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Abstract 

The purpose of this study is to examine the sender’s credibility on the social media platform 

Instagram since the new phenomenon robot-influencer has begun to interact on the platform. 

The purpose of the study is to increase the knowledge of the sender's communicative 

credibility based on the young adults' view on Instagram's different influences, human as 

robot. The robot-influencer that is used in this study’s survey is Lil Miquela and the human 

influencer Lovette via the account action4humanity_se. A qualitative research method 

consisting of two group interviews is used to clarify seven participants different personal and 

private views on the sender's importance on Instagram. The theoretical concepts used in the 

study are digital intimacy, including concepts of mediated quasi-interaction, symbolic power 

and the theory of trust. Our study shows that the personal perspective is important for what 

the participants consider as a credible sender. The participants consider that the 

communication of a robot-influencer is credible in collaboration with companies or 

organizations but not credible in human domains such as skin care. 
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1.Inledning  
“Min framtidsspaning är att om några år fram kommer det inte spela någon roll om det man 

ser i sitt flöde är på riktigt eller inte, människa eller robot – så länge som flödet inspirerar” 

(Löwengrip november 2018).  

  

Veckans affärer kartlägger varje år Sveriges mäktigaste kvinnor inom näringslivet och 2018 

delades förstapriset mellan den 59-åriga Kerstin Hessius och den 29- åriga Isabella 

Löwengrip. Löwengrip beskrivs som nutidens affärskvinna vars vision är att etablera sina 

olika företag och medieplattformar i hela världen. Med sina 460 000 följare på Instagram 

delar hon med sig av sin vardag, affärsresor, produkter, tjänster och lyxiga faktorer; en livsstil 

som majoriteten bara kan drömma om. Instagram som social medieplattform interagerar inte 

endast med den yngre samhällsgruppen utan ingår i lika stor omfattning i näringslivets 

vardagliga kontext. Beskrivningen av Isabella Löwengrip innefattar inte endast i hennes roll 

som affärskvinna utan som en influencer. Enligt Brown och Hayes (2008) definieras 

influencer-yrket individer som inspirerar, motiverar och är opinionsbildare inom enskilda 

frågor och ämnen, där de genom sina agerande påverkar sina följare på sociala medier. 

Makten att påverka har i alla tider tillhört företag, kändisar och de individer med hög social 

status (Brown & Hayes 2008). I dagens digitala medielandskap kan alla aktörer samlas under 

samma plattform, där maktpositionen mäts i individens synlighet och uppmärksamhet från 

omvärlden och på olika samhälleliga arenor både digitalt och i verkligheten. Influencers har 

därför makt i hur och vad som synliggörs ifrån deras vardagliga kontext på Instagram för att 

generera intresseväckande kommunikation (Khamis, Ang & Welling 2017). En faktor som i 

allt högre grad leder till att människor använder influencers medieplattfomar vid 

beslutfattning eller sökning av information (Brown & Hayes 2008).  

  

Ämnet robot-influencer fick efter Isabellas Löwengrips tidigare citerade blogginlägg stor 

uppmärksamhet i nyhetsmedier och enligt kvällstidningen Aftonbladet var frågan som många 

ställde sig om robot-influencers kommer ta över det mänskliga influencer-yrket och makten 

att påverka? Isabella Löwengrips robot-influencer Gabriella Löwengrip är idag inte fullt 

utvecklad eller dagligen aktiv, till skillnad från världens största robot-influencer Lil Miquela. 

Med kontots 1,5 miljoner följare på Instagram interagerar Lil Miquela dagligen via 

plattformen och trots Lil Miquelas fiktiva utseende skiljer det inget mellan robot-influencerns 

instagramkonto och andra influencers konton. Lil Miquela interagerar med den verkliga 
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världen genom att göra reklam för företag och engagera sig i den samhälleliga organisationen 

Black lives matter. Men frågan kvarstår, har det egentligen någon betydande roll för 

mottagaren vem avsändaren är eller hur informationen förmedlas? Ligger det något i Isabella 

Löwengrips påstående, om att avsändaren av budskapet inte spelar någon roll? Robot-

influencers är ett nytt fenomen som används som ett kommunikationsverktyg på sociala 

medier. Den medialiserade utvecklingen och påverkanskraft hos influencers är märkbar i 

samhällets struktur såväl på medieplattformarna som i näringslivet. Men när avsändaren och 

aktören bakom ett Instagramkonto inte är en konkret person eller ett tydligt företag, så är det 

av intresse att förstå mer om fenomenet och hur det uppfattas av publiken och användare. 

Den digitala utvecklingen visar inga tecken på att stanna av, utan snarare skruvas 

utvecklingshastigheten upp ytterligare i hur och vad vi använder sociala medier till i vår 

vardagliga kontext och rollen hos såväl individen som i samhället. Där faktum kvarstår, 

vilken betydelse har avsändaren för den kommunikativa trovärdigheten?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur unga vuxna i åldern 21-27 år, beskriver sin 

syn på avsändarens kommunikativa trovärdighet när det gäller olika influencers på Instagram, 

såväl mänsklig som robot.   

 

Övergripande frågeställningar:  

- På vilket sätt har avsändaren betydelse för den kommunikativa trovärdigheten på 

Instagram enligt unga vuxna? 

- Hur beskriver unga vuxna användare av Instagram begreppet trovärdighet i relation 

till en så kallad robot-influencer? 

Följdfråga:  

- Hur upplever unga vuxna influencers betydelse i fråga om vikten av synlighet, 

förtroende, tillit till mediefigurer och makt? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi presentera de relevanta utgångspunkterna som ligger till grund för 

vår studie samt för att visa relevansen av vårt valda ämne. De två influencerna, Lil Miquela 

och Lovette Jallow som ligger till grund för studiens undersökning angående den 

kommunikativa trovärdigheten på sociala medier engagerar sig i den amerikanska 

organisationen Black lives matter. Organisationen Black lives matter utgör här vårt konkreta 

exempel på det fenomen vi är intresserade av att fördjupa kunskapen om. Det är därav 

relevant att beskriva organisationen Black lives matter likväl som de två olika influencerna 

som kommer beröras i studien. Bakgrunden beskriver de utgångspunkter som används som 

underlag för diskussion i fokusgrupperna för att sedan analysera avsändarens trovärdighet. 

 

2.1 Black lives matter 

Mänskliga rättigheter är ämnade för alla människor och alla olika hudfärger, organisationen 

Black lives matter anser dock att detta inte alltid stämmer överens med verkligheten. Den 14 

juli år 2013 friades den 29-årige Georges Zimmerman från alla anklagelser efter att varit 

skyldig till dödsskjutningen av den 17- åriga afroamerikanen Trayvon Martin. Zimmermann 

var år 2012 en frivillig grannskapsvakt i Florida. I februari år 2012 rörde sig den obeväpnade 

Trayvon i bostadsområdet, en handling som Zimmermann uppfattade som suspekt. 

Konfrontationen mellan parterna ledde till tonåringens död (Svenberg 2016). Efter 

Zimmermans frikännande år 2013 startade Patrice Cullors, Alicia Garza och Opal Tometi 

hashtagen #BlackLivesMatter på Twitter (Union Labor). Samma år inträffade två liknande 

dödsskjutningar utförda av amerikansk polis. I delstaten Missouri och staden New York sköt 

polisen ihjäl två obeväpnade färgade män utan rättslig förklaring. Hashtagen blev starten på 

den samhälleliga debatten angående ras- och rasismfrågor i USA. #BlackLivesMatter 

utformades mellan år 2013 och 2014 till en organisation under samma namn som belyser 

rasismens etablering och rasistiska våldsagerande utfärdat av rättssystemet och i synnerhet 

polisen. Hashtagen #BlackLivesMatter är även idag etablerad på sociala medier och används 

för att driva frågor angående det statligt sanktionerade våldet och för rätten till svartas liv i 

samhället. Organisationens arbete sker idag inte endast i USA utan har etablerat sig globalt 

och via följande citat “Our goal is to support the development of new black leaders, as well 

as create a network where black people feel empowered to determine our destinies in our 
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communities” från Black lives matters hemsida (Union Labor), fortsätter organisationen 

väcka stor uppståndelse runt om i världen.  

 

2.2 Lovette Jallow  
Det samhälleliga engagemanget kring färgades rättigheter är väletablerat även i Sverige. 

Lovette Jallow är en av Sveriges mest välkända influencers som adresserar frågor kring att 

minska den vardagliga rasismen genom sin dagliga interaktion på sociala medier och på 

plattformen Instagram via kontot action4humanity_se. Instagramkontot har i nuläget 95 800 

följare enligt egna uppgifter.  

 

Lovette Jallow startade år 2015 en Facebookgrupp i syfte att skapa en plats för kvinnor, män 

och icke binära med mörkare hudtoner för att diskutera skönhet och dela erfarenheter. 

Lovette har även en blogg och en youtubekanal där hon sprider sitt budskap om mer 

inkludering för människor med alla hudtyper. År 2016 skrev hon en bok bestående av 

sminkinstruktioner och berättelser om hur det är att vara uppvuxen i ett samhälle som är 

format utifrån vithetsnormen och problemen med att hitta skönhetsprodukter som passar 

hennes mörkare hudton. Boken är den första av sitt slag i Europa. Med sina följare på sociala 

medier har hon influerat sminkindustrin till att utöka sminkutbudet för människor med alla 

hudfärger. Lovette har tidigare arbetat inom skönhetsbranschen och är utbildad makeup-artist 

(Carlsson 2018). 

  

Lovette är ursprungligen från Gambia och kom först till Sverige när hon var 11 år gammal 

där hon växte upp i Nynäshamn (Carlsson 2018). Lovette berättar i en intervju med P4 extra 

att hon under sin uppväxt mött olika typer av fördomar gällande hennes hudfärg. Hon ger 

som exempel “När folk pekar eller vill känna på min hud; färgar det av sig? Är de för att du 

inte duschar, är det därför du har en annan färg. Det frågade barnen när jag kom till Sverige” 

(Bromé 2016). Lovette har med sitt engagemang och entreprenörskap blivit en förebild när 

det kommer till hennes arbete för att minska den vardagliga rasismen. Lovettes engagemang 

har vuxit och spridit sig utanför skönhetsbranschens ramar. Hon har blivit känd i sitt arbete 

mot hat och hot på nätet och kämpar mot rasism och diskriminering (Athenas 2019). Hon är 

även politiskt aktiv och år 2017 startade bland annat en insamling mot slavhandeln i Libyen. 

Insamlings projektet bidrog med förnödenheter till det utsatta området (Carlsson 2018). 



 

 8 

Lovette Jallow diskuterar och för fram diskussioner om samhällsengagemang, normer, 

värderingar och rasism i vardagen. Hon har tilldelats utmärkelser som Årets Nätängel 2018, 

Solidaritetspriset 2018 och Rättvisepriset 2017. År 2018 var hon även nominerad till 

Guldtuben i kategorin Årets Instagram. 

 

2.3 Lil Miquela 

Till skillnad från föregående influencer är det inte bara fysiska personer som engagerar sig 

och personifierar kampen för samhälleliga frågor som den amerikanska organisationen Black 

lives matter står för, utan även artificiella personer engagerar sig. Den 19-åriga robot-

influencern Lil Miquela förespråkar organisationen. Lil Miquela är en brasiliansk/amerikansk 

digital influencer skapad med rörelsegrafik som ger influencern ett högkvalitativt animerat 

utseende. Även om Lil Miquela porträtteras i verkliga scenarion tillsammans med riktiga 

människor är robot-influencern inte på riktigt. På Instagram interagerar det fiktiva kontot med 

sina följare som i dagsläget uppmätts till 1,5 miljoner. Lil Miquela är en robot som är 

designad av Brud, ett gåtfullt kaliforniskt företag som beskrivs består av "ingenjörer, 

berättare och drömmare", de hävdar att de är specialister på robotik, artificiell intelligens och 

använder tekniken för att skapa karaktärsdrivna historier. Mer än den informationen finns det 

inte. Det som finns är ett Instagramkonto och ett dokument på Google Docs som beskriver 

vilka som är involverade i Brud och en kortfattat beskrivning om vad företaget gör och vart 

de är baserade (brud.fyi 2019). Beskrivningen som finns om företaget i Docs dokumentet 

lyder följande “Story worlds that have the power to introduce marginalized ideas wrapped in 

the familiarity of entertainment. Story worlds that can create a more tolerant world by 

leveraging cultural understanding and technology. Story worlds that are the product of a 

collective intelligence informed by diverse individual experiences” (brud.doc). 

  

Lil Miquela är inte den enda robot-influencern skapad av Brud. I deras karaktärsdrivna värld 

ingår även Blawko och Bermuda. Blawkos högkvalitativa animerade utseende utgör till 

största del av tatueringar och där mun och näsa täcks av en svart ansiktsmask. Bermuda är en 

blond och blåögd robot, vars Instagramkonto kan jämföras med mänskliga mode och livsstils 

influencers plattformar. Den nyligen nämnda Bermuda var i april 2018 i en månadslång fejd 

med Lil Miquela där Bermuda hackade Lil Miquelas konto och tvingade robot-influencern att 

lägga upp diverse uttalande på Instagram. Exempelvis där Lil Miquela erkände att kontot var 
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”Skapat av en man som heter Daniel Cain som syfte att vara tjänare” (Yee 2018). Dock kom 

företaget Brud till räddning och ”omprogrammerade” Lil Miquela för att influencern skulle 

kunna vara fri. Trots de obestridliga bevisen av att Lil Miquela trots allt är en robot uttryckte 

Lil Miquela senare i en artikel i livsstilsmagasinet MarieClaire (2018) att ”Jag känner mig så 

mänsklig”, ”Jag gråter och jag skrattar och jag drömmer…Jag är så upprörd och rädd”. 

Trots att detta är ett fall av Bruds uppbyggda bråk för att spela på verkliga tankar och känslor, 

så är detta en realitet mellan flertal influencers på Instagram idag. 
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer tre olika studier presenteras, fiktiva karaktärer, synlighet som ett 

framgångskoncept och förtroende för sociala medier. Områdena är relevanta att belysa för att 

kunna klarlägga det nya fenomenet robot-influencer och influencerns interaktion på sociala 

medier.  

Qing och Hoffner (2010) diskuterar publikens engagemang till mediefigurer och människors 

behov av att bilda interpersonell tillgivenhet. Det genomfördes en kvantitativ undersökning 

där 174 respondenter medverkade genom att svara på ett frågeformulär online. Syftet var att 

förstå hur karaktärerna i ABC-dramatiseringen Lost påverkade publiken genom parasocial 

interaktion med karaktärerna.  

Olika former av medieplattformar engagerar publik och användare till olika “sociala världar”. 

Där alla människor i någon grad bygger känslomässiga band utifrån de intryck individen får 

från fiktiva karaktärer och mediefigurer. Fenomenet har undersökt hur publiken reagerar på 

olika typer av personligheter eller karaktärer inom medier, dock lyfter Qing och Hoffner 

(2010) att det inte finns lika detaljerade undersökningar gällande hur relationer bildas mellan 

mediefigurer. 

  

Qing och Hoffner (2010) förklarar och lyfter termen Horton och Wohl myntade gällande 

parasocial interaktion, en utveckling av “face to face”-interaktion. Publikens engagemang, 

svar samt respons kan beskrivas och jämföras med den kommunikativa interaktionen som 

sker ansikte mot ansikte. Det starka band mellan sändaren och mottagaren som upplevs av 

parterna påverkar i sin tur känslor och beteende. Parasociala interaktioner innebär ytterst liten 

eller ingen alls faktiskt interaktion eller ömsesidighet. Parasociala interaktioner innebär 

kortfattat att pseudo-interaktion i någon form endast händer i förhållande till själva 

användaren. Engagemang i olika karaktärer inom medier påverkar användare och publiker 

utifrån deras attityder och beteende. Qing och Hoffner (2010) belyser även social kognitiv 

teori och de observationer människor gör i förhållande till mediefigurer där publiken tar till 

sig kunskap från mediefiguren för att sedan själva försöka efterlikna karaktärens beteende. 

Qing och Hoffner (2010) diskuterar vidare i förhållande till kognitiv teori om hur människor 

lättare påverkas av mediefigurer om mediefiguren i fråga liknar dem själva. Om mediefigurer 

har egenskaper, kön, utseende med mera som stämmer överens med individen ökar viljan att 
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bli som karaktären och känna tillhörighet till den. Igenkännedomen i mediefigurens 

interaktion resulterar i en påverkan av mottagarens beteende. Publikens engagemang i 

mediefigurens budskap bidrar till en känsla av tillhörighet till karaktären. Mottagaren kan 

därför förändra sitt utseende, attityder och värderingar för att efterlikna förebildens 

gestaltning. Fiktiva program som skapats för att underhålla och lära ut, har kommit till att 

främja sociala förändringar utifrån användarnas strävan i att efterlikna karaktärerna. Det är 

den parasociala relationen som publiken har skapat med karaktärerna som bidrar till 

användarens förändring (Qing & Hoffner 2010). 

 

Khamis, Ang & Welling (2017) undersöker begreppet self-branding, det personliga 

varumärket. I artikeln diskuteras hur self-branding har etablerat sig i medieklimatet och vad 

det beror på. Det empiriska materialet studeras utifrån en diskursanalys baserad på litteratur 

från medie- och kulturstudier.  

 

Studien visar på att sociala medieplattformarna har gjort det möjligt för människor att i högre 

grad lansera sig själva. Utifrån sociala mediers framväxt har även intresset för yrket 

influencers och deras betydelse i samhället ökat. Digitaliseringen har bidragit till individers 

möjlighet att etablera sitt egna varumärke genom att synas och skapa uppmärksamhet. Där 

synligheten genererar framgång och således en maktposition i samhället. Individen kan därför 

vara en “vanlig” person och behöver inte tillhöra den samhälleliga eliten. Synligheten är vår 

tids framgångskoncept som utformas i den externa kommunikationen och framställandet av 

individen och vad individen gör av sin verklighet på sociala medier (Khamis, Ang & Welling 

2017). Trots influencers selektiva val av informationsdelning anses influencers 

kommunikation trovärdig, då följarna får vara delaktiga i det som beskrivs vara deras 

personliga sfär. Influencers erhåller likvärdig makt som en opinionsbildare i samhället, de 

båda begreppen beskriver individer med stort inflytande och där deras externa 

kommunikation anses trovärdig. En influencer definieras efter sitt följarantal och därav 

synlighetens bredd. Mottagarna av influencernas kommunikation på sociala medier definieras 

under samlingsnamnet följare. Följarna är inte endast mottagare av informationen utan har 

möjlighet att interagera med influencern via att gilla, dela och kommentera inlägg. 

Följarantalet bestämmer om individens externa kommunikation är relevant (Khamis, Ang & 

Welling 2017).   
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Forskningen har också lyft frågor om influencers sanningsanspråk och i vilken utsträckning 

de budskap som förmedlas bygger på någon slags verklighet. Khamis et.al (2017) lyfter fram 

som exempel den australienska matbloggaren där hennes strävan efter uppmärksamhet 

genererade i en påhittad historia om hur hon på egen hand hade botat sin hjärncancer. Hennes 

lögn genererade i ett stort antal följare, bokkontrakt och en applikation för mobiltelefoner 

(Khamis, Ang & Welling 2017). Skapandet av det personliga varumärket handlar därför inte 

om att uppnå målet av kändisskap utan tillvägagångssättet som individen är villig att använda 

sig av för att skapa uppmärksamhet och synlighet för sin personlighet. Det handlar i enkelhet 

om att skapa en legitim virtuell identitet i uppbyggnaden av sitt personliga varumärke. Den 

legitima virtuella identiteten handlar om att skapa ett innehåll som inspirerar, attraherar samt 

att det är relaterbart för följarna, där det handlar om att låta följarna följa med in bakom 

kulisserna och in i den privata sfären. Informationen känns därav trovärdig för publiken 

(Khamis, Ang & Welling 2017). Men vad drev matbloggaren till att ljuga ihop en historia i 

syfte att skapa uppmärksamhet på sociala medier? Det är i synnerhet så enkelt att synlighet 

skapar efterfrågan av samarbeten eller som i hennes fall ett bokkontrakt och en egen 

mobilapp. Dessa faktorer kan därav översättas till en ekonomisk vinning för individens 

varumärke. Det personliga varumärket kan därför generera i en ekonomisk trygghet för 

individen (Khamis, Ang & Welling, 2017). 

 

Till skillnad från personliga varumärken undersöker Xusen, Shixuan och De vreede (2017) 

tillit till sociala medier innefattande interpersonell kommunikation, gruppkommunikation och 

masskommunikation. Grundat i olika typer av förtroende undersöker studien de 

förtroendeinflytande faktorerna i interpersonell kommunikation. Forskningen är en kvalitativ 

studie där 115 respondenter som använde sig av medieplattformen WebChat intervjuades.  

  

Enligt Xusen et.al (2017) har den virtuella kommunikationen blivit universiell på grund av 

användningsbredden av sociala medier och acceptansen av cybermedborgare och hur det 

genererar en större åsiktsfrihet för medborgarna. Sociala medier har definierats som en 

särskild konsumtion av digitala medier som ger användare möjlighet till att kommunicera och 

interagera med varandra via sociala nätverk. 

  

I dagens digitala samhälle är användare motiverade att ansluta sig till digitala 

medieplattformar för att bibehålla vänskapsband, skapa nya bekantskaper och stärka dessa, en 

strävan i att tillhöra en online community. Förhållandet mellan människor kan delas in i det 
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som bygger på starka förbindelser och det som är baserat på svaga förbindelser. Frekvent 

interpersonell kommunikation online omvandlar svaga anslutningar till starka anslutningar 

(Xusen, Shixuan & De vreede 2017). 

  

Huvudfunktionen hos en social mediaplattform är att utveckla och behålla ömsesidiga 

relationer genom online kommunikation. Allt detta påverkas av olika sociala faktorer som i 

sin tur påverkar utvecklingen av dessa relationer. Förtroende är en viktig aspekt av mänsklig 

interaktion. Människor behöver fortfarande någon form av förtroende oavsett vad för slags 

situationer som kan uppstå via virtuell kommunikation. Det behövs skapas miniminivåer av 

förtroende för att kommunikationen skall fungera och upplevas som relevant. Inom virtuell 

kommunikation är sättet att skapa traditionella relationer och bygga ett förtroende begränsat 

eller icke existentiellt. Trots vikten av förtroende i sociala medier och den tillhörande 

kommunikationen så finns det relativt lite forskning kring ämnet, om de kognitiva 

mekanismerna som påverkar förtroendet. Vilka faktorer som påverkar förtroendet och hur det 

utvecklas under tid är fortfarande outforskat (Xusen, Shixuan & De vreede 2017). 

  

Oavsett vilken typ av kommunikation det handlar om bidrar sociala medier till en förbättring 

av sociala relationer anser Xusen et.al (2017). Tillit och förtroende är ett tecken på att 

relationer som har en hög grad av förtroende underlättar online kommunikation där en 

detaljerad förståelse för förtroende bidrar till att interaktionen är möjlig (Xusen, Shixuan & 

De vreede 2017).    

 

Sammanfattningsvis behandlar kapitlet tidigare forskning fiktiva karaktärer, synlighet och 

förtroende. Ämnena redogör för hur samt vad sociala medier kan användas till och resultera i 

för påverkningsgrad på publiken. Där fiktiva karaktärer redogör för hur de kan påverka 

publiken, där definitionen av hur och varför fiktiva karaktärer kan påverka publiken är 

relaterbart för att förstå det nya fenomentet, robot-influncern Lil Miquela och kontots 

etablering på Instagram. Synlighet redogör för hur sociala medier kan användas och 

synlighetens betydelse i den digitala atmosfären. Resonemang och resultat som kan 

appliceras på samtliga användare och i synnerhet influencers på sociala medier. Studien om 

synlighet är därav relevant för uppsatsens redogörelse av influencers användning av 

kommunikationen. Kapitlet avslutas med att redogöra för förtroendet på sociala medier och 

varför det finns samt varför det inte finns. Genom att redogöra för förtroendet på sociala 

medier kan det appliceras till Instagram som är en medieplattform på arenan. Utifrån studiens 
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syfte är det även väsentligt att förstå publikens förtroende för medieplattformen och inte 

endast aktörer som exempelvis influencers. Utifrån uppsatsens valda syfte bidrar den tidigare 

forskningen till relevant information som används för att besvara studiens frågeställningar.   
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens teoretiska ramverk. Avsnittet är uppdelat i 

fyra perspektiv där vi belyser kommunikationsmedier i sociala sammanhang tillhörande 

medierad kvasiinteraktion och symbolisk makt samt förtroende och trovärdighet. Dessa 

perspektiv skall ligga till grund för analysen av undersökningens empiriska material.  

 

4.1 Kommunikationsmedier i sociala sammanhang 

Thompson (2012) diskuterar mediernas utveckling, det djup och den mening som förändrat 

den symboliska produktionen i den moderna världen. Thompson betonar att 

kommunikationsmedier är meningsfulla för både de individer som producerar och de 

individer som tar emot material. Information och symboliskt innehåll produceras och byts ut i 

den sociala världen i förhållande till utvecklingen av kommunikationsmedierna, en 

förändring i hur individer förhåller sig till varandra (Thompson 2012:19-20). Användandet av 

ett tekniskt medium skapar symboliska former som kommuniceras ut till mottagare. 

Thompson karakteriserar kommunikation som en social process som innefattar innehåll och 

information, ett förlopp som går från producent till mottagare (Thompson 2012:29). En 

aspekt hos tekniska medier tillåter en viss grad av distansering i tid och rum. Resurser av 

olika slag kommer i användning när det kommer till att definiera kommunikation som en 

social funktion som innefattar produktion, överföring och mottagande av symboliska former. 

Dock varierar graden av distanseringen rejält när det kommer till omständigheterna för 

kommunikationen och formen på det tekniska mediet (Thompson 2012:34).  

 

4.1.1 Medierad kvasiinteraktion 

Thompson (2012) diskuterar även sociala relationer som etablerats genom 

masskommunikationsmedier och använder begreppet medierad kvasiinteraktion för att 

beskriva detta. Medierad kvasiinteraktion baseras på interaktionen mellan en individ till flera 

individer samtidigt och inte bara två individers interaktion. Via sociala medier kan ett flertal 

personer ta del av informationen som avsändaren vill förmedla. Tillgången till information 

och symboliskt innehåll ökar i tid och rum med denna typ av interaktion (Thompson 

2012:110-111). Eftersom medierad kvasiinteraktion sträcker sig över tid och rum skapar den 
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en möjlighet att dela intimitet med andra som inte befinner sig i samma tid eller rum. En 

intimitet som inte vanligtvis sker ansikte mot ansikte skapas och ger möjlighet till sällskap 

som inte har samma krav som den interaktion som sker ansikte mot ansikte (Thompson 

2012:273). Thompson tar även upp aspekten av att vara ett fan till en individ eller karaktär 

och den tillhörande kommunikationsformen. Genom denna typ av kommunikationsform har 

ett fan möjligheten att iscensätta en relation till individen. Utifrån denna typ av icke-

ömsesidiga relation kan intimiteten utvecklas med grund i att få tillträde till symboliskt 

material. Individer får även en chans att genom fanskap bli en del av en grupp, gemenskap 

eller utveckla sociala relationer. Följande tillhörighet bygger inte på att individerna behöver 

befinna sig på samma plats (Thompson 2012: 277).  

 

4.1.2 Symbolisk makt 

Vidare förklarar Thompson (2012) symbolisk makt som uppstår genom produktion, 

överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former. I ett socialt liv, jämställd 

med produktiv verksamhet, individer och tvång är symbolisk verksamhet ett grundläggande 

drag. Individer uttrycker och kommunicerar ständigt ut symboliska former, tolkar och 

kommunicerar andras symboliska uttryck och utbyter information och innehåll. Allt detta 

bygger vidare på informations- och kommunikationsmedel. I dessa innefattar fixering och 

överföring, alltså de färdigheter och kunskaper gällande produktion, överföring och 

mottagandet av symboliskt innehåll och information. Även prestige, erkänsla och respekt i 

förhållande till producenter och institutioner täcks in här. När individen skapar innehåll och 

symboliskt material byggs detta på resurser för att skapa händelser som kan resultera i en 

utveckling som får olika konsekvenser. Dessa symboliska handlingar kan åstadkomma 

reaktioner och kan få individer att reagera på ett visst sätt, följa ett beteende och inte ett 

annat, tro eller inte tro, ge stöd till ett budskap och så vidare. Thompson (2012) använder 

termen symbolisk makt till att beskriva förmågan att påverka andras beteende och skapande 

av händelser grundat i produktion och överföring av symboliska former (Thompson 2012:27).  

 

De symboliska formerna är det tekniska mediets materiella underlag vilket menas med det 

materiella element som genom information och symboliskt innehåll fixeras och förs vidare 

från producent till mottagare. Egenskaperna hos olika tekniska medier både underlättar och 

begränsar den symboliska produktionen och utbytet. En av egenskaperna hos ett tekniskt 
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medium är att det tillåter en viss grad av fixering vilket betyder att det går att fixera och 

bevara den symboliska formen. På grund av förmågan att fixera ett symboliskt innehåll kan 

tekniska medier lagra information eller innehåll som vid ett senare tillfälle kan brukas. Det 

symboliska innehåll och information som kan lagras kan därefter användas som en resurs för 

utövande av olika former av makt (Thompson 2012:30-31).  

 

4.2 Teorier om förtroende 

Förtroende kan belysas utifrån flera olika perspektiv, i denna studie kommer begreppet endast 

vara relevant i interaktionen med och mellan individer.  

 

Begreppet förtroende kan i sin enkelhet beskrivas efter den allmänna förväntan av en individ, 

det individen säger kan andra förlita sig på (Rotter 1967). Den allmänna förväntan som ligger 

till grund för förtroende mellan två olika parter, bygger på att flertal egenskaper som 

samverkar genom förmåga, integritet och välvilja (Mayer 1995). Mayer (1995) beskriver 

egenskapen förmåga utefter mottagarens uppfattning av avsändarens kunskap inom ett 

specifikt domän. Om avsändaren uppfattas påläst inom ämnet, ökar förtroendet gentemot 

avsändaren. Den andra egenskapen, integritet utgår från att avsändarens agerande upplevs 

ärligt och därav genererar i att mottagaren anser att informationen är sanningsenlig. Enligt 

Morgan och Hunt (1994) blir integriteten av avsändarens information hög om den även 

uppfattas kompetent, konsekvent, hjälpsam och ansvarstagande. Interaktionen mellan 

parterna bidrar därför till att mottagaren ställer sig positiv till den information avsändaren 

förmedlar. Den sista egenskapen Mayer (1995) beskriver utgår från avsändarens välvilja 

gentemot andra individer i sin kommunikation och inte för avsändarens egen vinning. 

Förtroende till avsändaren byggs därav upp och mottagaren behöver inte vara orolig för att bli 

lurad. Förtroendet mellan parterna blir starkt först när samtliga tre egenskapernas uppfylls i 

det kommunikativa utbytet. Mayer (1995) vill dock tydliggöra att egenskaperna trots allt inte 

samverkar men att de samtidigt inte betyder att en eller två egenskaperna bidrar till att 

kommunikationen blir förtroendeingivande.   

 

Morgan och Hunt (1994) samt Mayers (1995) teorier angående förtroende stämmer även 

överens med definitionen av begreppet autenticitet. I sin enkelhet betyder autenticitet, äkthet. 

Det innefattar att individens agerande inte påverkas utifrån situationen utan alltid anses äkta 
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(Woodhouse 2011). Beslut, handlingar och konsekvenser utgör äkthet först om målet med 

individens agerande är svaret på situationen. Är dock målet endast att synas så anses inte 

agerandet vara autentisk eller äkta. Individens agerande avgör därav om individen anses ha 

autenticitet. En individ kan således anses vara autentisk i en situation men ändras 

beteendemönstret kan tilliten och förtroendet istället försvinna (Wang & Skovira 2017). 

Enligt Wang och Skovira (2017) förekommer detta på sociala medier när en individ 

publicerar material som frångår deras tidigare kontext eller image på en digital plattform.  

 

Mayer (1995) anser även att avsändarens förtroende kan variera utifrån olika arenor individen 

befinner sig på. Bara för att individen besitter kunskap inom ett specifikt område innefattar 

det inte att personen anses besitta kompetens inom ett annat ämne, förtroende för individen är 

därav inte kolossalt utan begränsat och kopplat till specifika områden (Mayer 1995).  
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5. Metod  
I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Det empiriska materialet samlades in 

via en kvalitativ forskningsmetod utifrån två fokusgrupper bestående av tre kvinnor och fyra 

män alla i tjugoårsåldern. I metoddelen presenteras såväl begreppet fokusgrupp, studiens 

tillvägagångssätt, urval, validitet & reliabilitet och etik som förhållningssätt innan, under och 

efter intervjutillfället.  
 

5.1 Fokusgrupp 

Fokusgruppsintervjuer som metod utgår ifrån att fler individer deltar i en gruppintervju där 

intervjun bidrar till en fördjupning inom ämnesområdet genom att deltagarna för en 

diskussion (Bryman 2011:446). Metoden används för att granska situationer, aktuella nyheter 

eller relationer mellan olika grupper (Larsson 2010:80), där deltagarnas beteendemönster och 

erfarenheter är väsentliga, då de ligger till grund för deltagarnas svar under intervjutillfället 

(Larsson 2010:53). Fokusgruppsintervjuer används för att förstå hur grupperna interagerar 

utifrån ett fenomen, hur de tänker samt tycker och agerar i sin kommunikation (Larsson 

2010:55). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att en fokusgrupp bestående av flera olika individer bidrar 

till olika åsikter, perspektiv och synvinklar för att täcka så många olika aspekter som möjligt 

utifrån intervjufrågorna. Enligt Bryman (2011) bidrar de olika perspektiven till diskussion 

och ett brett studiematerial. Det är därför viktigt för fokusgrupperna att innan 

intervjutillfällena bli informerade om vilket ämnesområde som kommer att belysas under 

intervjuerna. En deltagare utan kännedom kring ämnet skulle inte tillföra något till 

diskussionen. Att endast informera deltagarna med grund information kring ämnesområdet 

ger dem utrymme till att diskutera fritt kring ämnet samt skapa plats för ny och oväntad 

information (Bryman 2011:459). En väl fungerande gruppkemi bidrar även till en öppen och 

fördjupad diskussion inom ämnet, val av deltagare är därav relevant för att intervjun ska bli 

voluminös och bidra med material till studien. Intervjuarens roll är därav endast att leda 

samtalet från ett passivt ställningstagande och ser till att diskussionen sker inom ämnets 

ramar (Larsson 2010:80).  
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Bryman (2011) belyser även vikten av väl avgränsade frågor inom ämnesområdet för att ta 

avstamp i gruppens samspel och de gemensamma svarens betydelse. Där en intervjuguide är 

ett användbart verktyg. Intervjuguiden blir som en minneslista över vad som ska tas upp 

under intervjutillfällena för att rama in det aktuella ämnet. Frågeställningen bidrar till en 

förståelse för hur individerna i fokusgrupperna uppfattar kommunikationen och agerandet i 

deras sfär. Frågornas utformning bör därav anpassas och vara flexibla under intervjutillfällena 

för att göra utrymme för fokusgruppernas samtal och alternativa synsätt eller idéer (Bryman 

2011:419). Intervjufrågorna struktureras under tre olika teman för att underlätta 

forskningsprocessen. Intervjutillfällena inleds med öppna frågor för att mjukt starta samtalet. 

De övergår sedan i mellanliggande frågor som blir mer specifika frågeställningar som tillslut 

övergår i några avslutande frågor för att knyta samman svaren samt frågorna till 

ämnesområdet (Bryman 2011:422–423) (Bilaga 1). Larsson (2010) anser att frågornas 

ordningsföljd bidrar till att deltagarna uppfattar intervjutillfället som ett välplanerad och 

seriöst möte (Larsson 2010:73). Intervjuaren bör därav vara uppmärksammad på vad som 

sägs under fokusgruppssamtalen för att kunna bemöta med frågeställningar som bidrar till att 

samtalet flyter på. Genom att spela in intervjutillfällena har intervjuaren möjlighet att aktivt 

delta och lyssna på individernas svar samt att transkriberingen av intervjumaterialet blir 

ordagrant (Bryman 2011:428–429). Med grund i ovanstående har dessa metoder och 

tillvägagångssätt därför tillämpats på fokusgruppstillfällena för att säkerhetsställa att 

intervjutillfällena skulle erhålla forskningsmaterial som skulle kunna appliceras på studiens 

valda ämne och syfte.  

5.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet har delats upp i två olika kategorier. Insamlingsmetod för att förklara hur 

materialet har samlats in och sedan vidare i analysmetod, hur det framställts och genomförts 

för att analysera resultat från intervjun med utgångspunkt i valda teorier och den tidigare 

forskningen som presenterats i studien.     

5.2.1 Insamlingsmetod  

Valet av fokusgruppsmetod utgår från studiens valda syfte och att bidra med empiri till 

studien. Där deltagarnas svar redogjorde för hur deras interaktion ser ut på Instagram och hur 

de förhåller sig till olika influencers utifrån tidigare erfarenheter.  
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Fokusgrupperna bestod därför av både kvinnor och män med olika intressen som befann sig i 

ett åldersspann på sex år från yngsta till äldsta deltagaren (21-27 år). I samband med att vi tog 

kontakt med samtliga deltagare via personliga Facebook-chattar, informerade vi kortfattat om 

ämnet för intervjun. Ämnesområdet beskrevs kortfattat genom att nämna influencernas 

karaktärer, en robot och en mänsklig influencer och deras engagemang i den samhälleliga 

organisationen Black lives matter.  Vi säkerhetsställde därav innan intervjutillfällena att 

deltagarna var bekanta med robot-influencern Lil Miquela samt den mänskliga influencern 

Lovette Jallow och organisationen, Black lives matter.  

 

Vi hade som avsikt att vid intervjutillfällena ställa frågor utifrån en intervjuguide och låta 

deltagarna föra samtalet utefter det specifika ämnet (Bilaga 1). Intervjuguiden delades in i tre 

olika kategorier, öppna frågor, mellanliggande frågor och slutligen avslutande frågor. 

Intervjufrågorna ställdes till fokusgrupperna från en tillbakadragande roll, där vi lät 

fokusgrupperna fritt diskutera kring ämnet, återkoppla och reflektera kring intervjufrågorna 

och hur de uttryckt sig i deras tidigare erfarenheter. Den fria diskussionen inom ämnets ramar 

gjorde det möjligt för deltagarna att dra egna slutsatser och skapa funderingar. Den ostörda 

interaktionen mellan deltagarna bidrog till ifrågasättande samt utbyte av information gällande 

deras uppfattning om olika influencers på Instagram. Intervjufrågornas struktur bidrog även 

till en röd tråd genom frågorna som lät deltagarna spinna vidare samt återkoppla till tidigare 

reflektioner. 

 

Intervjutillfällena genomfördes i grupprum på bibliotek. Val av intervjumiljö gav även 

deltagarna en neutral och fri miljö att diskutera i. Biblioteken erhåller en förtroendeingivande 

miljö som troligen bidrog till att intervjuerna uppfattades som seriösa.       

 

5.2.2 Analysmetod  

Fokusgruppernas svar redogör för studiens empiriska material och det är även de som ligger 

till grund för studiens syfte samt svar på studiens frågeställningar.   

 

Innan påbörjad analys och efter en genomgång av insamlat material valdes typ av arbetssätt 

som skulle genomsyra resultat- och analyskapitlet. En redogörelse gjordes för resultaten i 

samverkan med analys av resultaten och diskussion av resultaten (Lindstedt 2019:241).  
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I studien har vi valt att analysera fokusgruppernas diskussion enligt en helhetsanalys. Enligt 

Malmqvist (2007) ska den insamlade datan från en fokusgrupp representeras på ett sätt som 

är enkelt för utomstående individer att förstå. Helhetsbilden utgår ifrån den transkriberade 

datan av deltagarnas uttalande från intervjutillfällena. Ett kritiskt synsätt tillämpades på 

materialet genom att tillsammans gå igenom materialet och leta efter koder (Bryman 

2018:702). Därefter när relevanta nyckelord och uttalanden valts ut kunde paralleller ses och 

utefter det kunde återkoppling till teorier konstrueras. I analysen av intervjumaterialet 

framgick det att båda fokusgrupperna förde tämligen likartade resonemang. På så sätt kunde 

det empiriska materialet analyseras och sammanfattas på ett effektivt sätt (Bryman 2018:702-

707). Den kvalitativa datan blir genom en helhetsanalys först relevant när den sätts i 

förhållande till den tidigare forskningen och teorierna i studien. Resultat och analys delades 

sedan upp i fyra olika underkategorier i förhållande till de teorier och tidigare forskning som 

lyfts i studien för att sedan vävas samman med relevanta uttalanden som sagts under 

intervjuerna. Den insamlade datan har granskats, analyserats och sorterats efter olika teman 

och mönster i förhållande till den tidigare informationen för att sedan tolka fokusgruppernas 

svar utifrån det valda teoretiska ramverket. 

 

5.3 Material och urval  

Den kvalitativa studien genomfördes via ett bekvämlighetsurval, där vi kontaktade deltagarna 

via Facebook-chattar. De individer som deltog i fokusgrupperna var sedan innan välbekanta 

för oss. Enligt Bryman (2011) är lämpliga deltagare till fokusgrupperna personer som finner 

ämnet relevant. Det krävs oftast inte att en fokusgrupp består av fler deltagare än fyra stycken 

för att skapa en innehållsrik diskussion och för att ge plats för alla deltagares personliga 

åsikter och svar (Bryman 2011:453). Förkunskapen gällande individerna, säkerställer att de 

hade kunskap gällande ämnet som innefattar områden som Instagram, influencer och 

robotinfluncer för att kunna föra en diskussion samt svara på våra frågor. Sannolikheten för 

att intervjutillfällena skulle generera i ett avslappnat samtal var hög likväl att de individer 

som tackat ja till intervjuerna även skulle delta under intervjutillfällena. Intervjutillfällena 

skulle således skapa diskussion kring ämnet och generera i intressanta svar (Bryman 

2011:195). Fokusgrupp 1 bestod av två kvinnor och två män som var i åldrarna 21-27 år. 

Fokusgrupp 2 bestod av en kvinna och två män alla i åldern 23 år. Fokusgrupperna önskas 
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därav kunna avspegla subgruppen av Instagrams användare inom samma åldersspann. 

Deltagarnas olika bakgrund, kultur, kön och ålder gör samtidigt att de tillhör flera olika 

subgrupper. En subgrupp är individer som utgör en mindre grupp inom en större grupp 

(Bryman 2011:197). Dock bör det tilläggas att bekvämlighetsurval som subgruppen innebär, 

inte kan representera samtliga individer som interagerar på plattformen. På grund av att 

bekvämlighetsurvalet endas består av individer i forskarens omgivning (Bryman 2011:194). 

Fokusgruppernas svar kan därmed inte ses som ett generellt förhållande för alla användare på 

Instagram och deras ställningstagande till fenomenet robot-influencer.  

 

5.3.1 Intervjudeltagare 

Enligt Lindstedt (2019) behövs ett system för att definiera vilken deltagare i studien som har 

uttalat sig om vad utan att avslöja deras identitet och låta deltagarna förbli anonyma via 

citering. När deltagarna som ingår i studien är anonyma appliceras ett system. Därav kommer 

fokusgruppernas deltagare att definieras utefter deras intresse av vilken typ av influencer som 

de anser är relevant. I förhållande till deltagarnas anonymitet kommer de benämnas efter 

deltagarnas ålder och påhittade namn (Lindstedt 2019:249-251).   

 

Lina, 24 år: Följer influencers som inspirerar gällande mode, konståkning, kändisskap och 

konton inom aktivism.   

 

Malin, 21 år: Följer influencers för att inspireras kring mode och aktivism.    

 

Pelle, 27 år: Följer majoriteten vänner och influencers som inspirerar via sina fotografier och 

filmer.  

 

Jonas, 25 år: Följer majoriteten vänner och influencers inom fotografi och film men följer 

även influencers inom sport och komedi. 

 

Deltagarna i fokusgrupp 2 är alla 23 år och följde influencers inom olika kategorier likt väl 

som i fokusgrupp 1. Fokusgrupp 2 bestod av tre deltagare. 

 

Andrea, 23 år: Följer vänner och influencers som inspirerar inom mode och livsstil.  
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Chris, 23 år: Följer vänner och influencers inom träning som han kan identifiera sig med.  

 

Simon, 23 år: Följer kändisar och komiska konton.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet  

För att studien ska vara sanningsenlig bör det framgå tillräckligt goda skäl som underbyggs 

av tidigare forskning, teorier och argument som bidrar till en slutsats. Argumenten erhålls 

utgå ifrån validitet och reliabilitet (Ekström & Larsson 2010:14). 

  

Intervjuerna med fokusgrupperna bidrar till väl användbart material. Fokusgrupperna 

diskuterar relationen mellan förtroende och sociala medier där influencerna interagerar vilket 

är ett exempel på studiens reliabilitet. Reliabilitet går ut på hur tillförlitlig en studie är, om 

den kan sättas i anslutning till det insamlade materialet och vilken kvalité materialet har. 

Reliabilitet syftar till om huruvida resultaten från en undersökning får samma resultat om 

undersökningen genomförs en gång till eller om det enbart är en tillfällighet att resultatet blev 

som det blev (Bryman 2011:49–50).  

  

Vidare kan validitetsbegreppet appliceras på studien och de specifika fokusgruppernas 

respons. Validiteten synliggör därav inte hur alla Instagram användare resonerar samt ställer 

sig till robot-influencers interaktion på Instagram. Fokusgruppernas svar kan därav inte 

representera samtliga användare på Instagram mellan åldrarna 21–27 år. Validiteten mäter det 

som avsetts i studien och om slusatserna från undersökningen hänger ihop eller ej (Bryman 

2011:49–50).  

 

5.5 Etik  
För de personer som valt att delta i studien tydliggjordes det att deras medverkan innefattade 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Från start har deltagarna fått 

information gällande studiens syfte och blivit belysta om att deras deltagande är helt frivilligt 

och om det önskas har de rätt att hoppa av. Information om diverse tillhörande moment har 
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även delgivits. Deltagarnas uppgifter är konfidentiella och deras personuppgifter hanteras för 

att ingen obehörig till studien kommer åt dem (Bryman 2011:131–132).  

  

En viktig del av forskningsetiken handlar om hur personer som deltar i olika studier får 

behandlas. De personer som deltar i en forskningsstudie ska skyddas från kränkningar i 

samband med att de medverkar i forskning (Vetenskapsrådet 2017). Valet av ämnet som 

berör Black Lives Matter kan uppfattas som ett ämne som kan beröra individerna på ett 

känsligt sätt då de kan uppfatta det som att de blir utpekade och illa berörda gällande de 

frågor organisationen diskuterar. I fokusgruppsintervjuerna ställdes därför inga frågor som 

uppmanade individerna att ta ställning i de samhälleliga frågorna angående olika individers 

bemötande i samhället utifrån deras hudfärg, utan Black lives matter användes som ett 

exempel på det fenomen studien avser belysa. Deltagare i en forskningsstudie avsäger förstås 

inte helt sin rätt till ett privatliv genom att acceptera ett deltagande i en studie, utifrån 

exempelvis samhälleliga ställningstagande. När en person går med på att vara med i en studie 

kan de välja att inte svara på frågor av diverse anledningar detta kan då grunda sig i att 

frågorna är för privata och att personen i fråga inte vill att dennes åsikter skall bli kända 

(Bryman 2011:137). Då ingen fråga berörde ämnet Black lives matter, säkerhet ställdes det 

redan innan att ingen individ skulle hamna i en obekväm situation. 
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6. Resultat och analys  

I kommande avsnitt presenteras det empiriska material som har samlats in från 

fokusgruppintervjuerna. Avsnittet har delats in i fyra olika delar för att tydliggöra de aspekter 

som berörs i följande teman: Synlighet, förtroende, fiktiva karaktärer, och makt tillhörande 

autencitet och kommunikationsmedier i sociala sammanhang där kvasiinteraktion och 

symbolisk makt ingår. Varje del inleds med att redovisa för det resultat som har framkommit 

under intervjutillfällena genom deltagarnas uttalande för att sedan analysera uttalandena med 

hjälp av det teoretiska ramverk och den tidigare forskningen som presenteras i studien.    

 

6.1 Vägen till synlighet 

Deltagarna diskuterar vilka aspekter som var väsentliga för att ett Instagram konto ska skapa 

ett intresse på medieplattformen som resulterar i synlighet. De anser att deras intressen har 

betydelse för vad samt vilket Instagramkonto som intresserar dem. Innehållets attraktion är 

väsentligt för samtliga deltagare. De anger även att trots deras ointresse i vissa samhälleliga 

frågor så kan de komma i kontakt med konton som rör ämnesområden som inte intresserar 

dem. De kommer därmed i kontakt med vad andra användare av medieplattformen anser vara 

ett intressant ämnesområde.  

 

Av de sju deltagare som ställde upp under intervjutillfällena så hade Lina och Malin kunskap 

utöver den information som delgavs innan intervjutillfället om robot-influencern Lil Miquela 

samt Lovettes Instagramkonto action4humaity_se. Lina var väl insatt i hur och vilka som 

hade bidragit till Lil Miquelas etablering på Instagram.  

 

 Nä men jag tror att dom var smarta för att dom gick med popculture och the urbanculture 

med att dem gick med och följde den vågen liksom och såg vad tycker ungdomar om i USA 

men ta det och gör det, dem liksom mellan andra robot-influencers, drama och det så här 

lockar folk. Dem var faktisk smarta. Väldigt eller jag tror det låg mycket tankar och 

planering bakom (Lina, 24 år). 

 

Lina ansåg att intresset kring robot-influencers interaktion byggs på flera olika faktorer. Där 

interaktionen inom välkända och etablerade samhällsfrågor via Black lives matter var en stor 
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anledning till antalet följare. Interaktionen på och utanför medieplattformen Instagram ansågs 

även bidra till att intresset kring robot-influencerns interaktion ansågs mer aktuell. Exempel 

ges på när plattformen Lil Miquela visar upp kläder, deltar i tidningsintervjuer, gör musik och 

intervjuar artister på musikfestivalen Coachella. Till skillnad från de andra deltagarna som 

inte var lika insatta i uppbyggnaden av Lil Miquela, ansåg de att intresset kring robot-

influencern grundade sig i att det var ett nytt fenomen som interagerade på medieplattformen. 

Mysteriet kring robot-influencerns skapare och dess verkliga syfte med Lil Miquela på 

Instagram ansåg de även bidrog till intresset kring dess interaktion.  

 

Och dom har provocerat skitmycket, de kan ju inte provocera alla men dem sa ju hela tiden 

att, nä men jag är på riktigt, jag är på riktigt, jag är på riktigt, alltså dom ringde henne och 

sånt, nä jag är på riktigt. Skitmycket så jag tror att folk blev intresserade på så sätt (Lina, 24 

år). 

 

Enligt ovanstående uttalande anser Lina att provokation som utförts via den fiktiva karaktären 

används för att skapa uppmärksamhet och synlighet kring Instagramkontot. Deltagaren anser 

därav inte att den kommunikation som utförs är trovärdig utan snarare är ett verktyg för att 

engagera publiken. Interaktionen via Lil Miquela anses snarare trovärdig när det sker inom ett 

redan accepterat, verkligt eller relaterbart ämnesområde. Kommunikationens legitimitet ansåg 

även Chris förekomma när kontot Lil Miquela interagerar inom eller för organisationen Black 

lives matters och tillhörande samhällsfrågor, trots ovissheten kring företaget Bruds bakgrund 

och deras syfte med Instagramkontot Lil Miquela.  

 

 ...konton som ändå någonstans är rättvist för samhället som verkar för ett schysst samhälle 

typ, någonstans. Så på det sättet så gör det väl det mer trovärdigt (Chris, 23 år).  

 

Deltagaren poängterar att de samhälleliga frågorna existerar i verkligheten och kan därför 

relateras till och anses trovärdiga.  

 

6.1.1 Analys; vägen till synlighet 

I analysen av hur synlighet har tagit sig i uttryck genom fenomenet robot-influencer kan 

paralleller dras till föregående uttalanden. Lil Miquelas interaktion inom verkliga 



 

 28 

samhällsfrågor blir autentisk och trovärdig på Instagram trots att kommunikationen utförs av 

en fiktiv karaktär så kan det appliceras i den verkliga kontexten.   

 

I Khamis, Ang och Wellings (2017) artikel definieras synlighet som nutidens recept på 

framgång, syns du inte finns du inte. Men när fokusgruppen resonerar kring fenomenet Lil 

Miquela diskuterar de vad företaget Brud (skaparna av Lil Miquela) faktiskt har gjort för att 

nå synlighet. Synlighet handlar om att väcka intresse för ett ämne. Fokusgrupperna var enade 

i att Lil Miquelas storhet har kommit från att företaget Brud var först och att de 

tillfredsställde nyhetens behag. Men det faktum att de även gjort så att Lil Miquela engagerar 

sig i samhälleliga frågor kan även vara en bidragande faktor till Lil Miquelas synlighet. 

Uppbyggnaden av att den fiktiva karaktärens definition efter någon som är “på riktigt” enligt 

Linas uttalande. Det är därav kanske historien som har betydelse för Lil Miquelas framgång. 

Lina poängterar vikten av planeringen för Lil Miquelas Instagram innehåll. Den digitaliserade 

kommunikationen gör det möjligt för alla användare av sociala medier att nå framgång via 

sina plattformar men det handlar i slutändan om vem eller vilka som tar tillvara på och 

bygger upp den verklighetsbild som skapar störst synlighet på plattformen (Khamis, Ang & 

Welling 2017).  

 

Khamis, Ang och Wellings (2017) forskning belyser skapandet av det personliga varumärket 

och att det handlar om tillvägagångssättet och inte om slutmålet att nå framgång. Skaparnas 

val att porträttera Lil Miquela som verksam inom samhällsfrågor är kanske just det som gör 

innehållet trovärdigt? Då kanalen inspirerar, attraherar och väcker frågor som är relaterbart 

för följarna anser Khamis, Ang & Welling (2017) att publiken upplever kommunikationen 

trovärdig. Konceptet för Lil Miquelas synlighet handlar kanske just om kombinationen? Att 

kommunikationen skapar intresse och synlighet kring karaktären (Khamis, Ang & Welling 

2017) . Black lives matter som befintlig organisation och diskussion på Instagram har enligt 

deras historia inkluderat de tre faktorerna som Khamis, Ang & Welling (2017) lyfter, 

inspiration, attraktion och relaterbara frågeställningar. Enligt Chris uttalande om att det 

relaterbara skapar trovärdighet för kommunikationen så bygger skapandet kring Lil Miquelas 

interaktion inte på robotens trovärdighet utan snarare på den redan väletablerade 

trovärdigheten som har skapats kring de samhällsfrågor Black lives matter förespråkar.  
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6.2 Vikten av förtroende 

Deltagarnas olika bakgrunder hade betydelse för vad de ansåg var intresseväckande 

information, vad de ansåg var ett viktigt eller värdefullt innehåll som i sin tur bidrog till valet 

av att följa influencers. De hänvisade till sina privata intressen och utifrån dem sökte de sig 

till influencers vars innehåll kunde tillfredsställa deltagarnas behov. Malin ansåg att 

trovärdighet för en robots kommunikation inte existerar om hon jämför med en mänsklig 

influencer som tar “kampen i verkligheten”. Majoriteten av deltagarna ansåg att förtroende 

och trovärdighet stärks när innehållet på influencers medieplattform hänvisar till mänskligt 

beteende, mänskliga faktorer och att innehållet ligger i linje med publiken eller användarens 

egen identitet. Att influencern förespråkar en gemenskap och förmedlar innehåll som 

hänvisar till att influencern är “en av oss” som Simon och Chris uttrycker sig kring. 

Möjligheten till att relatera till influencern blir därefter mer trovärdig och ett förtroende kan 

byggas upp.  

 

...det ska kännas liksom down to earth inte så distanserat från avsändaren...Att mottagaren 

ska kunna relatera till själva budskapet (Simon, 23 år).  

 

Det ska vara liksom som ”en av oss” känsla typ (Chris, 23 år).   

 

Till skillnad från Simon och Chris uttalanden anser Malin att influencers ämnesområde är det 

väsentliga för att definiera kommunikationens trovärdighet. Malin drar paralleller mellan 

Lovette och robot-influencern Lil Miquela. Malin anser att förtroende till Lil Miquela hade 

varit svårt inom diverse “mänskliga” områden. Om exempelvis Lil Miquela som fiktiv 

karaktär hade förespråkat hudvårdsprodukter ämnade för människor. Detsamma gäller 

mänskliga influencer som frångår deras ämnesområde.  

 

Hade typ Lovette lagt ut reklam för Aco eller nej det är ändå rimligt men typ så här Gina 

Tricot helt plötsligt då hade jag bara det här är, det här är inte genuint någonstans. För att 

det hör inte till det vanliga liksom (Malin). 

 

Malin påpekar dock att förtroendet för en influencer och dess trovärdighet samt även 

genuinitet och autencitet kan brytas om influencern börjar verka inom ett område som 

influencern inte tidigare varit verksam inom. När en influencer som ägnar sig åt samarbeten 
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med företag och börjar interagera för att lära ut inom samhällsfrågor ifrågasätts agerandet. 

Deltagaren anser då att individen frångår det som ligger till grund för förtroendet. Den 

allmänna förväntan överensstämmer därmed inte med tidigare innehåll som bidrog till att 

ifrågasätta publikationen.     

 

Jag tänkte på att det blev ganska påtagligt det här innan valet i höstas så var ju typ Bianca 

Ingrosso och fikade med Gustav Fridolin och det är ju egentligen inte alls hennes så här 

nisch av eh content att ha så och då blev det ju världens uppståndelse kring att hon skulle ha 

varit sponsrad och det skulle ha varit köpt och det var för att tjäna pengar och jada jada, 

men om typ vi säger om Lovette hade gått och fikat med Gustav Fridolin och lagt ut det här 

på sina kanaler så tror jag inte det hade blivit samma debatt kring det för det är mer 

självklart och på samma sätt om du använder din plattform till aktivism eller till och sälja 

smink så kommer det, du kommer få olika reaktioner om du helt plötsligt börjar skriva om 

någonting annat typ. På så sätt spelar ju avsändaren ganska så stor roll (Malin, 21 år).       

 

Förkunskapen kring varför och i vilket syfte influencern interagerar har enligt Malin 

betydelse för hur kommunikationen uppfattas och anses trovärdig. En “köpt” kommunikation 

är accepterat enligt uttalandet i vissa domäner men inte i andra och i synnerhet inte när 

individer som ej anses kompetenta inom området uttalar sig samt önskar påverka en publik. 

Likväl kan kommunikationens trovärdighet enligt Simon definieras utefter andra individers 

ställningstagande till informationen. Individens egna värderingar bortses därifrån publikens 

ställningstagande. Nedanstående uttalande definierar att tillförlitligheten av influencers 

kommunikation utgör för tillhörande följarskara snarare än vad som faktisk kommuniceras ut.   

 

...en stor del till att hon fått så många följare det är ju den här snöbollseffekten, att man går 

in kollar ah men den här personen har jättemånga följare men då följer jag också för den är 

legit liksom. Det hade ju varit annorlunda om hon hade haft såhär 27 följare då tror jag man 

hade tänkte direkt, nä det här, det här är något lurt på gång (Simon).  

 

Det individuella ställningstagandet enligt ovanstående deltagares uttalande erhålls därav inte 

tillräckligt stor grund för att individen ska ta ett ställningstagande emot influencerns 

interaktion på grund av att influencern börjar interagera inom ett annat ämnesområde.  
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6.2.1 Analys; vikten av förtroende 

Deltagarnas uttalanden används för att kunna analysera avsändarens trovärdighet, autencitet 

och förtroende för att kunna förstå innebörden. När fokusgrupperna diskuterar varför vissa 

influencers inlägg känns viktiga och värdefulla kan deras tankar appliceras på Wang och 

Skoviras (2017) definition av autencitet. Chris och Simon anser att relationen mellan 

publiken och influencern är det väsentliga för att bygga upp ett förtroende mellan parterna. 

Avsändarens kommunikation blir därav trovärdig utifrån att publiken anser att den blir 

relaterbar och skapar en känsla av tillhörighet till influencern. Enligt Wang och Skovira 

(2017) speglas influencers image i deras publikationer på Instagram. Ett flertal av deltagarna 

anser att den förutfattade uppfattningen är väsentlig för kommunikationens trovärdighet.  

 

Malin associerar förtroendet för avsändaren i relation till när det bryts. Ett inlägg som frångår 

avsändarens image kan därav förstöra det förtroende som individen har försökt att bygga till 

sin publik. Deltagaren anser att ett samarbete med ett klädföretag kan förstöra Lovettes 

autencitet till skillnad med ett samarbete med hudvårdsprodukter. Ställningstagandet kan 

förstås utefter Lovettes bakgrund som makeupartist och där hennes kamp för alla människors 

lika värde började just utifrån skönhetsbranschen. Förtroendet för Lovettes plattform 

underbyggs därav utifrån hennes tidigare kunskaper inom det specifika ämnet. Malins 

uttalande ligger i linje med Mayer (1995) definiering av förtroende utefter den allmänna 

förväntan på avsändaren kommunikation. 

 

Fokusgruppen delar även in influencerna i två olika kategorier, den ena influencer kategorin 

vill att följarna ska konsumera och därav inspireras till att köpa olika produkter. Den andra 

gruppen influencers delar information och vill påverka sina följare till olika 

ställningstagande. I linje med Rotter (1967) ger deltagarna exempel på ett agerande som 

bidrar till att förtroendet för influencers ifrågasätts. När en influencer som ägnar sig åt 

samarbeten istället börjar interagera för att lära ut ifrågasätts deras agerande. Influencern 

frångår då det som ligger till grund för individens förtroende. Den allmänna förväntan 

överensstämmer därmed inte med tidigare innehåll som bidrog till ifrågasättning av 

publikationen. Bemötandet av avsändarens interaktion inom det förväntade ämnesområdet är 

inte det enda som ligger till grund för förtroendeskapande på sociala medier. I den tidigare 

studien av Xusen et.al (2017) har den visuella globala kommunikationens cybermedborgare 

en betydelse för nutidens samhörighet mellan människor. I linje med Xusen et. al (2017) 
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anser Simon att förtroende kan skapas efter andra cybermedborgares ställningstagande till 

influencers interaktion. Förtroendeskapandet mellan mottagaren och avsändaren blir därav 

inte det väsentliga, utan tillförlitligheten på att andra individer anser avsändarens innehåll 

intressant. 

 

Rotter (1967) anser att individen ifrågasätter avsändarens interaktion om de frångår sitt 

ämnesområde. Simon anser att antalet följare är det som definierar influencerns trovärdighet 

och inte alltid vilket ämnesområden som influencern interagerar inom. Definitionen av 

förtroendet för avsändaren tilldelas därför inte individen utan som Xusen, Shixuan & De 

vreede (2017) anser, möjligheten att ingå i en större online community. Individen kan utifrån 

Simons uttalanden bygga avsändarens kommunikativa förtroende utifrån andra individers 

ställningstagande snarare än vad denne avsändare faktiskt kommunicerar för att individen vill 

bibehålla vänskapsbandet till andra medieanvändare.  

 

6.3 Tillit till mediefigurer 

Deltagarna diskuterar hur engagemanget till diverse Instagramprofiler eller mediefigurer kan 

påverka ens ställningstagande till diverse ämnen. De diskuterar även i vilken utsträckning 

mediefigurer påverkar publiken. Jonas utvecklar och uttrycker att publiken oftast följer 

mediefigurer på Instagram vars beteende de vill eftersträva att likna.  

 

...då att om jag skulle vara, jag skulle vara ett jättestort Alex Schulman fan liksom och bara 

älska typ majoriteten av saker han gör liksom och då ligger hans typ content generellt i linje 

med min identitet, och då kan jag nog bli blind tror jag (Jonas, 25 år). 

 

Jonas anser dock att det kan få konsekvenser i form av att användaren åsidosätter deras 

personliga åsikter på grund av att mediefigurens åsikter anses vara av större vikt. Han anser 

inte att detta fenomen endast är relaterbart till en specifik mediefigur utan att 

förhållningssättet förekommer när en individ ser upp till en annan individ. Paralleller dras 

därefter i nedanstående citat till fenomenet Lil Miquela och den mänskliga influencern 

Lovette, utifrån tilliten till dessa karaktärer.  
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... då är det likadant med dom här två då tror jag liksom vad man, vad ligger i linje med en 

själv liksom att man ibland bara sväljer saker slaviskt liksom (Jonas, 25 år). 

 

Jonas anser därav att mediefigurens förtroende underbyggs av den maktposition individen 

tillhandahåller. Mediefigurers inverkan behöver dock inte vara i positiv bemärkelse för 

publiken, då tilliten till mediefiguren tar över.  

 

...det med Alex Schulman för han skrev ju typ nu när Notre Dame brann så la han ju upp en 

bild på när det brann så skrev han äntligen...Men det är det också jag menar att att liksom 

hans följare typ dem som är liksom trogna på något sätt de egentligen tycker dem att det är 

fel att säga så för det är provocerande men dem bryr sig inte... det väcker inte eld i dom 

eftersom det är Alex som är grym (Jonas, 25 år). 

 

Jonas poängterar att ett förbiseende och att slaviskt acceptera uttalanden och dylikt från 

respekterade mediefigurer är en konsekvens av hur stor inverkan mediefigurer egentligen har 

på deras följare på Instagram. Jonas definierar följarna som “dom” i uttalandet. Där respekten 

till dessa mediefigurer är grundad i ett väl uppbyggt förtroende och trovärdighet.  

 

6.3.1 Analys; tillit till mediefigurer  

Jonas uttalande kan därav analyseras utefter vad för konsekvenser mediefigurens inverkan 

har på publiken. En mediefigur kan påverka publiken i önskad riktning genom sin 

kommunikativa strategi. Den främsta anledningen till att följa en influencer och inte vara 

medveten om dess stora inverkan på ens känslor och beteende låg enligt Jonas i 

engagemanget till diverse karaktärer och igen kännedomen i karaktären. Enligt Qing & 

Hoffner (2010) tyder det på att individen kan identifiera sig själv med karaktären och skapa 

ett personligt band till avsändaren. Jonas uttalande visar på hur reaktionen blir om identiteten 

stämmer väl överens med individens egna och mediefigurens. Respekten publiken hyser för 

Instagramprofilen bidrar till att publiken blir blind till vad som anses vara rätt eller fel på 

grund av tillförlitligheten samt respekten de har för influencern.  

 

Enligt Qing och Hoffner (2010) är det väsentliga för publiken att efterlikna mediefigurens 

beetende. Publikens attityd och beteende påverkas av engagemanget till olika karaktärer eller 
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personer och deras starka band mellan avsändare och mottagare. Att efterlikna mediefigurers 

beteende gör att människor blir lättpåverkade när karaktären anspelar på känslan av att de 

liknar en själv och detta bygger upp en tillhörighet till mediefiguren (Qing & Hoffner 2010). 

Jonas ger exempel på hur beteenden och reaktioner blir när en medieprofil publicerar text på 

sociala medier som kan uppfattas som respektlöst gällande ett ämne som är känsligt. Dock får 

inte citatet alls många starka reaktioner eller kommentarer enligt Jonas på grund av att 

mediefiguren i fråga anses ha en stark följarskara som hyser respekt för individen och vill 

känna en tillhörighet till honom. Jonas definierar lojaliteten och respekten till diverse 

individer, mediefigurer eller karaktärer utefter att belysa hur en mediefigur kan uttala sig 

respektlöst i en situation som berör ett flertal människor. Mediefigurens inverkan på publiken 

resulterar därav i att publiken lägger deras egna personliga åsikter åt sidan för att inte gå emot 

medifigurens åsikter på grund av en uppbyggd respekt till avsändaren.  

 

6.4 Makten hos en robot-influencer 

Deltagarna diskuterar fenomenet robot-influencer i förhållande till vad företaget Brud som är 

upphovsmakare till Lil Miquela besitter för typ av makt över vad de vill förmedla. Lil 

Miquelas konto på Instagram anser deltagarna är ett symboliskt verktyg för den 

kommunikation Brud vill förmedla.  

 

Robot-influencer… Alltså för mig är ju robot det är ju liksom som att du kan ta på den eller 

det är liksom en maskin... Inga känslor och inga egna åsikter egentligen (Pelle, 27 år).  

 

Fokusgrupp 1 diskuterar effekterna av robot-influencers position på Instagram och dess breda 

påverkningsgrad trots de fiktiva aspekterna. Instagramkontot Lil Miquela har trots allt fått 

spridning och acceptans på plattformen och en möjlighet till att påverka sin följarskara. 

Fokusgrupp 1 anser att kommunikationen utförd under namnet Lil Miquela inte utesluter 

påverknings effekten för andra individers ställningstagande gällande de områden Lil Miquela 

förespråkar. Robotens interaktion blir ändå trovärdig trots att de mänskliga faktorerna saknas.  

 

Ja precis som en plattform för att skapa diskussion typ och att ja. Det är skitsmart alltså, fett 

smart, och nu har dem ju eller det var andra som insåg att fan va smart så de började göra 
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samma sak. Och det här företaget dem tog kontakt med dem här andra som började göra det 

så dem plockade ju in dem på sitt företag också (Lina, 24 år). 

 

Lina anser att uppbyggandet av ett robot-influencer konto är ett vinnande koncept på grund 

av att det är ett nytt fenomen. Samtliga deltagare i båda fokusgrupperna instämmer i att Brud 

har analyserat förhållandena och utifrån det skapat en plattform som attraherar publiken. 

Chris och Simon diskuterar även om Brud är ämnade att undersöka den digitala 

påverkanseffekten som Instagram har på publiken. De tillägger att detta endast är 

spekulationer men att mysteriet bakom företaget och varför robot-influencers har skapats är 

en aspekt som bidragit till intresset för Lil Miquela. Fokusgrupp 1 spekulerar även dem kring 

Bruds baktanke med Lil Miquela men anser att kommunikationstekniken kommer att växa 

och även etablera sig i andra företag:   

 

Men sen skulle det inte förvåna mig om typ eh säg typ att Coca Cola skapade ett Instagram 

konto där typ dem kör ah men tomten själv liksom. Tomten har ett Instagram konto (Pelle, 27 

år). 

Ah, nä men exakt (Lina, 24 år). 

Det här om så kanske tar bilder på sig själv liksom i tomtefrabriken eller någonting och, för 

dem jobbar ju mycket med det kring jul liksom, marknadsför sig själva (Pelle, 27 år).  

Det är smart för företagen ändå att göra så. Liksom (Lina, 24 år). 

Men jag kan tänka mig att det blir mer företagsspecifikt i så fall som säger att Cola har 

(Malin, 21 år).  

Precis det är ju företagen (Pelle, 27 år).  

 

Deltagarna i båda fokusgrupperna är alla överens om att det handlar om en kommunikativ 

vinning för de företag som samarbetar och använder sig av robot-influencers. De mänskliga 

aspekter som tankar, känslor och åsikter är sådana typer av faktorer som företag i framtiden 

inte kommer att behöva ta hänsyn till. Fokusgrupp 1 poängterar även att relationen mellan 

avsändare och publik därmed kommer att förändras. 

 

Så jag vet inte jag tror nya sociala medier måste utvecklas också för att nu nu börjar det 

tippa nerför för att typ folk är trötta på det som finns nu ingen vill se fler folk sälja te och 

sådant alltså det är (Lina, 24 år).  

 



 

 36 

Deltagarna anser att intresset kring Lil Miquela utgår ifrån hur Brud har valt att porträttera 

kontot. I den utsträckning att det nya fenomenet intresserar, då Lil Miquela interagerar inom 

väletablerade ämnesområden. Trots spridningen av robot-influencerkonton så uttrycker 

fokusgrupp 1 specifikt Lina att innehållet hos Lil Miquela endast intresserar henne på ett 

roligt plan.  

 

Nä men alltså rent allmänt när jag började följa henne innan, jag har följt henne innan och 

avföljt då är det bara för att det var en kul grej typ (Lina, 24 år). 

 

Föregående uttalande utgår från Linas egna intresse om vad hon anser vara en “kul grej” och 

att kontot inte stimulerar på ett intellektuellt plan. Den fiktiva karaktären anses därav vara 

intressant men som dock inte kan interagera inom alla domäner som en mänsklig influencer 

har möjlighet till. Då hänvisning till mänskliga preferenser saknas som gör det möjligt för 

individen att relatera till i det “verkliga” livet. Därav poängterar fokusgrupp 1 att makten hos 

en robot-influencer brister och att Brud inte kan kommunicera allting och vara genuin i alla 

ämnesområden.  

 

Men dom blir typ lite begränsade kan jag tänka mig för det är ju svårt för en så här robot- 

influencer att göra reklam för hudvård eller smink eller typ (Malin, 21 år).  

 

De mänskliga preferenserna anser Malin är grunden till kommunikationens bristfällighet om 

en robot-influencer ska interagera inom de domän som anses mänskliga. Då den fiktiva 

karaktärernas “erfarenheter” inte är relaterbara för publiken, då produkter för hudvård och 

smink inte kan användas om en fysisk form inte existerar.  Malin poängterar även 

begränsningen en robot-influencer har och antagligen alltid kommer att ha, bristen i att inte 

kunna relatera till de mänskliga grunderna. Där det faktum att människor alltid kommer 

kunna relatera till andra människor på grund av de överensstämmande fysiska attributen.   

 

För annars om du kollar på en vanlig influencer typ om man tar de här svenska 

stockholmstjejerna så tänker man ju oh hon har ju så fin hy så jag vill köpa det hon har. Så 

kommer det ju inte kunna bli (Malin, 21 år). 

 

Uttalandet utgår ifrån att kommunikationen anses autentisk och influencerna erhålls därav 

makten att påverka publiken. 
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6.4.1 Analys; makten hos en robot-influencer 

Diskussionen kring den maktposition som mediefigurer besitter kan vidare analyseras i 

förhållande till att den digitaliserade interaktionen har vuxit. I den moderna världen anser 

Thompson (2012) att kommunikationen ansikte mot ansikte börjar ersättas av moderna 

medier. Den moderna utvecklingen av medieplattformar har förändrat det kommunikativa 

djup och mening via den symboliska produktionen (Thompson 2012). Den opinionsbildande 

roll som en influencer besitter i samhället utgår enligt Thompson (2012) ifrån den symboliska 

makten, genom att påverka andra indivders beetende utifrån interaktionen av symboliska 

former. I linje med Thompson (2012) uttalar sig Pelle om Lil Miquelas bidragande roll till 

den kommunikativa interaktionen. Där robot-influencern blir en symbol för den 

kommunikation som företaget Brud vill förmedla.  

 

Trots att Lil Miquela endast är en symbol som inte besitter den mänskliga förmågan att 

uttrycka känslor anser fokusgrupp 1 att interaktionen som sker via Instagramkontot ändå kan 

påverka publiken. Lil Miquela blir enbart en symbol för företagets kommunikation men 

fokusgrupp 1 anser att det inte utesluter att musiken, klädstilen eller arbetet inom aktivism 

som förmedlas via instagramkontot inte påverkar andra individers ställningstagande inom 

dessa domäner. Thompson (2012) menar på att den symboliska makten grundas i att påverka 

andra. Företaget bakom Lil Miquela påverkar därav inte bara följarna via plattformen utan ser 

till att de konkurrerande robot-influencerna ingår i deras företag. Den digitala intimiteten har 

förändrat vem och vilka som besitter makten att påverka andra individer i samhället enligt 

Thompson (2012). Thompson (2012) anser att utvecklingen av kommunikationsmedierna har 

påverkat människors förhållningssätt till varandra, då interaktionen mellan människor i större 

omfattning sker via digitala plattformar. Deltagarna ger exempel på hur robot-influencers 

interaktion på Instagram kommer att utvecklas och därefter ta över de mänskliga 

influencernas roll i större utsträckning gällande samarbeten med företag. De båda 

fokusgrupperna uttrycker sig enhälligt kring företagens kommunikativa vinning av att 

använda sig av en robot framför en mänsklig influencer. Företagen som använder sig av en 

robot-influencer behöver inte förhålla sig till individers tankar, känslor eller åsikter utan kan 

själva forma sin kommunikation utifrån endast företagets intresse och behöver inte ta hänsyn 

till en annan individ.  
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Deltagarna i fokusgrupp 1 diskuterar hur framtiden kring den digitala intimiteten samt 

relationen mellan avsändare och publik kommer att förändras. Thompson (2012) uttrycker att 

det redan finns chans till sociala relationer via moderna medier där medierad kvasiinteraktion 

beskriver möjligheterna. Fenomenet robot-influencer breddar utvecklingsmöjligheterna till att 

kommunikationen på massmedier utvecklas inför framtiden. Lina uttrycker att det krävs en 

ständig utveckling på sociala medier för att det skall vara relevant för följarna. Den ständiga 

utvecklingen gör det även möjligt för det nya fenomenet och formen av interaktion via en 

robot-influencer. Intresset för det nya och spännande anser Lina är grunden till Lil Miquelas 

maktposition på Instagram.  

 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna är positiva till de nya fenomenets interaktion på 

Instagram. Planeringen och uppbyggnaden av kommunikationen är det deltagarna anser ligga 

till grunden för intresset av Lil Miquela. Deltagarna anser därav att skaparna bakom Lil 

Miquela har en förmåga att forma kommunikationen efter önskat mål. Det ligger i linje med 

den definition som Thompson (2012) gör i beskrivningen av makten att påverka. Det 

symboliska innehållet formas för att attrahera mottagarna (Thompson 2012). Behovet för att 

interaktionen mellan avsändare och mottagare sker via en ansikte mot ansikte interaktion som 

Thompson (2012) resonerar kring kommer inte längre vara aktuell. Då publiken inte längre 

kommer behöva ha en relation med diverse mediefigurer för att bibehålla något sorts utbyte 

av symboliskt innehåll. Den symboliska interaktionen blir därav fiktiv. Lina anser att det 

“nya” lockar samt gör publiken nyfiken. Trots att deltagarna diskuterar att behovet för det 

nya fenomenet robot-influencer finns och är ett trevligt tillskott till plattformen Instagram 

lyfter Lina att syftet i att följa en robot-influencer enbart är “en kul grej” och att denne inte 

gör någon större inverkan eller känns genuin i alla innehåll. Trovärdigheten inom vissa 

domäner anses inte relevant för en robot att interagera inom eller för, då det är ämnen som 

endast kan vara relevanta för en människa. En robot kan därav inte skapa förtroende och tillit 

inom alla domäner av online kommunikation. En faktor som Xusen, Shixuan & De vreede 

(2017) anser grundläggande för kommunikativa relationer på sociala medier.  

 

Den maktposition som den symboliska gestaltningen av någon eller något som kan skapas 

enligt Thompson (2012), kan enligt deltagarna i fokusgrupp 1 snarare leda till begränsningar 

för en robot-influencer. Eftersom Lil Miquela inte är en fysisk person utan fiktiv så blir det 

svårare att bibehålla en social relation på samma sätt som till Lovette som är mänsklig. 

Lovette har andra preferenser som hon kan hänvisa till i hennes roll som influencer. 



 

 39 

Fokusgrupp 1 anser därför att det blir lättare för en mänsklig influencer som Lovette att 

bibehålla sociala relationer på ett annat plan än Lil Miquela då Lovette exempelvis kan 

hänvisa till hudvårdsprodukter och få en annan typ av trovärdighet. Den privata sfären som 

Khamis, Ang och Welling (2017) diskuterar måste även överensstämma med de faktorer som 

är fysiskt möjliga att genomföra. Lil Miquela har inte grunderna för att kunna uttrycka sig 

kring användning av hudvårdsprodukter eller liknande då Lil Miquelas utseende och 

funktioner bestäms av skaparna Brud och är fiktiva. Malin fastställer deltagarna i fokusgrupp 

1:s gemensamma åsikt gällande trovärdigheten till att hänvisa till exempelvis 

hudvårdsprodukter och att det enbart anses vara trovärdigt utifrån en mänsklig synvinkel. 

Makten att påverka anser Malin bestäms av kommunikationen och influencerns autenticitet i 

förhållande till informationsdelning.  

 

6.5 Sammanfattning 

För att svara på frågeställningarna presenteras följande resultat utifrån deltagarnas diskussion 

i samverkan med den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Svaren utgår 

endast från deltagarnas ställningstagande och kan därav inte ses som ett generellt resultat av 

Instagrams alla användare i åldrarna 21-27 år.  

 

På vilket sätt har avsändaren betydelse för den kommunikativa trovärdigheten på Instagram 

enligt unga vuxna? 

Resultatet visar på att deltagarnas behov och tillfredsställelse har betydelse utifrån om de 

anser att avsändaren är trovärdig. Det handlar därmed enligt deltagarna inte om vem som 

inspirerar dem utan att avsändaren inspirerar med sin kommunikation på Instagram samt att 

ämnesområdena är relaterbara för publiken. Fokusgrupperna vara eniga i sitt resonemang 

kring att alla avsändare inte är trovärdiga inom alla ämnesområden. De ansåg därav att 

förtroendet för ämnesområdet samt att influencers interagerar inom samma ämnesområde gör 

avsändarens kommunikation trovärdig.     

 

Hur beskriver unga vuxna användare av Instagram begreppet trovärdighet i relation till en 

så kallad robot-influencer? 

En robot-influencer anses inte kunna kommunicera inom alla ämnesområden som en 

människa har möjlighet till. En robot-influencers kommunikation bör inte interagera inom 
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ämnesområden som anses mänskliga som exempelvis hudvård, då uteblir den kommunikativa 

trovärdigheten. Då en robot-influencer är skapad och styrs av någon annan som inte är 

relaterbar för publiken anses det att roboten endast kan användas som en symbol i samverkan 

med företag eller organisationer. Den kommunikativa trovärdigheten bestäms däremot inte 

alltid utifrån vem avsändaren är utan att ämnesområdet är intresseväckande och avsändarens 

plattform skapar diskussion. Kommunikationens trovärdighet underbyggs därav från att 

ämnesområdet är relaterbart för publiken snarare än vem avsändaren är, människa eller robot.   

 

Hur upplever unga vuxna influencers betydelse i fråga om vikten av synlighet, förtroende, 

tillit till mediefigurer och makt? 

Deltagarnas uttalande grundar sig i att alla influencers via sin kommunikation har resulterat i 

synlighet. Synlighet i den grad att det interagerar inom ett domän som intresserar deltagaren 

eller att mediefiguren anses ha tillräckligt många följare på sitt Instagramkonto. Intresset för 

influencers kommunikation bidrar till att publiken känner ett förtroende till mediefiguren för 

att de vet hur och med vilket syfte influencern kommunicerar som den gör. Genom att 

influencern följer samma kommunikativa mönster bygger publiken upp ett förtroende till 

influencern inom det specifika domänet. Genom att influencern har byggt upp ett förtroende 

till publiken har de även makt att kunna påverka sin publik genom sin kommunikation då 

deltagarna anser att kommunikationen är tillförlitlig på grund av relationen till mediefiguren. 

Deltagarna poängterar dock att tilliten till mediefiguren endast finns inom de domän som 

förtroendet är uppbyggt inom.  
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7. Slutdiskussion 

Vår studie visar att influencers, såväl robot som människa har stort inflytande på 

intervjupersonerna vad gäller sättet att kommunicera ut innehåll på Instagram. Brown och 

Hayes (2008) beskriver att makten att påverka i alla tider har tillhört företag, kändisar och de 

individer med hög status. Resultaten i denna studie visar på att även robot-influencers har 

makt att påverka, trots att de är fiktiva. Isabella Löwengrip har därav kanske rätt i sitt 

påstående om att det i framtiden inte kommer spela någon roll vem avsändaren är utan 

snarare att publiken anser kommunikationen intresseväckande? Hennes påstående i studiens 

början uppfattade vi som ytligt och utan vidare grund för resonemanget. Men vi är inte längre 

säkra på att resonemanget är ytligt utan att den digitala kommunikationens framväxt har 

format en befolkning som först måste tillhöra cybergemenskapen innan de kan interagera 

med andra människor i verkligheten. Sociala medier uppmärksammar inte bara makthavare 

via följarantal på Instagram utan deras position etablerar sig även på andra arenor i samhället 

som Isabella Löwengrip i näringslivet och Lovette för att påverka samhällskontexten. Det är 

därav kanske inte konstigt att människor försöker sig på alla knep för att skapa synlighet 

kring sin plattform som resulterar i pengar och en maktposition i samhället. Men när det egna 

varumärket endast är det väsentliga, kan verkligen kommunikationen anses trovärdig? Eller 

är trovärdigheten endast en definition på det som anses vara mest relaterbart för publikens 

egna intresse? Trots att ämnesområdet anses godtagbart behöver det inte vara sant. Vi har 

tidigare belyst matbloggaren från Australien som Khamis et.al (2017) nämner, som genom 

sin påhittade historia nådde tusentals följare, fick ett bokkontrakt och skapade en app. Det är 

därav kanske just denna form av “verklig” historia som önskas byggas upp runt Lil Miquela? 

En robot är inte verklig i den kontexten som en människa är. Men faktum kvarstår att en 

robots kommunikation kan anses accepterad när den sker inom verkliga ämnesområden. Men 

om robotens kommunikation är “verklig” i samma definition som den australiensiska 

matbloggaren, är frågan vad gränsen dras? En robot som gör allt för att uppnå synlighet 

behöver ju inte heller ta några konsekvenser för handlingarna i efterhand, för den finns inte 

på riktigt.  

 

Fiktiva karaktärer börjar mer efterlikna det mänskliga utseendet och frågan är när det 

mänskliga ögat inte längre kommer se skillnad på det som är fiktivt och det som är verkligt. 

Sätt det här i en annan kontext, om den fiktiva karaktären kan efterlikna en verklig individ 

med en hög maktposition i samhället som exempelvis en statsminister eller en president i den 
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grad att det inte går att urskilja vem som är vem. Vad kan då denna teknik användas till? Vad 

är då etisk accepterat att använda en robot till? Användandet av den symboliska makten som 

Thompson (2012) definierar är till för att påverka publikens beteende, men när tekniken 

används för att förmedla information som är felaktig, bör tekniken ifrågasättas. Om roboten 

som kommunikativ symbol används för att propagera och påverka människor med 

information som inte stämmer kan framtidens kommunikation få förödande konsekvenser. 

Men frågan kvarstår om det mänskliga ögat inte längre kan urskilja vem eller vad som är 

verkligt, vad är då relaterbart för publiken och hur avgör vi vad som är trovärdig 

kommunikation?  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Då studien har undersökt ett nytt fenomen och att ämnet med största sannolikhet kommer 

utvecklas snabbt och bli en stor del av det framtida digitala samhället, är det intressant att 

fortsätta studera robot-influencers etablering. Brist på tidigare undersökningar och forskning 

kring fenomenet är enbart detta en anledning till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet robot-influencer skulle kunna innefatta en 

mer omfattande studie med mer kvalitativt material. Det skulle vara av intresse att studera 

fenomenet robot-influencer från en annan synvinkel eftersom studien enbart undersöker en 

bråkdel. Framtida förslag på studier skulle kunna innefatta en fokusgruppsintervju bestående 

av en äldre generation som inte är uppvuxen med sociala medier i samma utsträckning som 

studiens fokusgrupper. Bortsett från insamlingen av det empiriska materialet och vilket 

åldersspann som kan ingå så kan det även vara intressant att studera robot-influencers utifrån 

andra perspektiv än trovärdighet. Exempelvis studier kring mediebilden av fenomenet eller 

robot-influencers retorik och budskap.   

 

Denna studie har bidragit till kunskap om hur unga vuxna uppfattar robot-influencers samt 

mänskliga influencers och deras sätt att kommunicera ut trovärdigt innehåll inom fältet för 

medie- och kommunikationsvetenskap. Fältet är dock brett och här finns en grund för ett mer 

omfattande arbete utöver kvalitativa intervjuer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Tema 1: Inledande frågor 

1.  Hur gamla är ni? 

2.  Använder ni sociala medier och isåfall vilken app använder ni mest? 

3.  Hur många timmar uppskattar ni att ni använder medieplattformen dagligen/ i 

veckan? 

4.    Hur många och vilka följer ni på Instagram? 

5.   Varför följer ni just dessa? 

6.   Hur uppfattar ni en influencer? Vad eller vem anser ni är en influencer? 

7.  Vad gör ett Instagram konto intressant? 

8.   Ge exempel på en samhällelig fråga som du följt diskussionen kring på Instagram. 

Vad var det som intresserade? 

  

Tema 2: Lil Miquela  

1. Vem är Lil Miquela? 

2. Vad är en robot-influencer? Vad är er tidigare erfarenhet gällande robot-influencers? 

3. Varför tror ni att Lil Miquelas Instagramkonto har fått så stor spridning och 

uppmärksamhet runt om i världen? 

4. Varför tror ni att Lil Miquela har skapats? 

5. Vad vet ni om företaget som skapat Lil Miquela? 

6. Vilken betydelse har ens förkunskaper om ett företag? 

7. Varför tror ni att man väljer att använda sig av en robot-influencer? 

 

Tema 3: Avsändare och trovärdighet  

1. Om man jämför Lil Miquelas och action4humanity_se vad framgår då? Vilket konto 

föredrar ni, Lil Miquelas eller action4humanity_se? Varför?  

2. Har avsändaren någon betydelse? Varför? Varför inte? 

3. Vad krävs för att ett budskap eller innehåll skall kännas viktigt eller värdefullt? 

4. Hur ser ni på den vidare utvecklingen av influenceryrket? Vad är nästa steg? 

5. Har ni något mer att tillägga? Känner ni att vi har missat någonting?  
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