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3.2 TROVÄRDIGHET OCH PERSONLIGT INFLYTANDE VID SPONSRADE INLÄGG ................................................................. 7
3.3 PUBLIKFORSKNING I EN DIGITALISERAD MEDIEVAR
̈ LD .................................................................................................... 8
4. TEORI .......................................................................................................................................................................... 10
4.1 KOMMUNIKATION ......................................................................................................................................................................10
4.2 USES AND GRATIFICATIONS ....................................................................................................................................................11
4.3 TVAS̊ TEGSHYPOTESEN ..............................................................................................................................................................13
4.4 PARASOCIAL INTERACTIONS ...................................................................................................................................................14
5. METOD ........................................................................................................................................................................ 15
5.1 KVALITATIV METOD ..................................................................................................................................................................15
5.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER .....................................................................................................................................15
5.3 URVAL ...........................................................................................................................................................................................16
5.4 ETIK ................................................................................................................................................................................................17
5.5 VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................................................................................................18
5.6 INTERVJUTILLFÄLLET ...............................................................................................................................................................18
5.7 METODREFLEKTION...................................................................................................................................................................19
6. RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................................................... 20
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Abstract
Titel: When Communication starts to fade, everything else (un)follows
Författare: Oliwer Granhagen & Fredrik Karlström
Handledare: Linus Andersson
Examinator: Ebba Sundin
Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]
Termin: Vårtermin 2019
Antal ord: 15681
Syfte: Syftet med vår studie är att bidra med mer kunskap och en ökad förståelse för
relationen mellan influencers och generation Z på Instagram. Vi vill bidra med mer kunskap
om generation Z:s uppfattningar av en influencer, trovärdigheten av sponsrade inlägg och hur
det påverkar relationen mellan medieanvändare och influencers utifrån ett
konsumentperspektiv.
Frågeställningar:
- Vad utmärker trovärdighet i relationen till influencers enligt generation Z?
- Hur bibehåller en influencer sin trovärdighet över tid enligt generation Z?
- Hur kan vi förstå vad ett trovärdigt influencer-samarbete är utifrån teorier som parasocial
interactions, uses and Gratifications och tvåstegshypotesen?
Metod och material: En kvantitativintervjustudie med fyra unga vuxna mellan åldrarna 2024år
Huvudresultat: Resultatet av denna studie var att vi kom fram till att förhållandet och
närheten mellan influencers och deras följare är viktiga när gäller tillförlitlighet och
trovärdighet, men det är viktigare att de har ett inspirerande liv. Vidare definieras en
influencer av sin förmåga att inspirera sin publik och kan behålla sin trovärdighet genom att
vara personlig, kreativ och skapa värde för personerna som följer dem på Instagram.
Nyckelord: Influencer marknadsföring, trovärdighet, kommunikation, relationer, generation
z

Förord
Först och främst vill vi inleda denna studie med att tacka alla som på något vis har gjort det
möjligt för oss att genomföra denna undersökning. Ett stort tack går till vår handledare Linus
Andersson, Universitetslektor inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i
Halmstad för professionell och pedagogisk vägledning genom hela uppsatsen. Vi vill även
rikta ett stort tack till våra respondenter som genom deras egna tankar, idéer och andra
värdefulla insikter gjort denna studie möjlig. Sist men inte minst vill vi även tacka Högskolan
i Halmstad för tre utvecklande och lärorika år.

1. Inledning
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en inledande uppfattning om studiens område och syfte.
Vi presenterar och problematiserar vårt ämne och i vilket sammanhang studien kommer äga
rum, och avslutar med att introducera våra frågeställningar som utgör grunden för vårt
arbete.

1.1 Bakgrund
Att mediesamhället utvecklats och förändrats drastiskt de senaste tio åren är ingen nyhet. Nya
medier har förändrat hur nyheter, litteratur och video produceras, distribueras och
konsumeras av medborgare på en daglig basis. Digitaliseringen och sociala medier har skapat
helt nya möjligheter för människor att ta kontroll över sin mediekonsumtion och själva
bestämma var, när, hur samt vad för typ av medieinnehåll man exponeras för. Idag har vi en
möjlighet att selektivt välja mediematerial från ett större och mer personifierat utbud än
någonsin tidigare. Public service-monopolet har brutits och vår näst intill obegränsade
möjlighet till information och underhållning online har skapat nya konsumtionsmönster för
privatpersoner (Edin, 2000). Detta skifte ställer helt andra krav på företag och institutioner i
deras sätt att kommunicera och bygga autentiska relationer med medborgare. Det räcker inte
med att synas och höras längre, det måste finnas någon form av substans och genuinitet
bakom kommunikationen för att göra den slagkraftig och trovärdig för medieanvändaren
(Falkheimer & Heide 2007).
Globalisering och digital utveckling har bidragit till att medborgare ständigt exponeras för
nya intryck online och blir påverkade av omvärlden. Internet och sociala medier har skapat
helt nya möjligheter för privatpersoner att nå ut till sin omgivning och påverka andra
människor (Lyons & Henderson, 2005). Nya makthavare skapas och personer med stor
följarskara på sociala medier når helt plötsligt ut till fler personer och en mer nischad
målgrupp än politiker, traditionella mediehus och etermedia (Svenskarna & internet, 2018).
Dessa makthavare har givit oss begreppet influencers vilket sammanfattas som inflytelserika
personer med förmåga att påverka andra människors attityder och känslor.
En influencer publicerar bilder, videos och text med en personlig framtoning på sociala
medier och låter sina följare ta del av deras personlighet och diverse vardagsaktiviteter
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(Abidin, 2016; Hayes & Brown, 2008). Deras närhet till sina följare och förmåga att påverka
andra människor är något som företag och varumärken valt att kapitalisera på för att öka
deras varumärkeskännedom och nå ut till en specifik målgrupp i deras marknadsföring (ibid).
Trots att ämnet är relativt nytt och marknaden för influencers överlag är i en förändringsfas
läggs stora summor på marknadsföringskonceptet från både företag och institutioner runt om
i världen (E-barometern årsrapport, 2018). Många företag väljer att investera i
marknadsföringskonceptet trots tvetydigheter från både forskare och medieanvändare
gällande trovärdigheten och relationsskapande processer mellan influerare och deras publik.
Influencers får stora summor pengar för reklamsamarbeten och förväntas att ständigt
upprätthålla en positiv relation till sina följare (Veirman, Cauberghe & Hudder, 2017; Brown
& Hayes, 2008; Abidin & Oats, 2015).

1.2 Problemdiskussion
Sociala medier och influencer marknadsföring fungerar som en kanal att sprida allt från
information och kunskap till underhållning och personliga åsikter i. Detta skapar en
rekonstruerad bild av omvärlden som en influencer delar med sina följare. Den sociala
kommunikationsprocessen har utvecklats och en ny form av personlig kommunikation mellan
medieproducent och mediekonsument har skapat nya nätverk och en helt annan närhet till
varandra än traditionella massmedier tidigare kunnat erbjuda (Weibull & Wadbring, 2014;
Gripsrud, 2011; Lindgren 2017). Trovärdigheten och närheten till sina följare kan däremot
ifrågasättas och förfaras i samband med sponsrade inlägg och reklam som inte ligger i linje
med tidigare publicerat material. Många studier (Kozinets et. al, 2010; Veirman, Cauberghe
& Hudder, 2017; Brown & Hayes, 2008; Abidin & Oats, 2015) har gjorts utifrån ett
företagsperspektiv och konstaterat att influencer marknadsföring är en effektiv
marknadsstrategi för företag att öka sin varumärkeskännedom samt generera merförsäljning.
Detta förutsätter dock att influencern är trovärdig och har en god relation till sina följare.
Forskare (Veirman, Cauberghe & Hudder, 2017; Brown & Hayes, 2008; Abidin & Oats,
2015) är inte helt eniga om trovärdigheten kring influencer marknadsföring och hur
influencers bibehåller en god relation med sina följare över tid. De fåtalet studier som
studerats från ett konsumentperspektiv har präglats av en instrumentell syn på
kommunikation utan att ta hänsyn till meningsskapande processer och vad som utmärker
trovärdigheten i relationen mellan influerare och deras publik på sociala medier.
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Enligt en studie från Marike De Veirman, Veroline Cauberghe och Liselot Hudder (2017) var
följarantalet på sociala medier en viktig faktor för att behålla sin trovärdighet och lyckas med
sina kampanjer som influencer (Veirman, Cauberghe & Hudder, 2017). Brown och Hayes
(2008) kom däremot fram till att det kan vara till influencers nackdel att ha en stor följarskara
om de inte är aktiva och engagerade i innehållet som produceras. De menar att närheten till
följarna är viktigare än antalet följare i sig (Brown & Hayes, 2008). Enligt Stewart (2002)
finns det en stor risk att betalda samarbeten från influencers anses som mindre trovärdiga då
de ibland vilseleder sina kunder genom subtila budskap. Även Abidin och Ots (2015) anser
att man som konsument lätt blir pålurad produkter som man inte är i behov av och att detta
påverkar en influencers trovärdighet och marknadsföringskonceptet överlag. För att bibehålla
någon form av trovärdighet är det fördelaktigt om influencern besitter hög kunskap inom ett
nischat område och att produkten man väljer att marknadsföra ligger i linje med influencerns
intressen, värderingar och personliga varumärke. Autentiska produktrekommendationer anses
många gånger vara mer trovärdiga än sponsrade inlägg (Abidin & Oats, 2015). Lu et al
(2014) menar däremot att trovärdigheten ofta är hög även om inlägg från influencers
markeras som sponsrade. Enligt Lu et al (2014) innebär detta att konsumenten inte känner sig
vilseledd utan tvärtom förstår klart och tydligt att influencern gör reklam och att hen får
kompensation för inlägget. Så länge det ligger i linje med image och intressen för båda parter
påverkas inte trovärdigheten (Lu et al, 2014).
Det saknas ett tydligt svar kring trovärdigheten av sponsrade inlägg och hur det påverkar
relationen mellan influencers och deras följare. Fåtalet forskare har studerat fenomenet
utifrån ett konsumentperspektiv med ett generationsbaserat fokus. Tidigare studier och
synsätt utgår från en transmissionsmodell med publiken som mer eller mindre passiv
mottagare. Detta har väckt vår nyfikenhet och vilja att studera fenomenet mer djupgående
genom att låta följarnas åsikter, tankar och idéer kring trovärdighet och relationsskapande
processer få komma till tals och studeras.

1.3 Syfte
Syftet med vår studie är att bidra med mer kunskap och en ökad förståelse för relationen
mellan influencers och generation Z på Instagram. Vi vill bidra med mer kunskap om
generation Z:s uppfattningar av en influencer, trovärdigheten av sponsrade inlägg och hur det
påverkar relationen mellan medieanvändare och influencers utifrån ett konsumentperspektiv.
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Vi behöver således studera fenomenet utifrån en rituell syn på kommunikation och publiken
som en aktiv mottagare vid tolkande av mediebudskap.

1.4 Frågeställning
- Vad utmärker trovärdighet i relationen till influencers enligt generation Z?
- Hur bibehåller en influencer sin trovärdighet över tid enligt generation Z?
- Hur kan vi förstå vad ett trovärdigt influencer-samarbete är utifrån teorier som parasocial
interactions, uses and Gratifications och tvåstegshypotesen?

1.5 Avgränsningar
Dagens digitala samhälle består av otaliga mängder sociala medieplattformar, det är därför
svårt för oss att täcka samtliga i denna studie. Relationerna mellan influencers och deras
följarskara kan se annorlunda ut beroende på vilken plattform de samverkar på men vi har
valt att avgränsa oss till en av de största plattformarna utifrån antalet användare, det vill säga
Instagram. Idag har Instagram över 1 miljard aktiva användare (Instagram, 2019) och
fortsätter att växa i rask takt (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Eftersom vi valt att
undersöka generation Z passar det väl in i vår studie att avgränsa oss till Instagram då 60% av
dess användare är mellan 18–24 år gamla (Instagram, 2019).

2. Begreppsdefinition
I detta kapitel redogör och presenterar vi några av de begrepp som vi upplever är viktiga att
ha en korrekt uppfattning om för att förstå undersökningen som helhet och inte skapa
eventuell förvirring eller missuppfattning.

2.1 Trovärdighet
Trovärdighet är ett begrepp som kan vara svårdefinierat och kan ha olika betydelser. Vi har
därför valt att förklara hur vi tyder begreppet trovärdighet och hur det sedan kommer att
användas i denna undersökning.
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I denna studie utgår vi från att det finns olika element och faktorer som i sin tur skapar
föreställningen av trovärdighet. Ensamma faktorer som arbetar på olika håll kan inte
säkerställa en hög uppfattad trovärdighet utan de måste arbeta tillsammans för att skapa
effekt. En nyckelfaktor för att skapa hög trovärdighet är integritet, vilket med andra ord
inkluderar transparens, pålitlighet och en moralisk förutsägbarhet. Enligt den svenska
nationalencyklopedin definieras ordet trovärdig på följande sätt; en som förtjänar tilltro
(Nationalencyklopedin, 2019). Ett exempel på detta är att ett trovärdigt vittne är en person
som vi har anledningar att lita på och innebär att personen har åtaganden inför sanningen,
rättvisa och opartiskhet. En person med hög trovärdighet är ofta en människa som har tydliga
moraliska standarder och viker sig inte för dem.

2.2 Generation Z
Internet och sociala medier har öppnat upp nya dörrar och möjligheter för det samhälle vi
lever i idag och tillsammans hjälper de oss på många sätt att definiera den nya generationen,
även kallad generation Z. Denna generation är formad i ett samhälle som är högt präglat av
digital utveckling och ett medielandskap som är under ständig förändring. Enligt en studie
gjord av Grail Research (2011) är denna målgrupp född mellan åren 1995 och 2010 (Grail,
2011). Det som redogör för att dessa ungdomar är unika, baserat på hur tidigare generationer
är uppväxta, är att generation Z är den mest elektroniskt uppkopplade generationen i historien
(Geck, 2006). De är uppväxta i en värld av internet och sociala medier tillsammans med
tekniska redskap som datorer, iPhones och iPads som resulterat i att det är möjligt för denna
generation att ständigt vara uppkopplade. På grund av det förändrade medielandskapet och
digitaliseringen så har det öppnat nya möjligheter för reklam och annonser att introducerats
relativt tidigt i generation Z:s vardag.
När man utför undersökningar på hur olika generationer uppfattar saker och ting är det viktigt
att man redogör för vad begreppet generation innebär, för att tydliggöra vilka och vad man
egentligen undersöker. I denna studie är utgångspunkten för begreppet generation grundat i
sociala förhållanden som karakteriseras just för den valda målgruppen. Det vill säga att det är
inte nödvändigtvis begränsat till specifika intervaller mellan födelseår utan de gemensamma
erfarenheter och referensramar som lägger grunden för en förenad generations identitet
(Mannheim, 1952). I och med att olika generationer blir exponerade för olika typer av
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medieutveckling blir även deras medieanvändning annorlunda. Det blir således intressant att
studera generations Z:s förhållande till den mediestruktur som råder i dagens samhälle.

3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om influencer marknadsföring, attityder och
påverkan vid reklam samt publikforskning att presenteras. Studier om influencers som
opinionsbildare, hur individers attityder formas samt publiken som aktiva deltagare och
producenter kommer att introduceras. Syftet är att förstå vad vi vet om tidigare forskning
kring influencers och hur medieanvändaren som aktiv mottagare påverkas av deras budskap.

3.1 Från Opinionsledare till Influencer
Rollen som makthavare och opinionsbildare på sociala medier har gett oss det omtalade och
media-uppmärksammade begreppet influencer. Enligt Gräve (2017) är influencer en person
som genom sitt agerande påverkar andra människor, både emotionellt men också deras
konsumtionsvanor av varor och tjänster. Influencer är någon som påverkar och formar sina
följares attityder, känslor och vardagliga val genom inlägg på sociala medier (Gräve, 2017).
Studier om makthavare och deras förmåga att påverka medborgare vid sidan av massmedia
sträcker sig hela vägen tillbaka till fyrtiotalet och är något som används i både politiska och
kommersiella syften. Katz och Lazarsfeld (1955) menar att interpersonell kommunikation
påverkar medborgares attityder och beteenden i större utsträckning än masskommunikation
och att förtroendet för dessa makthavare bygger på expertis inom specifika områden och
förutsätter att trovärdigheten är hög (Katz & Lazarsfeld, 1955). Nutida forskning från
Solomon (2016) bekräftar denna teori och antyder att konsumenter litar på makthavare och
influerare som är experter inom sitt område och att trovärdigheten i budskapet är av hög
relevans för relationen sinsemellan. Trovärdigheten är även en förutsättning för att
kampanjen ska få genomslagskraft i vår digitala era full av reklam och sponsrade inlägg
(Solomon, 2016).
Det är ingen nyhet att företag använder kända personer i sin marknadskommunikation. Sedan
nittiotalet har individer med kändisstatus använts som en del av företags
marknadsföringsstrategi, något som varit känt som celebrity endorsement. Populariteten för
marknadsföringsstrategin blev allt vanligare i samband med radion och Tv:ns utveckling
under 1930 och 1950-talet men ansågs under denna tidsperiod som något negativt för
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kändisarnas egna varumärke och hur andra människor uppfattar dom som enskilda individer.
Celebrity endorsement fick senare ett lyft vid 1970-talet i samband med att reklam
genomgick en normaliseringsprocess och blev mer accepterat i samhället överlag (Erdogan,
1999).
Under nittiotalet definierades kändisar många gånger som politiker, skådespelare, idrottare
och artister. I samband med medialiseringen och utveckling av nya digitala plattformar har
definitionen vidgats och inkluderas numera av personer med stora följarskaror på Instagram,
Youtube, Twitter och Facebook (Hsu & MacDonald, 2002; Yang, 2018). Nya plattformar för
sociala interaktionssätt gör att institutioner runt om i världen påverkas och förändras i
samband med medias och medieanvändaranas ökade inflytande (Hjarvard, 2013). Enligt
Brown och Hayes (2008) har influencers en stor påverkan på publiken och samhället genom
dessa plattformar. Deras expertis, tidigare erfarenhet och status gör att det finns många
likheter med traditionella kändisar och opinionsbildare. Deras genuinitet och intimitet gör
däremot att medborgare upplever influencers som mer trovärdiga än kändisar, och företag
anser att influencer-marknadsföring är en effektivare marknadsföringsstrategi än celebrity
endorsement (Abidin & Thompson, 2012).

3.2 Trovärdighet och personligt inflytande vid sponsrade inlägg
Forskarna Moore, Reardon och Mowen (1994) genomförde under sent 1900-tal en studie om
betalda och obetalda informationskällor för reklambudskap vid marknadsföring av varor och
tjänster. Resultatet från studien visade att betalda samarbeten vid framförande av ett budskap
genererade fler negativa attityder till varumärket som helhet, deras produkt och källan som
framfört budskapet. De samarbeten som inte erhållit någon finansiell kompensation
genererade fler positiva attityder och trovärdigheten ökade markant till informationskällan.
Studien visade även att antalet informationskällor hade en stor påverkan på trovärdigheten
både vid betalda och obetalda samarbeten. Antalet negativa attityder ökade om det fanns fler
än en informationskälla vid marknadsföring av ett varumärke. Det fanns däremot ingen
signifikant skillnad mellan grupperna för betalda och obetalda informationskällor om det
enbart användes en källa som erhållit finansiell kompensation eller inte vid marknadsföringen
(Moore, Reardon & Mowen, 1994).
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Den kvantitativa studien The Impact of Social Media Influencers on Purchase Intention and
the Mediation Effect of Customer Attitude, skriven av forskarna Radzol, Lim & Wong (2017),
visade att trovärdigheten vid influencer marknadsföring på sociala medier hade en icke
signifikant roll när det kommer till köpintention och attityd mot marknadsföringskonceptet
och sättet att påverka publiken. Hypoteserna som presenterades var; att det var ett positivt
förhållande mellan källans trovärdighet och köpintentionen samt att det finns ett positivt
förhållande mellan källans trovärdighet och konsumenternas attityd. Resultatet visade att den
huvudsakliga orsaken till att trovärdigheten brister var influencerns otillräckliga kunskap till
produkterna som marknadsfördes. Konsumenterna i studien visade en negativ attityd till
influencers som valde att marknadsföra för dom helt okända produkter som inte ligger i linje
med influerarens egna intressen och personlighet på sociala medier.
Det blir tydligt att samarbetet enbart handlar om att tjäna pengar och detta påverkade både
influencern och produkterna som marknadsfördes negativt (Lim, Radzol, Cheah & Wong,
2017).
En liknande studie om medborgares attityder gentemot sponsrade inlägg av kända profiler
gjordes av Silvera och Austad (2004) där deltagarna fick svara på ett antal frågor om den
kända profilens attraktion, eventuella likheter med sig själv och tidigare kunskap om
produkten. Studien tar ett konsumentperspektiv och granskas tillsammans med en generell
attityd mot marknadsföringen, den specifika produkten och den kända profilen i fråga.
Studiens resultat visade att samarbetets effektivitet och genomslagskraft till stor del påverkas
av publikens tidigare uppfattningar av den kända profilen och att samarbetet anses som
genuint. Det är viktigt att mottagaren känner en tidigare tillit och affektion till den kända
personen. Genuiniteten baseras på hur väl marknadsföringen ligger i linje med influerarens
tidigare intressen och personlighetsdrag (Silvera & Austad, 2004).

3.3 Publikforskning i en digitaliserad medievärld
Publikforskning är ett begrepp som skiftat i betydelse genom åren då det är beroende av den
omgivande kontexten och teknologin som påverkar hur publiken konsumerar medier.
Medieanvändare har studerats i flera hundra år och den första massmediepubliken växte fram
redan på 1800-talet i samband med en ökad läskunnighet och uppkomsten av en dagstidning
som vände sig till den breda massan för ett lågt pris (McQuail, 1997). Massmediepubilken
och intresset för publikforskning ökade markant under 1900-talet i samband med
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framkomsten av radio och TV. Detta ledde till att allt fler medborgare fick möjligheten att ta
del av medier och allt fler annonsörer önskade att kapitalisera på dessa medium och nå ut
med sin reklam. Publiken sågs under denna period som en passiv mottagare och medierna i
sin helhet som mer eller mindre allsmäktiga med en direkt påverkan på publiken (ibid).
Publikforskning är ett brett ämne och begreppen som florerat inom forskningsfältet är många.
Det är viktigt att förstå forskningens historia och utveckling för att förstå vår samtid.
Publiken studerades ofta utifrån sin kommunikativa roll och deras bakomliggande motiv till
mediekonsumtionen. Publiken beskrivs inom ramen för det första perspektivet som
användare, deltagare, konsumenter eller producenter. Det andra perspektivet beskrivs
publiken istället som en större del av samhället och medborgare i en mer pluralistisk form
som en del av något större. Människor använder sig av medier för att sprida information och
personliga åsikter om bland annat samhällsfrågor och politik. De använder även medierna
med ett syfte som bottnar i förströelse och tidsfördriv (Madianou, 2009; McQuail, 2010 &
Schröder, 2000).
Det har blivit allt svårare att prata om en mediepublik i samband med att medierna har både
konvergerat och divergerat i takt med vår digitaliserade utveckling (Nord, 2004). McQuail
(2010) diskuterar tre olika traditioner när det kommer till publikforskning och hur medierna
påverkar medborgare. Den första och äldsta traditionen är den strukturella traditionen som
varit ämnad till att undersöka den sociala kompositionen av publiken. Här betraktas
medieanvändare som passiv och saknar någon större förmåga att tolka budskap. Den andra
traditionen är den behavioristiska traditionen där publiken ses som aktiva deltagare. Här
studeras effekterna av medierna samt motiven till det aktiva valet av mediekonsumtion. Den
tredje och sista traditionen är den kulturella traditionen och receptionsanalys som betonar de
sociokulturella kontexten och hur medieanvändaren tolkar kommunikation i en
meningsskapande process. En viktig aspekt i den kulturella traditionen och
receptionsanalysen är att meningskonstruktionen för varje tillfälle är unikt. Publiken är
således inte förutsägbar vid tolkandet av mediebudskap (McQuail, 2010). Men innebär detta
att publiken alltid är aktiv vid mediekonsumtion? Enligt Ruggiero (2000) är svaret nej. Det
handlar inte om dikotomi utan aktivitetsgraden kan variera allt eftersom. Det blir således en
flytande skala på hur aktiv eller passiv publiken är givet olika situationer (Ruggiero, 2000).
Vår studie kommer däremot att ta avstamp i den tredje och sistnämnda traditionen från
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McQuail (2010), det vill säga den kulturella traditionen och receptionsanalys med fokus på
meningsskapande processer.

4. Teori
I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter att presenteras för att sedan sättas i
relation till studiens resultat. Dessa grundläggande antaganden kommer att hjälpa oss förstå
och förklara vårt empiriska material. Vår studie utgår från att publiken är aktiv i sina val av
medier och att kommunikationen mellan följare och influencers är en meningsskapande
process. Inledningsvis beskriver vi kommunikation där vi redogör för tvåvägskommunikation
och rituell kommunikation. Därefter beskriver vi Uses and Gratifications med fokus på
publikens olika mediebehov. Tvåstegshypotesen och Parasocial Interactions kommer att
förklaras för att förstå hur influencers påverkar andra människor och skapar en närhet till
sina följare på sociala medier.

4.1 Kommunikation
Människor har kommunicerat med varandra sedan tidernas begynnelse och kommunikation
används med syftet att uppnå en förståelse sinsemellan. Människan kommunicerar ständigt
med sin omgivning både medvetet och omedvetet genom tal, skrift, uttryck och kroppsspråk
(Maltén 1998; Nilsson & Waldermarsson 2007; Tubbs & Moss 2008). Enligt Maltén (1998)
fyller kommunikation en intellektuell, emotionell och social funktion för människan. Den
intellektuella funktion syftar till att förmedla och ta emot information sinsemellan, den
emotionella funktionen syftar till att förmedla och uttrycka sin personlighet, känslor och
diverse behov. Den sociala funktionen syftar till att uppleva en samhörighet och gemenskap
med grupper och samhället som helhet. Den emotionella funktionen syftar till att ge utlopp
för olika behov, sin personlighet och känslor överlag (Maltén, 1998). För att förstå
trovärdigheten och de relationsskapande processer som sker mellan influencers och deras
följare kommer vi att ta särskild hänsyn till den emotionella och sociala funktionen under
analysarbetet.
Enligt Falkheimer (2007) är begreppet kommunikation ett väldigt omfattande begrepp som
oftast delas upp i olika synsätt. Det ena är transmissionssynen vilket innebär att information
flyttas från punkt A till punkt B utan något större utrymme för tolkning. Detta synsätt sträcker
sig hela vägen tillbaka till 40-talet och har blivit representativ som en envägskommunikation
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(Shannon & Weaver, 1949). Detta sätt att betrakta kommunikation anses av många forskare
(Jansson, 2009; Falkheimer & Heide, 2007; Stakston, 2010) som ett väldigt snävt och
förenklat synsätt eftersom det inte lämnar något större utrymme för tolkning och
meningsskapande mellan avsändare och mottagare. Modellen fokuserar enbart på
överföringen mellan sändare och mottagare istället för budskapet i sig.
Transmissionsmodellen ligger till grund för flertalet modernare synsätt och modeller som
tvåvägskommunikation och rituell kommunikation. Dessa synsätt och modeller har uppstått
som en en reaktion emot transmissionmodellens snäva och förenklade synsätt med syfte att
förstå kommunikationens process mer djupgående. Transmissionsmodellen har däremot
präglat många av de tidigare studier som gjorts inom influencer marknadsföring med fokus
på marknadsföring och hur konsumenten påverkas av marknadsföringsbudskap (Kozinets et.
al, 2010).
Larsson (2008) beskriver tvåvägskommunikation som en gemensam aktivitet med flertalet
deltagare istället för separata sändare och mottagare. Här ser man istället kommunikation som
en meningsskapande process mellan sändare och mottagare (Larsson, 2008). Jansson (2009)
beskriver rituell kommunikation som en process där människor skapar innehållet till en
gemensam process i utbytet av information (Jansson, 2009). Vår verklighet är subjektiv och
tolkas utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Det är således viktigt att förstå
kommunikationen som en meningsskapande process som sker i samspel med andra
människor (Falkheimer & Heide 2007). Flertalet sociala medier bygger på framväxten av
tvåvägskommunikation och verktyg som gör att individer kan dela sina upplevelser, tankar,
erfarenheter och åsikter med sina följare oavsett vart i världen man befinner sig (Stakston,
2010). Vår studie ämnar undersöka trovärdigheten vid influencer marknadsföring utifrån ett
rituellt synsätt där kommunikationen mellan influencers och deras följare sker i form av en
meningsskapande process istället för en rak och linjär process utan något större utrymme för
tolkande av budskap.

4.2 Uses and Gratifications
Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskapen har olika syn på medier och deras
påverkan på publiken. Forskningsfältet har studerats på olika sätt där publiken antingen ses
som passiv med fokus på vad medierna gör med publiken eller som aktiv med fokus på vad
användarna gör med mediet. Forskningen kan anses som aningen generationsbaserad där
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forskare arbetat med nya sofistikerade medie- och kommunikationsteorier för att förklara
medborgarnas relation till och hur de använder sig av medier och vilka effekter det får på
publiken utifrån medierna som erbjuds och hur de används (Lowery & DeFleur, 1983;
Butsch, 2000; Katz, 1980; Jmf Webster, 1998). Inom Uses and Gratifications, även kallad
användningsteorin, är det intressant varför människor använder medier och vad de använder
medierna till. Teorin menar att publiken är aktiv och själva bestämmer över sin
medieanvändning till skillnad från andra teorier som ser publiken som en passiv mottagare
(McQuail, 2005). En brytpunkt i publikforskningen som framställde medierna som mindre
allsmäktiga var Lazarsfeld och Katz teori om tvåstegshypotesen som menade att publiken gör
sina egna självständiga val av medium och att opinionsledare har en stor påverkan genom att
tolka olika medier åt publiken (Gripsrud, 2011).
Det fundamentala med uses and gratifications är att publiken använder media målinriktat och
för att tillfredsställa diverse behov. Publikens behov stipuleras utifrån vår sociala omgivning
och miljö som exempelvis kön, ålder, personlighet och kulturella sammanhang. Teorin
behandlar både sociala och psykologiska behov som information, underhållning och social
interaktion med andra människor. Mediets förmåga att tillfredsställa ett behov kan således
förklara ett användarmönster (Balnaves et al 2009).
Papacharissi och Rubin (2000) skiljer på olika behov när de applicerar uses and gratifications
på internetanvändning. De använder sig av begrepp som instrumentell och ritualiserad
användning där den instrumentella användningen avses som selektiv och målinriktad. Ett
exempel på detta är informationssökningen på internet då människor aktivt letar efter ett
specifikt innehåll. Den ritualiserade användningen är vanestyrd och sker av rutinmässiga skäl.
Ett exempel på detta är att vi sällan reflekterar över vår användning av vissa
mobilapplikationer eller vad som visas på TV tidigt på morgonen (Papacharissi & Rubin,
2000). Liknande förhållande råder på sociala medier idag och används av publiken för att
uppfylla olika behov (Quan-Haase & Young, 2010).
Teorin har däremot fått kritik för sin vaga definition av begreppet behov. Severin och
Tankard (2010) anser att behov kan tolkas på många olika sätt och att det inte finns någon
given definition och tolkning (Severin & Tankard, 2010). Enligt McQuail (2005) är våra
behov både kontextspecifika och individualistiska i sin natur. Det blir således svårt att göra
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generaliseringar med hjälp av uses and uratifications-teorin, den visar enbart behov och
åsikter på individnivå (McQuail, 2005).

4.3 Tvåstegshypotesen
Teorin om opinionsledare och tvåstegshypotesen sträcker sig hela vägen tillbaka till
fyrtiotalet med syfte att undersöka vilket parti som människor röstade på under presidentvalet
i USA. Utifrån studiens resultat kunde Katz och Lazarsfeld (1955) dra slutsatsen att
opinionsledare hade en större påverkan på presidentvalet och vilket parti medborgarna valde
att rösta på än massmedier. På den här tiden var opinionsledare många gånger helt vanliga
medborgare med ett brinnande intresse för politik och samhällsfrågor. Dessa inflytelserika
personer såg medborgarna upp till eftersom de förmedlade trovärdiga och personliga budskap
vid sidan av massmedier (Katz & Lazarfeld, 1955). Enligt Katz och Lazarsfeld (1955) har
opinionsledaren en förmåga att influera människor i så pass stor utsträckning att de kan ändra
medborgarnas syn på enskilda personer, produkter och företag som helhet (ibid). Gräve
(2017) definierar influencers på ett likvärdigt sätt och antyder att de är personer som påverkar
människors attityder, beteendemönster och i slutändan även deras köpintentioner av varor och
tjänster (Gräve, 2017).
Teorin om tvåstegshypotesen utgår från antagandet om att interpersonell kommunikation
fungerar bättre än masskommunikation när det kommer till att påverka attityder och
beteenden hos enskilda individer (Katz & Lazarfeld, 1955). Även Caleb Carr och Rebecca
Hayes (2014) definierar i sin studie The Effect of Disclosure of Third-Party Influence on an
Opinion Leader ́s Credibility and Electronic Word of Mouth in Two-Step Flow bloggare och
influencers som digitala opinionsledare då de har en förmåga att forma människors attityder,
beteenden och köpintentioner. De nämner även hur det blir allt vanligare för konsumenter att
aktivt söka information online och i viss grad bli påverkad av digitala opinionsledare både
medvetet och undermedvetet (Carr & Hayes, 2014). Inflytandet som skapas både på och
utanför sociala medier bygger på ett högt förtroende till opinionsbildaren och det är allt fler
företag och institutioner som vill kapitalisera på deras förmåga att påverka potentiella
konsumenter. Vår tids digitala opinionsledare blir således nyckelpersoner i kommunikations
momentet mellan media och dess publik då deras förmåga att påverka andra är hög (Katz &
Lazarsfeld, 2006).
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Gripsrud (2011) kritiserar däremot tvåstegshypotesen och anser att det finns någon form av
naiv optimism med de grundantaganden som Katz och Lazarsfeld beskriver i teorin. Många
människor bor i mindre samhällen där enbart ett fåtal människor besitter förmågan filtrera
och tolka massmediala budskap till andra människor i högre grad än massmedias egna
förmåga att influera och påverka den breda massan (Gripsrud, 2011). Även Strömbäck (2000)
kritiserar teorin och poängterar att flertalet studier hävdar att människor är mer självständiga
och mindre auktoritetsbundna nu än tidigare under fyrtiotalet när studien först genomfördes.
Detta borde således innebära att människor litar mer på sig själva och sin egen intuition
istället för att förlita sig på opinionsbildare och influencers (Strömbäck, 2000).

4.4 Parasocial Interactions
I likhet med Katz och Lazarsfeld (1955) teori om opinionsledare och tvåstegshypotesen
sträcker sig teorin om parasocial interactions sig hela vägen tillbaka till tidigt femtiotal och
syftar till att beskriva en relation mellan publik och medieanvändare som till stor del grundar
sig i trovärdighet. Begreppet myntades av sociologerna Horton och Wohl (1956) och
beskriver en potentiell interaktion som kan uppstå mellan medieanvändare och mediefigur.
Teorin utgår från att användaren rekonstruerar en ensidig vänskap eller relation baserad på
illusioner via ett kommunikationsmedium. Relationen växer många gånger långsamt och det
utvecklas någon form av intimitet på avstånd som Horton och Wohl beskriver det (Horton &
Wohl 1956, se Cohen 2004). Enligt Colliander (2012) tar illusionen av den genuina
relationen mellan medieanvändare och mediefigur bort eventuell misstänksamhet som
konsumenter många gånger har mot traditionell reklam och marknadsföring. Detta är något
som nutidens influencers kan kapitalisera på genom sponsrade inlägg och
produktrekommendationer till sina följare. Detta kan liknas med att bibehålla samma
trovärdighet som vänner och bekanta skapar genom interpersonell kommunikation
(Colliander, 2012). Cohen (2004) beskriver slående likheter mellan indikationer för
parasocial interaktion och fysiska relationer med vänner, familj och bekanta. Känslan av att
sakna någon, uppskatta specifika personlighetsdrag och känna empati vid misslyckanden.
Dessa känslor utvecklas över tid genom gemensamma intressen och delade erfarenheter inom
olika områden (Cohen, 2004). När vi pratar om parasocial interaktion är det viktigt att förstå
att relationen som skapas mellan medieanvändare och mediefigur inte är ömsesidig.
Medieanvändaren upplever relationen medans mediefiguren fortsätter att leva sitt liv mer
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eller mindre ovetandes om situationen i fråga. Relationen blir således ensidig och
mediefiguren påverkas inte på samma sätt som medieanvändaren (Horton & Wohl, 1956).

5. Metod
I detta kapitel kommer vi att redovisa hur vi gått tillväga för att utföra denna studie.
Vi kommer att lyfta och diskutera utförandet av undersökningen och presentera de processer
vi arbetat utifrån när vi analyserat vårt empiriska material. Vi kommer att gå igenom vad
som kan ha haft en inverkan på till exempel intervjutillfällen eller kvalitén på studien. Detta
kapitel kommer således ta upp och redogöra för studiens styrkor respektive svagheter.

5.1 Kvalitativ metod
Denna studie grundar sig i, och utgår ifrån, att världen är en konstruktion som skapas av
människors sociala samverkan. Studien utgår således från ett socialkonstruktivistiskt
förhållningssätt och perspektiv. Vid utförandet av en socialkonstruktivistiskt studie är det
essentiellt att välja en metod som hjälper oss att uppnå vårt syfte och besvara de valda
frågeställningarna. Syftet med vår studie är att skapa mer kunskap för relationen mellan
influencers och generation Z på Instagram samt bidra med en ökad inblick och kunskap
gällande trovärdigheten av sponsrade inlägg och hur det påverkar relationen mellan
Influencers och generation Z utifrån ett konsumentperspektiv. Detta med avseende att
anskaffa oss en djupare förståelse kring våra respondenters vardagsliv samt bidra med en
ökad förståelse för generation Z:s perspektiv. Utifrån dessa avsikter har vi valt att använda
oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi anser att den är mest lämplig för studiens ändamål.
Eftersom vi valt en kvalitativ metod ges vi eventualiteten att fokusera på människors
uppfattningar, attityder och värderingar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud,
2017).

5.2 Semistrukturerade intervjuer
Inom kvalitativ forskning finns det åtskilliga tillvägagångssätt när det kommer till utförandet
och insamling av empiriska data. I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade
intervjuer eftersom vi anser att det är denna metod som är bäst lämpad för vår forskning.
Fördelen med att använda oss av semistrukturerade intervjuer är att det ger oss möjligheten
att upptäcka den mening som underrättar de åtgärder eller resultat som man vanligtvis inte
mäter vid kvantitativ forskning. Genom att skapa en väl genomtänkt intervjuguide
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säkerställer vi ett visst mått av struktur samtidigt som det ger oss möjligheten att vara flexibla
och låta respondenten utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Intervjuguidens syfte
är att genom dess interna struktur styra oss i rätt riktning så vi får rätt material och kan
besvara våra tänkta frågeställningar på ett effektivt sätt (Bryman, 2011). Genom att följa de
teman som vi konstruerat i vår intervjuguide säkerställer vi att intervjun behandlar vårt
utsedda ämne som i sin tur resulterar i att vi undviker osystematiska föreställningar, samtliga
teman redogörs noggrannare i kapitlet om Validitet och reliabilitet (se bilaga 1). Frågorna
som ingår i vår intervjuguide är formulerade så att respondenterna ska uppfatta dem som
lättbegripliga. Vi har koncentrerat oss på att inte ställa några ledande frågor som kan påverka
resultatet av intervjun och föra oss bort från vårt syfte och frågeställningar (Ekström, Larsson
2010). Fördelen med semistrukturerade intervjuer som metodval är att det tillåter oss som
intervjuare att ställa öppna frågor samt komplettera dessa med följdfrågor vid behov. Detta
skapar i sin tur en ökad möjlighet för ämnesrelevanta och mer djupgående diskussioner
(Bryman, 2011). Detta hade inte varit möjligt om vi valt att använda oss av fokusgrupper
eller en gruppdiskussion då risken är att respondenterna kan påverka och influera varandras
svar.

5.3 Urval
Enligt Davidsson och Findahl (2016) är individer i åldersspannet 16-25 år mest aktiva på
sociala medier. Vi har därför valt att basera vår undersökning utifrån denna målgrupp, även
kallad generation Z. Vi har tagit hänsyn till urvalets tidigare erfarenheter av sociala medier
samt deras relation till influencers, det vill säga att de vet vad en influencers är och att dom
blivit exponerade för konceptet influencer marknadsföring på Instagram vid tidigare
tillfällen. För att uppfylla syftet med vår studie behövde respondenterna möta följande
urvalskriterier; respondenterna måste använda den sociala medieplattformen Instagram
kontinuerligt och följa flertalet influencers.
Studiens urval har baserats på ett snöbollsurval, vilket innebär ett icke-slumpmässigt urval.
Denna urvalsmetod tillåter oss att använda personer i vår geografiska närhet samt underlätta
urvalsprocessen genom rekommendationer. Något som bidragit till att vi sparat resurser i
form av tid i vår undersökning (Larsson, 2018). Vi var noga med att välja personer som vi
som forskare inte har någon tidigare relation med för att minimera ytterligare faktorer som
kan komma att påverka resultatet vid konstruering av intervjuerna. Samtliga intervjupersoner
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i denna studie har tilldelats fiktiva namn för att behålla sin anonymitet. Anledningen till valet
av anonymitet grundar sig i att skapa en trygghet hos intervjupersonerna så dem känner sig
bekväma med att dela med sig av personliga händelser och upplevelser. Intervjupersonerna
presenteras mer detaljerat i respondentmatrisen (se bilaga 2).

5.4 Etik
För samhällets och individers utveckling så är forskning essentiellt och därför är det viktigt
att studien utförs ordentligt och håller hög kvalité. På grund av att forskningen är så vital för
samhället finns det ett berättigat krav på att forskare bedriver undersökningar på rätt sätt,
vilket kallas för forskningskravet. Detta krav ska i huvudregel alltid vägas mot
individskyddskravet för att ta reda på betydelsen av den förutspådda vunna kunskapen i
förhållande till riskerna för negativa resultat gentemot tredje part (Vetenskapsrådet, 2011).
Dessa forskningsetiska principer ger oss som forskare riktlinjer och vägledning i studien för
att säkerställa att studiens tillämplighet och att vi som forskare tar ansvar för undersökningen.
Vi har i denna studie följt Vetenskapsrådets (2011) riktlinje vid utförandet av kvalitativ
forskning. Individskyddskravet preciseras genom fyra grundläggande krav;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet syftar till att vi som forskare ska informera de
som medverkat i undersökningen vad dess syfte är och vad som gäller för deras deltagande i
studien. Vi informerade våra respondenter vid tillfrågande av medverkan hur vår
undersökning kommer att gå till och vad deras deltagande innebär, samt att det gäller
intervjuer enskilt och inte i grupp. Naturligt därefter kommer samtyckeskravet som innebär
att vi informerade intervjudeltagarna att de utan vidare konsekvenser har möjlighet att
avbryta sitt medverkande. Vi försäkrade respondenterna om att all information som ges under
studien hanteras på rätt sätt och inte används i andra syften än vad som är tillkännagivits av
intervjudeltagaren, detta ingår i de riktlinjerna rörande konfidentialitetskravet. För att
säkerställa respondenternas anonymitet så informerades de om att vi inte kommer att använda
deras riktiga namn i denna studie. Utöver detta fick dom information om att dom har rätt att
begära att viss information inte används i studien. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär
att studiens syfte inte får vara annorlunda än vad vi informerat respondenterna om.
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5.5 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet avser till studiens kvalité och att undersökningen har rätt
tillvägagångssätt för att uppfylla vårt syfte och besvara samtliga frågeställningar. Vi har
utfört fyra intervjuer vid fyra separata tillfällen och fokuserat på att anskaffa empiriskt data
med syfte att besvara våra frågeställningar samt förverkliga studiens syfte och ändamål. Detta
bidrar i sin tur till att stärka studiens validitet (Ekström & Larsson,2011). Intern reliabilitet
förklarar till vilken grad vi som forskare har uppfattat och tolkat det insamlade materialet och
kommit överens om dess relevans för att sedan generera en sakenlig bild (Bryman, 2011). Vi
har förstärkt den interna reliabiliteten genom att tillsammans gå igenom det insamlade
materialet och gemensamt diskuterat dess innebörd. Validiteten i kvalitativa undersökningar
avser hur väl studiens problemformulering och undersökning är sammankopplade till resultat
och slutsats. För att stärka den interna validiteten delade vi upp intervjuguiden i olika teman
med fokus på centrala ord och begrepp som till exempel relationer, trovärdighet och närhet
till influencers som i sin tur bidrar till vägledning i insamlingen av material för att skapa en
sammanhängande dialog (se bilaga 1). Detta säkerställer att vårt empiriska material hänger
ihop med problemformuleringen och studiens syfte (Harboe, 2013).
Genom att redovisa specifika utdrag från våra intervjuer i form av citat från respondenterna i
resultatdelen uppfyller studien kriteriet för empirisk förankring. Resultatet av detta
tillvägagångssätt ger tecken på undersökningens transparens och trovärdighet och ger läsaren
chansen att få en inblick i det empiriska materialet som utgör grunden för analysen.

5.6 Intervjutillfället
Med insikten om att respondenternas uppfattning och utsagor kan se annorlunda ut beroende
på vilken miljö intervjun konstrueras i, valde vi att fråga intervjupersonerna i vilken miljö
eller plats som de trivdes i. Utifrån detta valde vi en plats tillsammans för att säkerställa att
intervjun sågs som ett samtal i en familjär miljö istället för en stel intervju. Samtliga
intervjuer spelades in med hjälp av en mobil och varade mellan 30-40 minuter. Totalt
genomfördes fyra intervjuer vid fyra separata intervjutillfällen. För att underlätta
analysarbetet bestämde vi i förväg att en av oss skulle vara ansvarig för att anteckna
intressanta utsagor under intervjuerna. Detta gjorde att vi enkelt kunde hitta relevant
analysmaterial när vi väl gick igenom det empiriska materialet.
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Allt material transkriberades och skrevs ut för att sedan bearbetas med hjälp av färgglada
markeringspennor. I detta skede har vi valt ut de citat som sedan presenteras i analysdelen.

5.7 Metodreflektion
I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av
semistrukturerade intervjuer. Vi är medvetna om och har förståelse för de potentiella
begränsningarna vid anskaffandet av empirisk material från kvalitativa intervjuer.g.Även om
vi inte besitter en fullständig möjlighet att generalisera en hel generation utefter det empiriska
materialet vi anskaffat från fyra respondenter är vi kapabla att generera en mer varierad
illustration av hur respondenterna resonerar samt en ökad förståelse för ämnet som helhet.
Patrik Aspers (2011) som är professor på Uppsala Universitet beskriver att undersökningen
bör vara stringent vilket med andra ord kan översättas till konsekvent och ordentligt (Aspers,
2011). Detta har vi i största möjliga mån försökt att ta efter för att skapa en tillförlitlig studie.
I denna studie har vi även tagit hänsyn till det faktum att det finns en del svårigheter och
utmaningar med att intervjua andra personer. Det finns en del exempel på hur man i tidigare
undersökningar har begränsat sina tankar och idéer vilket resulterar i att man inte kan ta in en
större omvärldsuppfattning och förlorar kunskapen om respondenternas synsätt kring
upplevelser och andra insikter. Således var det viktigt för oss som forskare i denna studie att
inte försöka att förutspå vad intervjuobjektet skulle komma tänka sig att svara på
intervjuguiden utan ge utrymme för följdfrågor som baseras på det faktiska samtalet (Aspers,
2011). Det går aldrig att vara riktigt säker på att de svar som genereras vid intervjutillfället
stämmer överens med hur individen faktiskt agerar i verkligheten. Det blir således viktigt för
oss som forskare att förstå att det insamlade empiriska materialet är resultatet av
respondenternas individuella uppfattningar, konstruerade i en intervjusituation.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till och reflektera över är den påverkan som sker under det
fysiska möte som tar plats när vi som intervjuare möter våra respondenter. Detta kallas för
intervjuareffekten och kan komma att ha en påverkan på resultatet vid en kvalitativ studie
(Eriksson & Hultman 2014). Denna effekt har vi försökt att reducera genom att forma
intervjuguiden på så sätt att frågorna inte är ledande eller vinklade för att skapa ett så öppet
samtal som möjligt. För att minska denna effekt ytterligare var vi noga med att försöka få
intervjupersonerna att känna sig så bekväma som möjligt.
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6. Resultat och analys
Med utgångspunkt i det empiriska materialet insamlat från samtliga kvalitativa intervjuer
följer en presentation av studiens resultat tillsammans med en tillhörande analys.
Resultatdelen syftar till att presentera, återge och organisera det empiriska materialet för att
sedan besvara våra frågeställningar. Resultatet kommer sedan att analyseras och sättas i
relation till tidigare forskning inom ämnet samt studiens teoretiska utgångspunkter som
presenterats i kapitel 4. Inledningsvis presenteras respondenternas uppfattning om vad en
influencer är och varför de gör ett aktivt val att följa dom. Därefter besvaras
frågeställningarna gällande trovärdighet och hur vi förstår ett trovärdigt influencer
samarbete utifrån teorierna om Uses and Gratifications, Tvåstegshypotesen och Parasocial
Interactions.

6.1 Vad är en influencer och varför följer generation Z en influencer?
Samtliga intervjuer inleddes med en övergripande fråga om vad en influencer är för att förstå
hur respondenterna definierar och karaktäriserar en inflytelserik person på Instagram. Det är
viktigt att förstå hur våra respondenter karaktäriserar en influencer och varför de väljer att
följa dom för att kunna besvara våra frågeställningar. Samtliga respondenter ansåg att en
influencer är en person med förmågan att påverka andra människor på sociala medier och att
följarantalet påverkar vem som kan identifiera sig som en influencer eller inte. Oswald
uttryckte sin definition på följande sätt:
En influencer för mig är den som verkar på sociala medier, såklart. I grund
och botten ska personen inspirera till sin livsstil eller sitt sätt att leva.
(Oswald, intervju, 2019-05-03).
Oswald ansåg även att följarantalet spelar en avgörande roll vid definitionen av en influencer,
men att det inte borde definiera vem som har rätten vara en influencer eller inte.
Grundkonceptet enligt Oswald handlar om att inspirera människor, inte hur många man
inspirerar. Han kompletterade sin definition och gav en mer detaljerad beskrivning genom att
uttrycka sig på följande sätt;
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Egentligen spelar följarantal roll men i grund och botten så är målet att
inspirera folk till att göra någonting. Så tycker jag att antalet inte borde spela
en roll så länge det man gör är inspirerande. Men en influencer blir nog inte
tagen så seriöst vid samarbeten utan följare. Jag bryr mig däremot inte om
följare, inte så mycket (Oswald, intervju, 2019-05-03).
Definitionen som återges av våra respondenter ligger i linje med Gräves (2017) definition av
en influencer, vilket är någon som inspirerar och framförallt påverkar andra människor till en
viss typ livsstil eller särskilda konsumtionsmönster på sociala medier (Gräve, 2017). Oswalds
relation till hur relevant följarantalet är både bekräftar och motsäger resultatet från Marijke
De Veirman, Veroline Cauberghe och Liselot Hudders (2017) studie som antyder på att
följarantalet är en viktig faktor när det kommer till trovärdighet och hur en influencer
definieras (Veirman, Cauberghe & Hudder, 2017). Det finns en tvetydighet i hur en
influencer definieras då definitionen fyller två olika funktioner enligt våra respondenter. Den
första funktionen är inspiration och inflytande, oavsett hur stor följarskara personen har på
sociala medier. Den andra funktionen kopplas till en influerares kommersiella syften och
deras möjligheter att utföra betalda samarbeten. Josefin nämner att förmågan att bli påverkad
inte ändras även om influencern har en stor följarskara eller inte. Hon påverkas lika mycket
av någon med få följare som av någon med många. Trovärdigheten i sig påverkas således inte
av följarantalet, däremot påverkas respondenternas uppfattning av personen, i detta fall om
det går att yrkeskategorisera personen i fråga som en influencer eller inte. Det går således att
ställa sig kritisk till De Veirman, Veroline Cauberghe och Liselot Hudders (2017) resultat då
det finns ett bredare svar på frågan angående följarantalet och dess påverkan på
trovärdigheten för influencers. Även Josefin nämner att hon ser en influencer på två olika sätt
och delar upp begreppet i en kommersiell funktion och en inspirerande funktion.
Min definition blir att du blir en influencer när du kan använda ditt sociala
nätverk eller sociala medier till att sälja någonting, eller influera en användare
till åsikter eller till en annan plattform. Det finns två delar. (Josefin, intervju,
2019-05-03).
Moa och Dan definierar en influencer utifrån deras förmåga att påverka andra människor. De
nämner att de följer inflytelserika personer både för allmän inspiration och motivation, men
även för att hitta nya tjänster och produkter att konsumera. Moa nämner att hon har ett stort
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intresse för kläder och följer ett antal influencer enbart för att hitta inspiration till att köpa nya
snygga klädesplagg.
För jag är intresserad av kläder, det är mitt intresse och typ att man kan hitta
inspiration till saker att köpa med hjälp av influencers.
(Moa, intervju, 2019-05-06).
Moa skulle däremot inte köpa vad som helst från vem som helst. Hon nämner hur viktigt det
är att hon känner en tillit och tycker om personen som marknadsför eller rekommenderar ett
specifikt klädesplagg. Det är denna typ av tillit som ligger till grund för varför hon gjort ett
aktivt val att följa en person eller inte också. Moas resonemang ligger i linje med Silvera &
Austads (2004) studie om Factors predicting the effectiveness of celebrity endorsement
advertisements. De nämner hur viktigt det är att mottagaren känner både tillit och affektion
till den kända personen och att inlägget som publicerats ligger i linje med influerarens
personlighet (Silvera & Austad, 2004). Vi kan förstå detta resonemang med hjälp av
tvåstegshypotesen och parasocial interactions då Moa både litar på och ser upp till specifika
influencers inom modebranschen som kan hjälper henne med inspiration och till viss del
formar hennes åsikter och attityder om specifika plagg eller en viss still i sin helhet (Katz &
Lazarfeld, 1955). Hennes tillit till specifika influencers och att hon inte köper vad som helst
från vem som helst tyder på att opinionsbildaren, i detta fallet en influencer, behöver bidra
med något mer än bara kunskap. Det krävs både tillit och affektion i hennes relation till
influencers för att hon ska konsumera en produkt eller tjänst (Horton & Wohl 1956).
Vi kan således dra slutsatsen att en influencer definieras utifrån sin förmåga att inspirera
andra människor men också möjligheten att sälja produkter på sociala medier enligt våra
intervjupersoner. Ett högre följarantal är inte avgörande för att skapa trovärdighet, men det
hjälper våra respondenter att placera influerare i facket influencer på Instagram. Vi kan även
se hur våra respondenter uppfattar både en instrumentell och rituell syn på kommunikationen
från en influencer på Instagram. Intervjupersonerna, som utgör en del av generation Z,
uttrycker hur definitionen av en influencer fyller en kommersiell funktion där syftet är att
tjäna pengar och sprida information om produkter och tjänster samt en inspirerande funktion
med syfte att motivera och väcka känslor. Den första funktionen syftar till att förflytta
information från punkt a till punkt b utan vidare reflektion, influencern uppfattas som ett
företag och deras inlägg som renodlade reklambudskap (Falkheimer, 2007). Den andra
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definitionen av en influencer uttrycks i former av motivation, inspiration och en möjlighet att
påverka individer till en bättre livsstil. Vad som är inspirerande och en bättre livsstil bedöms
utifrån varje enskild individ och budskapet kan tolkas på många olika sätt. En form av
tvåvägskommunikation och meningsskapande process skapas tillsammans mellan influencern
och deras följare (Larsson, 2008).

6.2 Vad utmärker trovärdighet i relationen till influencers och hur bibehåller de
trovärdigheten över tid?
På frågan om vad som utmärker trovärdighet i relationen till en influencer ansåg
respondenterna att det var viktigt hur en influencer beter sig och framförallt hur den
kommunicerar med sin målgrupp. Samtliga respondenter ansåg att influencers behöver lägga
ner mycket tid på att skapa inlägg som är visuellt tilltalande och att texterna som utformas i
samband med detta bör vara övertygande, speciellt i dagens samhälle då reklam på Instagram
har normaliserats och blivit en del av vår vardag. En god förståelse för produkten eller
tjänsten som marknadsförs samt vad för nytta den har givit influencern i fråga var avgörande
faktorer i ett trovärdigt influencer-samarbete och upprätthållandet av en god relation. Den
kommersiella funktionen som nämns i tidigare avsnitt om vad en influencer är och varför
generation Z följer en influencer ansågs som mindre trovärdig medans den inspirerande
funktionen ansågs som mer trovärdig och uppskattad i upprätthållandet av relationen
sinsemellan. Dan uttryckte sig på följande sätt;
Det är viktigt att influencers lägger mycket tid och energi på sina inlägg. Jag
behöver något mer än bara en tråkig selfie och en textrad om samarbete,
tillsammans med företaget. Det blir inte särskilt övertygande och dom kan
framstå som en sell-out. (Dan, intervju, 2019-05-06).
Dan går djupare in på vad mycket tid och energi faktiskt innebär för honom, eftersom han inte
har någon aning om antalet timmar en influencer faktiskt lägger ner på ett specifikt inlägg
som han själv uttrycker det.
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Ja eller vad som är mycket tid och energi är ganska svårt att svara på. Jag vet
ju inte hur mycket tid en influencer lägger på sina inlägg, såklart. Det handlar
om en känsla överlag, det ska vara snyggt och personligt tror jag.
(Dan, intervju, 2019-05-06).
Det handlar mer om en helhetskänsla där bild och textkvalitet är avgörande för att samarbetet
ska kännas genuint och i sin tur trovärdigt. Det ska genomsyra en personlig framtoning samt
väcka någon form av nyfikenhet i honom. Utifrån Malténs (1998) kommunikationsfunktioner
intellektuell, emotionell och social funktion ser vi hur den emotionella och sociala funktionen
är avgörande för att bibehålla trovärdighet och en god relation mellan en influencer och våra
respondenter. Den emotionella funktionen är avgörande för Dan när det kommer till att skapa
en god helhetskänsla och personlig framtoning. Den sociala funktionen är en genomgående
trend i samtliga intervjuer där respondenterna uttrycker hur viktigt det är att de har
gemensamma intressen eller ser upp till de influencers som de följer. Utan någon upplevelse
av samhörighet eller gemenskap till influeraren är det svårt att bli påverkad och inläggen blir
således mindre trovärdiga för våra respondenter (Maltén, 1998).
Trovärdigheten brister om influencern lägger ut alldeles för mycket reklam i form av betalda
samarbeten. Den kommersiella funktionen blir alldeles för tydlig vilket gör influencern mer
lik ett företag än en människa. Kommunikationen som sker mellan infueraren och deras
publik blir informationsbaserad och instrumentell vid ett överflöd av reklambaserat innehåll.
Detta försämrar i sin tur relationen och deras övergripande uppfattning om influencern i fråga
enligt våra respondenter. Josefin uttrycker sig på följande sätt;
Man märker tydligt när det blir för mycket reklam konstant hela tiden, då
slutar jag följa en person. (Josefin, intervju, 2019-05-03).
Josefin gör ett aktivt val att avfölja en person om reklambaserade inlägg publiceras allt för
ofta eftersom syftet med att följa personen försvinner för henne. Hon nämner även hur viktigt
det är influencern uppfattas som en människa och inte ett företag med vinstdrivande syften.
Influeraren bör inte styras eller frestas av ‘’snabba cash’’, som hon själv uttrycker det.
Man får lite mer uppfattning om hur vissa jobbar olika hårt egentligen, eller
att vissa är olika duktiga om man märker att vissa håller igång och skapar nytt
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content hela tiden. Det är viktigt att jag får chansen att ta del av nytt material
men att det är bra material. Känns som snabba cash för dom annars
(Josefin, intervju, 2019-05-03).
I likhet med Abidin & Thompsons (2012) studie Cyber-feminities and commercial intimacy
in blogshops. Woman’s Studies International Forum får vi ett svar på hur viktigt det är med
genuinitet och intimitet vid influencersamarbeten. Det blir en avgörande faktor i hur
influerare bibehåller sin trovärdighet och goda relation med sina följare enligt
respondenterna. Utan kreativitet och hårt arbete som ligger i linje med tidigare intressen
uppfattas influencern som ett företag och trovärdigheten blir lidande i den graden att publiken
i värsta fall väljer att avfölja influeraren (Abidin & Thompson, 2012).
Att vara kreativ, inspirerande och inte frestas av allt för många reklaminlägg blir således
nyckeln till att bibehålla sin trovärdighet över tid enligt våra respondenter. Vid betalda
samarbeten på Instagram är det viktigt att influeraren publicerar något som ligger i linje med
tidigare intressen. Förutom deras förmåga att vara kreativa och inspirerande behöver inläggen
även vara relevanta. Oavsett hur kreativt eller inspirerande ett inlägg är så är det en utmaning
att göra det trovärdigt om det inte ligger i linje med tidigare intressen och uppvisad
personlighet. Josefin beskriver det på följande sätt;
Orelevant reklam så vill jag säga mest. Alltså om det är någon som håller på
med exempelvis golf är det viktigt att han visar samarbeten som har med golf
att göra. Inte annat orelevant. Det blir något annat om den ena sekunden
lägger upp något som inte har med deras följarskap att göra, det som
följarskapet baseras på. (Josefin, intervju, 2019-05-03).
När det kommer till frågan om vad som utmärker trovärdighet i relationen till influencers och
hur de behåller sin trovärdighet över tid så kan vi dra följande slutsatser; sättet en influencer
kommunicerar med sin målgrupp bör vara personlig och meningsskapande, både vid betalda
samarbeten och mer vardagliga inlägg. Det är viktigt att inläggen framstår som kreativa och
att respondenterna i vår studie får en känsla av att influencern lagt ner mycket tid och energi
på inlägget för att det ska vara trovärdigt. Rätt mängd sponsrade inlägg är avgörande för att
behålla trovärdigheten över tid och om inläggen inte ligger i linje influerarens intressen eller
tidigare uttryckta personlighet minskar trovärdigheten så pass mycket att respondenterna gör
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ett aktivt val att avfölja influencern. Vi kan se tydliga kopplingar till den behavioristiska
traditionen inom publikforskning samt hur intervjupersonerna, som tillhör generation Z i vår
studie, tolkar en influencers kommunikation i en meningsskapande process, det vill säga en
rituell syn och koppling till receptionsforskning inom kommunikation. Respondenterna gör
aktiva val att följa eller avfölja influerare beroende på deras kommunikation, intressen och
personlighet på Instagram. Vår verklighet är subjektiv och tolkas utifrån respondenternas
tidigare erfarenheter och upplevelser av influencern (Falkheimer & Heide 2007). De tankar
och attityder som yttrats under intervjutillfällena tyder på att våra respondenter är aktiva
medieanvändare i allra högsta grad. Aktiva val om vilka de följer och i vilken grad de anser
sig påverkas, intervjuperosnenerna som tillhör generation Z i vår studie är varken passiva
eller förutsägbara vid tolkandet av mediebudskap på Instagram (McQuail, 2010).

6.3 Hur kan vi förstå ett trovärdigt influencer-samarbete utifrån Uses and
Gratifications teorin?
Utifrån svaren från våra respondenter förstår vi att deras medieanvändning är målinriktad och
grundar sig på olika behov vid olika tillfällen. Våra respondenter uttrycker behov som
inspiration till konsumtion men även behov som inspiration till livet som helhet och hur man
kan utvecklas som människa. Enligt våra respondenter letade de sällan aktivt efter ett betalt
samarbete, däremot händer det med jämna mellanrum att de stöter på inlägg som är sponsrade
i jakten på inspiration på Instagram. Moa nämner flertalet gånger hur hon är intresserad av
kläder och att influencers hjälper henne att fylla behovet av inspiration till framtida inköp och
beslut. Om det var ett betalt samarbete eller inte spelade ingen roll för henne så länge inlägget
låg i linje med hennes och influerarens gemensamma intressen.
För jag är intresserad av kläder det är mitt intresse och typ att man kan hitta
inspiration till saker att köpa med hjälp av influencers. Ofta är det inte de
sakerna som de har på sig som jag kanske köper men det är ofta att det ger
mig en tanke om någonting. Vad är det med den stilen jag tycker är snyggt.
Det spinner vidare. Men det måste ligga i linje deras intressen också, det blir
liksom gemensamt. (Moa, intervju, 2019-05-06).
Med hjälp av uses and gratifications-teorin kan vi förstå behovet Moa beskriver som selektivt
och målinriktat då hon gör ett aktivt val att följa en influencer för att hitta inspiration till
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kläder att köpa. Papacharissi och Rubin (2000) delar upp olika behov och använder sig av
begrepp som instrumentell och ritualiserad medieanvändning när de applicerar uses and
gratifications-teorin på internetanvändning. Moas behov går att beskriva som instrumentell då
det anses som selektivt och målinriktat i det här fallet (Papacharissi & Rubin, 2000). Hon
nämner även att kläderna som en influencer delar ger henne något mer än bara inspiration till
ett direktköp, det genererar en tanke och en positiv känsla angående stilen överlag som hon tar
med sig. Behovet går således att tolka på olika sätt då det ena handlar om att konsumera och
det andra handlar om att identifiera sig själv och sin stil. Det räcker således inte med att enbart
beskriva behovet som instrumentellt i detta fall, någon given och ensidig definition av
behovet existerar inte. I likhet med Severin och Tankards (2010) reflektioner angående behov
så går det att förstå och tolka på flera olika sätt. Behovet i sig är inte svart eller vitt, utan kan
innebära många saker och uppfyllas på olika sätt (Severin & Tankard, 2010).
Samtliga respondenter nämner hur viktigt det är att influencers visar sina följare att dom bryr
sig om produkten eller tjänsten som de marknadsför vid betalda samarbeten på Instagram.
Kommunikationen och inläggets utformning överlag spelar en avgörande roll för att skapa
och bibehålla trovärdighet. Vad som anses vara god kommunikation och visuellt tilltalande
kan däremot variera beroende på följarens personlighet och intressen. Respondenternas
personlighet och intressen blir således en avgörande faktor när det kommer till att förklara
och förstå ett användarmönster samt vad en influencer behöver göra för att framstå som
trovärdig och framförallt tillfredsställa sina följares behov. I Moas fall uppfylls behovet av
inspiration för att köpa nya kläder samt att hitta inspiration till en stil som hon känner sig
bekväm med. Motivet blir således att hitta någon form av personlig identitet tillsammans med
influencern vilket innebär att respondenten söker en djupare insikt om sig själv och det egna
jaget. Det både speglar och stärker respondentens egna värderingar och vad hon tycker är
tilltalande eller inte (McQuail, 1997). För att behovet ska fyllas är det dock viktigt att
trovärdigheten är hög och att influencern som publicerar materialet känns autentisk. Josefin
uttrycker också ett tydligt behov av inspiration, i hennes fall är det inspiration till
fotografering som hon själv brinner för och till viss del identifierar sig med. Hon följer
influencers som lägger upp intressanta och roliga inlägg som inspirerar henne. Däremot har
hon inga problem att avfölja någon om trovärdigheten brister.
Jag följer honom för att de han lägger upp tycker jag är intressant eller roligt,
förmodligen fina bilder eftersom jag själv håller på med foto. Jag tycker det
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är kul att se inspiration och liknande. En liten roligare vardag helt enkelt.
(Josefin, intervju, 2019-05-03).
Josefins motiv blir, förutom inspiration, att fylla ett behov av underhållning. Hon nämner
vikten av humor samt att en god och rolig ton från influeraren är av hög relevans. Influencern
hjälper henne att koppla av och göra vardagen lite mer färgstark och rolig. I likhet med teorin
om Uses and Gratifications förstår vi hur respondenternas behov och motiv ligger till grund
för olika typer av medieanvändning (McQuail, 1997) och att trovärdigheten vid betalda
samarbeten påverkas av detta. På detaljnivå är behoven individbaserade, det vill säga att de
ser olika ut beroende på personliga intressen och vad man vill identifiera sig med. På en mer
grundläggande nivå är behoven som våra respondenter beskriver däremot snarlika. Samtliga
respondenter har ett behov av inspiration och att utveckla sitt egna jag, vilket till stor del
utvecklas tillsammans med influencers som de följer på Instagram. Denna slutsats ligger i
linje med Silvera och Austads (2004) studie Factors Predicting the Effectiveness of Celebrity
Endorsement Advertisements där de kommit fram till att genuiniteten vid betalda samarbeten
baseras på hur väl marknadsföringen ligger i linje med influerarens intressen och
personlighetsdrag för att förbli trovärdiga (Silvera & Austad, 2004). Utöver detta så förstår vi
att ett trovärdigt influencer-samarbete handlar om så mycket mer än bara influerarens egna
intressen och personlighetsdrag. Det räcker således inte att definiera hur genuint ett
samarbete är utifrån influerarens egna personlighetsdrag och intressen. Det handlar till stor
del om respondenternas intressen och personlighet också. Att bekräfta, utmana och lyfta
kunskap med syfte att inspirera till konsumtion och framförallt utveckling av sig själv och det
egna jaget. Vi kan förstå kommunikationen och relationen sinsemellan som en
meningsskapande process som sker i samspel mellan influerarens intressen och vad deras
följare beundrar, ser upp till och själva brinner för (Falkheimer & Heide 2007).

6.4 Hur kan vi förstå ett trovärdigt influencer-samarbete utifrån Tvåstegshypotesen?
Trots att Katz och Lazarsfelds (1955) teori om tvåstegshypotesen är drygt 60 år gammal kan
vi fastställa att deras grundantagande om att opinionsbildare påverkar både attityder och
beteenden hos enskilda individer gäller även idag och för respondenterna i vår studie som
utgör ett stickprov av generation Z. Samtliga respondenter nämner att de blir påverkade både
medvetet och undermedvetet av influencers som de följer på Instagram. Det finns en god
förståelse för infuerarens makt över sina följare bland våra respondenter och att man som
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följare påverkas av inlägg på Instagram är ingen överraskning för någon av dom. Deras goda
förståelse för influerarens makt gör våra respondenter däremot vaksamma och ibland aningen
skeptiska till en del inlägg som publiceras på Instagram. Oswald nämner hur mycket han tror
att man påverkas undermedvetet av en influerares inlägg på Instagram;
Jag tror absolut att vi kanske är närmare övre halvan här 6-9, nästan 10 hur
påverkad man blir undermedvetet. Till exempel med kaffet, att man köper
inte det direkt men jag kanske köper en om två timmar eller imorgon. Den
tanken kanske tar sats senare. (Oswald, intervju, 2019-05-03).
Detta påstående ligger i linje med Carr & Hayes (2014) resultat från studien The Effect of
Disclosure of Third-Party Influence on an Opinion Leader's Credibility and Electronic Word
of Mouth in Two-Step Flow där de nämner hur det blir allt vanligare för publiken att aktivt
söka information online och att de då blir påverkade både medvetet och undermedvetet av
opinionsledare (Carr & Hayes, 2014). Även Dan reflekterar över hur mycket en influencer
med största sannolikhet påverkar oss undermedvetet och vilka konsekvenser det kan få vid
betalda samarbeten. Han menar att det kan resultera i en skepticism från följarna men att man
fortfarande blir påverkad vare sig man vill eller inte.
Jag blir nog påverkad i allra högsta grad, det tror jag. Säkert undermedvetet
också, blir man utsatt för marknadsföringsbudskap, en viss stil över tid så
sätter det sig nog på hjärnan vare sig vi vill det eller inte. Jag tror det gör
många skeptiska eller de som förstår, men de blir fortfarande påverkade.
(Dan, intervju, 2019-05-06).
En influencers förmåga att påverka sina följare blir således hög, trots att det finns en viss grad
av skepticism från den medvetne. Även om graden av påverkan från en influerare är hög både
medvetet och undermedvetet så betyder det inte att varje reklaminlägg bidrar med positiva
associationer och att publiken följer råd och rekommendationer utan vidare reflektion. Att bli
pålurad produkter som man inte är i behov anser våra respondenter inte vara något större
problem. Detta resultat talar i sin tur emot Abidin & Ots (2015) studie Engaging with
Influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial campaigns on Instagram där de kommit
fram till att konsumenter lätt blir pålurade produkter och att detta i sin tur påverkar en
influencers trovärdighet och marknadsföringskonceptet överlag (Abidin & Ots, 2015).
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För att relationen mellan influeraren och dess följare ska förbli stark måste betalda
samarbeten kommuniceras med personlig framtoning och framstå som väldigt humant.
Risken är att en influencer framstår som ett kommersiellt företag eller ett traditionellt
mediehus om kommunikation inte är personlig. Det är influerarens förmåga att inspirera
andra människor och deras närhet till sina följare som gör dem trovärdiga enligt våra
respondenter. Möjligheten att ta betalt för detta bidrar snarare till en yrkesdefinition och
allmän uppfattning om vad en influencer är enligt våra respondenter. Ett enklare sätt att
placera någon i ett fack beroende på följarskara och möjlighet till betalda samarbeten. Vi kan
således dra slutsatsen att respondenterna kan påverkas, både medvetet och undermedvetet
genom betalda samarbeten på Instagram. Däremot krävs det att influencern kommunicerar på
ett trovärdigt och inspirerande sätt för att generera ett trovärdigt budskap och skapa närhet till
sina följare. Respondenterna i vår studie litar på sig själva och sin egen intuition, de har en
god förståelse för graden av påverkan vilket gör att de inte förlitar sig helt och hållet på
influencers utan vidare reflektion. Strömbäck (2000) har kritiserat teorin om
Tvåstegshypotesen av just denna anledning, att människor litar mer på sig själva än
opinionsbildare och att detta kan frånta dem makten att påverka sin publik (Strömbäck,
2000). Även om teorin är kritiserad utifrån detta perspektiv så går den inte att förkasta i sin
helhet. Samtliga respondenter i vår studie anser sig påverkas av influencers och vi kan förstå
att ett trovärdigt influencer-samarbete baseras på mer än bara storlek på följarskaran och
förmågan att ta betalt vid samarbeten och kampanjer. Det är varken en fördel eller nackdel att
ha en stor följarskara på Instagram när det kommer till ett trovärdigt influencer-samarbete.
För att en influerare ska bibehålla sin trovärdighet och rollen som digital opinionsbildare
behöver influencern vårda sina relationer genom en god och personlig kommunikation med
sina följare, oavsett hur många följare de har.

6.5 Hur kan vi förstå ett trovärdigt influencer-samarbete utifrån Parasocial
interactions?
Samtliga respondenter uttrycker en beundran för influencers som de följer och framförallt
deras livsstil. Deras sätt att leva blir något att sträva efter och en målsättning för stickprovet
av generation Z i vår studie att själva uppnå någon gång i livet. Respondenterna inspireras av
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influerarens val av kläder, resorna dom gör och bilarna dem kör. Josefin uttrycker sig på
följande sätt när det kommer till beundran och idolisering av specifika influencers;
Man skulle kunna se det som inspiration eller en idol att sträva efter, att jobba
som. (Josefin, intervju, 2019-05-03).
Även Oswald nämner hur en influencer inspirerar honom till en bättre livsstil och att han
uppskattar den typen av inspiration på Instagram. Han nämner även hur viktiga de personliga
egenskaperna och persona hos en influencer är och att de känns som man blir en del av deras
liv när man som följare får ta del av något mer personligt än bara en glamorös livsstil. En
intimitet skapas således mellan influeraren och dess följare genom en personlig
kommunikation och möjlighet för följarna att ta del av mer privata tankar och åsikter från
influeraren (Horton & Wohl 1956, se Cohen 2004). Oswald uttrycker sig på följande sätt
angående personliga egenskaper, persona och hur en influencer porträtterar sitt privatliv,
vilket i sin tur resulterar i en form av närhet för honom;
Framför allt inspirationen och framför allt de personliga egenskaperna hur det
kanske känns som att man känner personen nästan utifrån hur den beter sig på
sociala medier, hur den bjuder in den i ens liv också, även de privata.
(Oswald, intervju, 2019-05-03).
Känslan av närhet och relationen som byggs upp sinsemellan ger avtryck på betalda
samarbeten också enligt våra respondenter. När relationen mellan influeraren och dess följare
har byggts upp och idoliseringen är ett faktum är det lättare att bli påverkad enligt
respondenterna. Oswald beskriver hur influencern Jon Olsson påverkar honom i så pass hög
grad att det genast blir mer attraktivt att köpa produkter som marknadsförs eller ägs av
honom;
Jon Olssons egna varumärke Douchebags är ett exempel på det. Om jag inte
visste vem han var så hade jag nog inte fallit för dom här väskorna. Men
eftersom jag vet vem han är och att han låg bakom väskorna så blir det genast
mycket mer attraktivt att köpa. (Oswald, intervju, 2019-05-03).
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Det är viktigt att förstå att relationen i detta fall inte är ömsesidig. Då Jon har 1 miljon följare
på Instagram (Instagram, 2019) är han ovetandes om Oswalds relation och attityd till honom,
detta vet vi då Oswald aldrig kommenterat eller skickat något meddelande till Jon
personligen. Jon Olsson fortsätter att leva sitt liv ovetandes om hur han påverkar vår
respondent (Horton & Wohl, 1956). Trots att relationen mellan medieanvändare och
mediefigur enbart upplevs från följarens perspektiv tar det bort en stor del av eventuell
misstänksamhet om produkterna som marknadsförs eftersom relationen sinsemellan uppfattas
som god och associationerna med influencern är positiv. Även Dan uttrycker liknande åsikter
om influencers som han följer, även om han är mer skeptisk till betalda samarbeten än vad
Oswald är. Dan nämner att han är relativt selektiv när det kommer till influencers och vilka
han väljer att följa men att det är viktigt att de få personer han följer står honom varmt om
hjärtat.
Jag följer saker och personer för att få någon i form av kunskap eller
inspiration. Inte så många dock, jag är ganska selektiv haha. Sen är det klart
att det jag följer oftast står mig varmt om hjärtat på något sätt.
(Dan, intervju, 2019-05-06).
En sämre relation och dåliga associationer till en influencer kan däremot få en motsatt effekt
enligt våra respondenter. Om någon uppträder illa på Instagram eller har ett dåligt inflytande
försvinner trovärdigheten vid betalda samarbeten helt och hållet. Horton och Wohl (1956)
nämner hur fenomenet Parasocial Interaction kan få en negativ påverkan vid betalda
samarbeten om genuiniteten brister eller om verklighetsbilden mellan influencern och dess
följare är alldeles för olika (Horton & Wohl, 1956). I vår studie kan vi fastställa att
trovärdigheten vid betalda samarbeten brister om influencerns kommunikation anses som
dåligt inflytande på Instagram, däremot anser respondenterna att genuiniteten är densamma
även om verklighetsbilden är annorlunda och inte överensstämmer med deras egen livsstil.
Respondenterna förklarar vad dåligt inflytande innebär för dom och nämner exempel som
hets till orimliga kroppsideal och radikala åsikter som inte är faktabaserade. Dan uttrycker
sig på följande sätt gällande dåligt inflytande och hur det påverkar trovärdigheten;

Kroppsideal som är orimliga som hetsar befolkningen. Vissa ser ju dessa som
sina absoluta idoler och kan därför göra allt som dom säger, vilket är lite
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farligt. Ett bra inflytande däremot är ju någon som faktiskt hela tiden klargör
ordentlig fakta och visar alla de sidor som finns i personens liv.
(Dan, intervju, 2019-05-06).
Vi kan således dra slutsatsen att relationen mellan influeraren och respondenterna från
generation Z i vår studie har en stor påverkan på hur trovärdigt ett influencer-samarbete blir
och uppfattas. Ett lyckat samarbete behöver däremot inte baseras på en nära relation till
influencern, även om det ökar trovärdigheten och minskar misstankarna mot reklambaserat
innehåll. Respondenterna uttrycker behovet och vikten av att bli både inspirerade och
motiverade till en bättre livsstil, vilket kan ske utan någon djupare relation och affektion till
influeraren. Celebriteten, vilket i denna studie blir en influencer, hjälper dom att uppfylla
behovet av inspiration och motivation vilket i sin tur ökar chanserna att respondenterna
uppfattar deras samarbeten som trovärdiga. Det går däremot att ställa sig någorlunda kritisk
till Cohens (2004) likheter mellan indikationer för parasocial interaktion och fysiska
relationer i vår studie. Cohen (2004) beskriver likheterna som slående och att relationen kan
upplevas som en nära kompis eller till och med en familjemedlem (Cohen, 2004). Samtliga
respondenter i vår studie anser att en nära relation bidrar till högre trovärdighet men att det
handlar mer om inspiration än en djup relation till influeraren i deras fall.

7. Slutdiskussion
I följande avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras mer konkret och resultatet kommer
att lyftas i en sammanfattning tillsammans med en tillhörande diskussion. En kritisk
reflektion om studien i sin helhet och förslag till vidare forskning inom ämnet kommer att
lyftas.

7.1 Studiens sammanfattning
Syftet mer vår studie var att bidra med mer kunskap och en ökad förståelse för relationen
mellan generation Z och influencers på plattformen Instagram. Förutom att bidra med mer
kunskap om hur generation Z uppfattar en influencer och relationen sinsemellan ämnar
studien åt att producera mer kunskap om vad som utmärker ett trovärdigt influencersamarbeten utifrån ett konsumentperspektiv. Detta konkretiserades sedan med följande
frågeställningar; vad utmärker trovärdighet i relationen till influencer enligt generation Z,
hur bibehåller en influencer sin trovärdighet över tid enligt generation Z och hur kan vi
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förstå ett trovärdigt influencer-samarbete utifrån teorier om Parasocial Interactions, Uses
and Gratifications och Tvåstegshypotesen? Studiens syfte har varit forskningsbart och det har
givit oss nya insikter kring hur våra respondenter, som tillhör generation Z, definierar en
influencer och vad som krävs för att skapa och bibehålla trovärdighet vid betalda samarbeten.
Genom att använda en kvalitativ metod och fokusera på medieanvändaren och hur de
upplever sin relation till influencers och de inlägg som publiceras förstår vi att det är många
parametrar som avgör om ett samarbete genererar hög eller låg trovärdighet. Då vi enbart
utfört intervjuer med fyra personer från generation Z kan vi i allmänhet inte göra några
generaliseringar över generationen som helhet. Studien kan således enbart bidra med mer
kunskap om uppfattningar, relationer och trovärdighet utifrån empirin samlad från dessa fyra
intervjuer. Resultatet från studien kan däremot ge upphov till antaganden om generation Z
vars generella giltighet kan prövas eller falsifieras med hjälp av likartade eller olikartade
metoder och tillvägagångssätt.
Studien visar att respondenterna, som utgör ett stickprov av generation Z, definierar en
influencer utifrån deras förmåga att inspirera och påverka sin omgivning men också deras
förmåga att ta betalt för samarbeten. Definitionen av en influencer har vi valt att dela upp i
två olika funktioner där den ena fyller ett syfte av att motivera, inspirera och väcka känslor
medans den andra fyller ett syfte att tjäna pengar och sprida information om produkter och
tjänster. En positiv association uttrycks tillsammans med den motiverande och inspirerande
funktionen medans en negativ association uttrycks tillsammans med den kommersiella
funktionen som en influencer definieras utifrån. Det är viktigt att förstå hur respondenterna i
vår studie definierar en influencer för att i sin tur förstå relationen de har till influencers och
vad som anses vara trovärdigt och inte.
Vår studie har bidragit med ett tydligare svar kring trovärdigheten av sponsrade inlägg och
relationsskapande processer mellan våra respondenter och influencers. För att bibehålla sin
trovärdighet vid betalda samarbeten på Instagram behöver en influencer vara personlig och
kreativ i sin kommunikation samt vara selektiv i sina val av samarbeten för att bibehålla en
god relation med sina följare. Den goda relationen och trovärdigheten som byggs upp över tid
genom en personlig och kreativ kommunikation är något som en influencer kan fortsätta att
kapitalisera på i framtiden med förutsättning att framtida samarbeten sker systematiskt och
ligger i linje med influerarens intressen och personliga framtoning. Respondenterna i vår
studie har en god förståelse för influerarens höga påverkan och tycker det är viktigt att
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inläggen som publiceras är relevanta, faktabaserade och håller en god ton i den mån det går.
Antalet följare som en influencer har påverkar inte trovärdigheten i sig utan blir snarare en
yrkesdefinition och möjlighet för respondenterna att placera en influerare i ett fack, vilket i
sin tur bidrar till begreppsdefinitionen influencer.
I samband med de teorianknytningar som gjorts förstår vi att ett trovärdigt influencersamarbete uppfattas på olika sätt beroende på publikens behov, deras medvetenhet om
influerarens påverkan samt hur inspirerande livsstil en influencer har. En hierarki går att
applicera utifrån teorianknytningen och i vilken grad utgångspunkterna i teorierna påverkar
trovärdigheten i ett influencer-samarbete. Högst upp i hierarkin för ett trovärdigt influencersamarbete ligger respondenternas personliga behov. Det betalda samarbetet och influencern
som person blir varken trovärdig eller relevant om det inte finns något behov av inspiration
eller ett intresse för ett specifikt ämne. Respondenterna i vår studie följer influerare för
inspiration till konsumtion och inspiration till livet överlag. Behovet blir således inspiration
till konsumtion men också ett sätt att utveckla sig själv och hitta sitt idealjag. Om detta behov
är obefintligt eller inte kan uppfyllas av en influencer tittar respondenterna åt ett annat håll
eller avföljer influeraren i fråga. Befintliga och nya influencer-samarbeten blir således inte
särskilt trovärdiga då grundbehovet hos representanterna från generation Z i vår studie inte
uppfylls av influeraren. Strax under behov i den hierarkiska trappan finner vi en influencers
förmåga att påverka sin publik, både medvetet och undermedvetet. Respondenterna anser sig
bli påverkade men visar fortfarande en hög grad av medvetenhet till makten som en
influencer besitter. Detta resulterar i en viss skepticism till betalda samarbeten samtidigt som
de visar att respondenterna litar på sig själva och sin egen intuition. Respondenterna i studien
ansåg fortfarande att de blir påverkade av betalda samarbeten och influencers, men sällan
tveklöst och utan vidare reflektion. Längst ner i hierarkin för vår studie kommer relationen
och närheten till influeraren. Enligt våra respondenter var det viktigare att de kände sig
inspirerade och motiverade av en influencers liv än att ha en nära relation till personen
överlag. Trots att det var viktigare att bli inspirerad än berörd var det fortfarande avgörande
att kommunikationen vid betalda samarbeten har en personlig framtoning. Viktigt att
poängtera är att det ena inte utesluter det andra i vår studie. Även om respondenterna anser att
behovet för inspiration är viktigare än närhet och affektion till influeraren så påverkar båda
delarna trovärdigheten och relationen sinsemellan.
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Något som är intressant att diskutera utifrån analys och resultat är om reklam på Instagram
har blivit mer normaliserat idag än för några år sedan och om detta har påverkat våra
respondenters reflektioner och således även resultatet av vår studie. Finns det en konflikt
mellan kommersiell exploatering och trovärdighet inom influencer marknadsföring eller har
reklam på Instagram normaliserats i så pass hög grad att det inte påverkar trovärdigheten
särskilt mycket, med förutsättning att betalda samarbeten utförs på ett genuint sätt. Utifrån
svaren från våra respondenter tolkar vi deras syn på reklam som relativt neutral vid
influencer-samarbeten. Det finns en god förståelse och respekt för den kommersiella
verksamhet som många Influencers bedriver, återigen med förutsättning att det
reklambaserade innehållet som delas anses vara genuint. Även om vår studie ämnar
producera mer kunskap om vad som utmärker ett trovärdigt influencer-samarbeten utifrån ett
konsumentperspektiv väcker resultatet frågetecken kring vår digitala tidsera, människors
medieanvändning och samhället i sin helhet. Har en tidsera fylld av teknologisk
mediekonvergens präglat våra respondenters svar angående trovärdigheten vid betalda
samarbeten på Instagram? Eller har företag hittat mer transparenta lösningar för
marknadsföring och nya sätt att återanvända äldre strategier som opinionsledare och celebrity
endorsement på nya mediekanaler?

7.2 Kritisk reflektion och förslag till vidare forskning
Denna studie har under genomförandet presenterat tydligare svar kring trovärdighet och
relationsskapande processer samt gett oss möjligheten att bidra med klarhet kring några av de
frågetecken som vi stött på i tidigare forskning angående trovärdighet och influencers roll
som makthavare. Studiens resultat är däremot svårt att generalisera och vi kan inte uttala oss
om en generation i sin helhet utifrån fyra kvalitativa intervjuer. Det hade således varit
intressant att göra en bredare undersökning där begreppet trovärdighet i relation till
influencers kommunikation till sina följare studeras. Vi föreslår att undersöka detta genom en
kvantitativ metod och förslagsvis använda sig av en mer nischad målgrupp och fler
respondenter för att få ett mer generaliserbart resultat. Det hade även varit önskvärt att
studera hur en influencer beskriver och arbetar med begreppet trovärdighet i sin
kommunikation för att addera ny kunskap från ett annat perspektiv. Vad en influencer anser
vara trovärdigt och inte i relationen med sina följare skulle sedan gå att jämföra och sätta i
relation till resultatet i vår studie för att bidra med ännu mer kunskap inom ämnet.
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Vi har under denna studie valt att granska ett stickprov av generation Z, en generation som
utgörs av är individer som är utsatta för liknande typ av sociohistorisk miljö i ung ålder vilket
resulterar i att dem delar samma perspektiv av olika erfarenheter enligt Mannheim (1952).
Men faktum kvarstår att denna studie kan likväl vara ett resultat av en åldersbetingad karaktär
istället för en generationsbetingad karaktär, det vill säga att respondenternas svar är
signifikant för deras ålder och inte deras generation. Det hade således varit intressant att
genomföra denna studie om några år på samma generation för att ta reda på om deras
uppfattningar är snarlika eller annorlunda när de befinner sig i ett annat stadie i livet.
Influencermarknaden ser med största sannolikhet helt annorlunda ut om några år också, vilket
i sin tur påverkar respondenternas uppfattning av reklam.
Det hade även varit intressant att studera vad som är utmärkande för deras generation eller
specifika åldersgrupp. Även om Instagram är den sociala medieplattform som har flest
användare utifrån urvalet av respondenter i denna studie, det vill säga generation Z, hade det
varit av intressant att studera en annan social medieplattform som exempelvis Youtube eller
Tik Tok. Syftet med att studera andra plattformar med ett liknande upplägg är att ta reda på
om medieanvändare har olika uppfattningar av trovärdighet och eventuellt uppleva närheten
till influencers på ett annorlunda sätt eftersom förutsättningarna för kommunikationen ser
olika beroende på plattform och medium.
Vår studie har bidragit med en ökad förståelse för relationen mellan ett stickprov av
generation Z och influencers på sociala medier. Utöver detta har vi även tillfört material för
kunskapsutveckling kring hur vi kan förstå detta stickprov i en större social kontext samt hur
de upplever relationsskapande processer på sociala medier. Studien bidrar med mer kunskap
till kommunikationens och sociala mediers roll i en social och kulturell kontext.
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9.0 Bilagor

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide
Intervjuguide
Tema 1: Syfte gällande följandet av influencers på Instagram
-

Vad är en influencer?
o Beskriv med egna ord vad en influencer gör
- Nämn några influencers som du följer på Instagram
- Varför följer du dessa influencers?
- Finns någon/några influencers som du tycker mindre om?
o Varför?
- Är din attityd eller åsikt gentemot influencers densamma eller har den ändrats under de senaste 2
åren?
Tema 2: Relation till influencers

-

- Vilka influencers har du följt extra länge?
o Utveckla varför du följt dessa under en långtid
- Finns det någon influencer som du känner att du relaterar extra med?
o Utveckla varför
- Brukar du engagera dig i influencers inlägg/story på Instagram (till exempel
kommentera/gilla)
- Kan du minnas någon gång då en influencer gjort något dåligt?
o Utveckla varför du upplevde detta som negativt
- Är det viktigt för dig att du känner någon typ av relation/koppling med de influencers du
följer?
o Utveckla varför
- Hur upplever du din närheten till influencers?
o Varför känner du extra närhet till denna/dessa influencers?
o Vad gör de influencers som du känner extra närhet med? (tex delar med sig av
personliga inlägg, frekvent uppdatering)
- Vilka egenskaper värdesätter du hos en influencer som du följer på Instagram?
Har du avföljt en influencer?
o Om ja; vad har det berott på?

Tema 3: Influencers inflytande på sina följare
- På vilket sätt upplever du att influencers har inflytande på sina följare?
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- Hur ser bra respektive dåligt inflytande ut från en influencer?
o Nämn några influencers som har bra/dåligt inflytande
- Har du någon gång ändrat åsikt för att någon influencer har sagt något som du inte håller med
om?
o Ge exempel: värdering, åsikter kring problem, varumärken etc.
- Vad påverkar ditt förtroende för en influencer?

9.2 Bilaga 2 – Respondentmatris
Namn

Kön

Ålder

Ockupation

Stad

Oswald

Man

21år

Programmerare Upplands Väsby Bilar & Träning

Moa

Kvinna

24år

Värnamo

Josefin

Kvinna

22år

Jobb inom
finans
Student

Dan

Man

20år

Student

Stockholm

Göteborg

Intressen
Mode, vänner &
Sport
Fotografering &
träning
Mode & Fotboll
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