ser på oss och uppfattar oss. Den andres blick innebär en social
dom som definierar vem jag är, som ett objekt eller en sak, vilket hindrar mig från att skapa en
egen identitet. Om andra dömer mig för att vara oattraktiv eller feg tenderar jag att internalisera
den domen och se mig själv som det (Aho, 2014:60).
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Sartre hävdar också att existensen föregår essensen, vilket innebär att vi skapar vår egen essens
utifrån våra val och handlingar. Han talar om en radikal frihet där vi människor ansvarar för
den betydelse vi ger saker genom våra egna val, vars totalitet gör oss till vem vi är (Aho,
2014:63, 64). Det finns inga begränsningar för hur vi kan agera, för det är vi som ger
begränsningarna en betydelse. Det är därför upp till var och en av oss att själva bestämma vilken
betydelse som saker ska få (Aho, 2014:73). Enligt Sartre är människan dömd till denna frihet.
De val och de handlingar som vi gör är vi fria till att göra eftersom vi är fria människor. Sartre
menar att denna frihet bidrar till att vi människor känner ett tungt ansvar över våra liv. Detta
kan i sin tur medföra en ångest då vi är tvungna att forma våra egna liv. Sartre menar därför att
en människas tillvaro tenderar att genomsyras av en ond tro. Hon blir en massmänniska, vilket
innebär att hennes liv måste vara på ett visst sätt då det inte finns några alternativ till den
rådande situationen. Massmänniskan gömmer sig bakom sociala normer och fasta levnadssätt
för att kunna slippa detta ansvar över sitt egna liv och den ångest som existensen medför.
Därmed låter massmänniskan andra välja åt en då det kan vara svårt att veta vad som är rätt
eller fel att göra i en viss situation (Aho, 2014:99, 108). Massmänniskan är inte autentisk, dvs.
unik eller genuin. Hon gömmer sig i sin sociala identitet för att säkra och förneka sitt intet och
därmed slippa bära ansvaret för sin egen existens (Aho, 2014:61, 80).

6.2 Flytande rädsla
Zygmunt Bauman presenterade under sitt liv (år 1925–2017) flera olika teorier om den moderna
människan. Han menade bl.a. att det moderna samhället har misslyckats med att skapa den
trygghet som människan behöver. Det här medför att människor på olika sätt finner sig otrygga
och sårbara inför odefinierade farhågor, en flytande rädsla, vilket i ett individualiserat samhälle
får effekter på hur vi förhåller oss till den sociala arenan (Bauman, 2007:9). Det är framför allt
Baumans syn på människans avsaknad av trygghet och hur det påverkar människans
förhållande till den sociala arenan som vi tagit fasta på i den här studien.
Bauman (2007:28, 29) menar att den flytande rädsla som den moderna människan upplever
grundar sig i en avsaknad av en trygghet som bl.a. beror på att sociala band har lösts upp som
en effekt av att samhället har blivit starkt individualiserat. Det här har medfört att det som en
gång kallades solidaritet och som gjorde att sociala band kunde betraktas som pålitliga och
varaktiga har försvunnit. Bauman (2007:82) menar också att människan i sin flytande rädsla
sätter sitt hopp till nätverk hellre än till partnerskap. På så sätt hoppas människor kunna
kompensera bristen på kvalitet i sina relationer med kvantitet men Bauman menar också att den
här typen av ytliga relationer är bräckliga. Vi menar att den sociala arena som Bauman syftar
på och kallar nätverk kan appliceras på sociala nätverk online. Bauman (2007:163) menar
vidare att människan upplever den sociala arenan i det moderna samhället som en källa rik på
farhågor eftersom gränserna där är flytande för vad som är accepterat. I den svindlande
förändringstakt som det moderna samhället präglas av har människan inte en chans att skydda
sig mot de odefinierade faror som hotar deras trygghet. Så de söker sammanhang att rikta sin
accelererande existentiella ångest mot för att på så sätt kontrollera de aspekter av livet som vi
kan kontrollera. Kommersiellt finns pengar att tjäna på den här otryggheten och rädslan som
får oss att rikta uppmärksamheten mot sammanhang som vi kan kontrollera (Bauman,
2007:164, 165). Vi tolkar de farhågor som Bauman syftar till avseende vad som är accepterat
är högst aktuellt på sociala medier dels för att sociala medier i alla avseenden är en social arena
utan gränser i både tid och rum. En människa kan lätt kommunicera med andra människor över
både landsgränser och tidsgränser och på så sätt göra sig mottaglig för influencer över kultur
och samhällsgränser. Det här kan göra människan sårbar.
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Den globalisering som det moderna samhället präglas av kallar Bauman (2007:111) för negativ
globalisering pga. den försvarslöshet som det gränslösa samhället får människor att uppleva
som ett hot. Befolkningen i det negativt globaliserade samhället är en heteronom3, sårbar grupp
som saknar trygghet vilket får dem att söka efter snabba enkla lösningar som inte tvingar dem
att reflektera över deras egna misstag (Bauman, 2007:132, 167). De här omständigheterna gör
det svårt för människor att kartlägga sin livsverksamhet och i brist på andra lösningar agerar vi
ut olika register av att prova gränser på den sociala arenan. Den här gränslösheten möjliggörs
på ett helt nytt sätt på sociala arenor online där möjligheten att vara anonym är betydligt större
än på den sociala arenan utanför sociala arenor. Bauman (2007:89) förklarar vidare den
moderna människans ägnande åt en gränsöverskridande tillvaro fri från självbegränsningar med
att det hjälper människan att mota känslor av en potentiellt annalkande katastrof i grind. Även
om Baumans referenser till annalkande katastrofer framstår som drastiska så ter sig det sociala
utbytet online emellanåt som både gränsöverskridande och som ett sätt att fly från något
odefinierbart. Att tillhöra kategorin berömd kan enligt Bauman (2007:45) vara ett sätt att göra
sig själv odödlig och ihågkommen och därmed trygg, men att vara berömd innebär också ett liv
med självkritik och oro eftersom berömmelse kommer med förpliktelser och vaksamhet. Det
här är lätt att glömma bort i det moderna livets strävan efter lycka och berömmelse. Bauman
menar att berömmelse i en förlängning saknar förmågan att upprätta de stabila normer som
tidigare hjälpt människan att navigera i livet. Människor följer i brist på tydligt formulerade och
förmedlade normer tillfälliga modenycker och andra trender för att inte hamna utanför, men
marknaden är föränderlig och ostabil och ett aldrig upphörande jagande baserat på osäkerhet
präglar den moderna människans tillvaro (Bauman, 2007:160, 161).
I den flytande rädslans moderna era är berömmelse flytande och det som styr och skapar denna
ryktbarhet som innebär berömmelse är mediabevakning och marknadsföring (Bauman,
2007:167). Den här ryktbarheten är flytande eftersom den många gånger inte skulle hålla om
den granskades med lupp menar Bauman men i de flytande gränsernas era framstår den som
berömmelse. I ett gränslöst samhälle betalar den moderna människan gärna för trygghet genom
konsumtion för att hålla farhågor och rädsla på avstånd vilket han menar medför att i det
moderna samhället pågår en produktion av konsumenter för att nära konsumtionsekonomin
(Bauman, 2007: 19). Det som karaktäriserar den flytande rädslans era är också hur människor
förhåller sig till upplevelsen av otrygghet och samhällets gränslöshet. Den här otryggheten inför
det som vi inte kan kontrollera får oss att fokusera på det vi faktisk kan kontrollera. Vi förskjuter
tankarna på upplevelsen av okontrollerbarhet och otrygg gränslöshet med konsumtion vilket
bidrar till att förhindra rädslan från att undergräva vårt självförtroende (Bauman, 2007:18, 19).
Bauman menar alltså att konsumtion i en flytande bemärkelse stärker vårt självförtroende.
Genom konsumtion kan vi förverkliga drömmar och njuta av livet nu och på så sätt maximerar
vi livet i förskott eftersom den ovissa framtiden är avlägsen. Vi skyddar också vår mentala hälsa
genom att på det här sättet bemästra saker vi faktiskt kan bemästra istället för att riskera att
komma till insikt om allt vi inte kan bemästra (Bauman 2007:18, 154). Farhågor för personliga
katastrofer lurar under ytan lika verkliga som våra farhågor för yttre otryggheter menar
Bauman. Dessa flytande rädslor för personliga katastrofer handlar om att risker för att bli
ensamma och exkluderade. I dokusåpor pågår en verklighet dit vi är inbjudna och även om vi
är medvetna om att denna verklighet är fabricerad skänker deltagandet på distans i dessa shower
oss en viss tillfredsställelse av att tillhöra och delta. Verkligheter som vi kan se med våra ögon
framstår för människan som verkligare än t.ex. det vi kan höra för vi har blivit lärda att bilder
inte ljuger (Bauman, 2007:26). Baumans (2007:202) lösning på den problematik som den
flytande rädslans era innebär skulle innebära ett skapande av jämnvikt mellan frihet och
3

Osjälvständig, styrd utifrån
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trygghet som det moderna samhället missat. Den här friheten och tryggheten måste gå att
tillämpas i global skala och exakt hur den ska uppnås har Bauman inga direkta svar på.
Misslyckas vi med det här uppdraget är vi dock för evigt dömda till ett liv i ständig vaksamhet
enligt Bauman.

7. Metod
Vi har valt netnografi som metodansats för att utforska och observera vad som händer i
interaktionen mellan influencers och deras följare på sociala medier online. Med hjälp av en
netnografisk metodansats hoppas vi på bästa sätt kunna ta oss an studiens övergripande syfte
och de aspekter av de här interaktionerna som vi valt att fokusera på. Studiens syfte kräver
internet som verktyg för datainsamling genom observationer samt relativt fria analyser av dessa
observationer. I observationerna av interaktionerna mellan influencers och deras följare online
hopps vi kunna identifiera olika fenomen som kan hjälpa oss att förstå drivkrafterna bakom
relationen mellan dem. Metodvalet är även angeläget då det centrala i studien syftar till att skapa
en ökad förståelse för den internetbaserade kommunikation som pågår online. Genom att
använda en kvalitativ metod som netnografi hoppas vi kunna nå en djupare förståelse för
drivkrafterna bakom interaktion och kommunikation online på sociala medier.

7.1 Den netnografiska metodansatsen
Dagens moderna digitaliserade samhälle har bidragit till att det behövs nya moderna metoder
för att undersöka sociala och kulturella fenomen. Internet kan betraktas som en empirisk arena
med oändlig potential att inhämta kunskap om sociala och kulturella fenomen (Berg, 2015:64).
Netnografi är utvecklad med utgångspunkt i den etnografiska metodansatsen och anpassad för
att möjliggöra utforskning av det som sker online. Metoden möjliggör ett relativt fritt och öppet
utforskande av människors attityder och beteenden online samt möjlighet att analysera den
interaktion och kommunikation som pågår där samt hur denna påverkar och påverkas av det
dagliga livet utanför internet. Netnografi vill också möjliggöra förståelse av internet som
artefakt, redskap och umgängesyta, men också hjälpa till att ringa in det sociala och kulturella
liv som frodas på, med och i relation till internet (Berg, 2015:10).
Exakt hur den netnografiska forskningen bedrivs och vilka resultat som den leder fram till är
beroende av hur vi förstår och kan begreppsliggöra internet. Tillvägagångssätt och perspektiv
för att förstå och begreppsliggöra internet beror i hög grad på den aktuella studiens syfte och
huvudsakliga frågeställning vilket gör netnografi till en lämplig metod då den här uppsatsens
frågeställning initialt var relativt öppen. Netnografi är en metod som tillåter studien att växa
fram på sina egna villkor under utforskningens gång vilket vi anser passar den övergripande
frågeställningen mycket bra.
Internet måste förstås och begreppsliggöras som en uppsättning teknologier som används på
olika sätt av olika människor i en bred och föränderlig uppsättning av sociala miljöer online.
Användning av internet och alla dess teknologier är djupt integrerat i vårt vardagliga liv och
kan inte ses som en rumslighet som är bortkopplad från det. Den bredd som användandet av
internet innebär gör att det inte går att se en gemensam betydelse för alla som är delaktiga utan
förståelsen behöver kretsa kring hur medlemmar av olika kulturer försöker göra dessa
teknologier och medier meningsfulla samt hur de bekantar sig med dess miljöer och medierna
och användningen av dem till sina egna (Berg, 2015:24-26).

17

7.2 Att delta som netnograf
Med en netnografisk metodansats handlar utforskandet mycket om att närma sig det empiriska
fältet som ska studeras genom att vistas där, observera, dokumentera, eventuellt ställa frågor
och analysera. Den första kontakten med ett nytt fält syftar till att skapa en känsla och en
övergripande bild av det sammanhang som studeras (Berg, 2015:90). En förutsättning för
insamlande av intryck och empiriska data är att de miljöer eller sammanhang som ska studeras
besöks och upplevs. I praktiken innebär det att forskaren ska ha en närvaro på fältet och bygga
upp en erfarenhet av och känslighet för de specifika skeenden, händelser och interaktioner som
ingår i kulturen eller sammanhanget (Berg, 2015:68). Andra steget kan innebära att på olika
sätt lokalisera sammanhangets mest aktiva deltagare eller som i vårt fall att både leta efter det
som sticker ut men också leta efter det som kan anses utgöra ”det vanliga”. Genom att studera
hur det specifika sammanhanget är organiserat kan vi få kunskap om vad som är och har varit
viktigt i den miljö där vi befinner oss online (Berg, 2015:91).

7.3 Reflexivitet
Den närhet och öppenhet som den netnografiska metodansatsen kräver innebär i mötet med
fältet krav på ett reflexivt förhållningssätt. Detta innebär att forskaren behöver reflektera över
sin egen roll i mötet med fältet genom att studera fältet på sina egna villkor och inte konstruera
den med sin närvaro. Eftersom vi initialt valde att närma oss fältet genom ett passivt deltagande
för att på så sätt skaffa oss en övergripande uppfattning om dess förutsättningar behövde vi
reflektera över vad det i praktiken skulle kunna innebära för oss. Ett passivt deltagande
möjliggjorde initialt att fokus i studiens första observation låg på att övergripande observera
vad som hände i interaktionerna i inlägg och kommenterarsfält i de miljöer vi ringat in för vår
första observation (Berg, 2015:93). Vi reflekterade bl.a. över hur vi framställer olika
interaktionssammanhang i våra fältanteckningar. Olika sociala medier har olika förutsättningar
för kommunikation och interaktion som vart och ett behöver återges baserat på sin egen kontext.
Genom att reflektera över hur vi återger kommunikation och interaktion i förhållande till
studiens syfte och frågeställning hoppades vi kunna ringa in och särskilja den information som
var viktigt från den som var mindre viktigt för studiens syfte. Det gjorde vi genom att först
skapa oss en förståelse för de grundläggande villkor som är utmärkande för de olika sociala
medier som vi undersökte. På grund av de olika sociala mediernas förutsättningar möjliggörs
olika grader av exponering av de individer som uttalar sig på arenan. Därför behövde vi
anammade en reflexiv forskningsetik som innebar att reflektera över det empiriska fältets
gränser och potentiella risker avseende hur vi återger individer och deras kommunikation och
interaktion (Berg, 2015:71, 131).

7.4 Urval
Den här studien har använt ett ändamålsenligt urval för att med hjälp av netnografisk
metodansats undersöka vilka drivkrafter som skapar relationer mellan influencers och deras
följare online. Det ändamålsenliga urvalet innebär alltså baserat på studiens syfte att ett antal
influencers med många följare online väljs ut. På så sätt får studien bra förutsättningar för att
informationsrika observationer av kommunikationen mellan influencers och följare online kan
genomföras. Eftersom själva definitionen av en influencer är en känd person med många följare
ansåg vi att vi behövde identifiera influencers med stora följarskaror på sina sociala medier
samt att det var aktiva influencers som postade inlägg frekvent i sina sociala medier. För att
ytterligare avgränsa fältet till en överskådlig men relevant arena valde vi att studera influencers
bosatta i Sverige. Detta innebar att vi tillämpade ett kriterieurval (Patton, 2002:230, 238). För
att uppnå maximal spridning avseende kategori bland de influencers som förekom på mer än
en tio i topplista baserat på antal följare för svenska influencers så såg vi till att få med minst
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en influencer från var och en av de fyra vanligaste kategorierna: livsstil, hälsa, mode och
inredning. Genom att ringa in influencers som uppfyller dessa kriterier anser vi att vi har
avgränsat urvalet så att de bäst passar vår frågeställning.

7.5 Presentation av urvalet - Influencers
Utifrån de urvalskriterier som vi ringat in som relevanta för den här studien så valde vi ut
följande influencers för vår studie. Vi anser att de representerar ett väl avgränsat och
representativt urval av svenska influencers som på egna meriter byggt upp en så pass stor
följarskara att de kan livnära sig på sin närvaro online och därför kan anses ha betydande
inflytande och påverkan på sina följare. Vi har även sett till att det i urvalet finns influencers
från alla de fyra största kategorierna: hälsa, livsstil, mode och inredning. De influencers som vi
har valt ut förkommer också på flera av de tio i topplistor över influencers med flest följare på
sina respektive sociala medier. Vi avsåg att initialt i våra observationer att börja observera
inlägg och kommentarer i bakvänd kronologisk ordning och alltså börja med de senast tillagda
inläggen och kommentarerna och sedan arbeta oss bakåt i tiden. Med netnografi som
metodansats behöver forskaren dock förhålla sig flexibel till både tid och rum då vissa inlägg i
sig kan innehålla länkar till både andra platser och inlägg från annan tid som kan visa sig vara
relevanta spår att följa.
Therese Lindgren
805 000 prenumeranter på sin Youtubekanal som är hennes främsta kanal.
892 000 följare på Instagram.
Driver också ett veganskt hudvårdsmärke.
Har skrivit böckerna ”Ibland mår jag inte så bra” och ”Vem bryr sig?”.
Aktiv sedan 2013 med sin Youtubekanal.
Kategori: Skönhet, Livsstil.
Alexandra ”Kissie” Nilsson
Kissies popularitet har dalat och hon ligger nu på 332:a plats på Sveriges proffsblogglista.
266 000 följare på Instagram.
Aktiv sedan 2007 med sin blogg. Gick år 2011 om Isabella Löwengrip i popularitet baserat på
unika besökare per vecka.
Har skrivit boken ”Visst är jag feminist”.
Har lanserat lösögonfransar under eget varumärke byalexandrabilsson.
Kategori: Livsstil, mode.
House of Philia (Petra)
67 000 unika besökare i veckan på sin blogg som är hennes främsta kanal. 7:e plats på mest
besökta privatbloggar enligt bloggportalen.se.
31 000 följare på Instagram.
Aktiv sedan 2009 med sin blogg.
Kategori: Feelgood, livsstil.
Anna Nyström
7,3 miljoner följare på Instagram som är hennes främsta kanal.
92 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal som dock varit inaktivt fram tills helt nyligen.
Aktiv sedan 2013.
Kategori: Fitness, Hälsa.
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Kenza Zouiten
208 200 unika besökare i veckan på sin blogg. 1:a plats på mest besökta privatbloggar enligt
bloggportalen.se.
Har bland annat med sin man Aleksandar Subosic skapat och driver sitt egna klädmärke
Ivyrevel där bland annat klädkedjan H&M bidrar med investering och rådgivning.
Är även modell med kontrakt hos agenturen Elite Model Management.
Kenza har under åren även varit med i flera tv-produktioner, bland annat som programledare
för kanal5’s modelljakten (2011).
Kenza har inte enbart vunnit flertalet priser på svenskmark som årets bloggerska utan har även
tilldelats det internationella priset “Årets internationella blogg” på Bloglovin Awards i New
York 2012.
Kategori: Mode, Fashion.
Jocke och Jonna Lundell
867 673 prenumeranter på deras gemensamma Youtube-kanal vilket även är en av Sveriges
allra största Youtube-kanaler när det kommer till antalet visningar totalt sett.
Aktiva sedan 2015 på Youtube som är deras främsta kanal.
En realityserie skapades om paret inför deras bröllop 2016 som sändes på TV3-play och
Viafree.
Joakim har bland annat släppt två böcker “Monster (2017) och “du är inte ensam (2018). Han
har även på senare tid börjat producerat musik och ligger bakom listettan “All I need”.
Kategori: Humor, underhållning.
Samir Badran
597 000 följare på Instagram.
Känd sedan 2013 efter medverkan i tv-produktionen Paradise hotel.
Tv-profil, bloggare och artist.
Utgör även musikduon “Samir och Viktor” där paret flera gånger ställt upp i bland annat
melodifestivalen. De har även släppt boken “Samir och Viktor (2018) tillsammans”.
Kategori: Livsstil, musik.
Isabella Löwengrip
Skandinaviens största blogg med 1,5 miljoner läsare.
458 000 följare på Instagram.
Har på 11 år startat och drivit 11 olika bolag, alltifrån webbshop till investmentbolag.
Utsågs av Veckans Affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2018.
I ett tidigt stadie av hennes karriär gick hon under namnet Blondinbella och det mesta kretsade
kring mode och design. Numera går hon under sitt riktiga namn Isabella Löwengrip och är
fokuserad på entreprenörskap och företagande.
Kategori: Mode och design, entreprenörskap och företagande.

7.6 Genomförande
Inledningsvis i vårt första möte med fältet hade vi ett syfte med vår studie som var relativt
öppen. Vi ville anamma den för netnografisk metodansats karaktäristiska frågan ”Vad händer
här?” vilket är utmärkande för både etnografisk och netnografisk metodansats. En sådan
förutsättningslös och nyfiken frågeställning gjorde det möjligt för oss att vara öppna inför vad
som skulle kunna visa sig i de miljöer vi ringat in för vår frågeställning. Vi valde därför även
att inleda vår studie utan teoretisk och begreppslig referensram eftersom vi ansåg att det fanns
en risk för att det annars skulle kunna begränsa oss i vårt utforskande.
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Datainsamlingen bestod i sin helhet av totalt tio observationer om minst sextio minuter vardera
där vi gjorde fem observationer var vid olika tillfällen. Vi delade upp observationerna i två olika
omgångar där den första omgången innebar att vi enskilt utförde tre observationer var för att på
så sätt skaffa oss en bra överblick över de miljöer vi ville inhämta datamaterial från. Våra
fältanteckningar var överblickande och reflekterande för att överskådligt samla in datamaterial
från fältet som helhet. Efter dessa totalt sex observationer gick vi sedan över till att
sammanfatta, analysera och diskutera våra fältanteckningar och arkivdata tillsammans. Genom
att förutsättningslöst delta på fältet och själva tillbringa tid där och vara en del av det hoppades
vi att vi skulle få en bra uppfattning och förståelse av miljön. De olika miljöer vi deltog i på
influencers olika sociala medier var alla öppna och lättillgängliga och därför upplevde vi att det
var enkelt att själva vara delaktiga i sammanhanget i dessa miljöer. Lättillgängligheten till fältet
och de miljöer som vi avsåg undersöka gjorde också att vi snabbt skapade oss en uppfattning
och förståelse för de strukturella egenskaperna och karaktärerna i de olika nätmiljöerna.
Första mötet med fältet resulterade i att vi identifierade några gemensamt utstickande teman
från våra fältanteckningar och arkivdata som tydligt stack ut och förkom mer frekvent än andra.
Det första temat som stack ut var olika nivåer av kommunikation. Det här temat identifierades
som ett första och övergripande tema som vi tvingades ta hänsyn till i våra följande
observationer. I det här läget ansåg vi oss behöva en teoretisk referensram för att hjälpa oss att
ringa in frågeställningen i förhållande till de teman som framkommit. Vi ansåg att Baumans
(2007) teorier om flytande rädsla i kombination med teorier inom existentialismen skulle passa
vår frågeställning i förhållande till de tendenser i datamaterialet vi kunde urskilja i det här läget.
De ytterligare teman som vi efter observation två kunde identifiera var: digitala samtal och
diskussioner, vänskap, att vara förebild och konsumtionspåverkan. Efter gemensamma analyser
och diskussioner kring hur dessa i sitt sammanhang kunde tolkas samt vilka av dessa teman
som kunde anses viktiga för vår studies frågeställning så bestämde vi oss för att utifrån detta gå
vidare till en andra observationsomgång. I det här skedet antog vårt syfte med studien en mer
tydligt formulerad frågeställning. Den första observationsomgången resulterade också i att vi
tvingades göra en sammanställning av de olika sociala medieplattformarna Instagram, Youtube
och bloggar eftersom de uppvisade så vitt skilda egenskaper, förutsättningar och karaktärer i
sina kommunikationsmöjligheter. Instagram är ett bildfokuserat forum som uppvisade mer
kortfattade inlägg och kommentarer där emojis förekom ofta. Här såg vi också att inlägg
postades med högre frekvens än Youtube- och blogginlägg. Youtube är en kanal för videoklipp
som erbjuder ett forum för interaktion från influencers med livligare inlägg som möjliggör en
upplevelse av fördröjd live-interaktion. Bloggar framstod som ett dagboksnära forum som vi
upplevde som både uppvisade en intim närhet till bloggaren men också generellt mer laddat
med sponsrade inlägg än både Instagram och Youtube. När vi gjort den här distinktionen och
kartlagt dess förutsättningar kunde vi gå vidare till observationsomgång två med studiens
huvudsyfte.
I den andra observationsomgången fördjupade vi oss i de temaområden som vi funnit
utmärkande och viktiga i sammanhanget med hjälp av Baumans, Kierkegaards, Heideggers och
Sartres teorier. Vi utförde ytterligare tre observationer vardera för att närmare ringa in de teman
och fenomen som utmärker relationsskapande i kommunikationen mellan influencers och deras
följare. Med hjälp av dessa teoretiska ramverk kunde vi i slutänden få ordning och förståelse
för det empiriska material som vi under andra observationsomgången fick med oss för att
besvara vår frågeställning.
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7.7 Etiska aspekter
Det finns vissa svårigheter med att utveckla fasta och universella forskningsetiska principer för
den netnografiska metodansatsen. Eftersom metodansatsen avser undersöka områden och
miljöer som innefattar alla aspekter av det gränslösa samhället 4 Internet är vissa
gränsdragningar svåra. Inom netnografi bör därför de forskningsetiska principerna vara flexibla
då de relaterar till och blir kontextualiserade genom den specifika forskningsdesign som
används i ett specifikt projekt och de sammanhang som studeras. Vi tog detta i beaktning genom
att efter det första mötet med fältet anpassa tydliga principer som passade i just de miljöer och
det syfte som vår studie behövde förhålla sig till (Berg, 2015:85, 128).
Under studiens gång reflekterade vi löpande över vårt ansvar som deltagare i de olika miljöerna
online samt övervägde noga de risker som finns inom kvalitativa studier av de här slaget. I den
här studiens fall kunde det innebära att inte peka ut särskilda grupper eller individer i de aktuella
miljöerna om vi gjort bedömningen att det skulle kunna skada dessa individer psykiskt eller
fysiskt (Nygren, 2012:29, 31). Vi reflekterade löpande över de forskningsetiska principer som
Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram: konfidentialitetskravet, informationskravet,
nyttjandekravet samt samtyckeskravet och funderade över hur vi skulle behöva ta hänsyn till
dem i just den här studien. Vi kom fram till att eftersom vi inte direkt avsåg att ha kontakt med
de inblandade individerna online behövde dessa fyra riktlinjer inte tillämpas i någon större
utsträckning. De är anpassade för studier där deltagarna deltar i mer direkt fysisk bemärkelse
och därför berörs och inte som i vårt fall individer som i de flesta fall existerar bakom ett alias
i form av ett skapat konto med faktiskt eller taget tilltalsnamn i forum som oftast inte avslöjar
mer än detta namn om individen.
Vi resonerade som så att det material som frivilligt läggs ut på sociala medier är avsett att delas
och spridas till alla som vill ta del av det. Vi anser därför att både influencers och övriga
användare som delar information på offentliga sociala medier, som i den här studiens fall
Instagram, Youtube och bloggar, själva har gjort ett medvetet val att synas och vara där. De
inlägg i form av bilder och texter som läggs upp ligger där en lång tid efter att de postats och
därför är informationen ofta allmänt tillgänglig en lång tid efter att inlägget postats. Vi ansåg
oss kunna använda de texter som vi inhämtade relativt fritt medan vi valde att presentera vårt
resultat utan bilder med hänsyn till eventuella copy-right aspekter. Enligt dessa resonemang
ansåg vi oss kunna röra oss relativt fritt på fältet.
Användarkonton som är stängda och privata och som postat kommentarer och deltagit i
diskussioner kommer dock med hänsyn till de användare som valt detta att uteslutas från
resultatdelen.

7.8 Analys och tolkning
Vi använde oss av två olika typer av empiriskt material när vi gjorde vår datainsamling,
nämligen arkivdata och fältanteckningar. Arkivdata kallar vi de befintliga inlägg som
influencers postat och som finns kvar i arkivliknande form online på deras respektive sociala
medier. Vi klassar också de kommentarer och trådar som följare postat i anslutning till dessa
inlägg för arkivdata eftersom även de ligger kvar och finns tillgängliga lång tid efter att de
postats. Vi studerade arkivdata i bakvänd kronologisk ordning vartefter inläggen postades med
de senaste inläggen först och sedan arbetade vi oss tillbaka i tiden och följde de spår i både tid
4 Ett samhälle är människor i en grupp som förenas av ett nätverk bestående av sociala relationer som har kontinuitet och varaktighet.
Ett samhälle är territoriellt avgränsat och människorna där delar gemensamma institutioner och, i varierande utsträckning, en gemensam kultur
och tradition.
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och rum som dök upp på vägen. Dessa två typer av datainsamling anser vi passar vårt syfte
samtidigt som dessa metoder lämpar sig bra då deltagandet på fältet är passivt. På så sätt anser
vi oss ha undgått att eventuellt framkalla och påverka data vilket kan vara en fallgrop vid aktivt
deltagande genom att t.ex. posta egna kommentarer i trådarna eller delta i de diskussioner och
debatter som kan uppstå. Ett sådant deltagande riskerar att påverka datamaterialet och därför
bära spår av forskarens deltagande och eventuellt även styra datamaterialet i en viss riktning
(Berg, 2015:118, 119). Vi inledde därefter bearbetningen av det empiriska materialet med att
analysera våra arkivdata och fältanteckningar från de sex första observationerna. Vi
genomförde analyserna genom gemensamma diskussioner där vi jämförde våra insamlade
arkivdata och fältanteckningar för att ringa in mönster och avvikelser i materialet. Materialet
behövde kategoriseras efter första observationsomgången då vi skaffat oss en uppfattning om
den miljö vi observerat och dess förutsättningar. Det datamaterial som vi samlat in bestod av
text, bilder och symboler och speglade kommunikation mellan influencers och följare. I
diskussioner utbytte vi intryck av fältet och jämförde fältanteckningar och arkivdata för att
skapa en helhet av de delar som vi samlat in. Efter några omgångar av det här tillvägagångssättet
framträdde några gemensamma teman som stack ut i det omfångsrika material vi samlat in och
efter närmare granskning av dessa teman kunde vi också dra paralleller till vilka teoretiska
perspektiv som skulle kunna hjälpa oss att belysa och ringa in vårt material inom ramen för vår
frågeställning (Berg, 2015:123). Analysen efter observationsomgång två genomfördes på
samma sätt som efter observationsomgång ett men eftersom vi hade med oss ett teoretiskt
ramverk denna gång gick materialet att ringa in och tolka med avsevärt mycket bättre
förutsättningar för ett väl underbyggt resultat.

8. Resultat
Vi har valt att redovisa vårt resultat med karaktäristiska citat från vårt empiriska material
eftersom syftet med den här studien handlar om att studera kommunikation som uttrycks i text,
bild, videoklipp och symboler. Med hänsyn till eventuell copy-right har vi valt att inte redovisa
bilder från vårt empiriska material. Vi fann fem teman som i kommunikationen mellan
influencers och deras följare stack ut och som vi tolkat som drivkrafter för skapandet och
upprätthållandet av relationer online. Det övergripande temat handlade om olika nivåer av
kommunikation och var en aspekt av våra observationer som vi var tvungna att adressera innan
vi gick över till observationsomgång två. Detta för att vi fullt ut skulle kunna förstå och tolka
våra observationer från observationsomgång två utifrån sociala mediers förutsättningar. Vi kom
således slutligen fram till fyra kategorier: digitala samtal och diskussioner, vänskap, att vara
förebild och konsumtionspåverkan.

8.1 Olika nivåer av kommunikation
Genomgående i våra observationer av kommunikation och interaktion på de sociala
medieplattformarna Youtube, Instagram och bloggar förekommer mycket text men vi fann
också att mycket kommunikation sker i form av enbart bilder och emojis. Den här delen visar
våra resultat från den första observationsomgången då vi mer översiktligt genom att delta på
fältet i form av närvaro online försökte bygga upp en erfarenhet och känsla för de specifika
skeenden, händelser och interaktioner som vårt fält uppvisade. Vi fann att de olika sociala
medierna uppvisade olika karaktär och förutsättningar för kommunikation och interaktion
mellan influencers och följare.
När det gäller bloggar är det är texten som står i fokus. Blogginläggen är texter som är
utformade som personliga texter i brev- eller dagboksform snarare än redaktionella texter och
de kompletteras i det urval vi observerade alltid av minst en bild i form av foto. Kommentarerna
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varierade lite men var i majoritet också textbaserade i form av kommentarer som emellanåt
också kompletteras med emojis.
Youtube är ett forum för rörliga bilder i videoform. Videoklippen kan kompletteras med ett
inlägg i form av en kort text som beskriver videoklippet. Följare kan kommentera videoklippen
i ett kommentarfält. I kommentarsfältet förekommer ofta emojis som enda kommentar men
också i kombination med text.
Instagram är ett foto- och bildbaserat forum där inläggen av influencers inte alltid kompletteras
med text. Inlägg kompletteras ibland med enbart en emoji istället för text och i dessa fall
dominerar även emojis i kommentarsfältet.
Under våra observationer i dessa forum framträdde att kommunikation utan text är ett accepterat
sätt att kommunicera som omgärdas av sina egna tolkningar beroende på kontext. Inledningsvis
passerade inlägg utan text vår omedelbara uppmärksamhet men efter observationsomgång två
var det ett ofrånkomligt faktum att en betydande del av kommunikationen mellan influencers
och följare var ordlös, men inte innehållslös. Det gäller att sätta sig in i tolkningsmönstret och
förhållningssättet. Vi tolkade detta sätt att kommunicera som lättillgängligt men ändå talande
och drivande. Genom att med en eller fler emojis kommentera ett inlägg visade följare stöd och
uppmuntran i olika former men också ogillande och ilska inför vissa inlägg.
På sociala medier är det tydligt att en värld av små symboler kompletterar
bokstavskommunikation. Den här tendensen var starkast på Instagram men även på Youtube.
Anna Nyström som kategoriserar sig inom fitness och hälsa har till och med satt i system att
ofta låta bilden tala och kompletterar därför ofta bilden med enbart en eller flera emojis till sina
inlägg på Instagram. Anna är en av de svenska influencers som har allra flest följare och hennes
inlägg har sällan under 150 000 likes med minst 1500 kommentarer som ofta också bara består
av emojis.
Hon postade en bild den 8 december 2018. Nedan följer ett exempel på en ordlös dialog från
flödet.
annanystrom: ❄
ah7213990: 👍👍👍👍
geek4post: 🔥😍
andre75mendonca: 🤗
stili.abdellah:🔥🔥🔥
aydin_atan:💗

Annas snö-emoji kompletterar en bild med en frostig bakgrund och responsen i kommentarerna
uttrycker uppskattning i form av tummar upp och eldar som oftast syftar till att uttrycka att
någon eller något är hett. Hjärt-ögon på smiley uttrycker oftast att man blir kär, kram-emojin
smileyansikte med två händer uttrycker en kram och ett rosa hjärta uttrycker ofta kärlek på
kompisnivå. Med den här typen av snabb och lättillgänglig kommunikation på Instagram har
Anna byggt upp en följarskara på 7,3 miljoner följare.
Therese Lindgren postade en film på sin Youtubekanal den 20 november 2018 där hon bakar
tårta. En respons på inlägget utgör ett bra exempel på en kommunikation som innehåller en
blandning av text och emojis:
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Pink Ruby ”Jag som älskar matlagning tyckte denna variant av ASMR5 var sååå satisfying. Blev fasen sugen på
att göra en sån här video själv😍 Inspirerande' Främst var det visuellt satisfying❤❤”

I kommentaren uttrycks att videoklippet var inspirerande vilket kan tolkas som både
uppmuntrande och berömmande. Dessa uttryck förstärks av en smiley-emoji med hjärt-ögon
och en hand-emoji som uttrycker “bra”. Pink Ruby påpekar också att hon uppskattar det visuella
intrycket av videoklippet. Therese Lindgren har 809 000 prenumeranter på sina videoklipp
vilket innebär att varje gång hon postar ett nytt videoklipp så får prenumeranterna en avisering.

8.2 Digitala samtal och diskussioner
En annan återkommande drivkraft i möjliggörandet av relationer mellan influencers och deras
följare visade sig i våra observationer vara de digitala samtal och diskussioner som uppstod i
kommentarsfälten på olika inlägg som influencers postat. Inte alla influencers deltar i
kommentarsfältet men flera svarar på kommentarer och frågor och deltar i diskussioner av olika
karaktär. Här uppstår en möjlighet för en mer nära och relationsskapande interaktion. Vi har
tolkat det som att det sker ett samtal online i skriftlig form. De här samtalen kan te sig lite olika
och ha karaktären av vänskapliga meningsutbyten mellan vänner men också ha karaktären av
en debatt där åsikter vädras och uttrycks både mellan olika följare men ibland deltar influencers
själva också.
I ett inlägg som House of Philia (Petra) postade på sin blogg om en korrigerande bukplastik
efter ett kejsarsnitt den 3 september 2018 svarade hon på en kommentar från en följare som
mycket personligt delat med sig av en liknande besvärlig korrigerande bukplastik:
petra 5 september, 2018 kl. 13:41
Men FY FÖR I Catta! Vad totalt genomvidrigt att behöva gå igenom och vilken trauma. Stackars stackars dig.
Tur att andra snittet blev bra och fint iaf <3
Catta 6 september, 2018 kl. 13:26
Tack
för
omtanken
Petra,
Kram

ja

det

är

ff

jobbigt

när

jag

tänker

på

det.

House of Phila (Petra) visar genom att svara i kommentarsfältet att hon läst Cattas långa
tidigare inlägg om sin erfarenhet och vill alltså uttrycka sympati genom att posta en kommentar
till Catta. Petra avslutar sitt svar med tecknet för ett hjärta <3 som oftast uttrycker kärlek. Catta
svarar och avslutar med texten kram. Det här är ett exempel på ett digitalt samtal på den sociala
arena som sociala medier utgör. Det här samtalet skulle kunna ersätta ett liknande scenario
utanför sociala medier men i det gränslösa moderna samhället har gränser flyttats och suddats
ut. Blogginlägg genererar en viss typ av respons som vi i kommentarsfältet upplever möjliggör
en slags brevväxling mellan influencers och följare som kan hänga ihop med det karaktäristiska
textnära uttrycket i bloggar. Just den här möjligheten till social utväxling menar vi är en stark
drivkraft som träder fram och som möjliggör att bygga relationer på sociala medier.
Alexandra “Kissie” Nilsson postade ett inlägg den 9 december 2018 på sin blogg där hon lyfter
en vara som är en skräddarsydd skjorta där själva skjortan kommer i skymundan av en detalj i
inlägget där Kissie uttrycker problem i sin relation med sin bror. Återigen är det den personliga
aspekten av inlägget som hos följarna triggar igång större aktivitet än vanligt i

5

Autonomus sensory meridian response= ASMR som betyder en lugnande, njutningsfull känsla som oftast följs av en kittlande känsla. Den
här kittlande känslan sägs härstamma från en individs hjärna och sprida sig via ryggraden via en respons av stimulering. Vilka stimuli som
triggar ASMR varierar från individ till individ.
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kommentarsfältet. Den här personliga detaljen om sin bror i Kissies inlägg startar ett digitalt
samtal som involverar flera följare och där Kissie själv deltar i samtalet.
Alexandra (kissie) skriver:
”.....Hade brorsan varit hemma i Sverige (och slutat ignorera mig) hade jag helt klart gett honom detta i julklapp.
Tror han hade uppskattat det mycket. Han är sån som gillar att klä sig snyggt och vill nog ha det lite lyxigt om
tillfället ges. Vem vill inte lixom?
😉 .....”

Inlägget genererar bl.a. följande respons hos följarna:
StrongMama DECEMBER 9, 2018 KL. 8:03 E M
Men oj vad snygg du är i skjortan! Vad fräsch den ser ut, helt klart värt att sy upp efter sina egna mått.
Vad då, är brorsan här eller hade han ignorerat dig i USA, hängde inte alls med.
Alexandra (kissie) DECEMBER 9, 2018 KL. 8:04 E M
Haha han är i USA och vägrar prata med mig, han är sur på mig av en jättedum anledning.
Emilia DECEMBER 9, 2018 KL. 10:03 E M
För att du inte hälsade på honom när du var där
Alexandra (kissie) DECEMBER 10, 2018 KL. 1:43 E M
Nope, valde att inte hälsa på för han ignorerar mig synd, var bara 2 timmar ifrån honom. Hade ju varit kul att
säga hej men han valde att fortsätta ignorera mig. Jag har alltså inte gjort något fel
Cecilia DECEMBER 10, 2018 KL. 6:43 F M
Varför ingonerar din bror dig?
Alexandra (kissie) DECEMBER 10, 2018 KL. 1:42 E M
Vill inte säga det även om jag anser det är världens fjantigaste sak, vill inte göra det värre..
Linda DECEMBER 10, 2018 KL. 3:43 E M

🙁

Åh måste vara jobbigt att han är sur på dig just nu med cancern i familjen Det är ju nu man behöver sina nära
och kära som allra mest. Tycker att du ska försöka sträcka ut en hand iallafall, man vet aldrig när det är försent.

Det här inlägget genererade sjutton kommentarer varav fem handlade om Kissies relation med
sin bror. Kissie svarade på dessa kommentarer och digitala samtal uppstod mellan Kissie och
fyra av hennes följare. Det skulle kunna vara ett samtal mellan vänner i vilken situation som
helst men i det här fallet har alla vännerna deltagit i samtalet från vitt skilda platser och förenats
i ett intresse och nyfikenhet för Kissies relation med sin bror. Linda kompletterar sin kommentar
med en emoji med ledsen mun för att förstärka och ge eftertryck till sin sympati med den
sorgliga undertonen i samtalet om att fnurror på tråden i släktband är tråkigt. Det här inlägget
är alltså ett exempel på när en av de drivkrafter i relationsbyggandet som vi identifierat i form
av digitala samtal framkommer men också ett exempel på att det moderna samhällets gränser
har flyttats i tid och rum. Bauman (2007) kallas det moderna samhället för gränslöst och menar
att människors rädsla för avsaknaden av gränser driver människor till att söka sociala kontakter
i nätverk som kan upplevas som trygga och klart avgränsade. Sociala medier menar vi kan
erbjuda detta. Vi fann att digitala samtal och diskussioner på det här sättet kan lägger grunden
för en upplevelse av att ingå i en trygg vänskapsrelation på sociala medier. Vi anser att digitala
samtal och diskussioner är en förutsättning för att andra drivkrafter i relationsbyggandet kunde
träda i kraft.
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8.3 Vänskap
Inlägg där influencers förmedlar budskap som berör ämnen som kan uppfattas som personliga
och berör allvarliga och svåra aspekter av influencers liv genererade genomgående stor respons
hos följarna både i form av likes men också i form av kommentarer. Även andra inlägg där
influencers förmedlade erfarenheter, tankar och känslor möjliggjorde en intimare interaktion
genom att antalet kommentarer ökade och kommentarerna blev längre och mer personliga än
genomsnittet. I våra observationer kategoriserade vi responser från följarna som uttryckte bland
annat råd, omtanke, sympati, tillhörighet och gemenskap som vi tolkade som drivkrafter till
vänskap.
Samir Badran postade en bild på sitt Instagramkonto den 27 oktober 2018 där han skriver om
sitt tuffa högpresterande liv som han uttrycker resulterat i ett försämrat välmående. Denna post
har fått stor respons med olika typer av uttryck i form av text och/eller emojis. Utmärkande är
att följarna i sina kommentarer uttrycker omtanke om Samir genom att bl.a. posta emojis i form
av hjärtan och/eller texter med budskap som är menade att stärka honom.
Ett exempel på kommentarer från flödet på det inlägget:
😔😔

trancefanatic79 ”@samirbadrans fan va tråkigt att höra att du blivit utbränd
! Ta den tid du behöver för att
bli frisk igen oavsett hur lång tid det än tar! Och när du mår så här, skippa festandet för alkoholen förvärrar ditt
tillstånd! Jag har själv blivit mentalt utbränd många gånger i mitt liv så förstår exakt vad du skriver här. Tack för
att du delar med dej här på IG. All kärlek och styrka till dej😊🙏👊💜💜”.

Detta inlägg i kommentarsfältet förmedlar en känsla av samhörighet. Detta genom att
trancefanatic79 uttrycker sympati och relaterar till Samir pga. egna erfarenheter av liknande
tillstånd av psykisk ohälsa. Trancefanatic79 och Samir finner en gemenskap i att dela liknande
erfarenheter och därigenom möjliggörs en upplevelse av att ha en djupare relation till varandra.
Detta stärks även med att trancefanatic79 ger råd till Samir vilket är karaktäristiskt för att ingå
i en gemenskap med andra. Genom att trancefanatic79 taggar Samir i sin kommentar blir
kommentaren ett direkt svar till Samir och liknar upplevelsen av ett nära samtal mellan de båda.
Den 18 november 2018 postade Samir en annan bild på sitt Instagramkonto med en tillhörande
text som förmedlar att hans utbrändhet bidragit till fysisk såväl som psykisk ohälsa. Hans
försämrade välmående var ett återkommande tema som gav en stor respons i form av
kommentarer av följarna. Samir möjliggör för att upprätthålla en vänskapsrelation till sina
följare genom att han håller dem uppdaterade genom att delge en personlig och känslosam sida
av sig själv. Han upplevs i den bemärkelsen som sann i sig själv. Detta visade sig vara
uppskattat av följarna:
tessanwis ”Du är så stark och så modig måste säga det! Kommentera aldrig annars . Men gud vilken förebild du
är. Har en 14 årig son som börjar må psykiskt dåligt
❤ och jag vill att han ska se att det finns killar och män som
pratar om detta öppet , det gör ju att han känner att han inte är ” onormal” och han får styrka i det! Så tack! Du
hjälper inte bara dig själv utan även andra också ! @samirbadrans”

Denna kommentar uttrycker uppskattning för att dela med sig av egna erfarenheter av psykisk
ohälsa. Många uttryck vittnar om att det upplevs som ett tabubelagt ämne som behöver
synliggöras. Detta blir tydligt genom att tessanwis skriver att hon aldrig annars brukar
kommentera inlägg men att detta ämne är så pass viktigt att hon nu väljer att bryta sin vana att
inte kommentera. Tessanwis uttrycker att det är viktigt att förebilder som Samir vågar prata om
psykisk ohälsa öppet, eftersom det kan hjälpa andra att inte känna sig ensamma och onormala.
Att inte känna sig ensam eller onormal är något som upplevs vara ångestbefriande. Samir
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upplevs även framstå som autentisk i den bemärkelsen att han vågar vara normbrytande. Det
här är ett tydligt exempel på när ett inlägg ökat antalet kommentarer som i det här fallet när en
följare uttryckligen skriver att hon normalt inte brukar kommentera men i det här fallet gjorde
det. När inläggen är av mer personlig och vänskaplig karaktär genererar de fler kommentarer
och förutsättningarna för att etablera relationer av mer intim och vänskaplig karaktär uppstår.
Jocke och Jonna Lundell postade en vlogg den 25 oktober 2018 med titeln ”Ensam på psyket”
på deras YouTube kanal där de berättar att de båda mår psykiskt dåligt i slutspurten av Jonnas
graviditet. Jonna har hallucinationer och psykos vilket medfört att hon tvingats till att läggas in
för vård inom psykiatrin. I kommentarsflödet uttrycks det olika typer av respons. Det är
övergripande många som förmedlar kärlek och styrka i sina kommentarer. Det går även att
särskilja en tydlig uppdelning av responsen där det både finns följare som uttrycker en
uppskattning för det känsliga innehållet som Jocke och Jonna förmedlar i vloggen samtidigt
som en del andra följare upplever det känsliga innehållet som gränslöst.
Med följande exempel på kommentarer vill vi påvisa att liksom vänskap utanför sociala medier
innebär
meningsskiljaktigheter
så
innebär
även
vänskapsrelationer
online
meningsskiljaktigheter. Personliga och intima inlägg genererar ofta högt responsantal och ökar
alltså interaktionen och kommunikationen vilket vi menar innebär relationsskapande drivkraft
som också har karaktären av en vänskap. Som i ett vänskapsförhållande förekommer det både
ris och ros i relationen:
kyuuh ”Starkt av er att visa den mörka sidan av graviditeter. Inte många som gör det, vilket leder till såna här
situationer där man känner sig onormal och ensam. Alla andra har ju fantastiska graviditeter, eller hur? Nej, men
vi får aldrig se det. Livet är inte en dans på rosor.”

Återigen uttrycker kommentaren från följaren kyuuh att ämnet upplevs som tabubelagt eftersom
det hamnar inom ramen för vad som är en mörkare sida av framställningen av sig själv som
influencer. Även här ser vi att Jocke och Jonna upplevs framstå som autentiska då de bryter
mot normerna genom att öppet tala om psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av mörkare och
svårare ämnen relaterar många följare som själva har upplevt liknande mörka och svåra
erfarenheter till ämnet och till influencers. Känslor av att inte längre vara ensam och potentiellt
onormal skapar starka känslor av att kunna relatera och identifiera sig med influencern, då de
finner en gemenskap i sina erfarenheter. Kyuuh förmedlar även en känsla av uppskattning i sin
respons av vloggen. Influencers som delar med sig av intima aspekter av sitt sanna jag upplevs
vara autentiska, vilket är något som uppskattas av följare och bidrar till att skapa en mer intim
vänskapsrelation. Följande kommentar är från samma videoinlägg:
Tjenixen "Ni har verkligen utvecklats som personer det senaste. Framförallt över Jonna eftersom tidigare hade
man bara fått se den glada Jonna men nu ser man även hur verkligheten kan se ut. Det är så bra att ni gör denna
videon, framförallt för dem som kanske kommer sitta i samma sits som er i framtiden. Är sjukt stola över er…”

Även tjenixen’s kommentar förmedlar en känsla av uppskattning till att Jocke och Jonna delar
med sig av intima aspekter i sina liv. Kommentaren förmedlar även att Tjenixen kan relatera
mer till Jocke och Jonna idag genom att de upplevs som mer intima och sanna i sig själva än
vad de tidigare förmedlat. Detta upplevs därför vara en relation som har pågått under en längre
period då Tjenixen har reagerat på att Jocke och Jonna har utvecklats som personer. Tjenixen
förmedlar även en känsla av stolthet över denna personlighetsutveckling som Jocke och Jonna
förmedlar. Även om det var många följare som uppskattade att Jocke och Jonna var intima
fanns det andra som upplevde att det blev för intimt och för gränslöst. I samma
kommentarsflöde fann vi uttryck som stärker detta. Kommentarerna är vänskapliga men
kritiska precis som en relation mellan goda vänner kan te sig eftersom den uttrycker omtanke
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inlindat i bannor över Jocke och Jonnas närvaro på sociala medier i ett känsligt och personligt
skede i deras liv. Kommentarerna är ett annat sätt att uttrycka och kommentera i en nära,
vänskaplig relation mellan influencers och följare:
vivvi76 ”Släpp kameran, koncentrera er på er själva. Är övertygad om att allt filmande när Jonna varit gravid
tagit ut sin rätt. Vem gör livestream två gånger och ska göra en till när Jonna mår som hon mår.... det finns
viktigare saker än att filma allt. Jonna och barnet är viktigare
”
❤

Denna typ av respons som vivvi76 förmedlar kan tolkas som att Jocke och Jonna är för intima
och gränslösa i sin relation till följarna. Detta genom att vivvi76 ger rådet till dem att vara mer
intima och närvarande för varandra utanför sociala medier. vivvi76 uttrycker även kärlek till
Jonna och barnet genom att lägga till en hjärt-emoji. Hjärt-emojin uttrycker omtanke och
kompenserar därmed för den annars lite bitska tonen i inlägget. Nedan följer en liknande
kommentar men uttryckt på ett annat sätt:
Olivia Lind ”ursäkta men vem i sitt rätta sinne filmar sånt här? Det kan inte vara bra för någon av er att konstant
behöva lägga ut varenda liten del av sina liv... Ta en paus från att filma för i helvete”.

Vi ser här att Olivia Lind har en gemensam nämnare med vivvi76 genom att även hon råder
dem att vara mindre intima och gränslösa i relationen till sina följare. Olivia Linds kommentar
kan däremot uppfattas som mer negativ i sitt uttryck genom att hon förmedlar starka känslor av
frustration. Detta visar sig tydligt genom ordvalet av svärord. Det finns även en antydan till att
hon upplever Jocke och Jonna som gränslösa eftersom att de vågar vara normbrytande genom
att delge hela sitt sanna jag. De gömmer sig därmed inte längre i sin sociala identitet utan
upplevs istället vara autentiska.
Den här aspekten av att vara influencer och berömd innebär ett balanserande av att vara
personlig och förmedla uttryck för vem personen bakom det sociala mediet är samtidigt som
följarna inte alltid uppskattar när influencers blir för utlämnande och intima. Det finns inga
bestämda ramar för var gränserna går vilket för en influencer kan innebära en rädsla för att
dömas ut och tappa följare och därmed inflytande. Det moderna samhällets gränslöshet kommer
till uttryck även i följares kommentarer där responsen kan upplevas som sårande och
kritiserande men ändå kan postas utan restriktioner eller eftertanke kring hur kommentaren
kommer att tas emot.
House of Philia (Petra) postade ett inlägg på sitt bloggforum den 3 september 2018 där hon
delar med sig av sina före-och-efter erfarenheter kring en stor korrigerande operation för att
rätta till ett missprydande ärr hon fått efter ett kejsarsnitt. Blogginlägget fick ovanligt stor
respons och visar på hur inlägg av det här slaget öppnar upp för en mer intim känsla i
kommentarerna.
Anna 25 september, 2018 kl. 13:26
”Å så bra att du berättar om din bukplastik! Det är sorgligt att okunskapen kring rektusdiastaser är så stor, och
att det råder ett stigma kring bukplastik. Uppfattningen att den som väljer bukplastik skulle fuska sig till en platt
mage, när det i många fall är helt omöjligt att träna bort en putmage som uppstått på grund av en
magmuskeldelning (min egen delning var 7 cm bred!), är så orättvis. Jag är själv en 3-barnsmamma på 45 år,
som gått igenom titthålsoperation efter endometrios, har fött tre relativt stora barn (varav ett vägde nästan 5 kg
vid födseln), och som ibland fått kommentarer och nyfikna frågor om jag “möjligtvis är gravid igen?”. Jag utförde
själv en bukplastik på AK i Malmö för en vecka sedan och sitter fortfarande här med gördel och kirurgtejp över
snittet, men det är en glädje att få ta del av ditt fina resultat.”

De drivande inslagen i texten handlar om att uttrycka uppskattning av att ett stigmatiserat ämne
tas upp, delge egna erfarenheter och uppmuntran. Den här typen av identifikation och känsla
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av en gemensam nämnare utgör en drivkraft som underbygger en känsla en vänskapsrelation
och erbjuder både influencer och följare en känsla av trygghet. Aspekter av att kunna relatera
till influencers när de delar med sig av personliga livserfarenheter pekar mot att följare
uppskattar att utgöra en heteronom grupp eftersom det skänker en upplevelse av trygghet och
tillhörighet. Att återkomma till sociala gemenskaper online och att ingå i nätverk skänker den
moderna människan trygghet och i våra observationer fann vi många uttryck för uppskattning
av dessa gemenskaper:
Kattis 22 augusti, 2018 kl. 22:31
”Jag tycker du är fantastisk som bjuder på dig själv (och din lekamen) trots påhopp från ogina och elaka
människor ibland och jag hoppas du slipper det i detta inlägget! Snygg som attan är du och rolig verkar du vara!
Tack för att du delar med dig och inspirerar, har läst dig så gott som dagligen i sju år nu och ser fram mot minst
lika många till!”

Det här inlägget uttrycker uppskattning av att kunna återkomma och bli inspirerad och att Kattis
faktiskt har återkommit regelbundet i sju år.
En av de drivkrafter som vi identifierat som relationsskapande mellan influencers och deras
följare är just det pågående upprättandet av relationsband av vänskapskaraktär som
återkommande visar sig i kommentarerna. Dessa drivkrafter av vänskapsrelationsbyggande kan
som vi sett ge sig uttryck sig på många olika sätt. Det kan röra sig om att förenas kring ämnen
av väldigt olika karaktär. Olika ämnen talar till olika individer. Följares identifikation med
influencers sker beroende på dels hur influencers framställer sig själva men också beroende på
hur följaren uppfattar sig själv. Att det handlar om uppskattning av att tillhöra och ingå i en
social gemenskap är tydligt. Det finns en underton av känslor av trygghet i uttrycken av
uppskattning och beröm tycker vi. Att tillhöra en heteronom grupp i form av ett stort nätverk
som kretsar kring en enda gemensam nämnare visar sig också i dessa kommentarer vilket vi
också tolkar som uttryck för att känna trygghet.

8.4 Att vara en förebild
De inlägg som innehöll ämnen som relaterar till samhällsfrågor som t.ex. miljö, politik och
etiska frågor skapade debatter med ovanligt många deltagare i kommentarsfälten. I flera inlägg
som vi observerade med ett utmärkande högt antal kommentarer noterade vi att syftet med
inlägget från influencerns sida inte nödvändigtvis var att skapa en samhällsdebatt. Vid en
närmare granskning av dessa inlägg noterade vi att det som influencers förmedlade i form av
bild, video eller text verkade väcka starka känslor hos följaren med påföljande talrik aktivitet i
kommentarsfältet. Denna respons i form av att uttrycka starka känslor grundade sig i det faktum
att influencerna ska föregå med ett gott exempel. De förknippas med att vara förebilder genom
sina stora följarskaror vilket innebär att de har ett stort och viktigt inflytande över många
människor. I det stora hela handlar responsen övergripande om att influencers bör ta ansvar
över sin tilldelade roll som förebild.
Isabella Löwengrip postade en bild på sitt Instagramkonto den 11 oktober 2018 när hon sitter i
ett flygplan med texten:
”This week I’m spending 24 hours in air. NYC-London-Helsinki-Stockholm-Verbier. Crazy but I really love my
job! Later this month Australia is waiting. We’re finally launching @lowengrip there - big goal for us! And, my
kids are coming with me. How fun!”

Många av följarna svarade i kommentarsflödet genom att diskutera klimatpåverkan i samband
med talrika flygresor. Det pågår en intensiv samhällsdebatt kring miljön och den
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samhällsdebatten visar sig tydligt även på sociala medier kunde vi se i våra observationer. Hur
influencers medvetet eller omedvetet upplevs på sociala medier i ämnen som berör frågor som
återfinns i samhällsdebatten speglar sig i kommentarsflödet.
emmasundh ”Du är ju en sådan inspiration @isabellalowengrip när det gäller klimatsmart mat (och mycket
annat). Skulle älska att du gick i bräschen för att #halveraflyget
Att flyga till södra Europa tur och retur släpper
✈
ju ut ungefär lika mycket (1 ton) koldioxid som vegan äter för - under ett år. FN säger att vi måste komma ner till
2 ton (per år) i utsläpp för att ha en chans att rädda våra barns framtid (inte göra den till ett helvete). Ju förr
desto
bättre.
Och
ju
mindre
utsläpp
desto
bättre.
Du har en sådan stark och klok röst. Du skulle kunna göra SÅDAN skillnad. Om du ville alltså. Heja dig!”

emmasundh adresserar Isabella genom att tagga henne i kommentaren men kan även nå
ut till flera människor genom att hashtagga #halveraflyget. emmasundh framställer en
text i debattform genom att kommentaren är en informativ text och genom att referera
till samhällsorganet FN. emmasundh framställer Isabella som en inspiration, en stark och
klok röst och att hon skulle kunna göra en stor skillnad i samhället. Dessa aspekter ger
uttryck för att Isabella är en förebild. En annan kommentar till Isabellas inlägg om den
kommande flygresan uttrycks på ett annat sätt:
vikrosen skriver “Hade varit superintressant att veta om Isabella gjort någon form klimatkalkylator som
cirkulerar överallt på internet. Gissar att hon skulle få ett svar i likhet med att "du lever som om vi hade åtta
jordklot"... Om man får veta det och ändå väljer att fräsa jorden runt i flyg undrar jag hur man tänker. Hur
kommer det att lösa sig? #klimatkorkat“

vikrosen´s kommentar uttrycker att hen dragit samma paralleller mellan frekventa flygresor och
miljöpåverkan men slår an en annan ton i sin text. Dessa samhällsfrågor förenar människor som
gör gemensam sak av att kommentera och ha åsikter om influencers och deras förhållande till
miljö och miljöpåverkan. Frågan blir en drivkraft som skapar trygghet genom att kunna relatera
till samma utgångspunkter. Vikarosen’s kommentar kan även tolkas som att Isabella inte tar
ansvar över sin roll som förebild.
Kenza Zouiten postade en bild på sig själv i en jacka gjord av fuskpäls på sitt Instagramkonto
den 27 november 2018 och taggade företaget ducielondon där jackan går att köpa. Det är dels
många kommentarer av beundran samtidigt som många ifrågasätter jackan. Genom att hon
taggade företaget skapade det en respons hos följarna i form av efterforskningar och
diskussioner kring hur hon framställer sig själv bärandes denna jacka.
pndkn2 ”@kenzas Jag hoppas verkligen att det där inte är en äkta pälsjacka. För då tappar jag all respekt för
dig!”

Pndkn2 uttrycker känslor av besvikelse och detta förmedlar att det är en viktig fråga som hen
blir berörd av. Genom att pndkn2 uttrycker denna känsla av besvikelse blir det tydligt att hen
inte vill identifiera sig med valet att bära äkta päls. Denna kommentar är direkt riktat till Kenza
genom att pndkn2 taggar henne i kommentaren. Det upplevs därför att vara en dialog som
utspelar sig mellan dem. Att ingå i en dialog med influencern är ett sätt för följare att uttrycka
sig om huruvida influencers framställer sig som bra förebilder eller ej, men även ett sätt att göra
influencers medvetna om att följare ifrågasätter dem.
Det finns även följare som har följt tråden till ducielondon och gjort djupare eftergranskningar
om företaget, vilket förmedlar en upplevelse av att det är en känslig och betydelsefull debatt.
De uttrycker sig på ett liknande sätt som pndkn2, men exemplen belyser andra viktiga aspekter.
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Vi tolkar dessa på ett djupare plan som ett slags uttryck för att känna sig otrygg i och med att
det är oklart om jackan är av äkta päls eller inte.
denizyuksel ”@petersmirjam even if this one might not be real fur she is still promoting a brand that uses real
fur.. very dissapointed...”

På liknande sätt som pndkn2 kommenterat tidigare förmedlar även denizyuksel en känsla av
besvikelse. Besvikelse tolkar vi vara en aspekt av att ifrågasätta en influencers autenticitet och
därmed rätt att framstå som en värdig förebild. Vi vill med denizyuksel’s kommentar lägga
fram ytterligare ett sätt för en följare att uttrycka sig om huruvida influencers framställer sig
som värdiga förebilder eller ej. Denizyuksel för resonemanget i sin kommentar att även om
Kenza bär en fuskpäls så innebär det ändå att hon marknadsför ett varumärke som använder
riktig päls. Detta är något som denizyuksel uttrycker vara en besvikelse. Vi tolkar att
denizyuksel’s resonemang ifrågasätter Kenza som förebild, även om kommentaren inte är
direkt riktad till Kenza eftersom denizyuksel för en dialog med petersmirjam som har taggats i
kommentaren. Vi tolkar därför att denizyuksel’s kommentar handlar om att göra petersmirjam
medveten om sitt ifrågasättande gällande Kenza som värdig förebild. Kommentarerna nedan
följer samma tråd:
keeejtiii ”100% Faux Fox Fur 💓🙌”
sophiabnr ”@keeejtiii her jacket yes, but the shop sells plenty of real fur, so she is indirectly supporting and
advertising this market.”

Med denna dialog vill vi uppmärksamma att en influencer som förebild kan vara det i både
positiv och negativ bemärkelse. I dialogen mellan keeejtiii och sophiabnr framkommer det att
Kenza är en förebild för keeejtiii. Keeejtiii förmedlar i sin kommentar ett uttryck för att bilden
av Kenza som förebild består. Detta förstärks med att keeejtiii använder emojis som uttrycker
kärlek och händerna upp i luften, dvs. att det uttrycks i positiv bemärkelse. Sophiabnr tar detta
till en ny nivå genom sin djupare efterforskning av företaget. Sophiabnr för resonemanget att
det inte spelar någon roll om det är en fuskpäls som Kenza använder. Sophiabnr upplevs därför
tolka det som en dubbelmoral genom sitt konstaterande, vilket även grumlar bilden av Kenza
som positiv förebild.
Nedan följer två inlägg som förmedlar ”feelgood” och vad det kan innebära i form av
uppmuntran till eftertanke och tid borta från sociala medier samt uppmuntran till träning och
vistelse i naturen. Det här är ett sätt för en influencer att framställa sig som en positiv förebild
för andra. För följare som själva identifierar sig med eller vill identifiera sig med en hälsosam
livsstil framstår Anna Nyström som en influencer som uppfyller sådana behov. Genom ett besök
på hennes forum online kan följarna för en stund skapa en samvaro bortom ohälsa och
vardagens gråhet:
annanystrom 23/10 2018
A big part of my work is spent in front of my phone, computer and to manage my social media.
😌💗 all of that aside sometimes.
I absolutely love what I do, but I think it’s so important to put
To be present in those moments spent with family and loved ones, to spend time in nature and around animals.
Find a balance and surround yourself with things that brings you happiness.
annanystrom 12/10 2018 🌲
On a stressful day nothing makes me feel better than spending time in nature or working out, or like today doing
both of them in the woods
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Influencers är förebilder och de handlingar och uttalanden som de förmedlar i sina inlägg på
olika sociala medier hamnar med stora följarskaror under lupp. De får utstå både ris och ros
avseende hur de framställer sig själva genom handlingar och texter. Att vara influencer innebär
att visa upp utvalda delar av sitt liv till allmän beskådan och vara beredd på alla möjliga
konsekvenser av det vilket ibland tar sig uttryck i en slags gränslöshet både från influencers
sida och från följare. Det är en pågående process som innebär att man som influencer blir
medveten om att det man delar med sig av till andra lägger grunden för ens sociala identitet,
dvs. vem jag uppfattas vara av andra. Detta betyder att influencern blir dömd av följaren som
ständigt kontrollerar influencerns medvetenhet i hur denne vill framstå som förebild.

8.5 Konsumtionspåverkan
De teman som vi identifierat som drivkrafter i relationer mellan influencers och deras följare
hänger alla ihop med varandra. Det ena temat överlappar det andra. Konsumtionspåverkan
hänger ihop med identifiering och vänskapsrelationer. Det här visade sig väldigt tydligt i alla
observationer som vi gjorde.
Kenza publicerade ett blogginlägg den 13 november 2018 där hon skriver att hon hängt på en
nattklubb och fotograferat med sin vän. Blogginlägget innehåller ett flertal bilder från
fotograferingen. Det Kenza förmedlar i bilderna på sitt blogginlägg i form av outfits samt
avsaknaden av information i texten om vart olika specifika plagg går att köpa skapade en
respons i kommentarsflödet. Nedan följer två utdrag på kommentarer från flödet som är ett
utmärkande exempel för hur en influencers konsumtionspåverkan kan se ut.
Madelaine 2018-11-14 21:14
”Men hjälp vad häftig mjölkväskan var!! Vart kommer den ifrån?!😍😍”
Emelia 2018-11-21 12:41
”Var har du köpt paljettbaskern som du har på dig på 5:e bilden? Den är verkligen skitsnygg!😍😍”

Madelaine och Emelias kommentarer uttrycker beundran och de kompletterar också detta med
samma sorts emoji, vilket är en smiley med hjärt-ögon som uttrycker “kär”. Madelaine och
Emelia vill veta var de kan införskaffa plagg som Kenza bär, vilket vi tolkar som
konsumtionspåverkan. Vi drar slutsatsen att konsumtionspåverkan är intimt förknippat med den
trygghet som det skulle innebära att välja “rätt” plagg att bära för både Madelaine och Emelia.
Även Kissies inlägg på Instagram den 17 november 2018 som var ett samarbete med ett
flygbolag visar på konsumtionspåverkan som en drivkraft med en respons på ett inlägg vars
huvudsyfte egentligen var att förmedla någonting annat, i det här fallet ett flygbolag.
oliviasigurdson “Vart är byxorna från!!???😍😍”

Nedan får vi även se ett exempel på en annan typ av konsumtionspåverkan som rör sig mellan
tid och rum. Vi menar här att röra sig mellan tid och rum innebär att en konsumtionspåverkan
kan bli synbar i efterhand. Detta kan handla om att följare kommer ihåg exempelvis specifika
kläder eller inredning som influencers visat upp tidigare och som följaren uttrycker sig vilja
köpa vid ett senare tillfälle.
House of Philia (Petra) postade den 1 januari 2019 ett inlägg på sin blogg som visar henne ute
på en vinterpromenad.
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Lis 1 januari, 2019 kl. 16:43
“Gott Nytt År! Måste fråga din ”crazy lady” tavla (i matsalen?), var är den köpt? Kram”

En följare som läst hennes tidigare inlägg där en tavla visats postar en respons på ett tidigare
blogginlägg i en kommentar som rör House of Philias heminredning. Det finns flera nivåer av
drivkrafter i det här inlägget både avseende konsumtionspåverkan men också en vänskapston
som en återkommande följare som även upprätthåller denna relation i digitala samtal. Det här
intresset från följarnas sida för kläder och inredning som influencers visar upp i sina inlägg
utgör ofta anledningen till att följare väljer att posta en kommentar med en fråga om var
influencers köpt sina kläder eller inredning eller vart de befinner sig på olika resemål, om de
inte redogör för det i sitt inlägg. På så sätt blir konsumtionspåverkan en drivkraft till att
interagera och kommunicera i kommentarsfälten på dessa olika sociala medier. Genom att göra
som en förebild gör finner följare en trygghet och upplever en känsla av att göra “rätt”.
Isabella Löwengrip skriver i ett blogginlägg den 19 november 2018 att hennes företag
Löwengrip bygger en robot-influencer med namn Gabrielle Löwengrip, dvs. en klon av Isabella
själv som ska ha egna sociala medier som man kan följa och bli inspirerad av. Drivkraften och
engagemanget i kommentarerna rör sig om en konsumtionspåverkan. Nedan följer två
kommentarer där Anki svarar på Maries kommentar om blogginlägget:
Marie 19 november, 2018 kl. 10:41
”precis vad jag gissade. Tråkig utveckling dock, säger jag som är äldre. Men vem kan stoppa utvecklingen? Vi
konsumenter får gapa o svälja det som bjuds”.
Anki 19 november, 2018 kl.10:59
”Eller konsumera mer medvetet, inte minst i protest mot en negativ utveckling. Så tänker jag!”

Vi tolkar Marie och Ankis kommentarer som en dubbel bekräftelse på en konsumtionspåverkan
som är uttryckt i negativ bemärkelse. Detta eftersom både Marie och Anki reflekterar i sina
kommentarer kring en konsumtionsutveckling som de benämner vara en tråkig och negativ
utveckling. Vi tolkar att Maries kommentar är av negativ bemärkelse genom att hon uttrycker
att det är en tråkig utveckling som det inte går att hejda. Marie uttrycker även att vi konsumenter
får gapa och svälja det som erbjuds. Detta kan vi tolka som en koppling mellan influencers
inflytande och konsumenters köpintentioner, där konsumenter kan bli influerade av influencers
i sin köpintention gällande de produkter eller tjänster som influencern delger på sina sociala
medier. Vi tolkar att Anki har en mer medvetenhet gällande sin egen konsumtionsvana genom
att hon uttryckligen skriver att hon ska protestera mot en negativ utveckling genom att
konsumera mer medvetet. Då Ankis kommentar uttrycker en känsla av protest tolkar vi att
hennes kommentar beskriver en konsumtionspåverkan som är uttryckt i negativ bemärkelse
gällande influencers inflytande när det kommer till konsumenters köpintentioner. Vi fann inte
bara kommentarer som var uttryckt i en negativ bemärkelse gällande konsumtionsutvecklingen.
Nedan följer vi en kommentar som uttrycker motsatsen:
Camilla 19 november, 2018 kl. 10:48
”Tycker det låter som en extremt spännande satsning! Bara för att dagens influencers är av kött och blod betyder
det ju inte att själva influerandet inte kan göras vassare av en virtuell person. Det är ju ändå en skapad och inte
100% ärlig bild vi ser av influencers idag”.

Camilla förmedlar att drivkraften att följa och bli influerad av en robotinfluencer kan ta
konsumtionspåverkan till en högre nivå. Hennes bild av drivkraften att följa en influencer
baseras inte på en uppfattning att influencers är trovärdiga och alltid uppvisar sitt sanna jag.
Den här nya satsningen av robotinfluencers skulle alltså innebära att identifiera sig med en 100
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% artificiell influencer. Nedan följer en kommentar inom samma tema men uttryckt på ett annat
sätt:
Charlotta 19 november, 2018 kl.10:42
”Hej! Detta ska bli mycket intressant att följa. Är skeptisk. Tänker att hela influencervärlden bygger på förtroende.
Att man tycker att man ”känner” en person och därför litar på den när den till exempel rekommenderar produkter.
Och att man kan kommunicera med personen. Hur fungerar det med en klon? Men det kandke fungerar. Avundas
er inte. En stor utmaning, helt klart.”

Charlotta förmedlar att för henne rör det sig om förtroende, relationsband och tillit när det
kommer till att kunna bli influerad av en influencer att köpa produkter. Hennes resonemang
gällande influencers och konsumtionspåverkan baseras på aspekter av vänskaplig karaktär.
Kissie postade ett inlägg i marknadsföringssamarbete på sitt Instagramkonto den 10 december
2018 med en länk till hennes web-sida för de lösögonfransar hon lanserat under eget varumärke.
Det här inlägget noterades i en fältanteckning från en observation den 18 december 2018 där vi
noterat en kommentar från ett Instagramkonto som skapats under ett alias som om man klickade
på profilen ledde till ett foto på en manlig profil. Kommentaren innehöll text av kritisk karaktär
och uttryckte kritik riktad till Kissie kring dubbelmoral och feminism. Den kommentaren
skapade en lång, lång tråd i kommentarsfältet där merparten av de följare som postade
kommentarer i tråden tog Kissie i försvar. Den ”manliga profilen” vidhöll sin ståndpunkt om
att han upplevde att Kissie förmedlade uttryck av dubbelmoral och kritiserade det ”han” ansåg
vara dubbla budskap i att lansera en bok med namnet ”Jag är visst feminist” samtidigt som
Kissie lanserar skönhetsrelaterade produkter som lösögonfransar. Den 29 december 2018 då
citat från inlägget ska inhämtas är kommentarerna bortplockade och kommentarsfältet
innehåller nu enbart positiva kommentarer om lösögonfransar. Kissie har alltså reagerat på den
negativa responsen på sitt inlägg vars syfte var att lyfta och sälja hennes lösögonfransar och
därför valt att radera hela tråden med negativa kommentarer om produkten. Det här är ett
exempel på då intrycksstyrning från influencers sida visar sig under drivkraften
konsumtionspåverkan. Kissie vill alltså inte att hennes varumärke ska förknippas med negativ
kritik och har valt att ta bort inlägget. I det här fallet tolkar vi alltså drivkraften i
kommunikationen som enbart marknadsmässig från Kissies sida medan hennes följares fokus i
den tråd som togs bort var att försvara och stå upp för henne. I det här exemplet vill vi lyfta att
ömsesidigheten i relationerna mellan influencers och följare ibland ter sig ytlig och bräcklig.
Therese Lindgren postade den 13 november 2018 ett inlägg på Youtube i
marknadsföringssamarbete där hon ber om ursäkt för att hon postat många test-videor, dvs.
marknadsföringssamarbeten på sistone. I det här inlägget så uppger Therese att hon faktiskt inte
gillar produkten. Detta skapade en oväntad respons i kommentarsflödet:
Familjen Acrombe ”Blev extremt "lockad" av detta innehåll 😂❤ Älskar dina videos. Kram ❤”
testkanalen Persson “Bahahaha. Denna kommentaren borde fästas 😂”
Kaktusen Tagg “Varför är ni överallt och alltid överst i kommentarsfältet?!😐”
tjeje olsson “😂😂😂”
tjeje olsson ”@Kaktusen Tagg Förmodligen för att ni har samma smak 😂”
Niklas Olsson ”Hahahaha”
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emotional ”HAH! got em”
Tjena Tjena ”Familjen Arcombe varför k,t ni alla videor jag kollar på? Ni är överallt haha”
Tjena Tjena ”Kaktusen Tagg jag vet hahha”
Mr Uzi ”@Kaktusen Tagg problem eller??”
Familjen Acrombe ”@Tjena Tjena Haha. Har lika bra smak helt enkelt
😂
är samma ord som vi använder varje gång vi startar en ny vlogg 😂❤”

Älskar ditt namn måste jag säga. Det

Hela det här inlägget och kommentarerna på det är ett bra exempel på konsumtionspåverkans
många nivåer. Therese livnär sig på sitt bloggande och behöver således göra
marknadsföringssamarbeten. I det här fallet testar hon en produkt som hon länkar till, men
uppger att hon inte gillar produkten. Det är ett uttryck för ärlighet från hennes sida som förebild.
I kommentarerna ger följaren Familjen Arcombe uttryck för att hon förstår att hon borde bli
lockad av produkten men uttrycker sedan genom emojis att hon inte gått på reklamen så att säga
utan ägnat sig åt ordlek. Kommentarstråden fortsätter sedan och uttrycker en gemenskap bland
följarna som uttrycker att de brukar återkomma eftersom de i det här inlägget ger uttryck för att
de känner igen varandras användarnamn. Här finns vänskap, digitala samtal,
konsumtionspåverkan och även inslag av förebildsaspekter.

8.6 Sammanfattning
Det som under bearbetningen av materialet framträdde allra tydligast för oss var att alla de
teman som vi identifierat som drivkrafter för att skapa relationer online hänger ihop med
varandra. Vi menar att de inlägg av influencers som skapade hög respons från följare i form av
talrika kommentarer ökar de relationsskapande förutsättningarna på sociala medier.
De teman som vi presenterar i resultatdelen gestaltade sig väldigt tydligt i kommunikationen
mellan influencers och deras följare men också mellan olika följare på alla de plattformar för
sociala medier som vi undersökte. Kommunikation på olika nivåer framträdde i vår första
observationsomgång i att vi noterade att Youtube, Instagram och bloggar faktiskt hade olika
förutsättningar för kommunikation och relationsskapande. De olika medierna tilltalar individer
med olika preferenser för hur de föredrar att följa och interagera med influencers. Instagram
fokuserar på enkel och kortfattad kommunikation med bilder och emojis, Youtube på
kommunikation med videoklipp och respons i kommentarsfältet och bloggar fokuserar på
textbaserad kommunikation på inläggen och i kommentarerna. Följare och influencers har olika
drivkrafter för kommunikation och beroende på vilka preferenser de har för kommunikation så
väljer både följare och influencers olika plattformar på sociala medier. Trots dessa olika
förutsättningar kunde vi alltså i kommunikationen och interaktionerna genom bild, video och
text identifiera fyra teman som besvarade vår frågeställning. Dessa teman är: Diskussioner och
digitala samtal, Vänskapsrelationer, Att vara förebild och Konsumtionspåverkan.
Att etablera en känsla av vänskapsrelationer online fyller funktioner och behov hos både
influencer och följare. Genom att visa upp en bild av vem personen bakom Instagram-,
Youtube- eller blogg-kontot kan vara skaffar sig influencern vänner och följare. När dessa
vänner i antal uppnått ett ansenligt antal möjliggör den här vänskapen för influencers att försörja
sig på sin närvaro på sociala medier. I våra observationer noterade vi många olika sätt att visa
upp vem personen bakom sociala medie-kontot är. Några exempel på hur influencers
framställde sig: Anna Nyström framställer sig själv genom bilder på Instagram som en fitnesstjej som dedikerat sitt liv till träning i kombination med besök i natur och andra jordnära
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aktiviteter som att rasta hundar och hästar. Samir Badran framställer sig på Instagram som en
vanlig kille i nöjesbranschen som jobbar hårt och delar med sig av både framgångar men också
motgångar. HouseofPhilia har profilerat sitt bloggkonto som ett ”feelgood” och
inredningskonto där hon framställer en vardaglig och lättsam ton med en underton av påtagligt
priviligierat liv med allt vad det innebär. Men där hon även emellanåt delar med sig av mer
personliga dilemman. Kenza Zouiten framställer sig själv genom sina bilder på både sin blogg
och sitt Instagramkonto som en trendsättare inom mode och livsstil och genom hennes
tillhörande texter till bilderna framställer det henne som verklighetsnära då hon bjuder in sina
följare till vardagliga samtal. Jocke och Jonna Lundell framställer sig själva som
verklighetsnära på sin gemensamma Youtube-kanal genom att vlogga om sitt liv och allt vad
det innefattar i såväl glada som svåra tider. För följare innebär att stifta bekantskap med
personen bakom dessa konton en möjlighet att mota bort känslor av ensamhet och finna
trygghet i ett modernt samhälle som präglas av individualism och gränslöshet. Följare etablerar
en relation med en influencer genom regelbundna besök på deras sociala medier och därigenom
uppstår en vänskapsrelation som upprätthålls genom olika typer av samvaro online. Denna
drivkraft visar sig i kommentarsfältet på alla sociala medier vi observerat.
Influencers och följare må ha olika drivkrafter för att bygga relationer online men i slutänden
tolkar vi det som att dessa vänskapsrelationer är ömsesidiga för båda parter, åtminstone för
stunden. Vänskapsrelationer möjliggörs delvis genom identifikation och i vårt resultat finns
många exempel på hur den här identifikationen sett ut i våra observationer. Många relaterar till
psykisk ohälsa, problem i nära relationer och tabubelagda ämnen men många relaterar också
med vardagliga ämnen som fitness, familjeliv, inredningsintresse och modeintresse.
Vänskapsrelationer byggs och upprätthålls genom Diskussioner och digitala samtal och skapar
känslor av delaktighet och gemenskap. I många fall interagerade influencers i kommenarsfältet
till sina inlägg med sina följare. På så sätt skapas en känsla hos både influencer och följare av
att tillhöra ett socialt sammanhang. Samtalen antog ibland en diskussionskaraktär då de ibland
övergick i debatter kring olika samhällsfrågor och ibland bestod samtalen av vardagligt småprat
kring mode och inredning. Att vara förebild är en av de aspekter som själva fenomenet
influencer vilar på. För att vara en förebild behöver individer framstå som värdiga att ses upp
till och det kan åstadkommas på många olika sätt. Vi har under tidigare teman tagit upp aspekter
kring vänskapsrelationer och identifikation och detta hänger ihop med att vara förebild. Det är
i sättet att framställa sig själv i kombinaten med vad som tilltalar olika individer som själva
möjligheten att vara förebild uppstår. Ibland såg vi tendenser till medveten framställning av sig
själv som person bakom sin influencer-roll och ibland uppstod reaktioner på inlägg som
influencers inte förväntat sig men som likväl skapade både positiva och negativa kommentarer
på inlägget. Konsumtionspåverkan utgör ytterligare en pusselbit i den helhet av drivkrafter som
vi funnit driver relationer online. Alla teman hänger ihop i något som vi ser som en cirkulär och
av varandra beroende cirkel av influencers, följare och konsumtionsmöjligheter. Det är genom
att ha en vänskapsrelation med sina följare som influencers har möjlighet att påverka deras
konsumtionsintentioner. Vänskapsrelationerna etableras och utvecklas i kommentarsfälten till
influencers inlägg i diskussioner och digitala samtal. Genom vänskapsrelationerna uppstår
möjligheten att vara förebild och genom att vara förebild har influencers möjlighet att livnära
sig på sin närvaro online genom marknadsföringssamarbeten för produkter och tjänster som
deras följare är benägna att se och reagera på. Vi noterade dock att många inlägg utan
marknadsföringssamarbeten fick många kommentarer med frågor om kläder och inredning som
influencers visade upp i sina inlägg. Samtidigt såg vi att många inlägg i
marknadsföringssamarbete inte genererade nämnvärt hög respons från följare avseende den
produkt eller tjänst som inlägget stöddes av.
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9. Diskussion
I detta kapitel kommer vi att sammanväva studiens olika delar till en helhet. Vi kommer att
presentera vårt resultat i förhållande till syftet med studien. Detta genom att presentera hur vi
har besvarat frågeställningen och därmed fullföljt dess syfte. Vi kommer även att presentera
resultatet i förhållande till den tidigare forskningen på området samt tolka resultatet med hjälp
av den teoretiska och begreppsliga referensramen. Avslutningsvis reflekterar vi kring
forskningsprocessen och valet av metodansats samt ger förslag på framtida forskning.

9.1 Resultatet i förhållande till syftet
Syftet med den här studien var att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet
mellan fenomenet influencers och deras följare. Genom att närmare undersöka internetbaserad
kommunikation och interaktion mellan influencers och deras följare på sociala medier online
anser vi oss ha ringat in fyra drivkrafter som i våra observationer stod ut. Vi anser att de
drivkrafter som primärt förekommer i interaktionerna mellan influencers och deras följare på
sociala medier är vikten av att kommunikation i form av diskussioner och digitala samtal är
möjlig, etablerande och upprätthållande av vänskapsrelationer, influencers roll som förebilder
och normskapare men också den ömsesidiga konsumtionspåverkan. Genom att ha ringat in
dessa teman som drivkrafter i relationsbyggandet på sociala medier anser vi oss ha besvarat
frågeställningen om vilka drivkrafter som skapar relationer mellan influencers och deras följare
på sociala medier online. Vi kom alltså fram till att de drivkrafter som vi i våra observationer
tolkade som skapande och upprätthållande av relationer mellan influencers och deras följare på
sociala medier utgjordes av digitala samtal och diskussioner, vänskap, att vara en förebild och
konsumtionspåverkan. Att följare dras till sociala medier för att regelbundet följa en influencer
möjliggörs alltså av dessa drivkrafter. Mer översiktligt tolkar vi våra resultat som ett cirkulärt
beroendeförhållande mellan olika relationsskapande krafter där alla parter när sig av varandra.
Alla olika parter är viktiga inslag i cirkeln för att dess helhet ska fungera. Det här cirkulära
fenomenet utgår från influencers som i sig har olika drivkrafter och motiv för att välja sociala
medier som en kanal för egna uttryck. För att influencers ska kunna livnära sig på den här
närvaron på sociala medier behöver de samarbeta med varumärken i olika typer av
marknadsföringssamarbeten. För att det här samarbetet ska vara aktuellt behövs en mottaglig
publik som är konsumtionsbenägna. Tillsammans bildar de här tre parterna en cirkulär kraft
som när sig av varandra. I våra redovisade resultat finns de här tendenserna med som en
övergripande drivkraft i alla de teman som vi redovisat. De digitala samtalen och
diskussionerna gör det möjligt för vänskapsrelationer att uppstå mellan influencers och följare
som genom sociala medier blir en del av varandras vardag. Just möjligheten att kommentera
influencers olika inlägg gör det möjligt för ett utbyte av många uttryck. Beroende på vilken
karaktär inläggen har så blir responsen olika, men just möjligheten att föra ett digitalt samtal
och därmed ett socialt utbyte med andra tolkade vi som centralt.

9.2 Teoretisk och begreppslig referensram
Genom att vi tillämpade Baumans teori om flytande rädsla samt existentiella teorier av
Kirkegaard, Heidegger och Sartre kunde vi knyta samman alla delar såsom inre och yttre
drivkrafter och därmed uppnå en ökad förståelse för helheten och alla dess nivåer i relationen
mellan influencers och deras följare. Detta möjliggjorde för oss att kunna belysa relationen ur
ett makroperspektiv där sociala medier sätts in i ett sammanhang med de rådande normer och
värderingar som utgör grunden för vårt levnadssätt och som styr oss i våra liv i det senmoderna
samhället. Likväl kunde vi belysa relationen ur ett mesoperspektiv genom att se till vad
influencers och följare tillsammans utgör i den internetbaserade kommunikationen som sker
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mellan dem och vilka drivkrafter som möjliggör för att upprätthålla relationen. Ur ett
mikroperspektiv kunde vi också belysa vilka drivkrafter som påverkar varje enskild individ som
kan vara bidragande till att söka sig till vänskapsrelationer samt hur dessa drivkrafter kan
upprätthålla vänskapsrelationer.
9.2.1 Resultatet i förhållande till existentialismen
Vi har med utgångspunkt av existentialismens synsätt på människan tolkat vår studies resultat.
Det existentialistiska perspektivet hjälpte oss att få en ökad förståelse för hur inre drivkrafter
dels påverkar men även blir påverkad av ett relationsbygge. Vi kunde observera både inre
drivkrafter hos följare såväl som influencers.
De inre drivkrafterna hos följarna observerade vi utifrån deras respons av det influencers
förmedlade i sina inlägg och poster, vilket från deras sida möjliggjorde till att upprätthålla och
skapa en vänskapsrelation till influencern. En drivkraft hos följarna som vi observerade var
känslan av att inte vilja vara ensam eller onormal. För att få en djupare insikt i varför en
människa söker sig till en gemenskap för att slippa leva med en rädsla och ångest för att vara
ensam eller onormal kan vi tolka det med hjälp av Kierkegaards teori om mängdförsjunkenhet
(Aho, 2014:57, 58, 81). En människa är ansvarig över sin egen frihet och därmed skapar detta
en ångest för människan. Det är ångestbefriande att ingå i en gemenskap med andra och slippa
att ta ansvar själv över sin egen frihet. Vi tolkar detta som en drivkraft till varför många följare
söker sig till gemenskaper på sociala medier och därmed tar skydd bakom mängdens meningar
och frivilligt ger upp sin frihet. Livet i gemenskapen berövar en sin frihet samtidigt som det
bidrar till en känsla av trygghet och ro i att finna att man inte är ensam.
Utifrån våra observationer och med hjälp av Heideggers teori om autencitet tolkade vi att en
betydelsefull drivkraft till att följare vill skapa ett relationsband till en influencer är för att denne
uppfattas som autentisk och unik i sitt sätt att förmedla (Aho, 2014:59, 60). I våra observationer
fann vi att en influencer tillskrivs unika och autentiska egenskaper i sin relation till följare. Vi
såg bland annat att influencers är autentiska pga. att de bland annat är trendsättare. Detta är en
drivkraft som ökar ett relationsbyggande. Samtidigt som influencers är trendsättare och
förebilder genom att vara skapare av normer observerade vi även att de var förebilder för att de
var normbrytande. Detta genom att tala om tabubelagda ämnen såsom till exempel psykisk
ohälsa. Influencers kan därför uppfattas som autentiska genom att vara skapare av normer
samtidigt som de är autentiska genom att vara normbrytare. Influencerna behövde inte själva
medvetet framställa sig som autentiska utan kunde likväl uppfattas och bli framställda som
autentiska utifrån följarnas respons. Samtidigt som en influencer kan vara autentisk observerade
vi även responser som innebar att de framställdes som oautentiska.
Att vara en influencer innebär bland annat att dela med sig av sitt eget liv. Detta bidrar även till
att hur de framställer sig själva på sina sociala medier är tillgängligt för andra att döma.
Detta kan förklaras utifrån Sartres teori om den andres blick (Aho, 2014:60). Denna teori
hjälper oss att förstå den pågående processen i relationsbyggandet. En influencer blir ständigt
kontrollerad av följarnas respons. Influencern är fri i sina val att delge och förmedla sina tankar
och känslor i sin relation till följaren samtidigt som detta besvaras och kan kontrolleras av
följarna. Denna form av kontroll innebär att influencern behöver vara medveten om vad följaren
vill ha förmedlat till sig för att kunna skapa ett personligt vänskapsband mellan dem som
följaren kan relatera till. Likväl som följaren kontrollerar influencern så kontrollerar även
influencern följaren genom att bemöta responsen och hur influencern ska framstå. Det är en

39

pågående process av konflikt i relationsbyggande för att båda parter ska kunna tillfredsställa
varandras behov.
Det personliga och intima som vi observerade i relationen mellan influencers och följare kan vi
tolka med hjälp av Kierkegaards teori om att subjektiviteten är sanningen (Aho, 2014:24, 25).
Kierkegaards synsätt på den subjektiva sanningen riktar sig mot inre värden hos människan
samtidigt som ett relationsbyggande kräver en yttre belöning i form av bekräftelse av andra.
Hur kan då den subjektiva sanningen påverkas i relationsbyggandet mellan en influencer och
följare? Vi menar att den subjektiva sanningen hos en följare påverkas av behovet att känna en
tillhörighet till influencern genom att vilja identifiera sig med denne. Detta innebär att den
subjektiva sanningen blir manipulerad och styrd av följarens föreställning om sitt äkta själv och
sina egna äkta önskningar och behov på grund av drivkrafter såsom tillhörighet och
identifikation. Dessa drivkrafter är val som följaren gör, avsiktligt eller oavsiktligt i sitt sätt att
leva. Den subjektiva sanningen som influencern förmedlade i form av erfarenheter, känslor och
behov var en drivkraft till att kunna skapa en intim relation till följaren. Genom att influencern
visade sitt sanna jag uppfattade följarna det som mer trovärdigt och verklighetsnära och kunde
i den befattningen relatera och identifiera sig med influencern. Vi fann i våra observationer en
distinktion mellan vad som förmedlas i text och bilder samt vad som förmedlas i tal och video.
Texter och bilder möjliggjorde för följare att relatera och reflektera på ett annat sätt jämfört
med tal och video. Vi såg tendenser till att som i Jocke och Jonnas vlogg att det i en del följares
ögon kunde uppfattas dela med sig för mycket av sin subjektiva sanning genom att vara för
personlig och intim. Den subjektiva sanningen kan även ställas i förhållandet till vad som
framgick i debatten rörande robotinfluencers. Hur kan en artificiell influencer delge sitt sanna
jag till sina följare? Vi tror detta kommer att uttrycka sig i följarnas ögon på olika sätt. Det
handlar om huruvida var och en av oss upplever att vare sig robotinfluencers som influencers
förmedlar sitt sanna jag. Men huruvida en robotinfluencer kan uppleva sin egna subjektiva
sanning blir problematiskt i och med att denne inte existerar IRL.
9.2.2 Resultatet i förhållande till flytande rädsla
Med hjälp av Baumans teorier om flytande rädsla och negativ globalisering kunde vi tolka en
av drivkrafterna bakom relationerna som vi såg på sociala medier som vänskap. Bauman
(2007:82) menar att de sociala banden i det moderna samhället har lösts upp och att den
moderna människan därför vänder sig till nätverk för att uppfylla sina behov av social
gemenskap. Sociala medier är internetbaserade nätverk där fenomenet influencers lockar många
följare som på regelbunden basis återkommer till sociala medier för att på olika sätt interagera
med andra följare men också för att kolla vad som händer i influencers liv. Vi såg att beroende
på vilken typ av kommunikation som följare föredrar så möjliggör de här sociala medierna
arenor där sociala band och social gemenskap kan etableras och upprätthållas. Det här skänker
människor en känsla att trygghet och tillhörighet. Något som Bauman (2007: 111) menar är en
bristvara i ett negativt globaliserat samhälle som utgörs av heteronoma, otrygga människor.
Bauman menar också att pga. att de sociala banden i det moderna samhället är upplösta så har
fokus på social gemenskap av kvalitet ersatts av kvanitet. På sociala medier kan människor
genom att återkomma till en influencers sociala medier ingå i ett omfattande nätverk med stor
kvantitet av följare och där upprätta sociala band som framstår som både varaktiga och
ömsesidiga. De här relationerna med influencers upplevs som vänskap och menar vi liksom
Bauman ersätter vänskap i partnerskap och kvalitet utanför sociala medier. Den här upplevelsen
av vänskap upplevs också i relation till andra följare vilket visade sig i de digitala samtal och
diskussioner som uppstod i kommentarsfälten. Den negativa globaliseringen har medfört att
dess heteronoma grupper av människor trivs i stora sociala gemenskaper där influencers i det
här fallet utgör navet i nätverken.
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Möjligheten att kommentera influencers inlägg menar vi också är centrala drivkrafter i det här
relationsbyggandet. Digitala samtal och diskussioner menar vi möjliggörs i dessa
kommentarsfält som i en förlängning möjliggör för en djupare interaktion i synnerhet i de fall
då influencers postade personliga och intima inlägg. Dessa inlägg stod ut i våra observationer
eftersom de hade högre antal responser än andra inlägg. Karaktären på responsen skilde sig
också från mängden eftersom de som ett gensvar på de personliga inläggen blev mer personliga
och utlämnande. Bauman (2007:111) hjälper oss att tolka det här i sin teori om flytande rädsla
som han menar handlar om den moderna människans upplevelse av det moderna samhället som
otryggt. Bauman menar att det moderna samhället är gränslöst och gränsöverskridande vilket
medför att människor upplever att de inte har kontroll över sin omgivning vilket skapar känslor
av otrygghet. Vi menar att människor genom sociala medier kan ingå i en gemenskap som är
kontrollerad och därigenom uppnå en upplevelse av trygghet. Digitala samtal och diskussioner
är mer kontrollerade och på sätt tryggare än samtal och diskussioner utanför sociala medier. I
diskussioner och digitala samtal som vi observerade erbjöds möjligheter att både förenas kring
gemensamma ämnen men också att leva ut avvikande åsikter i skydd från hemmets trygga vrå.
Att delta på sociala medier därifrån man befinner sig innebär att delta på en social arena som
en delvis anonym människa. Att få tillträde till nätverk på sociala medier kräver bara att du
skapar sig en profil som inte ställer så mycket större krav på individen än ett användarnamn. Vi
såg prov på användarnamn som skulle kunna vara användarens riktiga tilltalsnamn och
därigenom avslöja t.ex. kön men vi såg också prov på användarnamn som inte avslöjade mer
än just det. Det här möjliggör ett gränslöst deltagande på sociala medier för följare som i skydd
bakom ett fabricerat användarnamn kan ta ut svängarna och testa gränser i sina uttryck i
kommentarsfältens digitala samtal och diskussioner. Sociala medier erbjuder alltså en spegling
av det Bauman refererar till som det moderna samhällets gränslöshet och gränsöverskridande
möjligheter. Den här gränslösheten såg vi prov på både i digitala samtal och diskussioner i
kommentarsfälten men också i inlägg av influencers där de tänjde på gränserna i sin
framställning av sig själva.
Att vara influencer innebär att vara en förebild. Det här framstår kanske som en självklar
drivkraft i relationsskapandet mellan influencers och följare men vid närmare granskning finns
olika nivåer i temat som rör sig mellan en medveten och en omedveten framställning av sig
själv som förebild. För influencers handlar närvaro på sociala medier delvis om att framställa
sig på ett fördelaktigt sätt som genererar många följare. Det kan handla om att inta en profil
som förebild för fitness, hälsa och välmående som Anna Nyström. Det kan också handla om att
vara personlig och våga ta upp tabubelagda ämnen som Samir Badran gjorde i flera inlägg om
personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. HouseOfPhilia postade ett inlägg om en
skönhetskorrigerande operation som också upplevdes som tabubelagt och personligt men som
genererade ovanligt stor respons från följare. Men det kan också vara omedvetet och oavsiktligt
som Isabella Löwengrips inlägg om en flygresa som genererade hög respons pga. en
samhällsdebatt om klimatpåverkan i samband med flygresor. Samhällsfrågor förenar alltså
människor som gör gemensam sak av att kommentera och uttrycka sina åsikter baserat på en
influencers inlägg. Det här medför en starkt förstärkande känsla av social gemenskap inom en
kontrollerad miljö som på så sätt blir en trygg plats för människor att nätverka på.
Baumans teorier om berömmelse i förhållande till flytande rädsla menar han hänger ihop med
mediabevakning och marknadsföring (2007:167). Den flytande rädslan i det moderna samhället
gör att människor tyr sig till berömda förbilder i sitt sökande efter trygghet. På sociala medier
dit människor söker sig hittar de förebilder som finns där på grund av just mediabevakning och
marknadsföringssamarbeten. Vi kunde se att influencers, följare och konsumtionspåverkan
hänger ihop i ett slags kretslopp där alla delar när sig på varandra. I den sociala värld som
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sociala medier utgör är berömda influencers de som med sitt inflytande över sina följare sätter
trender och skapar normer. I kommunikationen mellan följare och influencers återkom utryck
från följare av att vilja tillhöra och bli accepterad genom att fråga efter både mode och inredning
som influencers i sina inlägg förmedlar. I Baumans resonemang om den negativa
globaliseringen och dess heteronoma människor ger oss en förklaring till dessa massor av
likriktade människor som tillsammans utgår från en och samma människa i form av influencers
på sociala medier. Det finns ett samband mellan den flytande rädsla som Bauman syftar till och
människors sökande efter trygghet i konsumtion. Bauman menar att berömmelse är flyktig och
bräcklig eftersom den är beroende av mediabevakning och marknadsföring. För influencers såg
vi att det kan innebära ett balanserande med sin närvaro på sociala medier mellan ämnen som
genererar en stor följarskara och inlägg som genererar inkomst. Vi såg att det kan vara en
balansgång mellan att vara personlig och autentisk och samtidigt uppvisa värdighet och distans.
De är alltså helt beroende av mediabevakning dels från sina följares trogna besök på sina sociala
medier men också av marknadsföring. Samtidigt som det här är en flyktig och bräcklig tillvaro
så upplevde vi i våra observationer dock att följare uppvisade både lojal och förlåtande
inställning i förhållande till influencers olika inlägg. På så vis håller vi inte riktigt med Bauman
om att berömmelse är flyktig och bräcklig. Åtminstone inte på sociala medier där en inställning
av ”mister du en återstår dig tusen” faktiskt relaterar.

9.3 Tidigare forskning
Sociala medier kan var en snårig djungel ur ett forskningsperspektiv och det är svårt att sätta
tydliga ramar runt ett ämne som är så komplext och omfattande. De forskningsresultat som
framkom i den tidigare forskningen bidrog till att lägga en bra grund som utgångsläge för vår
studie. Många forskningsfrågor och dess resultat överlappar varandra ifråga om köpintentioner
i förhållande till kändisar och förebilder men alla tidigare studiers pusselbitar gav oss
tillsammans en bra uppfattning om vad som utmärker en influencer.
Vi fann i vår studie att de digitala samtalen och diskussionerna finns är förutsättningarna för att
uttrycka vänskap. Att etablera och upprätthålla en vänskap är en central drivkraft för både
influencers också för följare. Den här vänskapen uppfyller behov på olika nivåer. Influencers
etablerar en trogen följarskara. Följare upplever något hos influencers som gör att de
återkommer. Det kan röra sig om tillhörighet och vänskap med influencers som förebilder men
det kan också röra sig om känslan av att tillhöra ett nätverk och grupp. Att influencers är
förebilder är centralt för själva fenomenet men vi menar att drivkraften för relationskapandet
finns på flera nivåer. Detta resultat som vi fann kunde vi koppla till den tidigare forskningen.
I vår studie uppmärksammade vi flera olika nivåer av självpresentation där vi kopplade det
begreppet till drivkrafter som att etablera vänskapsrelationer och underbygga
konsumtionspåverkan. I liknelse med Erz, Marder och Osadchaya (2018) visade även deras
resultat att självpresentation var en betydande faktor i deras studie genom att detta påverkar
användandet av hashtags på Instagram. Vår studie tog ingen hänsyn till hashtags specifikt utan
vi undersökte kommunikation ur ett bredare perspektiv. Erz, Marder och Osadchaya (2018)
resultat pekar dock på beteenden hos influencers i sin kommunikation med sina följare som
liknar de som vi kunde tolka i vår studie avseende hur influencers framställer sig själva för att
attrahera fler följare.
Vi kunde även i vår studie se aspekter av att influencers som förebilder är en stark drivkraft i
relationsbyggandet på sociala medier som möjliggör stark påverkan på sina följare. I likhet med
Hanna, Kantenbacher, Cohen och Gösslings (2018) kritiska litteraturgranskning om förebilder
och kändisaktivism och hur dessa kan mobiliseras för att adressera miljöfrågor kom också vi
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fram till i vår studie att influencers i egenskap av förebilder faktiskt kan utöva påtryckningar
för att påverka sociala normer men också andra samhällsrelaterade frågor som miljöfrågor.
Vi kunde också se att en aspekt som driver influencers och följare till att ingå i en
vänskapsrelation med varandra var att bl.a. kunna dela med sig av erfarenheter. Vi kunde därför
dra paralleller till Nam-Hyun Um’s (2016) studie där resultatet visade att självupplysning, dvs.
dela med sig av egna upplevelser, spelade en betydelsefull roll för att utveckla en relation
mellan konsument och kändis. Även om Um (2016) undersökte effektiviteten i att använda sig
av kändisambassadörer i marknadsföring på Facebook ansåg vi att denna tillförde en mening
till vår studie, då influencers innebär en typ av kändisskap. Vi fann även i vårt studieresultat att
som i liknelse med Um’s (2016) studies resultat att behovet av tillhörighet och identifikation
var aspekter som påverkade följares konsumtionsintentioner.
Ovan har vi presenterat mönster i den tidigare forskningen som stämde överens med vad vår
studie visat. I vår studie framkom det även många andra mönster som vi anser kan utgöra
ytterligare en pusselbit som kan komplettera den tidigare forskningen. Genom att vi tog oss an
fältet utifrån en netnografisk metodansats kunde vi närma oss fenomenet influencers på en
annan nivå. Vi anser att vår studie gav insikter avseende kommunikation och interaktion på
sociala medier med inriktning på det svenska online-klimatet.
Vår netnografiska studie inriktade sig på de upplevelser som influencers och deras följare erfar
när de vistas på sociala medier online. På så sätt anser vi att vår studie riktade fokus på aspekten
av att vara människa i ett socialt sammanhang på sociala medier till skillnad från tidigare studier
som med hjälp av exempelvis datamining undersökt data som har generats av människor. Både
Lahuerta-Otero och Cordero-Gutierrez (2016) och Alp och Ög ̆üdücü (2017) riktade fokus i
sina studier på insamling och tolkning av data. Vi kunde med hjälp av den netnografiska
metodansatsen utforska och observera att det fanns ett cirkulärt beroendeförhållande mellan
olika relationsskapande krafter där alla parter när sig av varandra, vilket vi mer utförligt
beskrivit ovan i sammanfattningen av resultatet. Den här cirkulära kretsloppstanken är det som
vi upplever som kunskapsbidrag till den tidigare forskningen som ser influencers påverkan som
en tvåvägskommunikation mellan dem och konsumenten. Exempel på denna
tvåvägskommunikation är från Lindenberg, Joly och Stapel’s (2011) studie där deras resultat
visar på paralleller mellan influencers möjlighet att påverka andra och den som liknar den
person i de teorier kring det som George Herbert Mead kallar en ”signifikant andre”. Detta
resultat speglar därför denna tvåvägskoppling genom att se till att influencern påverkar
konsumenten och konsumenten identifierar sig med influencern. Vi anser med detta
resonemang att vår studie bidragit med en viktig pusselbit till helheten genom att fylla i denna
tvåvägskommunikation till en cirkulär process och därmed omfamna ett bredare perspektiv på
internetbaserad kommunikation.

9.4 Avslutande reflektioner
Våra tankar och funderingar kring detta relativt nya fenomen som influencers är gav upphov
till vårt intresse att studera det närmare. Genom att ta del av tidigare forskning kring fenomenet
influencers insåg vi att det är en ny typ av yrkeskategori. Det blev ännu tydligare genom att vi
satte oss in i samhällsdebatter där det talas flitigt om influencers och deras ansvar och
skyldigheter som berör marknadsföringssamarbeten. Men hur är det då möjligt för en influencer
att ha ett sådant stort och starkt inflytande över tusentals människor? Varför väljer människor
att följa influencers på deras sociala medier? Detta la grunden inför vårt första möte med fältet.
Våra observationer genererade en uppsjö av empiriskt material i form av fältanteckningar och
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arkivdata, vilket är vanligt vid netnografiska studier. Vi fann oss själva vara i en mycket rörig
period under analysprocessen i samband med att vi skulle bearbeta denna stora mängd av
empiriskt material vi hade samlat på oss under vår tid på fältet. Netnografi som metodval
upplever vi som en förhållandevis öppen och fri metod vilket vi anser passade vår frågeställning
och syfte men metoden kräver ett stort mått av disciplin både i insamlingsfasen och i
analysfasen. I insamlingsfasen behövde vi hela tiden komma tillbaka till studiens syfte och
frågeställning för inte överväldigas av den enorma mängd information och data som vi i våra
observationer tog in. I analysfasen krävdes också ett nära arbete mellan syfte och mål med
studien i förhållande till det material som vi analyserade. Genom att metodiskt arbeta oss
igenom datamaterialet med syftet i åtanke under hela processen lyckades vi en bit i taget ta oss
igenom processen. Den initiala forskningsfrågan fick även omformuleras ett antal gånger i takt
med att fältarbetet fortlöpte och ny kunskap skapades i spänningsfältet mellan insamling och
bearbetning av empiriskt material, analys och litteraturstudier (Berg, 2014:7). Även om våra
observationer gav ett rikligt empiriskt material och för oss en djupare förståelse för fenomenet
influencer så anser vi ändå att det fortfarande finns mycket som är outforskat och mer kunskap
finns att hämta, särskilt ur ett sociologiskt perspektiv. Vi har i vår studie visat att influencers
inte bara kan kategoriseras som en yrkeskategori utan att de även kan kategoriseras som en vän,
vilket för oss blev centralt. Det finns mer kunskap att hämta och mycket mer att lära om
influencers när det kommer till hur kommunikationen fungerar online. Det är ett faktum att vi
hela tiden rör oss mot en värld online som ställer ett krav på oss att vara flexibla och anamma
olika kommunikationssätt för att vi ska kunna göra oss förstådda. Användandet av internet som
redskap möjliggör för oss att snabbt och enkelt sprida information genom tid och rum samtidigt
som det är ett kommunikationsmedel som kan skapa gemenskaper online. Det behövs mer
netnografiska studier om internet och fenomen som uppstår på internet. Vi fann bland annat i
våra observationer av Isabella Löwengrips blogg ett helt nytt fenomen för oss, nämligen
robotinfluencers. Att närmre studera detta fenomen skulle vara intressant ur flera aspekter. Det
skulle exempelvis vara intressant om framtida forskning applicerade vår studies syfte till detta
fenomen för att då kunna belysa vilka likheter och skillnader det finns i drivkrafterna till att
bygga en vänskapsrelation med en robot.
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