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Abstract 

This thesis examines adolescents and influencers on social media. The aim is to explore how 

adolescent define influencers, their relationship and influencers role in their lives. Previous 

findings suggest that adolescents spend a great deal of time online and influencers are often 

used in marketing as well as help shape societal norms. The thesis uses semi-structured 

interviews via instant messaging and qualitative visual analysis. The material consists of 12 

interviews with adolescents in Sweden between 15-18 years old and 18 posts by three popular 

Swedish influencers. The theoretical framework covers concepts of self-presentation, 

reference group and role models. The results show that adolescent describe an influencer as 

someone with a lot of followers that tend to influence others, but at the same time, adolescents 

are reluctant to admit that they are influenced. According to the interviewees in the study, no 

friendship exists between adolescents and influencers. Instead there is a feeling of 

community, which might be the result of influencers’ inviting self-presentations. Influencers 

are significant to adolescents as role models, especially as sources of inspiration. Adolescents 

and influencers create and embody norms concerning beauty standards and gender, and 

finally, adolescents expressed different expectations of influencers due to their background. 

Keywords: influencers, adolescents, social media, Sweden  

  



Sammanfattning 

Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur 

ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll 

influencers har i ungdomars liv. Tidigare forskning har visat att ungdomar spenderar mest tid 

online jämfört med andra åldersgrupper och influencers används ofta i marknadsföringssyfte, 

eftersom de anses trovärdiga. Influencers har även en viktig samhällelig normskapande 

funktion. Genom semistrukturerade intervjuer via direktmeddelandeapplikationer och 

kvalitativ bildanalys har berättelser från 12 skolungdomar i Sverige i åldrarna 15–18 år, och 

18 bilder och videor från tre populära svenska influencers utgjort studiens empiriska material. 

Med hjälp av de teoretiska begreppen självpresentation, referensgrupp och förebilder 

analyserades materialet med en fenomenologisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomar 

definierar en influencer som en person med många följare som kan påverka andra, men 

ungdomarna är samtidigt motvilliga att säga att de blir påverkade. Ungdomarna upplever inte 

att det finns en vänskapsrelation mellan dem och influencers, utan snarare en 

gemenskapskänsla som kan härstamma från influencers inbjudande intrycksstyrning. 

Influencers kan ses som betydelsefulla för ungdomar i rollen som förebild och som en 

inspirationskälla. Tillsammans skapar och förkroppsligar ungdomar och influencers 

samhälleliga normer om bland annat skönhet och genus. 

Nyckelord: influencers, ungdomar, sociala medier, Sverige  

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

I den här masteruppsatsen studeras ungdomar och influencers, vilka är populära personer i 

sociala medier med många följare. Syftet är att undersöka hur ungdomar ser på influencers 

och vilken roll influencers har i deras liv. I tidigare studier har det visat sig att ungdomar är 

den åldersgrupp som använder sociala medier mest och influencers kan påverka människor att 

konsumera produkter samt påverka uppfattningar om exempelvis skönhetsideal. För att uppnå 

studiens syfte används två metoder: intervjuer och bildanalys. Intervjuerna sker över appar för 

direktmeddelanden med 12 ungdomar i Sverige i åldrarna 15–18 år och i bildanalysen 

används 18 bilder/videor från tre populära svenska influencers konton på Instagram och 

YouTube. Intervjuerna och bilderna/videorna analyseras för att se hur influencers presenterar 

sig själva, signalerar grupptillhörighet och hur ungdomar uppfattar dem. Resultatet visar att 

ungdomar ser influencers som någon i sociala medier med många följare som kan påverka 

andra, men ungdomar är motvilliga att säga att de själva påverkas. Det finns ingen 

vänskapsrelation mellan ungdomar och influencers men det finns en känsla av gemenskap 

som influencers bidrar till genom att vara inbjudande i sina poster. Influencers kan vara 

betydelsefulla för ungdomar som en förebild med flera funktioner, bland annat som en 

inspirationskälla.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas av informationsteknik och globalisering, där tid och rum inte längre 

sätter samma gränser för människors meningsskapande och handlingsutrymme (Gotved, 

2006). Med ett klick kan du beställa varor oberoende av tid på dygnet eller påbörja ett 

videosamtal som sträcker sig över stora geografiska områden. Tillgången till 

informationsteknologiska nät (internet) har ökat lavinartat de senaste decennierna. Daglig 

användning av internet ligger som högst i åldersgruppen 16–25 år (97%), där mobilen är det 

vanligaste tekniska hjälpmedlet (Davidsson & Thoresson, 2017). Det som tidigare ansågs 

vara högkonsumtion av internet (mer än tre timmar per dag) har bland ungdomar i den 

senaste undersökningen av Statens medieråd (2017) visat sig vara genomsnittskonsumtion. 

Med andra ord är det numera vardag för många att vistas i en digital miljö och det utgör en 

oändlighet av nya platser att studera. Internet är inte ett fenomen eller en plats och sociologin 

kan med sina verktyg hjälpa oss att förstå den gränslösa verklighet vi lever i. 

I denna uppsats är ungdomar och influencers i fokus. Influencers är ett uppmärksammat 

fenomen i sociala medier och beskrivs som aktiva sociala medieprofiler som producerar 

material, med många följare de har möjlighet att påverka (Abidin, 2016; Matthews, 2013). 

Ungdomar stöter på influencers i sin vardag eftersom sociala medier tar upp en stor del av 

ungdomars onlinetid och de populäraste plattformarna är Snapchat1, Instagram2, Facebook 

och YouTube (Davidsson & Thoresson, 2017; Statens medieråd, 2017). Det finns både 

positiva och negativa aspekter av att spendera mycket tid online. Sociala medier möjliggör 

för ungdomar att söka socialt stöd och känna en samhörighet utan geografisk begränsning 

(Eek-Karlsson, 2015; Gillberg, 2014), men kan också leda till sömnbrist, psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik (Bergmark, Stensson & Bergmark, 2016; Hökby et al., 2016). Sociala 

medier påverkar ungdomars liv, både positivt och negativt och i denna uppsats ligger intresset 

i att undersöka hur influencers som fenomen tar plats i ungdomars liv. Den diskussion som 

tidigare förts tenderar att fokusera på influencers perspektiv eller ungdomars upplevelser av 

att skapa eget material i sociala medier (e.g., Abidin, 2016; Björk, 2017; Pujazon-Zazik & 

Park, 2010), inte lika ofta på upplevelsen att följa influencers. Den studie jag valt att 

                                                           
1 ”Via Snapchat kan du skicka tidsinställda bilder och korta filmklipp – så kallade snaps – till dina vänner. Det går också att rita 
på bilderna, lägga till text eller använda sig av filter. Efter att mottagaren har klickat fram bilden eller filmen har hen bara en kort 
stund på sig att se den innan den försvinner” (Friends. 2017, s. 6). 
2 ”På Instagram bygger du upp ett nätverk med andra användare, för att dela med dig av egna bilder och filmer och titta på 
andras. En viktig funktion är möjligheten att gilla och kommentera andras bilder” (Friends, 2017, s. 6). 
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genomföra kan tillföra kunskap till detta aktuella och intressanta ämne genom att bredda 

förståelsen kring hur ungdomar ser på influencers, varför de följer eller inte följer influencers 

och vilka sociala funktioner det har för ungdomar att följa influencers i sociala medier. 

1.1.1 Influencers 

Influencers använder plattformar separat eller parallellt och kan tillhöra olika kategorier av 

innehåll: livsstil, mode och skönhet, fitness och träning, matlagning eller spel. Företag 

använder influencers som en brygga till konsumenter i marknadsföringssyfte, eftersom 

följarna har en stor benägenhet att lita på influencers rekommendationer (Matthews, 2013). 

En av Sveriges framgångsrikaste influencers, Isabella Löwengrip, blev i år utsedd till 

näringslivets mäktigaste kvinna men när hon började blogga som 14-åring var det få som tog 

henne på allvar (Skarin, 2018, 6 mars). Isabella förklarar begreppet influencer som en 

“värdeskapare som är expert på att kommunicera online” (Löwengrip, 2018). 

Det tycks finnas en vilja att etablera influencers som en betydelsefull position i samhället, 

delvis som yrke i sig men även som tillägg till andra professioner där någon har inflytande. 

Kalix folkhögskola startade i oktober 2017 en distanskurs de kallar för ’Framtidens 

Youtuber’ där de bjuder in elever från hela landet med ett intresse av att skapa material i 

sociala medier (Ljungkvist, 2017, 19 september). Gymnasieskolan Thorén Innovation School 

går steget längre och planerar att starta ett helt gymnasieprogram för influencers hösten 2018 

(Thurfjell, 2018, 28 januari). Programmet erbjuder kurser i entreprenörskap och kreativt 

skapande, och intresset beskrivs som stort av skolans gymnasiechef. Nyheten om det nya 

gymnasieprogrammet får skarp kritik från gymnasie- och kunskapslyftsminister (s) Anna 

Ekström (2018, 9 februari) som i en debattartikel i Dagens Samhälle påpekar att 

gymnasieskolan är en samhällsinstitution som ska se till att ungdomar får ”kunskaper och 

färdigheter som gör att de kan försörja sig, läsa vidare och vara aktiva i samhället”. Hon 

menar att ”En ’influencer’ är ett smeknamn på en halvkändis som, genom att använda sig 

själv som varumärke, gör smygreklam för produkter och tjänster på sociala medier” och att 

"Blotta tanken på att det skulle vara ett framtidsjobb för ett stort antal ungdomar är lika 

verklighetsfrämmande som löjeväckande” (Ekström, 2018, 9 februari). 

Trots den tudelade debatten kring influencers har influencers fått en erkänd roll i samhället 

och kan ses som ett sociologiskt intressant fenomen. Åsikterna kring influencers är många 

men ungdomar – som spenderar mest tid i en digital miljö – och deras berättelser lyfts sällan 

fram. Ungdomar är de som förväntas påverkas av influencers och uppskatta att följa dem, 

samtidigt som de förväntas vilja bli influencers själva och söka till de nystartade 
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gymnasieprogrammen. Vad det är som gör att ungdomar lockas, eller inte lockas, av 

influencers är en viktig pusselbit för att kunna förklara influencers roll i samhället. Även 

vilken roll influencers har för ungdomar spelar in, då det visar på hur betydelsefulla och 

inflytelserika influencers är för ungdomar. Det är kunskap ungdomar kan bidra med i den 

aktuella studien. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna masteruppsats är att utifrån ett sociologiskt perspektiv, med hjälp av två 

olika kvalitativa metoder, undersöka hur ungdomar i övre tonåren (15–18 år) i Sverige 

relaterar till fenomenet influencers. Uppsatsen fokuserar på tre huvudteman: porträttering av 

influencers, meningstillskrivande (relationell och rollmässig) samt influencers inflytande i 

ungdomars liv. Syftet mynnar således ut i tre övergripande frågeställningar: 

 (1). Hur beskrivs influencers av ungdomar i åldrarna 15–18 år och hur beskriver 

ungdomar sin relation till influencers? 

(2). Hur beskriver ungdomar i åldrarna 15–18 år vilken roll och funktion influencers har 

för dem? 

(3). Hur kan influencers som fenomen tolkas utifrån en bildanalys av material de 

producerar och hur relaterar tolkningarna till ungdomars berättelser? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första del presenterades bakgrund och studiens syfte. Den andra delen beskriver 

tidigare forskning och placerar studien i forskningsfältet. I den tredje delen förklaras det 

teoretiska ramverket uppsatsen använder sig av; avsnittet omfattar teoretiska begrepp som 

berör självpresentation, referensgrupp och förebilder. Den nästkommande fjärde delen 

beskriver studiens metodologiska ansats, etiska överväganden och tillvägagångssätt. Den 

femte delen utgör uppsatsens tyngdpunkt och innehåller resultat och analys i relation till det 

teoretiska ramverket. Slutligen sammanfattas uppsatsen i den sjätte delen tillsammans med en 

diskussion i relation till tidigare forskning, metodologiska reflektioner och slutsatser. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är uppdelad i tre huvudavsnitt; ungdomar och sociala medier, 

influencers, och följare och influencers. I det första huvudavsnittet redovisas vad ungdomar 

gör i sociala medier, förhållandet online/offline, relationer i en digital miljö och hur normer 

skapas gemensamt i en digital kontext. I det andra huvudavsnittet definieras influencers och 

influencers samhällspåverkan beskrivs, varpå influencers koppling till marknadsföring 

redogörs samt vad influencers gör för att nå framgång. Det sista huvudtemat beskriver 

relationen mellan följare och influencers och vilken roll influencers kan ha för följare. 

Slutligen sammanfattas avsnittet i relation till studiens syfte. 

2.1 Ungdomar och sociala medier 

Sociala medier är populära bland ungdomar (e.g., Coyne, Padilla-Walker & Howard, 2013; 

Davidsson & Thoresson, 2017; Pew Research Center, 2017; Statens medieråd, 2017). 

Ungdomar använder internet och sociala medier för att kommunicera med vänner och 

underhålla sociala relationer (Pujazon-Zazik & Park, 2010), följa användare för att ta del av 

deras profiler (Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009) och producera eget material (Björk, 

2017). Användandet skiljer sig mellan individer, men gemensamt för interaktionen online är 

att ungdomar använder den för att förstå, påverka och kontrollera sin omvärld tillsammans 

med andra (Björk, 2017). Trots att ungdomar använder sociala medier i samma utsträckning 

finns det genusskillnader i deras användande (Pujazon-Zazik & Park, 2010). Tjejer använder 

appar för direktmeddelanden (instant messaging [IM]), bloggar och har en profil på sociala 

medier i större utsträckning än killar. Killar postar flest videor och tjejer postar oftare bilder 

(Pujazon-Zazik & Park, 2010). Sociala medier förenklar skapandet och spridandet av bilder 

och videor, vilket resulterar i att människor föredrar en visuell uttrycksform (Van Djick, 

2008). Studier visar att användande av sociala medier kan ha en negativ inverkan på 

ungdomars sömn (Woods, 2016), leda till internetmobbning (Pujazon-Zazik & Park, 2010) 

och bidra till FoMO3 när ungdomar hindras från att vara online (Beyens, Frison & Eggmont, 

2016). I en studie med ungdomar visar resultatet att tjejer rapporterar ett större behov av 

gemenskap, popularitet och upplever högre FoMO jämfört med killar. FoMO leder också till 

mer omfattande användande av sociala medier, vilket i sin tur bidrar till mer FoMO (Beyens, 

Frison & Eggmont, 2016). 

                                                           
3 En stark rädsla för att missa upplevelser online brukar benämnas som FoMO (Fear of Missing Out). 
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Ellison, Vitak, Gray och Lampe (2014) beskriver att sociala medier inte enbart möjliggör för 

människor att mötas, utan även skapar en omgivning där meningsfullt utbyte kan ske, 

exempelvis mellan vänner. Vänskapsrelationer i en digital miljö är en förlängning av 

vänskapsrelationer offline, där kvalitén är viktigare än kvantiteten (Best, Taylor & 

Manktelow, 2015; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Best, Taylor och Manktelows (2015) 

studie om Facebookvänner och välmående hos tonårskillar visar att antalet4 Facebookvänner 

är viktigare i en yngre ålder medan goda, djupa vänskapsrelationer och grupptillhörighet är 

viktigare när en är äldre. Resultatet från en annan studie av Facebookanvändare visar att 

grupptillhörighet och gemenskap värdesätts högre än personliga identitetsaspekter (Zhao, 

Grasmuck & Martin, 2008). Det krävs även färre vänner i en fysisk miljö än en digital miljö 

för att fylla sociala behov (Best, Taylor & Manktelow, 2015). 

En trend på sociala medieplattformar är att använda riktiga namn knutna till en person offline 

istället för ett alias, någonting som är vanligt i onlinespel (boyd, 2014). Detta innebär dock 

inte automatiskt att sociala medier ligger närmare element offline än en online spelmiljö. Att 

dela upp online och offline i avgränsade områden är problematiskt, vilket Eklund (2015) 

påpekar i sin artikel där hon intervjuat e-spelare. Hennes studie visar bland annat att 

interaktionen online påverkas av faktorer offline, exempelvis tid på dygnet, intressen och 

värderingar. Att dela upp online och offline blir i princip omöjligt eftersom de hänger ihop, 

och sociala strukturer återfinns över gränser för vad som kan anses vara online och offline 

(Eklund, 2015). Sociala interaktioner pågår oavbrutet i rum både online och offline, vilket 

luckrar upp gränserna däremellan (Björk, 2017) och sociala medier kan ses som en 

förlängning av ungdomars liv offline (Denner & Martinez, 2010). I en studie av bloggare 

och/eller användare av Second Life5 uttrycker deltagarna att de vill återskapa sin identitet i 

den digitala miljön, genom att dela med sig av personliga detaljer och spegla sig själva när de 

skriver (Bullingham & Vasconcelos, 2013). 

2.1.1 Självpresentation online och normskapande 

Sociala medier som plattform erbjuder en plats där människor via sina självpresentationer och 

interaktioner skapar och återskapar sociala normer (Bullingham & Vasconcelos, 2013; Pinch, 

2010). Studier av ungdomar (främst tjejer och deras kroppsuppfattning) har bland annat visat 

att interaktionen i sociala medier formar skönhetsideal, exempelvis via informationssökande 

och delning av mediabilder av skönhet (boyd, 2014), via självpresentationer och påverkan 

                                                           
4 Fler vänner ger högre social status enligt studiedeltagarna. 
5 Second life är ett datorprogram i en virtuell 3D-miljö där användarna styr en karaktär (avatar) och kan interagera med andra 
användare (Second life, 2018). 
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från jämlikar6 [peers] (Meier & Gray, 2014) samt genom jämförelse med jämlikar och 

medierade personligheter (Chua & Chang, 2016; Ferguson, Muñoz, Garza & Galindo, 2014). 

I en intervjustudie om unga européers identitetsskapande och interaktion med jämlikar online 

visar resultatet bland annat att det finns spänningar mellan olika normativa diskurser och 

tydliga genusskillnader som följer samhälleliga genuskoder för självpresentation 

(Mascheroni, Vincent & Jimenez, 2015). Exempelvis är självporträtt (selfies) någonting både 

tjejer och killar tycker är centralt i självpresentationen, trots att det generellt ses som 

feminint. Selfies följer däremot genusnormer, där killar visar upp en maskulin bild av vad 

som anses attraktivt medan tjejer följer en feminin och sexualiserad mall. När tjejer försöker 

följa skönhetsnormer får de dock respons av killar som antyder att deras vågade bilder ’bara’ 

är ett försök att bli populära eller efterlikna en ’särskild sorts tjej’. Tjejer måste alltså förhålla 

sig till både sexualiserade skönhetsnormer och vara en ’duktig flicka’, två motstridiga 

positioner (Mascheroni, Vincent & Jimenez, 2015). 

Forskning visar också att självpresentationer online tenderar att jämföras med andra i relation 

till samhälleliga normer. Individer förskönar sin självpresentation online men måste hålla sig 

nära sin självpresentation offline för att tas på allvar (Chua & Chang, 2016). 

Självpresentationer i sociala medier är ofta idealiserade och visar upp en mer positiv bild än 

helheten (Ellison, Heino & Gibbs, 2006), då informationen som finns tillgänglig är begränsad 

(Nesi & Prinstein, 2016). Ungdomars självpresentation i sociala medier speglar enligt boyd 

(2014) vad ungdomarna anser är deras bästa sidor, samtidigt som den åberopar 

grupptillhörighet genom att leva upp till jämlikas standard. Exempelvis handlar det om att 

ungdomar vill skapa bilder som liknar de som deras jämlikar lägger ut. Det är viktigt för 

ungdomar att bli accepterade av sina jämlikar, vilket gör att ungdomar använder sin 

vänskapskrets som en referensgrupp att jämföra sig med för att följa sociala normer och 

undvika social uteslutning (Krayer, Ingledew & Iphofen, 2008). I en intervjustudie med 

kvinnliga gymnasiestudenter i Singapore visar resultatet att jämlikar har flera roller, bland 

annat som föreställd publik, granskare och personer att jämföra sig med (Chua & Chang, 

2016). För en lyckad självpresentation använder studenterna den föreställda publiken för att 

modifiera sin självpresentation efter den respons de tror de ska få, medan granskarna ger den 

faktiska responsen. Genom att jämföra sin popularitet med andra i sociala medier kan 

studenterna utvärdera sin självpresentation i relation till skönhetsnormer, vilket innebär att 

                                                           
6 En jämlike kan ses som någon som anses vara jämbördig. I fallet med ungdomar kan det handla om exempelvis vänner och 
bekanta. 
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jämlikar bidrar till att forma bilden av skönhet (Chua & Chang, 2016). Genom 

självrepresentation och interaktion med jämlikar förhandlar ungdomar fram vad som ses som 

socialt accepterat (Mascheroni, Vincent & Jimenez, 2015). Användningsvanor hänger också 

ihop med jämförelse (Charoensukmongkol, 2018). I en enkätstudie med collegestudenter 

visar resultatet att högt socialt medieanvändande har ett samband med mer jämförelse, men 

det går inte att säga om människor som jämför sig oftare använder sociala medier, eller om 

hög användning leder till mer jämförelse (Lee, 2014). 

Vidare kan jämförelse i sociala medier ge intryck av att andra lever ett bättre liv (Chou & 

Edge, 2012) och försämra individers självuppfattning (de Vries & Kühne, 2012). Jämlikars 

Facebookprofiler, som uppfattas som attraktivare och mer framgångsrika, kan påverka synen 

på utseende och karriär negativt (Haferkamp & Krämer, 2011). Chou och Edges (2012) 

enkätstudie med universitetsstudenter i USA visar att vidden av Facebookanvändande också 

påverkar bilden av andras liv. De som använt Facebook en längre tid, och har fler 

Facebookvänner de inte känner särskilt väl, är mer övertygade om att andra lever ett bättre liv 

och anser i mindre skala att livet är rättvist. Resultatet från denna studie går emot det 

antagande som lätt kan göras att vana Facebookanvändare borde veta att det som postas bara 

är en begränsad del av livet (och ofta bara positiva saker) (Chou & Edge, 2012). 

2.2 Influencers 

I denna uppsats är definitionen av influencers bred, där kriterierna är att det ska vara personer 

som är aktiva i sociala medier och kan nå ut till många följare med sitt innehåll. Personer som 

faller in under denna definition kan i litteraturen benämnas som bland annat mikrokändisar 

(Marwick & boyd, 2011), YouTube-kändisar (Lee & Watkins, 2016), YouTubers (Jerslev, 

2016), YouTube-stjärnor (Johnston, 2017), skönhetgurus på YouTube (Choi & Behm-

Morawitz, 2017) och a-list bloggare (Trammell & Keshelashvili, 2005). Många gånger rör sig 

influencers över olika plattformar och använder dessa i olika syften (Berryman & Kavka, 

2017). Twitter kan exempelvis vara en enklare plattform att kommunicera med följare på, 

medan Snapchat passar bra till att kort dokumentera dagliga händelser. 

Innehållet som influencers på YouTube skapar representerar enbart 5% av YouTubes videor 

men har ofta flera tusen visningar per dag (Wesch, 2009). Influencers på YouTube har ett 

annorlunda kändisskap än exempelvis tv-kändisar eller skådespelare, då influencers 

kändisskap utmynnar från en blandning av deras personliga och offentliga liv samt att de 

uppfattas som äkta - som ’vem som helst’ (Jerslev, 2016). Kändisskap på YouTube målas 
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ofta upp som en entreprenörsdröm alla kan uppnå om en lägger ner nog med tid och 

engagemang, någonting influencers själva ofta påpekar i sina videor (Ferchaud, Grzeslo, 

Orme & LaGroue, 2018). Choi och Behm-Morawitz (2017) beskriver att kvinnliga 

skönhetsgurus på Youtube har en viktig samhällspåverkan och benämner skönhetsgurus som 

nya kvinnliga ledare, vilka lyfter intresset för teknologi och estetik bland tjejer och därav 

minskar dominansen av män inom teknikens värld. Ferchaud, Grzeslo, Orme och LaGroue 

(2018) diskuterar också genusmönster på YouTube, där manliga personer är framgångsrika 

inom kategorin spel medan kvinnliga personer dominerar kategorierna vloggar och skönhet. 

En förklaring kan vara att kvinnor i videor förknippas med realistiska element, vilka sällan 

förekommer i spelvideor (Ferchaud, Grzeslo, Orme & LaGroue, 2018). Någonting som 

förstärker vissa genusnormer är när influencers material går i linje med typiska uppfattningar 

om feminin och maskulin kunskap. Zoella, en av Storbritanniens största influencers med 11 

miljoner följare på YouTube har exempelvis lagt ut en video där Zoellas bror sminkar henne 

och tydligt visar upp sin okunskap om sminket han ska använda (Berryman & Kavka, 2017). 

Detta förstärker normer kring att maskulinitet och kunskap kring kosmetika inte hör ihop, och 

Zoellas bror blir en representation för unga killar att jämföra sig med, medan Zoella med sina 

sminkkunskaper får representera unga tjejer och femininitet (Berryman & Kavka, 2017). 

2.2.1 Trovärdiga marknadsföringskonsulter 

I företagsvärlden är influencers viktiga marknadsföringsverktyg, då de kan framföra budskap 

om produkter och tjänster som når ut till konsumenter på ett annat sätt än företag kan göra 

(Safko, 2012). Influencers anses vara trovärdiga (Trammell & Keshelashvili, 2005), vilket 

gör att deras ord och rekommendationer väger tyngre än om de kommer direkt från företag 

(Safko, 2012). Influencern Zoella som tidigare nämndes tillhör kategorin skönhet och livsstil 

och hennes intresse för skönhet verkar naturligt då hon varvar sina vloggar med 

innehållsvideor där hon exempelvis visar hur en kan sminka sig, vilket i sin tur gör det 

autentiskt för henne att marknadsföra skönhetsprodukter (Berryman & Kavka, 2017). Den 

influencer som tillhör ens egen genuskategori ses ofta som mer tillförlitlig, oberoende av 

vilken produkt som marknadsförs (Boyd & Shank, 2004). Influencers på YouTube beskrivs 

som kulturella ikoner, vilket gör att de bara behöver associeras med eller använda produkter 

för att det ska ha en marknadsföringseffekt (Pham, 2015). Lee och Watkins (2016) har 

genomfört en experimentell studie på konsumenter där resultatet visar att konsumenter som 

ser videor på influencers som omtalar lyxmärken tenderar att ha en mer positiv inställning till 

att konsumera lyxmärken. De anser att parasocial interaktion – enligt författarna det som 



  

9 

 

bygger en relation mellan en medierad personlighet och medieanvändare – spelar in i 

konsumenternas attityder, där en starkare parasocial interaktion ökar influencers inflytande på 

konsumenternas köpinställning (Lee & Watkins, 2016). Ferchaud, Grzeslo, Orme och 

LaGroue (2018) påpekar att en parasocial relation bygger på flera faktorer, bland annat 

känslan av autenticitet, vilken i sin tur skapas av att personer delar med sig av sig själva. 

Bland de mest populära kanalerna på YouTube är det i videodagböcker (vloggar) som 

personer delar med sig mest (Ferchaud, Grzeslo, Orme & LaGroue, 2018). 

Precis som ungdomar postar även influencers selfies. Abidin (2016) menar att det är en 

värdefull kunskap för influencers att ta bra selfies, då selfies är ett verktyg för att sälja in sig 

hos företag och följare. Vidare beskriver Abidin (2016) att influencers selfies många gånger 

ses som obetydliga och enbart för nöjes skull, vilket influencers drar nytta av. Influencers får 

ett friare handlingsutrymme då de ’inte tas på allvar’ och kan agera utan att samhället lägger 

sig i. Studien visar också att selfies bygger tillit och ger en äkthetskänsla gentemot publiken 

(Abidin, 2016). Selfies är också en del av influencers självpresentation. I en innehållsanalys 

av influencers som bloggar har Trammell och Keshelashvili (2005) kommit fram till att 

influencers använder sig av intrycksstyrning när de delar med sig av sig själva och bloggar 

om sin vardag. De skapar en känsla av intimitet och intrycket att publiken får följa med 

bakom kulisserna. Influencers strävar också efter att upplevas som enkla att tycka om och är 

noga med att inte uppfattas som skrytsamma eller alltför kritiska, samtidigt som de vill verka 

kompetenta och värdesätta följarnas åsikter. Vidare finns det genusskillnader, där kvinnliga 

influencers ofta driver dagboksliknande bloggar om sitt vardagliga liv, medan manliga 

influencers oftare driver filterbloggar7. I studien förklaras genusskillnader som en spegling av 

genusnormer i samhället, där kvinnor i större grad tenderar att dela med sig av personliga 

saker och söker kommunikation i en digital miljö medan män mer sällan delar med sig och 

istället söker information online (Trammell & Keshelashvili, 2005). 

2.3 Följare och influencers 

Följare och influencers är beroende av varandra, då den ena inte existerar utan den andra. På 

Youtube är influencers kändisskap beroende av att tittare gillar, kommenterar, prenumererar 

på deras kanaler och delar deras videor (Berriman & Thompson, 2015), vilket influencers har 

som rutin att be tittarna göra (Berryman & Kavka, 2017). De pratar ofta direkt in i kameran 

till sina följare och ber dem svara på frågor i en responsvideo eller i kommentarsfältet 

                                                           
7 En filterblogg handlar om ett speciellt ämne, exempelvis matlagning, hantverk eller träning. 
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(Johnston, 2017). Att prata direkt med tittarna kallas för att bryta den fjärde väggen, vilket i 

en studie av Auter och Palmgreen (2000) visar sig ge publiken en känsla av att de har 

interagerat med personen på skärmen. Även Twitter kan ge en följare en känsla av interaktion 

och direktkontakt, vilket Marwick och boyd (2011) visar i sin studie av Twitteranvändare 

med högt följarantal (kändisar och influencers). Twitter gör det enkelt för följare att tagga en 

kändis/influencer och skriva till dem med känslan av att de blir hörda, och influencers kan 

välja att svara direkt till vissa följare eller dela vad de skrivit (Marwick & boyd, 2011). Det 

finns vissa genusskillnader i hur ungdomar ser på sin relation med kändisar (Gleason, Theran 

& Newberg, 2017). Killar har atleter som favoritkändisar och ser dem som en auktoritär figur 

medan tjejer föredrar skådespelerskor och ser kändisar som mer likvärdiga och en kompis. 

Formatet där influencers och följare möts är präglat av personliga skärmar (smartphones, 

surfplattor etc.), vilket förstärker känslan av närhet och intimitet, och ligger till grund för 

relationer som skapas mellan influencers och följare (Kavka, 2008). Innehållet influencers 

postar formar också relationen, där videodagböcker bidrar till en känsla av att följaren får 

följa med i influencers vardagliga liv där det privata blir offentligt (Strangelove, 2010). 

Berryman och Kavka (2017) menar att det sker en kommersialisering av intimitet mellan 

influencers och följare som skapar framgång. Denna intimitet gör att många följare ser 

influencers som ett syskon eller kompis.  

2.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen tar först upp hur ungdomar använder sociala medier, där 

användande är högt och vidmakthållande av relationer det centrala. Litteraturen visar även att 

en uppdelning mellan online/offline är omöjlig att göra och bör istället ses som förlängningar 

av varandra. Ungdomar jämför sin självpresentation och identitet med jämlikar online och 

tillsammans skapar de skönhetsnormer. De flesta studier på detta ämne handlar dock om 

tjejer och deras kroppsuppfattning, vilket gör att det kan finnas andra mönster bland 

ungdomar i stort. Genusmönster är överlag den maktstruktur som tas upp i litteraturen, vilket 

kan osynliggöra andra maktstrukturer (etnicitet, ålder, funktion etc.). Den tidigare 

forskningen fokuserar också mest på Facebook, men Twitter, YouTube och bloggare har 

också studerats. I en digital miljö har varje digital plats olika förutsättningar och påverkan på 

interaktion, vilket gör att resultaten i den tidigare forskningen kan tolkas som specifika till de 

plattformar de använt sig av. 



  

11 

 

Den aktuella studien kan bidra till kunskap kring ungdomars sociala medieanvändande i 

relation till influencers. Bland annat genom att ta reda på om influencers ses som jämlikar 

och är några ungdomar jämför sig med, vilket i sådana fall kan påverka hur de ser på sig 

själva och samhälleliga normer. Litteraturen visar att det finns många begrepp för att beskriva 

en influencer och influencers beskrivs även som viktiga i marknadsföringssyfte, då de 

uppfattas som trovärdiga och äkta. Influencers och följares relation kan ses som intim, bland 

annat till följd av att följare tar del av influencers material via personliga skärmar. Syftet med 

den aktuella studien är att studera ungdomar och influencers ur ungdomars perspektiv, vilket 

tidigare studier gjort men då fokuserat mer på konsumtionsmönster eller vilka typer av 

kändisar de föredrar. Denna uppsats kan bidra med kunskap till hur ungdomar i Sverige ser 

på influencers på ett bredare plan i relation till sina liv och vad influencers gör som skapar 

bilden ungdomar har.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket inleds med en beskrivning av Goffmans dramaturgiska teori, där 

intrycksstyrning i form av inramning och personlig fasad är i fokus tillsammans med 

publikens roll och idealiserade intryck. Vidare beskrivs hur gemenskap kan ta form i en 

digital miljö genom online communities och vilken betydelse social tillhörighet har för 

människor beskrivet med hjälp av Festingers begrepp referensgrupp. Slutligen beskrivs en 

teori om förebilder (the motivational theory of role modeling) innan det teoretiska avsnittet 

sammanfattas i relation till studiens syfte. 

3.1 Självpresentation och intryck i en fysisk och digital miljö 

Inom det dramaturgiska perspektivet antas människor spela en roll, även om det handlar om 

att iscensätta någonting som anses naturligt, vilket uttrycket ’agera normalt’ skildrar 

(Shulman, 2016). I mänsklig interaktion menar Goffman (1998 [1959]) att individer uttrycker 

sig genom sitt rollframträdande och har ett intresse i att styra andras intryck. Goffmans 

teorier bygger på interaktion som sker när människor är fysiskt närvarande och kritiker har 

ifrågasatt om hans teorier verkligen är användbara i dagens samhälle (Bullingham & 

Vasconcelos, 2013). Samtidigt har Goffmans teorier använts flitigt vid studier av internet och 

nya media (Pinch, 2010). Schulman (2016) bygger vidare på Goffmans idéer och diskuterar 

hur de kan användas i 2000-talets kontext. Författaren tar bland annat upp att intryckstyrning 

kan ske på internet utan fysisk närvaro (Shulman, 2016). Tekniska hjälpmedel gör det möjligt 

att kommunicera simultant trots frånvaron av geografisk närhet. Vad dessa tekniska 

hjälpmedel också bidrar med är en möjlighet att förändra presentationen av självet, genom att 

exempelvis försköna bilder och annan media med hjälp av olika typer av redigeringsprogram. 

Teknologi påverkar hur interaktion medieras men Pinch (2010) menar att detta inte är unikt 

för en digital miljö utan även sker i en fysisk miljö. Han tar upp ett exempel med ett barn som 

åker karusell samtidigt som hen har en interaktion med sin förälder som tittar på. Karusellen 

förflyttar barnet och medierar interaktionen och framträdandet. Materiella ting påverkar alla 

interaktioner, inte enbart de som sker online och därför kan Goffmans teorier användas i en 

digital miljö (Pinch, 2010). I den aktuella studien anses Goffmans (1998 [1959]) teorier 

användbara för att skildra hur ungdomar uppfattar influencers och agerar som publik, samt 

hur influencers påverkar sitt framträdande. 

Människors framträdande omfattar bland annat det Goffman kallar fasaden. Fasaden består av 

två delar; inramning och personlig fasad (Goffman, 1998 [1959]). Inramningen kan liknas vid 
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rekvisita i en interaktion och innefattar allt som finns tillgängligt i situationen för att hjälpa 

framträdandet och göra det trovärdigt. En individ som spelar rollen som pilot får exempelvis 

hjälp av miljön i cockpit som bidrar till en känsla av äkthet. En digital miljö är fylld med 

visuella intryck som kan agera identitetsmarkörer (Bullingham & Vasconcelos, 2013) och 

försköna inramningen av någonting som i sin helhet skulle uppfattas som negativt (Favero, 

2007). Ett exempel på hur intryck kan förskönas är då mäklare väljer att fota utsikten från 

balkongen i en specifik vinkel för att inte visa parkeringshuset som ligger ett stenkast bort. 

Den andra delen av fasaden är den personliga fasaden som förknippas med aktören i sig, 

bland annat fysiska markörer (Goffman, 1998 [1959]). För att återgå till exemplet med 

piloten kan det handla om att bära pilotuniform. Statussymboler är en viktig del av fasaden 

och gör ett framträdande trovärdigt genom att de visas upp när det finns publik närvarande 

(Goffman, 1998 [1959]). I en digital miljö är det enklare att fejka statussymboler, vilket leder 

till att människor är noga med vilka statussymboler de väljer att tro på (Shulman, 2016). 

Vissa symboler är enklare att fejka än andra, till exempel ett t-shirttryck med namnet på en 

flygutbildning, jämfört med att visa upp ett par vingar i förädlad metall som piloter erhåller 

när de blivit certifierade av ett flygbolag. 

För att en aktör ska lyckas med sitt framträdande behöver alla deltagare i interaktionen hjälpa 

till (Goffman, 1998 [1959]). Publiken har en viktig roll för att den agerandes intrycksstyrning 

ska fungera, då det är de som legitimerar framträdandet genom att välja att se det som äkta. 

Publiken hjälper även den agerande genom olika försvarsåtgärder, till exempel genom att låta 

den agerande ’vara ifred’ i regioner som inte tillhör framträdandet eller genom att välja att 

blunda för snedsteg som den agerande gör (Goffman, 1998 [1959]). I en digital miljö är den 

agerande och publiken åtskilda rent fysiskt, vilket gör det enkelt för den agerande att dölja 

saker för att göra framträdandet trovärdigt (Bullingham & Vasconcelos, 2013). Publikens roll 

är intressant i relation till den aktuella studiens syfte, eftersom influencers följarskara är en 

stor publik och det är svårt att slå fast var gränserna mellan influencers regioner går. 

3.1.1 Idealiserade intryck 

Framträdanden blir socialiserade genom att de anpassas utifrån samhället de presenteras inom 

(Goffman, 1998 [1959]). Socialiseringen av framträdanden sker genom att framträdandet 

modifieras till den kunskap och de förväntningar som finns i samhällskontexten. En social 

fasad tenderar att bli institutionaliserad och agerar som en kollektiv representation av en 

social roll, vilket gör att den kan antas av många olika människor (Goffman, 1998 [1959]). 

Enligt Goffman blir den som antar en social roll bunden till att både bära upp den sociala 
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fasad som finns kopplad till rollen och utföra rollspecifika handlingar. Individen som axlar 

rollen som pilot kommer att styra sina intryck för att göra framträdandet likt det som tillhör 

den sociala rollen som pilot.  

Att framträdanden och roller socialiseras och institutionaliseras tenderar att göra de intryck 

som styrs idealiserade eftersom det finns en förväntning på harmoni mellan inramningen och 

fasadens delar. Det skapas en idealtyp som förknippas med hur framträdandet för en roll bör 

se ut utifrån samhällets normer och värderingar (Goffman, 1998 [1959]). Anledningarna till 

att måla upp en idealiserad bild av sig själv beskrivs som många och omnämns bland annat av 

Cooley (1992 [1902]) redan i början av 1900-talet. Han menar att människor vill framställa 

sig som bättre än vad de är i en strävan efter att förbättra sig själv. Goffman (1998 [1959]) 

utvecklar Cooleys tankar och menar att människor inkluderar samhällets normer och 

värderingar i sitt framträdande och därav skapar en mer idealiserad bild av sig själv. För att 

lyckas med att uttrycka en idealbild behöver individen vara noga med vad som visas upp, där 

enbart beteende som stärker bilden finns med och inte beteende som motsäger den. Det är 

ofta bara slutprodukten som visas upp och därmed döljs allt jobb som ligger bakom, vilket 

ytterligare förstärker idealbilden (Goffman, 1998 [1959]). 

3.2 Gemenskap i en digital miljö 

I en digital miljö behöver publiken inte vara vare sig tid- eller platsbunden, då internet som 

plattform erbjuder tillgång till material som inte är beroende av tid eller rum. Det som istället 

sammanväver publiken är gemensamma intressen som gör att människor samlas kring en 

digital plats (Shulman, 2016). Ett community kan skapas på en digital plats och bidra till en 

känsla av samhörighet. Samhörighet är viktigt för människor, och kommunikation kan enligt 

socialpsykologen Festinger (1950) ses som ett måste för att ingå i en social grupp. Inom 

grupper finns en strävan efter enhetlighet, vilket i sin tur ofta leder till konformitet inom 

gruppen. Festinger (1950) menar att verkligheten påverkar människors attityder och 

värderingar vilka i sin tur behöver befästas i den sociala verkligheten, vilket i sociologiska 

termer kan liknas vid en institutionell syn på strukturer som påverkar mänskligt handlande 

(Hercheui, 2011). En institution kan förstås som ett socialt system med specifika 

handlingsmönster som tenderar att reproduceras av sociala aktörer inom institutionen. 

Communities och sociala grupper baseras alltså på bredare sociala strukturer och kontexter. 
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3.2.1 En egen referensgrupp 

Festinger (1950) menar vidare att inte alla människor behöver hålla med om en individs 

uppfattningar för att befästa värderingarna i den sociala verkligheten, utan de grupper som en 

individ anser sig tillhöra får en större tonvikt. En individ har alltså en till synes självvald 

referensgrupp där individens verklighetsuppfattning testas. Shulman (2016) utgår från ett 

liknande tankesätt när han menar att människor behöver andra människors bekräftelse av sin 

identitet för att kunna bära upp de attribut som ingår i denna och förväntas utifrån samhällens 

normer. Huruvida referensgruppen är självvald eller inte handlar om synen på en fri vilja. 

Loyal och Barnes (2001) menar att val kan ses som självvalda genom aktörskap eller 

påtvingade via strukturer, men att det i princip är omöjligt att fastställa hur ett val gjort även 

om det finns många olika sociologiska teoriinriktningar som betonar olika faktorer.  

Ju mer tilltalande en grupp är, desto större sannolikhet är det att gruppen blir en 

referensgrupp att jämföra sig med (Festinger, 1954). En person kan även bestämma sig för att 

utesluta människor ur sin referensgrupp om deras uppfattningar börjar bli för olika de åsikter 

som personen själv har. Åtskillnad i färdigheter brukar däremot inte leda till uteslutande, då 

dessa inte anses vara korrekta eller inkorrekta på samma sätt som åsikter utan enbart skattas 

på en skala av hur ’bra’ de är (Festinger, 1954).  

3.2.2 Förebilder 

Begreppet förebild [role model] användes först av Robert Merton (1957) och beskrevs som 

en individ som väl utförde beteenden associerade till en specifik roll; exempelvis en lärare 

som utförde sina uppgifter som lärare utmärkt. Begreppet har sedan Mertons tid definierats på 

många olika och stundtals helt motsatta sätt. Morgenroth, Ryan och Peters (2015) erbjuder en 

utvecklad teori (the motivational theory of role modeling) och definition av begreppet, där 

förebilder anses ha tre centrala funktioner; att vara en förebild i sitt handlande, att 

representera vad som är möjligt och att vara en inspirationskälla. Den första, att agera som en 

förebild, handlar om beteendeaspekter där en förebild visar hur någonting ska göras. Den 

andra handlar om att visa vilka mål som kan uppnås och hur, medan den sista funktionen är 

mer värdegrundad och handlar om hur förebilder formar vad människor ser som åtråvärt. 

Förebilder följs av rollaspiranter [role aspirants], vilka även skapar förebilderna (Morgenroth, 

Ryan & Peters, 2015). En förebild kan inte existera utan sina aspiranter, på samma sätt som 

en politisk ledare inte kan existera utan sina väljare. Ett annat sätt att beskriva rollaspiranter 

är fans. Dessa kan ses som en typ av den intressestyrda publik som tidigare presenterats. Hur 

fans uttrycker sig är beroende av kontext och vilken fankultur som råder (Shulman, 2016). 
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Vissa fankulturer är starkare – fansen följer förebilderna slaviskt och har skapat ett 

community sinsemellan – medan andra är svagare, där det knappt märks att fansen finns. Vad 

fans har gemensamt med publiken är att de hjälper förebildens framträdande att verka äkta. 

De olika funktioner förebilder har förutsätter olika mekanismer som får rollaspiranter att följa 

förebilder. För att vara en förebild genom sitt beteende behöver en person vara skicklig och 

ha uppnått eller vara på väg mot ett mål som rollaspiranten redan har anammat (Morgenroth, 

Ryan & Peters, 2015). Vilka mål som anses värda att sträva efter kan kopplas till samhällets 

sociala ordning och normer. Om en förebild istället fungerar som en representation av vilka 

mål som går att uppnå och hur, kan det handla både om mål en rollaspirant har och nya mål 

som rollaspiranten får upp ögonen för. Det som ligger till grund för motivationen att anamma 

mål är bland annat hur uppnåbara målen verkar, vilket påverkas av bland annat förebildens 

subjektivt upplevda likhet med rollaspiranten. En förebild kan underlätta för människor att 

spräcka hål på stereotypa uppfattningar och kliva över hinder som tidigare känts omöjliga. 

Funktionen som inspirationskälla bygger på att rollaspiranter identifierar sig med, 

internaliserar och beundrar förebilder. Bland annat blir en förebilds etik och moral i denna 

process viktiga. Alla dessa funktioner hänger ihop och både förstärker och försvagar varandra 

(Morgenroth, Ryan & Peters, 2015). 

För att någon ska ses som en förebild föreligger det ofta att andra känner igen sig i personen 

på ett subjektivt plan, vilket innebär att många olika personer kan se en och samma person 

som en förebild (Morgenroth, Ryan & Peters, 2015). Både fysiska attribut och social 

grupptillhörighet bidrar till känslan av samhörighet. Om en individ är väldigt framgångsrik 

kan andra tycka att det hen gör är ouppnåeligt och därav ses inte personen som en förebild. 

Samma sak gäller människor som inte är framgångsrika. Det verkar alltså finnas ett spann av 

framgång som gör individer attraktiva som förebilder. Att framgången ses som en produkt av 

individernas egna förmågor och att hen förtjänar framgången är också viktigt (Morgenroth, 

Ryan & Peters, 2015). 

3.3 Sammanfattning 

Det teoretiska avsnittet inleddes med en beskrivning av Goffmans dramaturgiska perspektiv 

på självpresentation där intrycksstyrning (inramning och personlig fasad) beskrevs i 

kontexten av en digital miljö. Publikens roll och hur intryck idealiseras togs också upp. 

Intrycksstyrning används i analysen för att beskriva hur influencers presenterar sig själva och 

hur det kan relatera till ungdomars uppfattning av dem på en mer övergripande nivå, medan 
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hur intryck blir idealiserade används mer konkret och visar hur intryck relaterar till 

normskapande. Människors vilja att ingå i en social gemenskap, vilket i en digital miljö 

exemplifieras genom communities, är behjälplig i analysen för att förstå ungdomars 

anledningar till att följa influencers och vad de får ut av att följa dem. En viktig del för att 

känna gemenskap och befästa subjektiva åsikter är genom en referensgrupp, vilket i analysen 

används för att beskriva ungdomars relation till influencers och vilken roll influencers har för 

dem. Några av de som ingår i referensgruppen kan vara förebilder, vilket gör att teorin om 

förebilder och förebilders olika funktioner slutligen används för att beskriva hur influencers 

uppfattas och vilka funktioner de har för ungdomar.  
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4. Metod 

Metodavsnittet inleds med att beskriva studiens forskningsansats där kvalitativa intervjuer via 

direktmeddelanden och en kvalitativ bildanalys beskrivs i relation till studier i en digital miljö 

med barn. Därefter lyfts uppsatsens etiska överväganden följt av en skildring av avgränsning, 

urval och materialinsamling. Slutligen redogör de nästkommande avsnitten för studiens 

förberedelser och tillvägagångssätt, samt vilken analysmetod som använts. 

4.1 Forskningsansats 

Val av ansats och metod bör vara noga utformade för studiens syfte. Det möjliggör för 

forskaren att kontrollera studien i olika skeden och utvärdera valen som görs på ett kritiskt 

sätt, vilket stärker studiens validitet (Kvale och Brinkmann, 2014). Syftet i den aktuella 

studien var att undersöka ungdomars erfarenheter av influencers i sociala medier, samt hur 

det innehåll som skapas av influencers relaterar till ungdomarnas erfarenheter. Den djupa och 

breda förståelse kring ämnet som eftersöktes gjorde att en kvalitativ ansats lämpade sig bäst, 

då intresset låg i att studera influencers utifrån ungdomars berättelser (jfr., Kvale och 

Brinkmann, 2014). De kvalitativa metoder som ansågs mest användbara för att uppnå syftet 

var intervjuer och bildanalys. Intervjuer hjälper forskaren att skapa kunskap tillsammans med 

intervjudeltagarna och ger en god förståelse för deltagarnas tankar och upplevelser (Trost, 

2010; Clark, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ bildanalys kunde komplettera 

ungdomarnas berättelser och ge inblick i hur influencers poster var utformade och hur 

influencers talade om och till sina följare (ungdomarna). Tillsammans kunde det ge en mer 

nyanserad bild av relationen mellan ungdomar och influencers. Att kombinera metoder 

möjliggör att studera fenomen från flera perspektiv, vilket kan bredda kunskapen och visa på 

fler nyanser (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Det finns även nackdelar 

med att använda kombinerade metoder, bland annat kan det vara svårt att avgöra hur väl det 

går att sammanföra de olika metodernas resultat. I den aktuella studien var de kombinerade 

metoderna hjälpsamma för att skapa en förståelse för hur ungdomar och influencers relation 

skapas genom att titta på de typer av material som ungdomarna möter i sociala medier. 

4.1.1 Enskilda intervjuer via direktmeddelande 

Intervjumetoden som valdes var enskilda semistrukturerade intervjuer med låg 

standardisering. Det är en metod som utgår från olika teman där frågorna inte ställs i en 

bestämd ordning utan anpassas efter intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014; Lantz, 

2013). En hårt strukturerad intervju kan begränsa deltagarna och ge ett snävt innehåll 
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eftersom deras svar styrs av redan förutbestämda frågor, medan en semistrukturerad 

intervjumetod istället kan underlätta för intervjudeltagarna att uttrycka sig fritt (Dalén, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Ett fritt berättande och en känsla av deltagande eftersträvades i 

intervjuerna för att få utförliga svar. Enskilda intervjuer har vissa nackdelar, bland annat en 

svårighet att reparera misstag forskaren gör (Clark, 2011), exempelvis om forskaren skapar 

missförstånd eller uttrycker sig klumpigt. Detta försökte undvikas genom att formulera 

neutrala och tydliga frågor (se intervjuguide i bilaga 6), samt förtydliga vid behov. 

Intervjuerna i den aktuella studien genomfördes via direktmeddelanden.  

Kommunikation via appar för direktmeddelanden, exempelvis Skype8, Discord9 eller 

Facebook Messenger är en del av ungdomars vardag och kan användas vid intervjuer (Fontes 

& O’Mahony, 2008). Intervjuer via direktmeddelanden är dynamiska och engagerar 

intervjudeltagaren i en högre grad än exempelvis intervjuer via e-post. Då ungdomar 

kommunicerar aktivt online och studiens ämne handlade om ett fenomen i en digital miljö var 

det intressant att testa intervjuer i denna miljö. Det finns för- och nackdelar med att intervjua 

via direktmeddelanden. Fördelar är att det möjliggjort intervjuer över stora geografiska 

områden (Fontes & O’Mahony, 2008), underlättar möjligheten att intervjua individer med 

funktionsvariationer, exempelvis döva (Stieger & Göritz, 2006), och bristen på visuella och 

auditiva intryck skapar ett avstånd mellan intervjudeltagare och intervjuare. Detta kan 

underlätta om något tema i intervjun uppfattas som känsligt, eller om intervjupersonen inte är 

bekväm med att uttrycka sina åsikter vid ett möte face-to-face (James & Busher, 2016). 

Intervjudeltagaren kan känna sig tryggare, vilket i sin tur kan leda till ärliga och utförliga svar 

(Fontes och O’Mahony, 2008). I den aktuella studien lämnade intervjudeltagarna utförliga 

svar där även personliga detaljer ingick kring sådant som kunde tänkas vara känsligt. 

Vidare fördelar är att deltagande i intervjuer via direktmeddelande kräver mindre 

ansträngning än traditionella intervjuer, därav kan rekryteringen av deltagare underlättas 

(Fontes & O’Mahony, 2008; Stieger & Göritz, 2006). Genom att göra processen enkel för 

deltagarna i den aktuella studien ökade förutsättningarna för att nå ut till ungdomar med olika 

bakgrund. Jag ämnade nå ut till så många ungdomar som möjligt, vilket gjorde intervjuer via 

direktmeddelande till ett passande alternativ för att exkludera färre individer. 

                                                           
8 Skype är en gratis app för telefoner och datorer som fungerar både som IP-telefoni och chattprogram. Användaren kan ringa 
både röst- och videosamtal till andra användare på Skype (Skype, 2018). 
9 Discord är en app till både telefon och dator där användaren kan chatta vida både text och röst. Appen är skapad i första hand 
för användare som spelar online-datorspel (Discord, 2018). 
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Under intervjun finns det även fördelar, eftersom forskaren även helt och hållet kan fokusera 

på intervjudeltagaren och innehållet, istället för att fokusera på anteckningar eller teknisk 

utrustning för att underlaget ska sparas (Fontes & O’Mahony, 2008). Tekniska hjälpmedel för 

att spela in en intervju kan påverka interaktionen och göra studiedeltagarna obekväma (Kvale 

& Brinkmann, 2014), vilket undveks då intervjuerna genomfördes via direktmeddelande. Att 

intervjua via direktmeddelande kan dock ha andra konsekvenser för interaktionen då den 

saknar alla dimensioner som interaktion face-to-face har. En ytterligare fördel under intervjun 

är att det finns tid att fundera över kommande frågor medan intervjudeltagaren skriver sitt 

svar, eftersom det i konversationer över direktmeddelanden inte förväntas svar direkt utan är 

acceptabelt att fundera en stund (Fontes & O’Mahony, 2008). En nackdel är att 

intervjudeltagaren kan reflektera och ändra sina svar ett flertal gånger innan de skickas. 

Därav kan risken finnas att svaret anpassas efter vad intervjudeltagaren tror att forskaren vill 

höra. I den aktuella studien varierade det hur lång tid intervjudeltagarna tog på sig att svara, 

där det kunde tolkas att de lade ner olika mycket tid på att formulera sig. Några 

intervjudeltagare skrev fort och det kunde finnas stavfel, medan andra tog sin tid och inte 

hade några grammatiska avvikelser.  

En annan tänkbar nackdel är att det är svårt att fastställa intervjudeltagarens identitet, då inget 

möte sker face-to-face. Stieger och Göritz (2006) har problematiserat detta och kommit fram 

till att risken för att få falska data från någon som låtsas att de är någon annan är liten. En av 

anledningarna är att det anses för ansträngande för någon att gå igenom en urval- och 

intervjuprocess med intentionen att låtsas vara någon annan. I och med att intervjudeltagarna 

i den aktuella studien genomgick flera steg fram till intervjuprocessen, och många gånger 

använde sina riktiga namn i mailadresser och användarnamn, antogs de vara de de utgav sig 

för att vara. Det var dock omöjligt att helt säkert veta, samtidigt som risken ansågs vara för 

liten för att påverka studiens resultat. 

Många applikationer för direktmeddelanden sparar automatiskt ner chattens innehåll, vilket 

gör det enkelt att fortsätta om något blir fel eller om intervjun måste pausas (Fontes & 

O’Mahony, 2008). Intervjuerna transkriberas också automatiskt, något som underlättar och 

sparar tid i forskningsprocessen. En annan fördel med dessa applikationer är även att 

tidsstämpling ofta finns för varje svar, vilket gör transkriberingen mer utförlig. I den aktuella 

studien valdes Skype och Discord som applikationer för direktmeddelanden. Det var 

applikationer som ungdomarna ansågs vara bekanta med, samtidigt som apparna hade 

tidsstämplar och sparade konversationerna även vid utloggning. Jag som forskare var även 
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väl bekant med dem och hur de användes, vilket gjorde att jag kunde felsöka om någonting 

inte fungerade. 

4.1.2 Kvalitativ bildanalys 

Ett av den aktuella studiens fokus låg på att studera redan producerat visuellt material (bilder 

och videor), vilket kan benämnas som studier av visuell kultur (Fors & Bäckström, 2015). 

Bilder kan ses som representationer och används för att tolka omvärlden där sociala 

dimensioner i meningsskapandet är viktiga att lyfta fram. Den semiotiska bildanalys som 

användes har två nivåer för att studera hur bilder kan skapa mening; denotation och 

konnotation (Hall, 2013). Denotationsnivån innehåller neutrala, deskriptiva element. Till 

exempel ’bord’, ’blommor’ och ’vit duk’. På den andra nivån (konnotation) sätts de bildliga 

elementen i en kulturell kontext, exempelvis ’exklusivt bord’, ’rosor som en 

kärleksförklaring’ och ’romantiskt’. I den aktuella studien var det influencers och följare som 

stod i fokus, vilket gjorde att den kulturella kontexten begränsades utifrån det teoretiska 

ramverket till vad som kunde påverka ungdomarnas intryck av influencers.  

Vidare användes analysverktyg för att titta på hur interaktion genom bilder kan tolkas, 

exempelvis kameravinklar och distans (Björkvall, 2012). Kameravinklar kan delas in i 

vertikala och horisontella. De vertikala vinklarna är ovan (betraktaren ser ner på de 

avbildade), öga-mot-öga (jämlik position) och under (makt åt de avbildade) medan de 

horisontella är framifrån (inkluderande), bakifrån (exkluderande) och sidan (en blandning). 

Distans delas upp i personlig, social och distanserad. En personlig distans innebär att någon 

är porträtterad från axlarna och uppåt och nära kameran, vilket skapar en känsla av närhet. 

Social distans är halvkropp och är fortfarande inbjudande men inte lika nära som personlig 

distans. Distanserad är om personen är avbildad i helkropp eller tar mindre plats i bilden än 

så. De ovannämnda analysverktygen ansågs användbara i kombination med Halls (2013) 

semiotiska bildanalys för att skapa en bild av hur influencers kan uppfattas av ungdomar.  

4.1.3 Forskning i en digital miljö med barn 

Vid studier i en digital miljö påverkar forskarens uppfattning av internet studiens utformning, 

avgränsning och vad som anses relevant att studera (Markham & Stavrova, 2016). I forskning 

om internet är det vanligt att skilja mellan att använda internet som verktyg för att samla in 

data och att studera internet som plats eller som socialt fenomen. I denna uppsats låg fokus på 

att använda internet som verktyg och studera fenomen (influencers och följare) som finns på 

internet. När internet används som ett verktyg är det viktigt att fundera över hur det kan 
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användas för att uppnå syftet (Markham & Stavrova, 2016). I den aktuella studien ansågs 

intervjuer via direktmeddelanden uppfylla syftet, då det tolkades vara en miljö där ungdomar 

känner sig trygga att berätta om sina upplevelser av influencers. För att titta på influencers 

material och hur det kan uppfattas ansågs en bildanalys mer användbar, där influencers 

självpresentation studerades i miljön där följare möter den. Då målet var att inte avgränsa 

studien mer än nödvändigt försökte jag vara kritisk till val som gjordes för att inte forma 

kunskapen för mycket på förhand. Det kritiska tankesättet började redan när begreppet 

influencer eftersöktes då flera källor samlades in för att ge en bred bild av vad influencers kan 

vara. En egen arbetsdefinition utformades som var bred för att inte exkludera någon som 

ungdomar själva kunde anse var en influencer. 

Intervjudeltagarna i den aktuella studien var ungdomar mellan 15–18 år, vilket innebär att de 

i viss bemärkelse (bland annat juridiskt) är barn. Det krävs inte specifika metoder för att 

forska med barn, dock bör metoderna anpassas efter de förutsättningar studiedeltagarna har 

(Qvortrup, 2008). Genom forskningsprocessen fanns syftet och studiedeltagarna i åtanke när 

studien utformades. Frågor formulerades på en nivå som kunde tänkas vara tilltalande för 

ungdomar och intervjumetoden valdes utifrån ungdomars egna preferenser för 

kommunikation. Ur ett barnperspektiv är det även viktigt att ge studiedeltagarna möjlighet att 

vara en del av forskningsprocessen och att se dem som sociala aktörer, kapabla att föra sin 

egen talan (Christensen & James, 2008). De bör forskas med och inte om (Mayall, 2008). I 

den aktuella studien har ett barnperspektiv funnits med genom hela processen där en kritisk 

reflektion gjorts över val längs vägen, enligt en reflexiv praktik som handlar om att forskaren 

är medveten om att hen är en del av den sociala värld som studeras (Buscatto, 2016), och 

problematiserar förkunskaper kring bland annat situationer och maktstrukturer som kan 

påverka ens synsätt, tolkningar och agerande (Davis, Watson & Cunningham-Burley, 2008; 

Markham & Stavrova, 2016). Forskningsprocessen har genomsyrats av en syn på 

intervjudeltagarna som kompetenta och experter på studiens ämne, samtidigt som forskarens 

egna uppfattningar om ungdomar, influencers och sociala medier kritiskt ifrågasatts. 

4.2 Etiska överväganden 

Forskning präglas av överväganden gällande etik och moral, där målet bör vara att tillföra 

någonting positivt utan att äventyra människors välmående (Vetenskapsrådet, 2017). Varje 

övervägande kan ses som ett beslut där ett etiskt ställningstagande måste göras, eftersom 

varje beslut har konsekvenser (Barratt & Maddox, 2016; Markham & Stavrova, 2016), vilket 

genom min tolkning resulterat i att etiska ställningstaganden kommer att redovisas i fler 
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avsnitt än detta där de är mer relevanta. Det är även viktigt att ställa sig frågan i vilken 

mening forskningen gör nytta och för vem, för att skydda och göra studiedeltagarna rättvisa 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). I idéstadiet till denna uppsats övervägde 

jag hur min studie kunde vara etiskt försvarbar och vad för nytta som kunde komma ur den. 

Den kunskap jag ansåg att min studie kunde bidra med, genom att lyfta fram ungdomars 

berättelser om influencers, kan ge en mer nyanserad bild av ungdomars relation till 

influencers och sociala medier. Utöver att välja en metod som kan svara på studiens syfte och 

frågeställningar bör metodvalet minimera riskerna för skadliga konsekvenser för 

studiedeltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom intervjudeltagarna var barn kan de ses 

som en utsatt grupp, vilket gjorde det ännu viktigare att överväga eventuella konsekvenser. 

De konsekvenser som övervägdes var bland annat om ungdomarna kände att studien 

inkräktade på deras integritet genom att ställa frågor om deras liv. Att studera influencers 

material skulle också kunna uppfattas som integritetskränkande, i och med att influencers inte 

producerat sitt material i syfte att bli en del av en masteruppsats. 

4.2.1 Etik i en digital miljö 

I en digital miljö bör vissa etiska aspekter lyftas fram, exempelvis materialinsamling online 

där allt som är publicerat kan tolkas vara offentligt. Det är viktigt att ha i åtanke att 

producenten av materialet kan ha haft en viss intention om vem som ska ta del av materialet 

och på vilket sätt (Markham & Buchanan, 2012). Det kan vara bra att försöka ta reda på om 

producenten av innehållet uppfattar att deras material postats privat, även om plattformen de 

använt är offentlig. En upplevd känsla av integritet bör tas hänsyn till oberoende av den 

faktiska integriteten som plattformen erbjuder (Markham & Stavrova, 2016). En bloggare 

som skriver om sina barn till en publik av andra föräldrar kan exempelvis misstycka om en 

forskare använder materialet för att analysera hens föräldraroll. Forskaren behöver dessutom 

inte göra sig känd utan kan observera och samla in data utan att producenten av materialet vet 

om det, även kallat ’lurking’. Huruvida ’lurking’ är etiskt försvarbart går att diskutera, 

eftersom det kan ses som integritetskränkande när deltagarna inte fått ta ställning till om de 

vill bli studerade eller inte (Bone, Emele, Abdul, Coghill & Pang, 2016; Bronlow & O’Dell, 

2002). I den aktuella studien var ungdomarnas perspektiv på influencers i fokus, vilket gjorde 

studien av influencers material mindre inkräktande. Influencers tolkades vara experter inom 

sociala medier med god kunskap om hur deras material kunde spridas, vilket minimerade 

risken för att de publicerade känsligt material de inte ville att någon skulle läsa och använda. 

Dessutom ansågs influencers självmant vara offentliga för att kunna nå ut till många följare. 



  

24 

 

4.2.2 Forskningsetiska principer 

I samhällsvetenskaplig forskning tar Vetenskapsrådet (2002) upp fyra grundläggande krav för 

att skydda studiedeltagarna och låta dem vara delaktiga i forskningsprocessen. De fyra kraven 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att studiedeltagarna ska informeras om syftet och omfattningen 

för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innefattar information om syfte, 

studiedeltagarnas uppgift, hur studiematerialet kommer att användas samt att deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas. I den aktuella studien informerades intervjudeltagarna vid flera 

tillfällen skriftligt (se bilaga 2 och 5). Först informerades de i en enkät som skapades för att 

hitta studiedeltagare, där premisserna för deltagande beskrevs. Därefter informerades de när 

intervjutid bestämdes och slutligen vid början av intervjun. När det gällde influencers 

material lämnades ingen information, då det inte ansågs att influencers deltog aktivt i studien. 

Det material som samlades in tolkades inte vara privat och insamlandet ansågs inte ge 

negativa konsekvenser för de influencers som producerat det. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att samtycke måste lämnas av deltagarna, 

samt att deltagande är frivilligt och kan avbrytas utan konsekvenser (Kvale & Brinkman, 

2014; Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna lämnade skriftligt sitt samtycke när de 

valde att delta i studien, när intervjutid bestämdes samt vid intervjutillfället. Trots att 

intervjudeltagarna var barn, var de så pass gamla att de ansågs kunna samtycka på egen hand 

utan vårdnadshavares godkännande. Vid studier av digitala medier är det viktigt att studera 

och efterleva användarvillkoren för de plattformar som används för insamlandet av material. 

Användarvillkoren för Instagram nämnde ingenting om att det var olovligt att använda 

material som postats av användare (Instagram, 2018) och i användningsvillkoren för 

YouTube informeras användarna att innehållet de postar kan användas, reproduceras, spridas, 

bearbetas och visas av andra användare (Youtube. 2018). Det kan hända att användare inte 

läser dessa villkor, men influencers ansågs vara kompetenta i sitt användande av sociala 

medier och därmed medvetna om att innehållet de producerade kan ses och användas av 

många användare. Samtycke inhämtades därav ej från de influencers vars material 

analyserades. I denna studie användes deras material inte i kommersiellt syfte, eller med 

uppsåt att skada dem, vilket kunde motivera användandet av deras material. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att studiedeltagares anonymitet 

ska säkras och personuppgifter ska förvaras där obehöriga ej kan ta del av dem (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Känsligt material ska inte kunna härledas tillbaka 
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till studiedeltagarna, vilket kan säkerhetsställas genom att maskera och anonymisera svar från 

intervjudeltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). I den aktuella studien ändrades deltagarnas namn 

till ett nummer i utdragen från intervjuerna, och innehåll som kunde avslöja 

intervjupersonernas identitet maskerades och skrevs ej ut i resultatet. Jag skapade specifika 

konton på Skype och Discord som enbart användes för att genomföra intervjuerna till denna 

uppsats. Fontes och O’Mahony (2008) menar att det är förmånligt att skapa ett nytt konto 

specifikt för genomförandet av intervjuer, eftersom det på så vis blir enklare att radera hela 

kontot och därmed också alla kontakter och konversationer. På detta vis skyddas deltagarna 

och förblir anonyma. När intervjuerna genomförts raderades kontona på Skype och Discord 

men anonymiserade transkriberingar av intervjuerna sparades i pappersform. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att material som samlats in i en studie enbart får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att uppgifter om 

enskilda personer inte får användas för exempelvis kommersiellt bruk eller för att vidta 

åtgärder som påverkar studiedeltagarna. Materialet som samlades in i den aktuella studien 

användes enbart som grund för analys i denna masteruppsats. 

4.3 Avgränsning och urval 

Utifrån tidigare forskning som handlar om influencers och sociala medier visade det sig att 

ungdomar i övre tonåren var flitiga internetanvändare. Ungdomar i övre tonåren ansågs också 

vara en målgrupp för många populära influencers vilket sammanfattningsvis gjorde att 

ungdomar i åldern 15–19 år valdes ut som passande intervjudeltagare. Att kategorisera 

människor utifrån ålder kan ha konsekvenser, då det automatiskt förutsätter att det ska finnas 

likheter i förståelse mellan människor som befinner sig i samma åldersspann (Davis, Watson 

& Cunningham-Burley, 2008). Trots detta ansågs det passande att kategorisera deltagarna i 

en närliggande ålder, eftersom de upplevde liknande kontexter i sin vardag.  

En avgränsning gjordes även av plattformar till bildanalysen, då influencers rör sig över flera 

samtidigt. Tidigare forskning pekade på att Youtube, Snapchat och Instagram var plattformar 

som ungdomar föredrog men Snapchat valdes bort, då dess funktion ansågs försvåra en 

bildanalys i och med att bilder som postas bara sparas en kort tid. Eftersom Snapchat är en 

plattform som används flitigt kan förbiseendet av denna dock påverka studiens 

generaliserbarhet negativt. 
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4.3.1 Utformning och distribution av enkät för att hitta intervjudeltagare 

En enkät med syfte att hitta intervjudeltagare skapades via Google forms (se bilaga 2). Data 

som genererades från enkäten användes även för att få en överblick över vilka influencers 

ungdomar följer. I början av enkäten informerades deltagarna om enkätens syfte. Efter 

informationstexten fanns ett fält där ungdomar kunde ange sin e-postadress om de var 

intresserade av att delta i en intervju. Enkäten bestod totalt av 14 frågor under tre teman; 

bakgrund, sociala medier och influencers. Vid utformningen av frågorna lades vikt vid att 

inte göra någon fråga exkluderande. Vem som helst i åldern 15–19 år skulle kunna hitta ett 

alternativ att svara som de tyckte stämde in på dem. När enkäten var godkänd av handledaren 

var nästa steg att distribuera den. 

Gymnasieskolor ansågs vara bra för att hitta studiedeltagare i rätt ålder, då majoriteten av 

gymnasieungdomar är mellan 15–19 år. För att ytterligare minimera risken att ungdomar 

under 15 år deltog uttrycktes det bokstavligen i informationsmailet som skickades ut att 

deltagarna måste vara 15 år eller äldre för att delta (se bilaga 1). Vid val av gymnasieskolor 

var det viktigt att få en spridning av skolor, både geografiskt och storleksmässigt. För att 

lyckas med detta valdes olika stora kommuner i landet ut. Storleksindelningen på kommuner 

utgick från Sveriges kommun och landstings (SKL, 2016) egna kommungruppsuppdelning. I 

ett första skede valdes två kommuner från de 9 kommungrupperna, vilket resulterade i 18 

kommuner med bred geografisk spridning. Med hjälp av skolverkets statistiksida SiRiS 

(Skolverket, 2018), där statistik från alla Sveriges skolor finns tillgängliga, slumpades en 

eller två gymnasieskolor ut genom lottning. I de enstaka fall där det inte fanns någon 

gymnasieskola ersattes kommunen med en närliggande kommun. Efter en vecka gjordes en 

komplettering av skolor. Då inkluderades även 96 ungdomsmottagningar, eftersom det gjorde 

det möjligt att hitta ungdomar som fanns utanför gymnasieskolan. Ungdomar som inte går i 

skolan kan exempelvis praktisera eller vara sjukskrivna och deras berättelser var viktiga att ta 

del av. 

Informationsmail skickades ut till skolledningen, främst rektorer, på varje skola som valts ut. 

Rektorerna kontaktades för att låta dem ta beslut om de ansåg att deras skolor var lämpliga att 

delta och för att de kunde distribuera enkäten till skolpersonal som hade möjlighet att dela 

enkäten med eleverna. Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningarna gick att finna via en 

lista från UMO (2018). Ett anslag (se bilaga 3) bifogades i informationsmailet till 

ungdomsmottagningar och de tillfrågades om de kunde sätta upp det i sitt väntrum. 
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Återkopplingen var låg men fem ungdomsmottagningar mailade tillbaka att de satt upp 

anslaget i sitt väntrum. 

För att säkerhetsställa studiedeltagarnas anonymitet redovisas inte de utvalda kommunerna 

separat; istället redovisas de utvalda skolorna utifrån kommungrupp. 

# KOMMUNBENÄMNING 
ANTAL 
KOMMUNER 

ANTAL 
SKOLOR 

A1 Storstäder 2 9 

A2 Pendlingskommun nära storstad 3 4 

B3 Större stad 4 7 

B4 Pendlingskommun nära större stad 3 3 

B5 Lågpendlingskommun nära större stad 4 5 

C6 Mindre stad/tätort 3 4 

C7 Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 3 3 

C8 Landsbygdskommun 4 4 

C9 Landsbygdskommun med besöksnäring 3 3 

Tabell 1: Gruppindelning av kommuner enligt SKL med antal kommuner som valdes 

ut samt antal skolor enkäten distribuerades till i varje grupp. 

Enkäten var öppen från och med 1 februari 2018 till 15 mars 2018. Totalt inkom 203 svar och 

22 respondenter ville få mer information om att bli intervjuad. En person som anmält intresse 

räknades som bortfall, då respondenten hade svarat på ett sätt som tolkades vara oseriöst. 

4.3.2 Urval av intervjudeltagare 

Urvalet av intervjudeltagare utifrån de 21 giltiga respondenter som angett sin mailadress, var 

strategiskt. Ett strategiskt urval utgår från förutbestämda kriterier (Trost, 2010) och kan öka 

representativiteten i kvalitativa studier (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003) 

genom att gynna heterogenitet samtidigt som det förhindrar alltför avvikande deltagare 

(Trost, 2010). Kriterierna som användes var att ungdomarna skulle vara aktiva i sociala 

medier och använda Instagram och/eller YouTube. Då kriterierna i den aktuella studien var få 

öppnade det upp för många ungdomars berättelser, samtidigt som det höll studiedeltagarna 

inom den grupp som uppsatsen ämnade studera. Det strategiska urvalet kompletterades med 

ett snöbollsurval, där deltagare rekryterades till studien genom andra deltagare (Denscombe, 

2014). Nackdelar med denna urvalsmetod är att deltagarna som rekryteras riskerar att vara 

lika de deltagare som rekryterat dem, vilket sänker studiens generaliserbarhet då urvalet blir 

mer homogent. De fyra deltagare som rekryterades via snöbollsurvalet ansågs inte för lika de 

andra deltagarna att det påverkade resultatet. 
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Totalt kontaktades 18 ungdomar via enkäten. Varje ungdom påmindes tre gånger med 5–7 

dagars mellanrum om de inte svarade. Sju ungdomar svarade inte trots påminnelser. Detta 

kan ha flera förklaringar, bland annat att mailet hamnat i skräpposten, trots att rubriken på 

mailet modifierades för varje påminnelse. Andra anledningar kan ha varit att ungdomarna 

missat mailet eller inte känt sig motiverade att delta i studien. 

I tabellen nedan redovisas studiens intervjudeltagare tillsammans med bakgrundsinformation 

och information om huruvida de hört talas om influencers, samt om de följer någon. 

# ÅLDER KÖNSIDENTITET SYSSELSÄTTNING BOR I 
HÖRT TALAS OM/ 
FÖLJER INFLUENCERS 

1 17 år Kille Går på gymnasiet Stockholms län Nej/Nej 

2 16 år Kille Går på gymnasiet Dalarnas län Ja/Ja 

3 16 år Kille Går på gymnasiet Norrbottens län Nej/Ja 

4 16 år Kille Går på gymnasiet Norrbottens län Ja/Ja 

5 16 år Kille Går på gymnasiet Skåne län Ja/Ja 

6 17 år Tjej Går på gymnasiet Jämtlands län Ja/Ja 

7 17 år Tjej Går på gymnasiet Stockholms län Ja/Ja 

8 16 år Tjej Går på gymnasiet Norrbottens län Ja/Ja 

9 17 år Tjej Går på gymnasiet Västra Götalands län Nej/Ja 

10 16 år Tjej Går i högstadiet Västra Götalands län Ja/Nej 

11 16 år Tjej Går i högstadiet Västra Götalands län Ja/ja 

12 17 år Tjej Går på gymnasiet Norrbottens län Ja/Ja 

Tabell 2: Tabell över intervjudeltagare. 

4.4 Förberedelser och genomförande 

4.4.1 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes påbörjades planeringen av en intervjuguide. En intervjuguide 

kan underlätta för forskaren att rama in intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Etiska 

ställningstaganden gällande utformningen av intervjuguiden ledde till att intervjufrågorna 

formulerades neutralt och inkluderande. Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 6) varierade, där 

många var av en öppen karaktär, eftersom det är viktigt att inte påverka intervjudeltagarnas 

svar genom ledande frågor (jfr., Bryman & Nilsson, 2011). Öppna frågor gjorde att 

intervjudeltagarna fick vara med och bestämma hur svaren kunde utformas och minskade 

risken för att jag som forskare styrde intervjun för att få svar som jag kunde tänkas leta efter 

(jfr., Trost, 2010). Denna typ av frågor uppmuntrar även deltagarna att berätta fritt utifrån 

sina egna upplevelser (Aspers, 2011). 
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Intervjuguiden bestod av tre övergripande teman: presentation och sociala medier, 

influencers – vad och vem? samt influencers och jag. Det första temat berörde 

bakgrundsinformation där intervjudeltagarna uppmuntrades att berätta om sig själv och sin 

relation till sociala medier. Människor använder många plattformar samtidigt i en digital 

miljö, vilket sammankopplar olika globala nätverk och påverkar interaktion på två plan; vad 

som sägs (innehåll) och meningen med vad som sägs (relationellt) (Markham & Stavrova, 

2016). Med vetskapen att ungdomar rör sig över flera plattformar utformades intervjuerna så 

att ungdomarna kunde beskriva sitt rörelsemönster online och vilken betydelse de digitala 

medierna hade. Det ansågs skapa en bild kring deras förståelse av influencers och relationen 

till dem, eftersom bakgrundsinformation hjälper forskaren att få en kontext kring de svar 

intervjupersonerna ger (jfr., Bryman & Nilsson, 2011). Det andra temat i intervjuguiden 

handlade om ungdomars syn på influencers och det tredje hur de själva förhöll sig till 

influencers. Intervjuguiden var mer utförlig än vid traditionella intervjuer, då intervjuerna 

skulle genomföras textbaserat via direktmeddelanden. Introduktionen, övergångar mellan 

intervjuguidens teman och avslutningen blev då mer likvärdiga. Frågorna i intervjuguiden 

sågs mer som riktlinjer och kunde modifieras och formuleras om ifall det passade samtalet 

bättre. Alla frågor under varje tema bearbetades inte heller under varje intervju, då 

intervjudeltagarna ibland vävde in svar på flera frågor i sina svar. 

4.4.2 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

Datum och tid för intervju bestämdes tillsammans med intervjudeltagarna. Ungdomen fick 

välja plats själv, vilket underlättar för att bli intervjuad i en trygg miljö (Fontes & O’Mahony, 

2008) och kan främja fritt berättande (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att intervjua 

deltagarna i en mindre formell miljö kan det tänkas att maktobalansen mellan forskare och 

intervjudeltagare minskar. Kommunikationen blev genom direktmeddelanden mer lik 

kommunikation mellan jämlikar, vilket förhoppningsvis bidrog till att ungdomarna inte kände 

sig tvungna att svara rätt eller fel. En del av forskarens reflexivitet handlar om att vara 

medveten om maktstrukturer och maktobalans. Maktobalans är ett resultat av maktstrukturer i 

samhället (Clark, 2011) och kan baseras på olika kategoriseringar och markörer, exempelvis 

ålder, etnicitet, kön och genus (O’Kane, 2008). I intervjusituationen var maktbalansen ojämn 

på flera punkter än hur formell situationen var. Intervjudeltagarna var yngre än jag och i vissa 

intervjuer identifierade jag mig inte inom samma kön- eller genuskategori som ungdomen. 

Maktobalanserna försökte reduceras genom att aktivt påkalla intervjudeltagarnas expertis och 

påminna om att det var dem som jag ville lära mig av. 
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Innan intervjuerna försökte jag sätta mig in i ungdomarnas kontext, vilket är viktigt för att 

veta vad intervjudeltagarna menar med sina utsagor och hjälper forskaren att ställa rätt 

följdfrågor (Clark, 2011). Enkäten tillsammans med tidigare forskning gav mig en 

fingervisning om hur ungdomar använde sociala medier och vilka influencers de följde. 

Denna förkunskap kan dock ha nackdelar då den kan skapa en bias hos forskaren som kan 

styra studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). I den aktuella studien ansågs den 

förkunskap som fanns vara behjälplig vid utformningen av frågor och den gjorde att 

intervjuerna flöt på bra. Jag var även noga med att inte ta något för givet utifrån min 

förkunskap utan ställde följdfrågor för att förtydliga (jfr., Alvehus, 2013; Aspers, 2011). 

Vid den bestämda intervjutiden loggade jag in på direktmeddelandeapplikationen och 

initierade kontakt genom att skriva till intervjudeltagaren, varpå jag informerade om hur 

intervjun skulle gå till. Bland annat beskrevs intervjuns tidslängd, för att minimera eventuell 

stress hos intervjudeltagaren (Lantz, 2013). Den första fasen av en intervju är viktig för att 

bygga tillit mellan intervjuperson och forskare (Lantz, 2013), vilket är en nödvändighet för 

att erhålla bra svar (Scott, 2008). Intervjun började därför med öppna bakgrundsfrågor och 

fortlöpte därefter utifrån intervjuguidens teman.  

Intervjuerna tog mellan 64 och 127 minuter att genomföra och det varierade hur utförligt 

intervjudeltagarna valde att svara på frågorna. Två intervjuer pausades och slutfördes en 

annan dag. Fördelen med att intervjua via direktmeddelanden gjorde det möjligt att pausa och 

återuppta intervjuerna som ovan beskrivet, eftersom intervjuerna sparas automatiskt och kan 

återvändas till (Fontes & O’Mahony, 2008). 

4.4.3 Insamling av bildmaterial 

Ungdomarna hade i enkäten besvarat en fråga som handlade om vilka influencers de följde på 

Youtube och Instagram. De influencers som nämndes flest gånger på respektive plattform 

blev underlag för innehållsanalysen. De tre senaste inläggen valdes ut för att få en bild av hur 

vardagligt innehåll kunde se ut. Totalt 18 källor blev underlag för bildanalysen. 

INFLUENCER PLATTFORM OMNÄMNINGAR INLÄGG 

Therese Lindgren YouTube 32 3 

Instagram 12 3 

Linn Ahlborg YouTube 20 3 

Instagram 10 3 

Bianca Ingrosso YouTube 11 3 

Instagram 14 3 

Tabell 3: Tabell över influencers i bildanalysen. 
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Tanken bakom insamlingen av materialet var att efterlikna kontexten där följare möter 

influencers i största möjliga mån. Innehållet från Instagram laddades ner som skärmdumpar 

via mobiltelefon, då Instagram främst är en applikation för mobiltelefoner. Innehållet på 

YouTube laddades inte ner utan analyserades i sin ursprungskontext med hjälp av dator. 

Enbart skärmdumpar sparades för att illustrera kameravinklar. 

4.5. Kodning och analys 

4.5.1 Kodning och analys av intervjuer 

Intervjuerna skrevs ut efter att de kopierats in i varsitt dokument i Word, med syfte att 

underlätta kodningsprocessen och få en överblick över materialet (jfr., Aspers 2011). Den 

kodningsmetod som användes var en öppen kodning med hjälp av marginalmetoden. Öppen 

kodning utgår inte från en hypotes med förutbestämda koder, utan koderna genereras under 

kodningsarbetet (Aspers, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Det utskrivna materialet lästes 

igenom med studiens syfte i åtanke och koderna som identifierades markerades med en färg 

tillsammans med korta ord eller tankar om materialet. Koderna som genererades delades upp 

i vad Aspers (2011) kallar för grundkoder och empiriska koder. Grundkoderna handlade om 

intervjupersonens bakgrund, medan de empiriska koderna tillhörde koderna inom 

huvudkoderna beskrivning av influencers, upplevelser av influencers, relation till influencers 

och influencers roll och funktion. Totalt genererades fem huvudkoder och 24 underkoder. 

Alla koder som identifierades i den aktuella studien samlades i ett kodschema (se bilaga 7). 

Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt låg som grund för analysen, vilket innebär att målet är 

att förstå intervjupersonernas subjektiva verklighet och vilken subjektiv kunskap som kan 

ligga till grund för den (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta tillvägagångssätt ansågs 

användbart då studien syftade till att förstå hur ungdomar ser på influencers, vilken relation 

ungdomarna har till influencers samt vilken plats influencers har i deras subjektiva 

verklighet. Eftersom det förgivettagna studeras i ett fenomenologiskt tillvägagångssätt 

passade det även bra för att studera barn, då barns perspektiv ofta förbises (O’Kane, 2008). 

4.5.2 Bearbetning av bildmaterial 

I ett första steg beskrevs materialet som samlats in enligt Halls (2013) första nivå (denotation) 

och kodades utifrån kameravinklar, distans och hur följare omnämndes (Björkvall, 2012). 

Beskrivningarna sammanställdes till en tabell för att ge en överblick (se bilaga 8). Därefter 

analyserades materialet på den andra nivån (konnotation) för att skapa en bild av hur 

influencers kunde uppfattas. Skärmdumparna av Instagrambilderna och YouTubevideorna 
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togs med som bilagor för att stödja analysen (se bilaga 9 och 10). Syftet med bildanalysen var 

att skapa en uppfattning om hur följare kan uppfatta relationen till influencers utifrån 

influencers innehåll, vilket gjorde att ett fenomenologiskt angreppssätt ansågs passande. I en 

bildanalys kan fenomenologin användas för att skapa förståelse för hur bilder får sin mening i 

relation till sociala processer (Aspers, Fuehrer & Sverrisson, 2004). 

4.6 Validitet, transparens och generaliserbarhet 

Forskning bör hålla god kvalitet och genomföras på ett systematiskt sätt med en kritisk 

anblick gentemot det egna arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). God kvalitet på arbetet handlar 

bland annat om god validitet, transparens och hög generaliserbarhet. Detta försökte uppnås i 

den aktuella studien genom att alla delar noga övervägdes, planerades och genomfördes 

strukturerat. Validitet handlar om studiens giltighet och relaterar till om studien uppnår sitt 

syfte (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet bör ligga till grund för alla val som 

görs och dessa val bör förankras i relevanta teorier. I den aktuella studien ansågs syftet gå 

hand i hand med allt från planeringen till tidigare forskning, teorier och metodval som gjorts. 

Teorin introducerades vid ett tidigt skede, vilket underlättar för att skapa en harmoni mellan 

teori och empiri. En studie bör även vara transparant och redovisa tillvägagångssättet för att 

visa att den genomförts på ett tillförlitligt sätt (Trost, 2010), samt att analysen är välgrundad. 

I denna uppsats försökte jag beskriva mina tankegångar och hur jag använt mig av teori, 

tidigare forskning och empiri i min analys på ett tillfredsställande vis. Utdragen studerades 

även noga och valdes ut för att representera intervjudeltagarnas berättelser på ett rättvist sätt 

där alla nyanser fick synas även om övergripande mönster var det centrala att lyfta fram. 

Generaliserbarhet handlar bland annat om hur väl materialet från studien kan besvara 

frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Ungdomarna i studien var enbart en liten del 

av alla ungdomar i Sverige mellan 15–18 år och var normföljande, vilket utelämnar en stor 

grupp med ungdomar som faller utanför dessa ramar vars berättelser kan se annorlunda ut. 

Det resultat som kom fram i studien ansågs till viss del vara överförbara till andra sociala 

plattformar och influencers med undantag för studier av yngre ungdomar. Detta eftersom det 

framkom i intervjuerna att ungdomarna tänkt annorlunda då de var yngre, vilket indikerar att 

det finns en åldersskillnad i hur ungdomar upplever influencers. Det som gick att säga utifrån 

resultaten var att ungdomar ser influencers som betydelsefulla men hur de är betydelsefulla 

varierar beroende på bland annat könsidentitet och ålder. Eftersom influencers är beroende av 

sina följare och vill behålla dem ansågs influencers överlaga använda sig av strategier för att 

väcka intresse hos följare. Vad som är intresseväckande hos en influencer kan dock variera 
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och är någonting denna studie inte kan fastställa eftersom en tämligen homogen grupp 

influencers material studerats. 
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5. Resultat och analys 

Resultatavsnittet är uppdelat i tre huvudavsnitt; Användning av sociala medier och 

beskrivning av influencers, Närhet och distans samt En balans mellan att vägledas och 

påverkas. Det första huvudavsnittet handlar om hur ungdomar beskriver sin användning av 

sociala medier, hur de definierar influencers och vad som kan göra att de slutar följa 

influencers. Det andra huvudavsnittet inleder med att redovisa influencers självpresentation 

utifrån deras material och hur denna uppfattas av ungdomar. Därefter utmålas ungdomar och 

influencers relation som en gemenskap men ingen vänskap. Slutligen beskrivs i det sista 

huvudavsnittet vilken roll som förebilder influencers har för ungdomar och hur ungdomar 

uppfattar att de jämför sig med och påverkas av influencers. 

5.1 Användning av sociala medier och beskrivning av influencers 

Ungdomarna i den aktuella studien beskriver sitt användande av sociala medier och 

influencers på olika sätt, vilket tabellen nedan sammanfattar. Åsikterna är uppdelade utifrån 

användande och generellt är användningen hög jämfört med befolkningen i stort (Davidsson, 

2016). I den aktuella studien bedöms 1–2 timmars användande per dag som lite, 3–5 timmar 

per dag som måttlig och fler än 5 timmar per dag som mycket. 

ANVÄNDER LITE ANVÄNDER MÅTTLIGT ANVÄNDER MYCKET 

Använder sociala medier för att 
hålla kontakt med vänner och hittar 
gemenskap via sociala medier. Och 
sociala medier är: en 
kunskapskälla, en inspirationskälla, 
underhållande. 
 

Använder sociala medier för att 
hålla kontakt med vänner och hittar 
gemenskap via sociala medier. 
Sociala medier ger underhållning, 
kunskap och inspiration.  

Använder sociala medier för att 
hålla kontakt med vänner och hittar 
gemenskap via sociala medier. 
Sociala medier ger underhållning, 
kunskap och inspiration. Och: 
Sociala medier är ett tidsfördriv. 
 

Sociala medier är inte viktiga, 
överlever utan dem men skulle inte 
vilja vara utan dem för alla 
använder dem. 

Sociala medier är viktiga men 
överlever utan dem. Eller: sociala 
medier är viktiga och skulle inte 
vilja vara utan dem för alla 
använder dem. 

Sociala medier är: ganska viktiga, 
viktiga men överlever utan dem. 
Och: jag slösar tid på sociala 
medier. 
 

Exempel användande 

”Sociala medier är inget annat än 
en dopaminfabrik. Jag har väldigt 
liten anknytning till sociala medier. 
Dock använder jag dem hyfsat flitigt 
då jag har enkel uppkoppling till 
mina vänner hemma i [hemstad] då 
de ofta är sociala på tidigare 
benämnda medier, samt så 
använder jag Youtube som en stor 
källa till kunskap” (IP3) 

”Jag hade sagt att det spelar en 
mycket stor roll eftersom att många 
vänner jag har är utspridda så att 
man inte kan träffas plus att jag har 
ett förhållande på distans vilket 
underlättar en hel del att ha en del 
av dessa medier för att veta vad 
som händer i varandras liv” (IP4) 

”Jag skulle säga att de är ganska 
viktiga och en stor del i min vardag. 
Men inte allt för stor. Jag vet att jag 
kan klara mig utan dem när min 
mobil har varit sönder under längre 
perioder” (IP8) 
 

”Asså rent teoretiskt är sociala 
medier (förutom Facebook som 
hjälper mig ha kontakt med vänner) 
inte särskilt viktiga för mig. De är 
mest tidsfördriv och ett sätt att 
underhålla mig själv” (IP12) 

Tabell 4: Översikt över intervjudeltagarnas användning av sociala medier. 
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Ungdomarna beskriver sociala medier som en stor del av vardagen och ett sätt att hålla 

kontakt med vänner, underhållning och tidsfördriv. De gånger sociala medier inte anses 

viktiga beskriver ungdomarna trots det att de använder dem kontinuerligt. Ungdomarna 

uppfattar att ’alla’ använder sociala medier, vilket innebär att det kan finnas en samhällelig 

förväntan på att ungdomar ska vara aktiva i sociala medier. Samtidigt finns det en negativ 

värdering bland ungdomarna i studien att utrycka att sociala medier är viktiga och spelar en 

stor roll. En intressant aspekt är att de som använder sociala medier lite och måttligt uttrycker 

att de kan klara sig utan sociala medier om alla andra också avstår, medan de som använder 

sociala medier mest inte nämner detta. Generellt brukar en hög användning av sociala medier 

leda till mer rädsla för att missa någonting om en inte är online (FoMO) (Beyens, Frison & 

Eggmont, 2016) men ungdomarnas berättelser går emot det. En förklaring kan vara att 

ungdomarna som använder sociala medier mindre upplevt FoMO, medan de som använder 

sociala medier flitigt aldrig varit ifrån sociala medier och därav inte upplever att de missar 

någonting. Shulman (2016) poängterar att människor utvärderar sina uppfattningar genom 

andra i samhället. Detta sker bland annat med hjälp av en referensgrupp av människor vars 

åsikter spelar roll (Festinger 1954). Utifrån detta går det att tolka att ungdomar inte vill missa 

att vara en del av interaktionen i sociala medier, då delar (eller rentav majoriteten) av 

ungdomars referensgrupp är aktiva i sociala medier och det blir en norm att rätta sig efter. 

5.1.1 Olika typer av influencers och kriterier för att följa 

I intervjuerna berättar ungdomarna att de har olika kriterier för att följa influencers, där 

intresse är den största anledningen. Några ungdomar anser att det är innehållet som är 

intressant medan andra finner influencers som personer intressanta. I tabellen nedan ges en 

översikt över hur ungdomarna beskriver influencers beroende på om de följer influencers för 

innehåll, person eller både och. 

FÖLJER FÖR INNEHÅLL FÖLJER FÖR PERSON FÖLJER FÖR BÅDA 

Influencers är självutnämnda. Eller: 
Annan media har benämnt 
influencers. 

Influencers är självutnämnda. Influencers är självutnämnda. 

Det finns bra och dåliga 
influencers. 

Det finns bra och dåliga 
influencers. 

Det kan finnas bra och dåliga 
influencers. 

Influencers har specialistkunskap. Influencers har inte 
specialistkunskap. 

Influencers har ibland 
specialistkunskap. 

Influencer ses oftast som ett yrke. Influencer ses ibland som ett yrke. Influencer ses nästan alltid som ett 
yrke. 

Influencers påverkar andra att bli 
som dem. 

Influencers påverkar andra. Eller: 
Influencers påverkar andra att bli 
som dem. 

Influencers påverkar andra. Eller: 
Influencers påverkar andra att bli 
som dem. Eller: Influencers 
påverkar andra att köpa saker. 
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Influencers är någon att se upp till i 
enstaka fall. 

Influencers är någon att se upp till. Influencers är någon att se upp till 
ibland.  

Exempel  

”De påverkar, härleder, inriktar och 
ger andra människor som känner 
igen sig trygghet samtidigt som de 
som önskar vara dem har 
någonting att se upp till” (IP3) 
 

”Jag följer ingen Youtuber på tex 

Instagram för att jag är intresserad i 
deras videor, inte deras nya frisyr” 
(IP1) 

”En influencer är ju då någon med 
många följare och med många som 
älskar/gillar det personen gör. En 
influencer i mina ögon är också 
någon som är en idol till andra 
människor och får andra att vilja bli 
mer lik en och då har ett influence 
på andra” (IP5) 
 
”Jag tror att jag följer de jag följer 
för att de har ett väldigt intressant 
liv att få följa med på genom t.ex 
vloggar och att jag själv kan 
drömma mig bort lite” (IP8) 

”Jag skulle nog förklara det som 
någon som jobbar med sociala 
medier och på grund av sin stora 
följarskala kan nå ut till folk. Ofta så 
påverkar dom sina följare att köpa 
och använda produkter som dom är 
betalade att visa upp” (IP6) 
 
”[M]an hör det väl då och då folk 
som sarkastiskt kallar sig själva 
influencers eftersom de har en 
följande grupp” (IP2) 

Tabell 5: Översikt över intervjudeltagarnas beskrivning av influencers. 

Tabellen ovan visar hur ungdomarna beskriver influencers. De menar att det är någon som är 

aktiv eller jobbar med sociala medier, har många följare och kan påverka andra. Influencers 

samarbetar med företag, vilket ibland ses som negativt av ungdomarna eftersom företagens 

åsikter kan förkläs till influencers åsikter, och influencers som gör för många samarbeten med 

företag kan bli ’shills’10. Från några av ungdomarnas berättelser går det att tolka att olika 

influencers värderas som bra eller dåliga. En ungdom berättar till exempel att vloggare som 

postar innehåll om skönhet är dåliga, eftersom de inte är medvetna om hur de påverkar sina 

följare. Influencers som skapar innehåll som handlar om styrketräning eller politik utmålas 

istället som medvetna och anses ha positivt inflytande. Beskrivningarna tyder överlag på att 

uppfattningen om influencers är utförlig, då ungdomarna har reflekterat över influencers 

funktion för andra, ekonomiska intressen och viljan bakom att vara influencer. 

De ungdomar i studien som identifierar sig som killar tenderar att följa influencers som är bra 

på en sport eller postar innehåll som handlar om vetenskap, medan de ungdomar som 

identifierar sig som tjejer snarare följer influencers som postar innehåll som handlar om 

influencerns liv, skönhet och andra livsstilsaspekter. Sport och vetenskap kan tolkas vara 

förknippat med maskulina könsroller medan skönhet och livsstil hänger ihop med feminina 

könsroller. Den tidigare forskningen pekar även på att femininitet är förknippat med att följa 

influencers vars innehåll är livsstilsrelaterat (Berryman & Kavka, 2017). Ett exempel som 

visar på betydelsen av genus är en kille i studien som inte följer livsstils-influencers, eftersom 

han anser att människor bara följer dem för deras personlighet och det förknippar han med 

                                                           
10 Shills beskrivs som en person som agerar som en konsument för att locka andra att konsumera samma produkt, alternativt 
lovordar produkter för egen vinning (Shill, 2018). 
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drama som inte intresserar honom. Drama förknippas med femininitet, vilket han tydligt 

distanserar sig från. 

5.1.2 Tudelade anledningar att sluta följa: inaktivitet eller låg moral 

Ungdomarna beskriver i sina berättelser vad som krävs för att de ska sluta följa en influencer. 

Åsikterna skiljer sig åt mellan två ståndpunkter. Den första ståndpunkten handlar om att 

influencers poster upplevs som tråkiga, irrelevanta eller postas för sällan. Den andra 

ståndpunkten fokuserar på att influencers uttrycker dåliga värderingar eller åsikter, har 

dubbelmoral eller inspirerar till dåliga saker. Två ungdomar beskriver samma händelse med 

en influencer på YouTube som belyser de två ståndpunkterna: 

Ett större avbrott i deras uppladdningar är nog den största anledningen till att jag 

slutar följa någon, som med Logan Paul och han[s] drama efter en video han 

gjorde där han filmade ett lik som hade tagit livet av sig. Logan slutade att lägga 

upp videos i en längre tid och det fick mig att inte riktigt titta på honom längre. 

(IP5) 

Någonting som får mig att sluta följa folk är ifall de har sagt eller gjort någonting 

dumt. Om de har varit med i en ”skandal”. Om de har sagt eller gjort något 

problematiskt. Ett exempel är typ ett utav Paul’s bröderna, nu följde jag inte 

honom innan, men när han filmade & skämtade om en person som hade tagit livet 

utav sig. Mycket sådana saker gör att jag slutar följa, om de säger något rasistiskt 

eller kränkande är också något jag inte kan supporta och då väljer jag istället att 

avfölja. (IP8) 

Skillnaderna mellan de två ståndpunkterna följer ett genusmönster. Ungdomarna som 

identifierar sig som killar uttrycker främst den första ståndpunkten där innehållet avgör, 

medan ungdomarna som identifierar sig som tjejer anser att åsikter och värderingar väger 

tyngst. Utifrån berättelserna verkar killarna inte lägga lika stor vikt vid influencers moral som 

tjejerna gör. Det går inte att förklara skillnaden utifrån de kriterier ungdomarna har för att 

följa. Även om både killar och tjejer väljer att följa influencers för deras innehåll, inte dem 

som personer, uttrycker tjejer ändå att de slutar följa om influencers uttrycker sig enligt vad 

de anser är moraliskt fel. Då blir personerna viktiga trots att det inte är anledningen till varför 

de valt att följa. Följaren har alltså i sin makt att sluta följa och därigenom utesluta 

influencern ur sitt liv om hen inte passar in i deras bild av vad en bra influencer bör vara. I 

relation till Festingers (1954) begrepp referensgrupp tolkas ungdomar ha möjlighet att 

utesluta influencers ur sin referensgrupp om deras uppfattningar glider ifrån de åsikter 

ungdomar har. Oftast är det enligt Festinger (1954) åsikter som leder till uteslutande, inte 

färdigheter, vilket kan hjälpa till att förklara varför tjejerna i studien utesluter influencers som 

har ’dåliga’ åsikter. Killarna i intervjustudien påtalar att de följer influencers främst för deras 
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färdigheter inom sport, deras kunskap samt för att de bara är underhållande. Det går att tolka 

att det är färdigheter som killarna fokuserar på, vilket oftast inte är en grund för att utesluta 

någon ur referensgruppen och då spelar det mindre roll vilka åsikter influencers de följer har. 

5.2 Närhet och distans 

5.2.1 Influencers inbjudande självpresentation 

I enkäten som användes som underlag för att hitta intervjudeltagare kom det fram att vissa 

influencers hade en överlägsen följarskara jämfört med andra. Detta syns även i intervjuerna 

där vissa namn dyker upp flera gånger. Nedan i tabellen beskrivs grundläggande information 

om de influencers vars material analyseras. Utförlig information om det specifika materialet 

finns i tabell 7 (se bilaga 8) och visuellt presenterat i bilaga 9 och 10. 

INFLUENCER ÅLDER AKTIV PÅ ANTAL FÖLJARE KATEGORIER 

Bianca 
Ingrosso 

23 år (1994) YouTube, Instagram, 
Snapchat, blogg 

Youtube: 180 366 
Instagram: 432 397 

Vloggar, innehållsvideor, 
mode och skönhet, 
marknadsföring 

Therese 
Lindgren 

31 år (1987) YouTube, Instagram, 
blogg 

Youtube: 661 993 
Instagram: 793 285 

Vloggar, innehållsvideor, 
mode och skönhet, 
marknadsföring 

Linn Ahlborg 18 år (1999) YouTube, Instagram, 
Snapchat, blogg 

Youtube: 389 013 
Instagram: 500 389 

Vloggar, innehållsvideor, 
mode och skönhet, 
marknadsföring 

Tabell 6: Översikt över bakgrundsinformation om de influencers som användes i studien av material. 

Tabellen ovan visar att de tre influencers som studeras är tämligen lika. De identifierar sig 

som tjejer och är aktiva på samma plattformar med undantag för Snapchat. Deras innehåll är 

främst vloggar om sitt liv och innehållsvideor om skönhet och mode. Therese Lindgren 

skiljer sig något, då hennes videor har ett mer varierat innehåll än de två andra.  

Det finns skillnader i intrycksstyrningen mellan den influencer som har flest följare och de 

andra, även om alla tre når ut till många. Den med flest följare uppfattas i analysen som mer 

inbjudande eftersom hon oftast är ensam och helt fokuserad på kameran (följarna) (Lindgren, 

2018, 20, 24–25 februari), medan de andra inte alltid har fullt fokus på kameran. Exempelvis 

fokuserar de istället på sig själv i mobilskärmen (Ahlborg, 2018, 22 februari) eller missar 

ögonkontakt med kameralinsen (Ingrosso, 2018, 20 februari). De gånger influencern med 

flest följare har med sig sin pojkvän får han en plats i bakgrunden. I en video lagar hon och 

pojkvännen mat i sitt kök och under tiden pratar hon mer med kameran än med honom och i 

en annan video där de är i mataffären är det kameran som får uppmärksamheten. En annan 

influencer har uteslutande med sig en vän i sina videor som får en centralare plats (Ahlborg, 

2018, 15, 18, 25 februari), vilket i analysen tolkas skapa en känsla av att hon umgås mer med 
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vännen än kameran. Huruvida influencers fokus ligger på en annan person eller på kameran 

och således följarna, kan alltså påverka hur inbjudande de uppfattas vara. 

Speciella kameravinklar används i influencers videor, liksom bilder som också skapar en 

inbjudande känsla där den som tittar kan uppleva att de deltar i interaktionen. I många videor 

filmas influencers rakt framifrån och talar med kameran. Ett exempel är en video (Lindgren, 

2018, 24 februari) filmad från en vinkel där åskådaren kan uppfattas sitta vid samma bord 

som influencern som sitter och gör figurer av frukt. Även innehållet påverkar 

intryckstyrningen och tolkas i analysen ge en känsla av att följaren får vara med bakom 

kulisserna, bland annat i en bild där influencern skriver att hon laddat upp ett nytt blogginlägg 

och bilden porträtterar att hon fotas för det blogginlägget (Ingrosso, 2018, 25 februari). I två 

andra videor (Lindgren, 2018, 20 februari; Ahlborg, 2018a, 25 februari) har de båda med sig 

kameran under hela sin dag och låter tittaren följa med när de utför andra aktiviteter, till 

exempel redigerar blogginlägg, går på möten med företag och träffar fans. Influencers 

innehåll är samtidigt av ett vardagligt slag där vardagliga element finns representerade, 

exempelvis tandborstning eller matlagning. Att vara inbjudande tolkas ge bättre 

förutsättningar för följare att känna sig uppskattade. 

5.2.2 Gemenskap utan ömsesidighet: Influencers uppmaning att vara en i mängden 

Utifrån ungdomarnas berättelser framgår det att influencers kan bidra till en känsla av 

gemenskap. När en ungdom tillfrågas vad det ger henne att följa influencers svarar hon: 

Jag tycker om att följa personer med samma åsikter som mig, troligtvis på grund 

av att jag på någon plan känner mig mer "okej" då […] Det är väl just det att ta del 

av en gemenskap som ibland är svår att hitta. (IP6) 

Utifrån utdraget ovan samt utifrån Shulman (2016) går det att tolka att det finns en 

community bland influencers och deras följare, vilket kan skapa en gemenskap i en digital 

miljö. Communitys sammanför publiken baserat på intressen, vilka ligger till grund för varför 

ungdomarna i studien följer influencers. Communitykänslan tolkas i analysen stärkas av att 

influencers uppmanar sina följare att kommentera i alla sina videor och även vissa av 

bilderna. Utifrån influencers material tolkas det även finnas en vilja hos influencers att 

följarna ska interagera med deras innehåll, eftersom de regelbundet uppmanar dem att 

kommentera, prenumerera och titta på deras andra kanaler. Influencers ber även följarna att 

ge dem råd om bland annat frisyr (Ahlborg, 2018, 15 februari), och berömmer dem för att de 

håller en god ton mot varandra i kommentarsfältet (Lindgren, 2018, 20 februari). Trenden 

bland ungdomarna i intervjuerna är att interagera med influencers genom att gilla om de 
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tycker någon post är bra men sällan kommentera. Anledningen till att de inte kommenterar är 

att de upplever att deras kommentar ändå inte kommer läsas eller få någon respons: den är en 

i mängden. De gånger de trots allt kommenterar krävs det ganska mycket för att de ska göra 

det, exempelvis att influencern (eller någon i kommentarerna) uttrycker sig hatiskt eller 

kränkande. Intervjudeltagarna som identifierar sig som tjejer beskriver att de oftare 

kommenterar av dessa skäl. Utifrån detta går det att tolka att tjejer känner en större 

ansvarskänsla att säga ifrån, men det kan också bero på skillnader i syn på moral mellan tjejer 

och killar, med skilda uppfattningar om vad som är ’fel’ eller kränkande. 

Vad som ytterligare tolkas stärka känslan av gemenskap är att influencers tilltalar sina följare 

med kärlek på gruppnivå, vilket utdraget nedan exemplifierar. Det är en bildtext till en 

Instagrambild. 

Men ååh, jag är så tacksam över era fina ord om Indy Beauty [influencerns egna 

kosmetikamärke]. Ni är SÅ jäkla peppande, stöttande och generösa med fina 

kommentarer att jag nästan blir generad. Fina, fina ni! (Lindgren. 2018, 18 

februari) 

I den aktuella studien går det att göra en ytterligare tolkning att det specifika språket i sociala 

medier bidrar till känslan av gemenskap. Språket innefattar bland annat emojis11 som 

underlättar för människor att uttrycka känslor och visa upp identitetsmarkörer (Shulman, 

2016). Att dela samma språk som influencers kan skapa en känsla av samhörighet för följare. 

Influencers tolkas i bildanalysen även försöka skapa en dialog med sina följare. Till exempel 

producerar influencers videor där de svarar på följarnas frågor (Ingrosso, 2018, 15 februari), 

lägger upp en bild där följarna ombeds att gissa på hur många rosor det finns i bilden 

(Lindgren, 2018, 14 februari) och i två videor (Ingrosso, 2018, 10 februari; Ahlborg, 2018b, 

25 februari) genomför influencers fanträffar där de möter sina följare face-to-face. Enligt 

Shulman (2016) blir kommunikation tvåsidig i en digital miljö genom bland annat 

kommentarer och delningar. Det uppfattas däremot inte av ungdomarna i studien att de har 

någon dialog med influencers, vilket talar för att kommunikationen via kommentarer inte är 

särskilt effektiv i att upprätthålla intrycket av en ömsesidig relation. 

5.2.3 Intryck av att vara äkta och ’perfekt’ på samma gång 

Enligt Goffmans (1998 [1959]) teori tenderar intryck att bli idealiserade, där framträdanden 

anpassas efter samhälleliga normer. I analysen tolkas det finnas ett intresse hos influencers att 

idealisera sina intryck, eftersom deras framgång är ett resultat av hur goda relationer de håller 

                                                           
11 Emoji, också kallat "smiley", är ett piktogram vilka är vanligt förekommande i elektroniska meddelanden för att till exempel 
förmedla känslor i meddelandet (Emoji, 2018). 



  

41 

 

med följare och företag. En norm influencers tolkas följa är skönhetsnormer där det verkar 

vara trendigt att vara naturlig men fixad. Två videor i bildmaterialet visar influencers på 

morgonen då de vaknat och inte gjort sig i ordning (Ingrosso, 2018, 20 februari; Lindgren, 

2018, 20 februari). Att de visar upp en ’rå’ bild av sig själva utan någon tillgjordhet12 tolkas 

bidra till en känsla av att de är äkta. Följarna kan få en känsla att de får se vem influencern är 

’på riktigt’. Den ’råa’ sidan får dock en marginell plats bland allt material eftersom de ser 

tillfixade ut i majoriteten av videorna, samtidigt som de är i en miljö som i analysen tolkas är 

deras hem. Detta kan bidra till en uppfattning att det finns en förväntning att alltid vara 

iordninggjord, vilket ungdomarna uttrycker i intervjuerna. En ungdom berättar att hon 

”påverkas negativt att det blir högre ’standard’ på skönhetsideal” (IP6) och en annan berättar: 

Jag har alltid haft svårt att hänga med i trenderna, mest för att jag inte är så 

intresserad och inte bryr mig så mycket om influencers. Det påverkar mig ju dock 

ändå indirekt genom att mina vänner ifrågasätter min stil, eller gillar nya trender 

som jag inte ens visste fanns. Jag kan tycka att det finns en ganska stor press att 

hänga med. (IP10) 

I utdraget ovan beskriver en ungdom hur hon, trots att hon inte själv följer någon influencer 

ändå påverkas av de normer som förmedlades av influencers. Det verkar även finnas en press 

bland ungdomar att fixa till bilder de ska lägga ut för att efterlikna den standard som 

influencers har. En tjej berättar hur hon går tillväga då hon producerar material: 

Om det är en bild på mig brukar jag också kolla igenom varenda detalj på den för 

att se till att den ser ut exakt så som jag vill. Jag vill att den skall se helt flawless 

ut, men ändå orörd på något sett. Så att det ser ut som att jag inte har försökt ändra 

på den utan att den ser naturlig ut. (IP8) 

Bilden ska se prefekt och samtidigt äkta och orörd ut, liknande den normen som influencers 

försöker idealisera sina intryck efter. Ungdomarna berättar även i intervjuerna att de uppfattar 

att influencers lägger ut bilder som tolkas vara ’perfekta’: 

[J]ag [skulle] säga de väldigt ofta lägger ut den "Perfekta" bilden som de flesta 

drömmer om att lägga ut. […]  jag försöker hela tiden säga till mig själv att dom 

gör en hel del för att se perfekta/verka perfekta. (IP4) 

I utdraget ovan beskriver en ungdom hur han är medveten om att influencers lägger ner 

mycket tid på sina bilder för att få dem ’perfekta’. De ’perfekta’ bilder som postas av 

influencers kan vara modifierade genom diverse bildbehandlingsprogram. I bildmaterialet 

nämns det aldrig hur eller om bilden är modifierad, men teknisk utrustning som förbättrar 

bildkvalité kan observeras. Två exempel är först att en professionell kamerablixt kan ses i det 

övre vänstra hörnet i en bild där en influencer poserar (Ingrosso, 2018, 25 februari) och det 

                                                           
12 förutom exempelvis ljussättning och redigering. 
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andra är i en video där det syns hur en annan influencer använder sig av en ringlampa för att 

få bättre ljus tillsammans med en professionell kamera (Lindgren, 2018, 20 februari, 02:44). 

Videorna är även redigerade, vilket tyder på att influencers har tillgång till program där 

innehållet kan modifieras för att se mer ’perfekt’ ut. Det finns även inslag av vad som i 

analysen tolkas som stilmedvetenhet utifrån hur influencers poserar och vilka kläder och 

smink de bär. De bär ofta kläder och smink av vad som kan tolkas vara god kvalité, vilket 

vanligtvis är produkter i en dyrare prisklass, men det finns även inslag i videor där billigare 

klädbutikers påsar finns representerade. De billigare alternativen kan underlätta för 

influencers att uppfattas som ’vem som helst’ och att alla kan få den stilen som de har. 

Influencers berättar även i materialet var de köpt kläder och smink de bär. Influencers kläder, 

smycken och inredningsdetaljer tolkas även i analysen som statussymboler utifrån Goffmans 

(1998 [1959]) teori där statussymboler ses som en del av den personliga fasaden. Shulman 

(2016) menar att statussymboler i en digital miljö är mindre trovärdiga än i en fysisk eftersom 

de är enklare att fejka. I influencers fall anses det i analysen relativt enkelt att verifiera 

statussymbolerna i och med att influencers liv till stor del finns tillgängligt online. Följare 

kan googla influencerns namn för att se hur mycket hen tjänar och då få en uppfattning om 

influencern har råd med de statussymboler hen visar upp. 

5.3 En balans mellan att vägledas och påverkas 

5.3.1 Viktiga men inte lika betydelsefulla som vänner 

Det varierar hur viktiga influencers är för ungdomarna i studien. Ett övergripande mönster i 

deras berättelser är att influencers var mer betydelsefulla när de var yngre. En ungdom 

berättar då han får frågan om influencers har en betydelsefull roll att ”Just nu [har 

influencers] en väldigt lite roll mest som stöd för mina intressen som jag har” (IP4) medan en 

annan beskriver ”Inte så stor del just nu, jag fokuserar mycket på annat i mitt liv än 

influencers så därför är dom inte särskilt betydelsefulla för tillfället! :)” (IP11). Utdragen 

visar att ungdomarna inte anser att influencers är särskilt betydelsefulla just nu. En ungdom 

berättar också att ”[Influencers är] ganska så [betydelsefulla], men mina vänner är nog mer 

viktiga för de har jag tvåsidig kontakt med” (IP2). Med sina vänner beskriver ungdomarna att 

de har en ömsesidig relation, vilket kan tolkas göra relationen starkare och mer betydelsefull. 

Det finns dock inga förväntningar på en ömsesidig relation med influencers hos ungdomarna, 

då de som tidigare nämnt inte kommenterar influencers poster på sociala medier eftersom de 

inte tror de kommer få något svar. Utifrån detta går det att tolka i analysen att det finns en 

skillnad mellan rollen som vän och rollen som influencer. Vissa av ungdomarna tycker 
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exempelvis att influencers påverkan är mindre än vänners, då influencers poster förväntas se 

mer ’perfekta’ ut. Om en vän lägger ut en lika ’perfekt’ post berättar ungdomarna att det kan 

påverka dem mer eftersom de anser att de borde kunna leva upp till sina vänners standard 

enklare än till influencers. Detta tyder på att influencers till viss del inte ingår i ungdomarnas 

referensgrupp utifrån hur Festinger (1954) beskriver den. Åtminstone är vänner mer 

tilltalande som grupp att jämföra sig med än influencers. Det nämns även av ungdomarna att 

influencers inte ger en lika mångsidig bild som vänner gör och att en inte alltid får se 

influencers personlighet. Enligt Goffman (1998 [1959]) finns det regioner där publiken inte 

vistas utan låter den agerande vara ifred, vilket kan tyda på att influencers kan tänkas få vara 

ifred i fler regioner än vad vänner får. Bara för att influencers inte ses som vänner är de dock 

inte obetydliga för ungdomarna, snarare tvärtom. De är istället betydelsefulla som förebilder. 

5.3.2 Influencers med en eller flera funktioner som förebild 

Influencers och följare har som tidigare nämnt inte en ömsesidig relation. Influencers ses 

dessutom som perfekta, men samtidigt äkta. Enligt Morgenroth, Ryan och Peters (2015) 

måste förebilder befinna sig inom ett visst spann av framgång för att vara enkla att identifiera 

sig med för rollaspiranten. Det kan tolkas genom analysen av materialet att influencers många 

gånger lyckas med detta genom att de är framgångsrika men samtidigt verkar äkta och som 

’vem som helst’ eftersom ungdomarna berättar i intervjuerna att de uppfattar influencers som 

bra på det de gör men ändå vardagliga. Morgenroth, Ryan och Peters (2015) menar vidare att 

många människor kan ha samma förebild, eftersom rollaspiranten identifierar sig subjektivt 

med förebilden. Att vissa influencers i analysen tolkas vara överlägset populära kan höra ihop 

med att de lyckas hitta ett vinnande koncept i sin intrycksstyrning. De handlar på rätt sätt för 

att kunna nå ut till många och få följare att känna att de kan relatera till dem, bland annat 

genom att dela med sig av sig själv och prata direkt med kameran.  

Influencers kan inte existera utan sina följare, precis som förebilder inte kan existera utan 

rollaspiranter (Morgenroth, Ryan, & Peters, 2015). Utifrån detta och ungdomarnas berättelser 

tolkas influencers roll innefatta att vara förebilder. Ungdomarna benämner influencers som 

förebilder på olika sätt, vilket porträtteras i deras upplevelser av influencers: 

Jag skulle säga att de är förebilder för mig så jag följer de för att jag gillar deras 

personligheter på samma sätt som man väljer sina vänner ungefär men lite mer 

som man väljer vänner man känner kommer vara bra för en. (IP2) 

Influencers är personer som jag hade kunnat leva utan men de är också folk som 

gör livet bättre på ett sätt. Med Casey Neistat så känner jag att jag har inte bara 

någon som jag finner underhållande men också någon som jag ser upp till och har 
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som förebild. Han har inte levt sitt bästa liv som ung men har ändå kommit så 

långt utan att ha något till sin hjälp. Det är nått man kan se upp till och hjälpa en 

själv genom jobbiga situationer. (IP5) 

De olika sätt influencers som förebilder beskrivs på, tolkas höra ihop med de olika funktioner 

som förebilder har enligt Morgenroth, Ryan och Peters (2015). Influencers tolkas utifrån 

ungdomars berättelser vara förebilder med en eller flera förebildsfunktioner. Ett exempel på 

hur ungdomarna ser influencers som förebilder är en ungdom som följer influencers som är 

duktiga i sporten han utövar och vill bli bra på. Han beskriver på följande sätt hur han 

använder sig av influencers som förebilder: 

Det ger mig vägledning mot mina drömmar. Jag tar det bästa från varje. Vissa ger 

konkreta handlingar att följa medan andra motiverar en att göra handlingarna. Jag 

blir inspirerad och vägen framför mig, så att säga, blir aningen tydligare. (IP3) 

Den första funktionen, att vara en förebild i sina handlingar, beskriver han i början av 

utdraget ovan, men även den andra och tredje funktionen som Morgenroth, Ryan och Peters 

(2015) nämner: att förebilder kan representera vad som är möjligt och att förebilder kan vara 

en inspirationskälla. En annan ungdom beskriver rollen influencers har i hennes liv på ett sätt 

som illustrerar den andra funktionen; ”Deras roll i mitt liv? Att ge mig hopp att om de kan så 

kan jag oxå det” (IP7). Flera ungdomar nämner i intervjuerna att influencers är 

inspirationskällor, alltså den tredje förebildsfunktionen: ”Det har hjälp mig att behålla 

inspirationen till att läsa mycket och att få hopp om att jag kan uppnå saker jag kanske inte 

riktigt trott att jag kan uppnå” (IP6), ”Positivt är att det finns idag så många [influencers] med 

så många inspirerande och nya idéer som kan få unga att tänka annorlunda” (IP9) och ”Jag 

följer dom influencers mest för inspiration, exempelvis för kläder och smink, men även för att 

läsa om åsikter kring samhällsfrågor” (IP11). 

En viktig funktion förebilder har som inspirationskälla är att visa att det omöjliga är möjligt, 

vilket i analysen tolkas höra ihop med att influencers kan visa att det går att leva annorlunda. 

Vissa ungdomar uttrycker ett större behov att se att det går att leva annorlunda beroende på 

deras livssituation. En ungdom beskriver att hon följer veganska influencers för att få 

inspiration när ingen annan i hennes familj är veganer. En annan berättar: 

[Att följa influencers får mig] att basically våga mer och inse att livet inte är enkelt 

speciellt om du är av mörkare färg och att jag ska vara mig själv och våga pröva 

på saker för om jag inte gör det ingen kommer att göra det åt mig. (IP7) 

Ungdomens upplevelse ovan kan ses som ett sätt att motsätta sig maktstrukturer som handlar 

om etnicitet och rasmarkörer. Influencers ger ungdomen hopp och någon att identifiera sig 
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med som visar att det går att göra saker trots att ens hudfärg är normbrytande i samhället hon 

lever i. 

5.3.3 Ungdomars motvilja att påverkas av influencers 

Trots att ungdomarna ser influencers som förebilder påpekar de att de sällan påverkas av vad 

influencers postar. Några berättar trots detta att det händer att de jämför sig med influencers. 

Jämförelsen värderas i många fall som harmlös och några är tydliga med att notera att de inte 

har som mål att bli som de influencers de följer. En ungdom berättar: 

Ja jag brukar kunna jämföra mig med dem jag tittar på men ofta för att kunna 

förbättra mig själv och kunna se vad som är dåligt med mig, andra eller dem jag 

tittar på, inte för att göra mig själv mer som de jag tittar på. (IP2) 

Utdraget ovanför kommer från en ungdom som identifierar sig som kille och i intervjuerna är 

det flest killar som poängterar att de inte jämför sig alls och inte vill bli som influencern. I 

utdraget beskriver ungdomen att han tittar på andra för att se vad som behöver förbättras med 

honom själv, men fortfarande hävdar att detta inte är för att bli som de influencers han följer. 

I kontrast upplever ungdomarna som identifierar sig som tjejer att de i större utsträckning 

jämför sig med influencers. Jämförelsen handlar om utseende, sätt att föra sig på och andra 

aspekter av influencers liv. De berättar när de fick frågan om de jämför sig med influencers: 

Jag jämför mig med vad dom lyckats med och hur dom ser ut. Det mesta är nog 

utseendet då det är det man inte kan ändra eller vad man ska säga. (IP6) 

Yes det gör jag, vilket är dåligt för även om de är lika mig så är vi inte likadana så 

något som hen tycker är lätt tycker jag är jättesvårt. [Jag jämför] hur de ser ut, Hur 

de klär sig, Hur det kan prata så bra utan att stamma eller hacka, hur de ha[r] viljan 

och styrkan till att gör[a] det de gör. (IP7) 

Ja det kan hända! Dock inte lika ofta längre, men jag kan fortfarande titta på något 

en influencer har som jag själv önskar att jag hade, oftast riktat mot mina 

personliga brister och komplex. Det kan handla om exempelvis kläder eller en 

hårtyp/färg, eller kroppsdelar som exempelvis näsor då jag personligen är relativt 

missnöjd med min egna. (IP11) 

Det finns en motvilja bland ungdomarna att säga att de påverkas av influencers och vill bli 

som dem och ungdomarna uttrycker att det är någonting negativt. Trots detta beskriver de på 

många sätt influencers som förebilder som vägleder dem mot sina mål. De beskriver även att 

influencers har gynnsam kunskap eftersom de redan nått mål som ungdomarna också 

aspirerar att nå. Detta tolkas i analysen tala för att ungdomar till viss del, trots sin motvilja att 

uttrycka det, vill uppnå någonting som influencers har. Det intressanta i detta är varifrån 

denna motvilja att sträva efter att bli lik någon annan kommer. En förklaring skulle kunna 

vara att det finns en normativ aspekt där det är viktigt att ’hitta sig själv’ och vara unik. 
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Ungdomarna kanske vill bli framgångsrika men ej på det sätt som influencers blivit det, 

vilket tydligt porträtteras i utdraget nedan från en av ungdomarna:  

Att gå i någon annans fotspår är bara dubbelt arbete för ett spår i snön. Jag har min 

egen väg att vandra och har som mål att passera dem. Hur kan man gå om någon 

om man alltid följer henne bakom? (IP3) 

Två andra ungdomar beskriver att en åldersaspekt kan spela in: 

Innan var det mer att man försökte att härma alla innan man kom på tänket att man 

inte bara kan vara andra utan man måste även vara sig själv. Det har nog med 

åldern att göra tror jag. (IP4) 

Dom [influencers] spelade ganska stor roll för mitt självförtroende då tror jag, 

eftersom att jag själv utvecklades mycket under tiden (det gör jag fortfarande men 

mer under 1–2 år tillbaka och även innan det) och var uppe i en typisk ung 

tonårskris om att hitta mig själv, och influencerna påverkade det jag ville 

eftersträva och bli tror jag. (IP11) 

Motviljan hos ungdomar att uttrycka att de påverkas kan även hamna i konflikt med 

begreppet influencer, vilket direktöversatt betyder ’påverkare’. I intervjuerna berättar några 

ungdomar att de tycker det finns begrepp som passar bättre än just influencer, vilket tyder på 

att några av ungdomarna är kritiska till influencer som begrepp. Några ungdomar tycker att 

begreppet influencer är onödigt att använda och föreslår att människor med stor följarskara i 

sociala medier borde kallas för ”förgrundsgestalt” (IP3), ”sociala media-star” (IP5) eller helt 

enkelt bli benämnda efter den sociala medieplattform som de är aktiva vid, exempelvis 

YouTuber eller Instagramare. Det är möjligt att kärt barn har många namn, då de ungdomar 

som väljer att kalla influencers för någonting annat beskriver upplevelsen av influencers på 

liknande sätt.  
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka influencers som fenomen och hur ungdomar i 

övre tonåren (15–18 år) berättar om influencers, samt hur influencers material relaterar till 

berättelserna. Studien ämnade ta reda på hur ungdomar beskriver influencers, vilken relation 

som finns mellan ungdomar och influencers och vilken roll influencers har i ungdomars liv. I 

den avslutande diskussion som följer sätts studiens resultat i relation till tidigare forskning 

och metodologiska reflektioner varpå slutsatser från studien och förslag på vidare forskning 

inom området presenteras. 

Sammanfattningsvis visar analysen av influencers material att influencers är måna om att få 

sina följare att känna sig inbjudna och delaktiga i deras liv, vilket går i linje med den tidigare 

forskningen (Jerslev, 2016; Strangelove, 2010; Trammell & Keshelashvili, 2005). Genom att 

influencers i materialet använder sig av intrycksstyrning och tittar eller talar rakt in i kameran 

bidrar det till en känsla av att följarna är en del av interaktionen, någonting tidigare studier 

också nämner (Auter & Palmgreen, 2000; Johnston, 2017). Intervjudeltagarna följer inte 

nödvändigtvis de influencers som studeras, vilket kan ge en ensidig bild från två håll. 

Ungdomarna tillfrågades inte heller specifikt i intervjuerna vilka de följde och många hade 

inte fyllt i rutan i enkäten som handlade om vilka de följde, men av de fem som gjort det var 

det en som nämnde att hen följde en influencer vars material studerades. I hur stor grad det 

går att sammanföra intervjudeltagarnas berättelser med influencers analyserade material går 

utifrån det ovan nämnda att diskutera. Ungdomarnas berättelser kan relatera till influencers 

som gör på ett annorlunda sätt än de som studerades i uppsatsen. De 18 källor som 

analyserades har däremot många övergripande mönster som tyder på att de inte är extremfall 

eller avvikande, exempelvis hur kameravinklar och tilltalande av följare ser ut. 

Samtidigt som influencers har många följare ses de av ungdomarna i den aktuella studien som 

vem som helst, vilket talar för att deras kändisskap - likt fynd i den tidigare forskningen - ser 

annorlunda ut än traditionellt kändisskap (Ferchaud, Grzeslo, Orme & LaGroue, 2018; 

Trammell & Keshelashvili 2005). Skådespelare och musiker är kända på ett traditionellt sätt 

där jag tolkar att det finns en större distans till fansen, även om sociala medier gjort att 

distansen krympt. När det gäller influencers tycks denna distans ändå mindre i jämförelse. En 

av anledningarna till att distansen krympt mellan influencers och följare är att influencers 

byggt upp sin följarskara från ingenting, där de första följarna varit speciella för influencern. 

Det verkar dock finnas viss distans kvar, då ungdomarna i studien beskriver att de känner sig 

som en i mängden, alltså inte speciella. Ungdomarna upplever inte heller att de har någon 
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dialog med influencers och väljer att inte kommentera i influencers kanaler, eller 

kommenterar sällan. Detta särskiljer sig från tidigare fynd, där följare upplever att de har 

direktkontakt med influencers på Twitter (Marwick & boyd, 2011). I den aktuella studien är 

Twitter ingen del av analysen, vilket kan tyda på att det finns skillnader i upplevelsen av en 

dialog mellan plattformar. Generellt går det att tolka att ju populärare influencers blir, desto 

fler följare får de oberoende av plattform och distansen ökar trots att influencers behåller en 

inbjudande intrycksstyrning. Detta verkar dock inte vara något problem för ungdomarna i 

studien eftersom de fortfarande följer influencers trots många följare och inte förväntar sig 

någon ömsesidig relation. Vad som kan tolkas ske är att distansen formar relationen, där 

relationen mellan influencers och ungdomar mer liknar relationen mellan idoler när 

influencern får många följare. Ungdomarna förväntar sig därav ingenting mer än ett fan 

förväntar sig av sin idol. Det är dock inte det enda ungdomar finner sig i när det kommer till 

influencers utan även samarbeten med företag ses som en del av att vara influencer. 

Trots att ungdomar är medvetna om influencers framgång och samarbeten med företag 

uppfattas de inte som skrytsamma. Det verkar som om det viktiga är att influencers inte 

tappar bort sina åsikter bland företagens, vilket flera ungdomar nämner. Bland annat benämns 

influencers som sålt ut sig för ’shills’ och kan vara en anledning till att ungdomarna väljer att 

sluta följa. Berryman och Kavka (2017) menar att det blir autentiskt för influencers att 

samarbeta med företag och marknadsföra produkter som går att sammankoppla med deras 

’vanliga’ intressen. Alla influencers i uppsatsmaterialet har ett uttalat intresse av mode och 

skönhet och marknadsför sina egna produkter, till exempel smycken, kläder eller kosmetika. 

Även ungdomarna påpekar i intervjuerna att det är okej att influencers marknadsför sina egna 

produkter. I och med att influencers ramas in i vad som är okej att marknadsföra utifrån deras 

intressen, tolkar jag, i linje med Choi och Morawitz (2017), att det påverkar normer om vad 

som är acceptabelt att tycka om och marknadsföra. Tjejer får marknadsföra smink och killar 

träningsredskap, vilket leder till att redan etablerade könsnormer förstärks. 

Resultatet visar även att influencers intryck kan ses som idealiserade och påverkar 

skönhetsideal. Studier som gjorts på självpresentation online tyder på att människor tenderar 

att visa upp en begränsad positiv bild (Ellison, Heino & Gibbs, 2006; Nesi & Prinstein, 

2016). Bilder kan förbättras online (boyd, 2014) och i uppsatsen beskriver ungdomar att 

influencers bilder tolkas som ’perfekta’. I analysen översätts detta till att influencers intryck 

idealiseras och följer och påverkar bland annat skönhetsnormer. De influencers som studerats 

i uppsatsen identifierar sig som tjejer och tillhör kategorin livsstil eller skönhet/mode, vilket 



  

49 

 

gör att materialet kan bli missvisande, då tidigare forskning visar skillnader bland följare av 

olika typer av influencers (Trammell & Keshlashvili, 2005). Trots detta ansåg jag att de mest 

nämnda influencers var mest relevanta för bildanalysen. Om andra influencers material 

används kan dock resultatet se annorlunda ut. Exempelvis berättar ungdomarna i den aktuella 

studien att olika saker är viktiga för att de ska följa influencers där det går isär mellan de som 

identifierar sig som tjejer och killar, vilket kan tyda på att influencers som tillhör olika 

könsidentiteter har olika sätt att locka till sig följare. Den tidigare forskningen visar även att 

kvinnor oftare söker kommunikation online, medan män söker information (Trammell & 

Keshlashvili, 2005). Det kan innebära att influencers som har en maskulin målgrupp 

använder sig av en annorlunda intrycksstyrning än de som studerats i studien, eftersom de 

tolkas ha en feminin målgrupp. 

Genusskillnader finns även i de anledningar ungdomarna har för att sluta följa, där tjejer 

väljer att göra det för att influencern uttrycker tvivelaktiga åsikter, medan killar slutar följa på 

grund av inaktivitet eller att innehållet blir tråkigt. Jag tolkar att tjejer ser influencers som mer 

sammanflätade med sina åsikter medan killar anser att åsikter spelar mindre roll, eftersom 

influencers är mer distanserade som personer för dem. Genus som maktordning har en 

generellt större plats i studien än andra maktordningar, vilket kan bero på att genus oftast ses 

som ’det viktigaste’, någonting som speglas i den tidigare forskningen (e.g. Boyd & Shank, 

2004; Gleason, Theran & Newberg, 2017; Trammell & Keshelashvili, 2005). Eftersom genus 

ofta tas för givet kan det bidra till att jag som forskare enklare ser genusmönster. De 

maktordningar jag därutöver ser i materialet är rasmarkörer och klass, där den ungdom med 

normbrytande hudfärg i högre grad än andra ungdomar berättar att influencers är 

betydelsefulla i den bemärkelsen att de visar att det går att leva på ett annat sätt än i enlighet 

med de förutsättningar som generellt ges de med normbrytande hudfärg. När det gäller klass 

visar influencers upp att de har tillgångar genom exempelvis inredning, hur och var de bor 

och vilka bilar de kör. Gällande ungdomarna kan jag inte utifrån deras berättelser få en 

uppfattning om klasstillhörighet, men influencers tolkas tillhöra en klass som har det bättre 

ställt än andra. Intervjudeltagarna är överlag tämligen homogena, eftersom de är 

normföljande på många vis. De identifierar sig som antingen kille eller tjej och alla går i 

skolan. Resultaten antyder att influencers kan ha en annan roll för normbrytande individer där 

en viktig aspekt av influencers som förebilder verkar vara att visa vilka mål som går att uppnå 

och inspirera till att göra vad som upplevs omöjligt. Det kan hänga ihop med hur attraktiv 

influencers är för ungdomar att inkludera i sin referensgrupp, där det möjligen kan bidra att 
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normbrytande individer har färre individer i sin fysiska omgivning att inkludera, vilket gör 

influencers till mer betydelsefulla inom referensgruppen. De blir någon normbrytande 

individer kan identifiera sig med och därav minskas känslan av utanförskap i ett samhälle där 

individen annars är normbrytande i sin fysiska omgivning. Den teori som använts om 

referensgrupper (Festinger, 1954) i uppsatsen behöver kompletteras för att kunna förklara hur 

referensgruppers betydelse kan skilja sig mellan individer, samt hur tillgängliga 

referensgrupper ordnas och påverkas av maktrelationer. Resultatet från den aktuella studien 

tyder på att ungdomar använder influencers som en referenspunkt till viss del men inte alltid 

för att befästa sina egna åsikter. I vissa fall använder ungdomar dem bara för att plocka det 

bästa från varje och sätta ihop till en referenspunkt. 

Utifrån analysen av influencers självpresentationer tolkar jag att de försöker skapa en känsla 

av nära gemenskap genom att bland annat tilltala sina följare som ’ni’ och ’älsklingar’. 

Gemenskapen ses dock inte som en vänskap av ungdomarna, då de beskriver att vänskap är 

viktigare och baseras på ömsesidighet. En av grundpelarna i vänskapsrelationer är att känna 

sig utvald och speciell och då får influencers snarare en roll som förebild än vän. I den 

tidigare forskningen tar Best, Taylor och Manktelow (2015) upp att djupa relationer värderas 

över ytliga i de övre tonåren, vilket går i linje med ungdomarnas berättelser där de uttrycker 

att vänner är viktigare än influencers. Det gör dock inte influencers oviktiga utan 

gemenskapen och grupptillhörigheten spelar också roll för ungdomarna, vilket 

överensstämmer med andra delar av den tidigare forskningen (Krater, Ingledew & Iphofen, 

2008; Zhao, Grasmuck & Martin, 2008).  

Ungdomar i den aktuella studien jämför sig och påverkas av influencers, men vill ogärna 

påtala det. Ungdomarnas motvilja att säga att de påverkas leder vidare till diskussionen om 

vad som skiljer sig mellan att påverkas, jämföra sig och bli som någon annan. Det 

övergripande mönstret i ungdomarnas berättelser är att det anses negativt att påverkas och att 

vilja bli som någon annan, men jämförelse är däremot harmlöst och snarare ett sätt att 

förbättra sig själv. Tjejer uttrycker i intervjuerna att de jämför sig oftare än killar, vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Chua & Chang, 2016; Ferguson, Muñoz, Garza & 

Galindo, 2014). Killarna i studien uttalar ett något starkare missnöje mot att bli som någon 

annan, vilket går att relatera till Mascheroni, Vincent och Jimenez (2015) som i sin forskning 

tar upp att killar kritiserar tjejer för att försöka likna andra i sociala medier. Trots att 

ungdomar är skeptiska till att säga att de påverkas beskriver de samtidigt hur de använder 

influencers som förebilder för att få inspiration, vägledning, motivation och kunskap om hur 
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de kan förbättra sig själv eller nå sina mål. En förklaring till motviljan kan vara de 

samhälleliga förväntningarna som finns att vara unik. Samhället vi lever i präglas av 

individualism (e.g. Beck & Lau, 2005; Giddens, 1991), där jag tolkar att det anses positivt att 

gå sin egen väg. Ungdomarna, speciellt killarna berättar att det inte ger någonting att följa 

någon annan utan att målet är att passera de influencers de följer, vilket talar för att det finns 

mål som bör nås på egen hand.  

Motviljan att bli påverkad kan också hänga ihop med själva begreppet influencer 

(’påverkare’). Några ungdomar i studien kallar influencers för andra begrepp, kanske i ett 

försök att hitta ett mer passande ord som inte förknippas med påverkan. Ytterligare en 

förklaring till att ungdomar ger influencers andra namn kan hänga ihop med den samhälleliga 

diskussionen om influencers. Gymnasieministern uttrycker att det är tämligen löjligt att se 

influencer som yrke medan skolor satsar på program som specifikt riktar in sig på att utbilda 

unga till influencers (Ekström, 2018, 9 februari; Thurfjell, 2018, 28 januari). Företag ser 

influencers som guldgruvor och värderar dem som viktiga delar av sin marknadsföring. Det 

är kanske inte konstigt att ungdomars syn på influencers går isär med tanke på hur många 

olika ståndpunkter det verkar finnas inför begreppet. 

6.1 Slutsatser och vidare forskning 

De slutsatser som kan dras utifrån studien är att ungdomars relation till influencers formas av 

många faktorer. Ungdomars bakgrund, exempelvis könsidentitet, ålder och intressen, styr 

vilka influencers de väljer att följa, vilket i sin tur påverkar hur influencers formar deras syn 

på normer. Influencers ingår ofta i ungdomars referensgrupp, vilket innebär att ungdomar 

sätter sina egna åsikter och värderingar i relation till influencers och i viss mån andra följare 

de känner en gemenskap med. Det öppnar upp för att inkludera människor från hela världen i 

ens referensgrupp men samtidigt finns en möjlighet att handplocka människor utifrån de 

åsikter en har. Samtidigt kan ungdomar lika enkelt utesluta influencers genom att avfölja 

dem. Trots att influencers tolkas ingå i ungdomars referensgrupp är det tydligt att de inte är 

lika nära som vänner, vilket gör det svårt att avgöra hur stort inflytande influencers faktiskt 

har. Det tycks finnas olika betydelsefulla personer inom ungdomars referensgrupp vars 

inflytande varierar, någonting teorin om referensgrupp som använts i studien inte tar hänsyn 

till, där resonemanget är mer svart eller vitt: inkluderad eller exkluderad. Influencers roll 

tolkas vara ett mellanting mellan en bekant och en förebild eftersom influencers delar med sig 

av sig själv och bjuder in följaren, men samtidigt har de funktioner en förebild har. Då de ofta 

ses som förebilder tyder det på att de har inflytande eftersom förebilder kan visa vilka mål 
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som går att uppnå, hur de kan uppnås och agera som inspirationskällor. Influencers blir 

vägledare även om ungdomar inte gärna medger att de påverkas av dem. 

Den aktuella studien öppnar upp för vidare forskning på området influencers och följare 

genom att visa att det finns mycket mer att studera. Utifrån materialet går det att tolka att det 

finns fler olika typer av följare som bland annat delas upp i åldersgrupper. Ungdomarna 

beskriver att de varit mer hängivna influencers som yngre, och i influencers videor där följare 

visas är de i yngre snarare än äldre tonåren. Att studera en yngre åldersgrupp kan ytterligare 

kartlägga vilket inflytande influencers har i ungdomars liv och kan även visa om det finns en 

skillnad i relationen mellan influencer och följare beroende på ålder. Framtida studier kan 

även studera följare i relation till det material som tillhör influencers de följer för att på så sätt 

kunna analysera vilka faktiska tolkningar ungdomar gör av influencers material. En intressant 

infallsvinkel i det sammanhanget vore att jämföra influencers som anses intressanta på grund 

av innehållet med de som är intressanta på grund av personligheten, för att se om deras 

innehåll ser olika ut. Tilltalar de följarna annorlunda? Uttrycker de olika distans till sina 

följare med kameravinklar och inramning?  

Avslutningsvis vore det intressant att studera om följares sociala status kan speglas i deras 

könsidentitet, som en uppföljning av de genusmönster som observerats i den aktuella 

uppsatsen. I studier av fans finns det exempelvis skillnad i status mellan kvinnliga och 

manliga fans, där manliga fans tenderar att tas mer på allvar i sitt engagemang (Kjellander 

Hellqvist, 2013). Vidare studier kan ta reda på om samma fenomen råder på sociala medier 

mellan influencers och följare. Slutligen har denna uppsats visat att influencers som fenomen 

har en plats i ungdomars liv och därav även i samhället. Den digitala miljön är sammanflätad 

med den fysiska, vilket innebär att alla aspekter av människors liv på ett eller annat sätt kan 

påverkas av influencers. Sammanfattningsvis kan vidare studier på detta ämne skapa en större 

förståelse för hur vi lever våra liv och vad som påverkar våra uppfattningar och val vi gör.  
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Bilaga 1: Informationsmail till gymnasieskolor 

Hej! 

Mitt namn är Maria Romare Strandh och jag är en masterstudent i sociologi vid Södertörns 

Högskola I Stockholm. Denna termin skriver jag min masteruppsats som handlar om 

gymnasieelevers upplevelser av att följa andra i sociala medier. 

För att hitta studiedeltagare till min studie har jag skapat en kort enkät som handlar sociala 

medievanor. Er skola är en av de jag valt ut i min urvalsprocess och jag skulle vilja ha er 

hjälp att sprida min enkät bland era elever. Den tar max 5 minuter att genomföra. Både 

enkäten och deltagande i studien är helt frivilligt och anonymt. Materialet kommer enbart att 

användas i studiesyfte. Observera att eleverna måste vara 15 år eller äldre för att kunna 

delta i studien. 

Länken till enkäten är: [URL] 

Det vore guld värt om ni kunde hjälpa mig eller vidarebefordra detta mail till någon som kan! 

Ni får självklart kontakta mig eller min handledare om ni har några frågor eller funderingar. 

Tack på förhand, 

Maria Romare Strandh, 

Maria01.romare.strandh@student.sh.se 

Handledare Alexandra Bogren, 

alexandra.bogren@sh.se 
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Bilaga 2: Enkät för att hitta intervjudeltagare 

Enkät om att följa andra i sociala medier 

Hej! 

Jag heter Maria Romare Strandh och skriver en masteruppsats i sociologi vid Södertörns 

högskola som handlar om unga människors upplevelser av att följa andra människor i 

sociala medier. Syftet med denna enkät är främst att hitta intervjudeltagare till min uppsats 

men även för att jag ska få kunskap om vilka unga i din ålder följer i sociala medier. 

Enkäten riktar sig till dig som är 15–19 år gammal och tar ca 5 minuter att besvara. Enkäten 

har tre sidor. 

Jag söker ungdomar att intervjua för att förstå detta ämne bättre och vore väldigt tacksam 

om jag fick ställa dig några frågor! Den kunskap som du har går inte att hitta någon 

annanstans och dina berättelser är viktiga. Om du kan tänka dig att bli intervjuad kan du 

skriva in din mailadress här nedan så kontaktar jag dig med mer information. Intervjuerna 

kommer ske skriftligt på Skype/Discord och tar ca en timme. 

För att du ska kunna svara så fritt som möjligt på frågorna är ditt deltagande är helt frivilligt 

och anonymt! Du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att ange någon anledning. 

Materialet jag samlar in kommer enbart användas i studiesyfte för denna uppsats. 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakt mig eller min handledare! 

maria01.romare.strandh@student.sh.se Handledare: Alexandra Bogren, 

alexandra.bogren@sh.se 

Tack så jättemycket för att du hjälper mig! 

Allt gott 

/Maria 

* Obligatoriskt 

1. Skriv gärna din mailadress om du 
har möjlighet att delta i en skriftlig 
intervju på Skype/Discord (ca 1h): 
Om du inte kan tänka dig att delta i en 
intervju, lämna rutan blank och gå 
vidare. 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? * 
15 
16 
17 
18 
19 
Vet ej/vill inte svara 
 

2. Vad är din huvudsakliga 
sysselsättning? * 
Går i mellanstadiet 
Går i högstadiet 
Går på gymnasiet 
Går inte i skolan 

Annan 
Vet ej/vill inte svara 

3. Vilken könsidentitet har du? * 
Transkille 
Transtjej 
Ickebinär 
Tjej 
Kille 
Annan 
Vet ej/vill inte svara 
 

4. Var bor du? * 
Blekinge län 
Dalarnas län 
Gotlands län 
Gävleborgs län 
Hallands län 
Jämtlands län 
Jönköpings län 
Kalmar län 
Kronobergs län 
Norrbottens län 
Skåne län 
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Stockholms län 
Södermanlands län 
Uppsala län 
Värmlands län 
Västerbottens län 
Västernorrlands län 
Västermanlands län 
Västra Götalands län 
Örebro län 
Östergötlands län 
Vet ej/vill inte svara 
 

5. Hur många invånare finns det där 
du bor? * 
0 - 5 000 
5 001 - 10 000 
10 001 - 50 000 
50 001 - 100 000 
100 001 - 500 000 
500 001 eller mer 
Vet ej/vill inte svara 

Frågor om sociala medier 

Sociala medier är plattformar på internet där 
du kan dela innehåll med andra användare, till 
exempel Instagram, Facebook, Snapchat och 
Youtube. 

6. Hur ofta använder du sociala 
medier? * 
Aldrig 
Några gånger i månaden 
Någon gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
Varje dag 
Vet ej/vill inte svara 
 

7. Vilken/vilka av dessa sociala medier 
använder du? 
Instagram 
Youtube 
 

8. Vilka tekniska hjälpmedel använder 
du för att få tillgång till sociala 
medier? 
Dator 
Mobiltelefon 
Surfplatta 
Other: 

9. Hur många följer du på Instagram? 
* 
Har inte något konto på Instagram 
0 - 50 
51 - 100 
101 - 200 
201 - 500 
501 eller fler 
Vet ej/vill inte svara 
 

10. Hur många kanaler på Youtube 
följer du? * 
Har inte något konto på Youtube 
0 - 10 
11 - 20 
21 - 50 
51 eller fler 
Vet ej/vill inte svara 

Frågor om influencers 

Med influencers menas exempelvis personer 
som har många följare. Influencers kan skapa 
innehåll som handlar om olika saker, till 
exempel deras egna liv, skönhet, mat, 
inredning eller spel. 

11. Har du hört talas om begreppet 
influencer? * 
Om det var i denna enkät du hörde 
begreppet för första gången, svara 
nej. 
Ja 
Nej 
Vet ej/vill inte svara 
 

12. Följer du någon influencer på 
Youtube? I så fall vem/vilka? Skriv 
deras namn! 
Om du följer någon du anser är en 
influencer så räcker det för att skriva 
dem! 
 

13. Följer du någon influencer på 
Instagram? I så fall vem/vilka? Skriv 
deras namn! 
Om du följer någon du anser är en 
influencer så räcker det för att skriva 
dem! 
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Bilaga 3: Informationsmail till 

ungdomsmottagningar 

Hej! 

Mitt namn är Maria Romare Strandh och jag är en masterstudent i sociologi vid Södertörns 

Högskola I Stockholm. Denna termin skriver jag min masteruppsats som handlar om 

ungdomar mellan 15–19 års upplevelser av att följa andra i sociala medier. 

Jag skulle behöva er hjälp för att nå ut till en bredare representation av ungdomar som 

komplement till att kontakta skolor som jag gjort hittills. Många ungdomar går ju inte i skolan 

av flera olika anledningar! Deras röster är lika viktiga! 

För att hitta studiedeltagare till min studie har jag formulerat ett anslag där jag beskriver att 

jag skapat en kort enkät som handlar sociala medievanor där ungdomarna får ange om de 

vill bli intervjuade. Länken till enkäten är: [URL] om ni vill titta på den! 

Det vore guld värt om ni kunde hjälpa mig att sätta upp mitt anslag på er mottagning så de 

ungdomar som besöker er kan se den. Om ni har några frågor kan ni kontakta mig eller min 

handledare. 

Tack på förhand, 

Maria Romare Strandh, 

Maria01.romare.strandh@student.sh.se 

Handledare Alexandra Bogren, 

alexandra.bogren@sh.se  
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Bilaga 4: Anslag till ungdomsmottagningar 

 

Ungdomar, sociala medier och influencers 

Hej! Jag behöver din hjälp! 

Jag heter Maria och skriver min masteruppsats just nu som handlar om hur 

ungdomar upplever att det är att följa influencers i sociala medier. 

Jag söker intervjudeltagare i åldrarna 15–19 år som skulle vilja svara på några 

frågor som handlar om hur det är att följa andra i sociala medier. Det är ni 

som är experterna på området och därför behövs er hjälp för att förstå 

ämnet! 

Intervjuerna sker skriftligt på Skype eller Discord och tar ca 1 timme att 

genomföra. Anmäl intresse i enkäten nedan eller maila mig: 

maria01.romare.strandh@student.sh.se 

Länken till enkäten är: [URL] 

Om du skannar QR-koden nedan kommer du också till enkäten: 
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Bilaga 5: Informationsmail till intervjudeltagare 

Hej! 

Tack för att du tagit dig tid att besvara min enkät om att följa andra i sociala medier! 

Du är en av de som angett att de skulle vilja vara med i en intervju på detta ämne och jag 

tänkte därav ge dig lite mer info om min studie och syftet med intervjun. 

Min studie handlar om människors upplevelse av att följa andra i sociala medier. Din viktiga 

roll är att hjälpa mig att förstå hur du ser på detta ämne utifrån ditt egna liv. Du är expert på 

ämnet och därav är jag intresserad av att få höra dina tankar! Intervjun kommer ta ca en 

timme men det beror helt på hur mycket du har att säga om ämnet, det styr vi tillsammans. 

Du är helt anonym för att kunna känna dig fri att svara obehindrat och materialet som jag 

samlar in kommer enbart användas för denna studie. Det går att avbryta ditt deltagande i 

studien när som helst utan att du behöver ange någon anledning. 

Intervjuprocessen kommer att gå till på följande sätt: 

1. Vi bestämmer en dag och tid som passar dig att bli intervjuad. 

2. Du får kontaktuppgifter till mitt studie-Skypekonto/studie-Discordkonto som enbart 

kommer användas i anknytning till denna studie. 

3. Vi träffas på Skype/Discord den bestämda dagen och tiden och genomför där 

intervjun via chattfunktionen. 

Vilken dag och tid passar dig att bli intervjuad? Intervjuerna kommer att ske under v. 

7, 8, 9 och 10. Föreslå några dagar och tider som passar för dig så återkommer jag 

med intervjutid. 

Om du har några frågor är det bara att höra av dig till mig eller min handledare, Alexandra 

Bogren (alexandra.bogren@sh.se) 

Vi hörs! 

Maria Romare Strandh 

Maria01.romare.strandh@student.sh.se 
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Bilaga 6: Intervjuguide 
INTRODUKTION:  

Hej! 

SVAR FRÅN INTERVJUPERSON 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig med min studie genom att delta I denna intervju. Precis som 

jag tidigare informerat om är du helt anonym och materialet som vi skapar här kommer enbart att 

användas i studiesyfte. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Syftet med denna intervju är att du ska få berätta om vad du tänker och tycker om att följa andra i 

sociala medier. Det finns inga rätta eller fel svar på någon fråga utan det handlar om att du ska få 

berätta om dina upplevelser. Du är experten och jag ska lära mig av dig! Svara hur mycket eller lite du 

vill på varje fråga. Om det är någon fråga som är oklar eller förvirrande är det bara att du ber mig 

förklara vad jag menar. Denna intervju är en dialog, inte något förhör! Uppskattningsvis tar det 

ungefär en timme, kanske lite längre beroende på hur diskussionen blir :) 

Känner du att du har förstått syftet med intervjun och ditt deltagande? Har du några frågor? 

SVAR FRÅN INTERVJUPERSON 

Okej, vad bra! Intervjun är uppdelad i tre olika teman som vi kommer gå igenom tillsammans. Det 

första handlar om vem du är och hur du använder sociala medier i din vardag. Du har ju redan svarat 

på några frågor som handlar om detta i enkäten så lite kanske känns som upprepning, men nu ska vi 

gå lite djupare in på det :) 

TEMA 1: PRESENTATION OCH SOCIALA MEDIER 

I denna första del vill jag veta mer om dig! berätta lite om dig själv utifrån vad du tycker är relevant att 

jag ska veta. Det kan vara till exempel hur gammal du är, var du bor, vad du tycker om och vad du 

brukar göra på dagarna. 

SVAR FRÅN INTERVJUPERSON 

• Berätta om hur du använder sociala medier 

o Vilka sociala medier föredrar du? hur ofta använder du dem och vad brukar du göra i 

sociala medier? 

o Vilka ämnen intresserar dig i sociala medier? 

• Hur viktiga är sociala medier för dig? Vilken roll skulle du säga att de har i ditt liv? 

Det var alla frågor som handlade om det första temat! Nästa tema handlar om influencers och dina 

tankar kring det. Även om du inte tycker att du har koll på influencers så kan du svara vad du tror. Om 

någon fråga är luddig eller svår att förstå kom ihåg att det bara är att fråga mig så förklarar jag mer! 

Det finns som sagt inga rätta eller fel svar så känn dig fri att svara precis som du tänker och tycker! 

SVAR FRÅN INTERVJUPERSON 

TEMA 2: INFLUENCERS – VAD OCH VEM? 

• Du har i enkäten svarat att du hört / inte hört begreppet influencers innan  

o Kan du berätta om hur du hört talas om det tidigare? 

o Vilket eller vilka begrepp skulle du vilja använda för någon som producerar material i 

sociala medier och har många följare? 

• Utifrån din uppfattning, hur skulle du måla upp en ’idealbild’ av en influencer? 

• Hur särskiljer sig influencers med andra i sociala medier? 

• Vad kännetecknar influencers poster? 

• Vilka positiva och negativa saker tycker du det finns med influencers? 

Då var tema två klart. Tema tre, vilket också är det sista temat, handlar om din relation till influencers 

utifrån ditt eget liv. Det är dina uppfattningar och tankar som är intressanta och viktiga. 
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TEMA 3: INFLUENCERS OCH JAG 

• RELATION 

• Du har svarat i enkäten att du följer / Inte följer några influencers, hur kommer det sig att du 

valt att följa / inte följa just dessa? 

o Följer dina vänner samma influencers? 

• Hur väljer du vilka du vill följa i sociala medier? Kriterier? 

o Vad kan göra att du slutar följa någon? 

• Vilka förväntningar har du på influencers du följer? Skiljer sig dessa från förväntningar på 

andra du följer? 

• Berätta hur du tar del av influencers material 

o Tittar du alltid på deras poster? 

o Vilka poster är intressantare än andra? 

o Brukar du kommentera eller på annat sätt interagera med influencers / de du följer? 

I så fall på vilket sätt? 

▪ När väljer du att göra det och inte göra det? 

• FUNKTION 

• Vad ger det dig att följa influencers? 

o Inspiration? Tips? Insikt? Kunskap? 

• Vilken roll skulle du säga att influencers har i ditt liv?  

o Hur är de betydelsefulla för dig? 

• PÅVERKAN 

• Upplever du att du påverkas, positivt och/eller negativt, av vad influencers / de du följer 

online postar? 

• Har du någon gång gjort/köpt eller på annat sätt tagit efter någonting som du fått reda på av 

influencers? Berätta hur de gick till 

• Brukar du jämföra dig med de du följer? 

o Vad brukar du jämföra? 

o Finns det någon skillnad i hur du jämför dig med influencers jämfört med andra i 

sociala medier? I sådana fall, vilka är de största skillnaderna? 

• INFLUENCERS OFFLINE 

• Hur märker du av influencers utanför sociala medier? 

o Kan du tänka på innehållet i influencers poster även i efterhand? 

o Pratar du och dina kompisar om saker influencers skriver/delar? I sådana fall på vilket 

sätt? 

o I vilka andra sammanhang kan influencers eller saker de postat dyka upp? 

• EGEN PRODUKTION 

o Beskriv hur du går tillväga om du ska skapa egna poster i sociala medier 

▪ Vad för poster brukar du oftast lägga ut och vad för poster skulle du aldrig 

lägga ut? 

▪ Hur kommer det sig att du väljer att inte skapa eget material i sociala medier? 

AVSLUTNING 

Nu har vi gått igenom de tre teman som denna intervju handlar om. Dina svar har hjälpt mig att bättre 

förstå hur ungdomar ser på att följa andra och influencers! Finns det någonting annat som vi inte varit 

inne på som du tycker det är viktigt för mig at veta om detta ämne? 

SVAR FRÅN INTERVJUPERSON 

Tack och åter igen tack för ditt deltagande i denna intervju, utan dig hade jag inte kunnat genomföra 

min studie! Om du inte har några frågor eller funderingar så är intervjun klar. Tack! 
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Bilaga 7: Kodschema 

Huvudkoder och underkoder 

• BAKGRUND 

o Användning 

o Viktiga? 

o Egen produktion 

• BESKRIVNING AV INFLUENCERS 

o Andra begrepp för influencers 

o Definition 

o Olika typer av influencers 

o Vad gör dem? 

o Influencers vs. Andra 

• UPPLEVELSER AV INFLUENCERS 

o Hört om influencers 

o Förväntningar 

o Påverkan 

o Offline 

• RELATION TILL INFLUENCERS 

o Kriterier för att följa 

o Sluta följa 

o Påverkan/Jämförelse 

o Influencers vs. Andra 

o Gilla/kommentera 

• INFLUENCERS ROLL OCH FUNKTION 

o Betydelsefulla? 

o Gemenskap 

o Åsikter/värderingar 

o Hopp och inspiration 

o Kunskap 

o Underhållning 

o Distraktion  
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Bilaga 8: Tabell över influencers material 

Nedan beskrivs det material som använts i bildanalysen och i bilaga 9 och 10 finns bilderna 

och videorna representerade visuellt. 

# INFLUENCER LÄNGD LIKES/ 
TITTARE 

BESKRIVNING PERSPEKTIV/ 
DISTANS 

FÖLJARINTERAKTION 

Instagrambilder 

B1.1 Bianca 
Ingrosso 

- 51 842 Selfie/ Marknadsföring Öga mot öga 
Framifrån 
Distanserad 

Uppmanar att läsa blogg 

B1.2 Bianca 
Ingrosso 

- 37 939 Miljöbild Fotografens 
perspektiv 
Framifrån 

Uppmanar att 
kommentera 

B1.3 Bianca 
Ingrosso 

- 56 885 Selfie/Behind the 
scenes 

Ovan 
Från sidan 
Social 

Uppmanar att läsa 
bloggpost 

B2.1 Therese 
Lindgren 

- 32 873 Marknadsföring Ovan 
Fotografens 
perspektiv 

Tilltalar läsarna med ”er” 
och ”fina, fina ni” - 
gruppnivå 

B2.2 Therese 
Lindgren 

- 85 238 Selfie Öga mot öga 
Från sidan 
Social  

”älsklingar” - gruppnivå 

B2.3 Therese 
Lindgren 

- 76 708 Miljöbild Ovan 
Fotografens 
perspektiv 

Uppmaning till 
engagemang, ger 
respons 

B3.1 Linn Ahlborg - 56 673 Selfie Öga mot öga 
Framifrån 
Personlig 

Uppmaning att handla av 
influencern, uppmaning 
att dyka upp på fanträff 

B3.2 Linn Ahlborg - 40 508 Marknadsföring Ovan 
Fotografens 
perspektiv 

Uppmaning att äta på 
restaurang som 
marknadsförs 

B3.3 Linn Ahlborg - 45 460 Selfie/ Marknadsföring Öga mot öga 
Från sidan 
Social 

- 

Youtubevideor 

V1.1 Bianca 
Ingrosso 

17:56 212 983 Vlogg/Haul 
 
Bianca visar upp sina 
nya saker hon köpt till 
sitt sminkbord och 
tittaren får följa med 
henne när hon åker till 
London och träffar sin 
pojkvän. 

Öga mot öga 
Framifrån 
Personlig 

Tackar följarna, 
uppmanar att följa. ”puss 
puss”  

V1.2 Bianca 
Ingrosso 

19:45 206 343 Q&A/Vlogg 
 
Bianca svarar på 
följarnas frågor hon har 
samlat in. De handlar 
om olika saker, bland 
annat skönhetstips och 
livsråd.  

Öga mot öga 
Framifrån 
Personlig 

Besvarar följarnas 
frågor. Uppmanar att 
köpa samma smink. ”Det 
bästa är er följare”, 
uppmanar att ge 
feedback och läsa 
bloggen. Efterfrågar råd 

V1.3 Bianca 
Ingrosso 

25:52 425 757 Vlogg/Behind the 
scenes 
 

Öga mot öga 
Framifrån 

Visar i videon från 
fanträffen upp en trogen 
följare, tackar alla som 
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Bianca har en fanträff i 
en galleria och åker 
sen med några 
kompisar och heja på 
sin bror i 
melodifestivalen. Alla 
går sen på efterfesten. 

Social och 
distanserad 

kommit, uppmanar till att 
följa och kommentera 

V2.1 Therese 
Lindgren 

6.48 379 707 Innehållsvideo 
 
Therese tar med 
tittarna i en större 
mataffär och visar upp 
produkter som är 
veganska (hon är själv 
vegan). Hennes 
pojkvän är med i 
videon. 

Öga mot öga 
Framifrån 
Personlig och 
social 

”Hej älsklingar” 
Uppmanar till att 
kommentera 
”Puss hejdå” 

V2.2 Therese 
Lindgren 

10:01 523 450 Innehållsvideo 
 
Therese testar att 
skära till djur av olika 
frukter. 

Öga mot öga 
Framifrån 
Social 

”kommer ni ihåg att…” 
Tipsar/ uppmanar 
”Hör av er på DM”, ”vi 
hörs imorgon” 

V2.3 Therese 
Lindgren 

10:16 325 910 Vlogg/Behind the 
scenes 
 
Therese låter tittarna 
följa med under en hel 
dag där hon bland 
annat fixar till sig, går 
på möten och öppnar 
paket hon fått. 

Öga mot öga 
Framifrån, från 
sidan 
Personlig, 
social och 
distanserad 

”ni”, ”er”, ”älsklingar” 
Tackar följarna för hur 
bra de är, tackar för att 
de följer. Uppmanar 
följare att skriva och 
berätta 

V3.1 Linn Ahlborg 17:40 
 
 
 

283 252 Vlogg/Behind the 
scenes 
 
Linn och en vän åker 
till Stockholm för att 
lansera Linns 
klädkollektion. Linn har 
en fanträff i en galleria 
och tittar sedan på 
melodifestivalen på 
hotellrummet med sin 
vän. 

Öga mot öga 
Framifrån och 
fotografens 
perspektiv 
Personlig, 
social och 
distanserad 

”Vill träffa er”, uppmanar 
följare till att träffa henne 
på fanträff. ”Tack för att 
ni kom”. Uppmanar att 
gå in på hemsidan. 
”Puss” 

V3.2 Linn Ahlborg 9:49 224 288 Vlogg 
 
Linn är med en vän 
och de lagar mat i en 
lägenhet de fått lånat 
och tittar på 
melodifestivalen. 

Öga mot öga 
Framifrån och 
fotografens 
perspektiv 
Personlig, 
social och 
distanserad 

Uppmanar följare att 
gilla, dela och 
prenumerera 

V3.3 Linn Ahlborg 15:33 252 630 Vlogg/Mukbang 
 
Linn är med en vän 
och de äter 
hamburgare hemma 
hos Linn samtidigt som 
de pratar om bland 
annat studenten och 
framtidsplaner. 

Öga mot öga 
Framifrån 
Personlig och 
social 

Uppmanar följare att 
komma till fanträff. 
Frågar följarna om råd 
med hårfärg 

Tabell 7: Beskrivning av det material som använts i bildanalysen. 
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Bilaga 9: Instagrambilder 

1. @BiancaIngrosso 

Bild 1.1:  

https://www.instagram.com/p/BfqqYazH7kq 

 

Bild 1.2: 

https://www.instagram.com/p/Bfp1pX8nVxJ 

 

Bild 1.3: 

https://www.instagram.com/p/BfoFJIxH1Zk 
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2. @ThereseLindgren 

Bild 2.1: 

https://www.instagram.com/p/BfWREDMlGx5 

 

Bild 2.2: 

https://www.instagram.com/p/BfOkic_FAiQ 

 

Bild 2.3: 

https://www.instagram.com/p/BfLnA-klslu 
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3. @LinnAhlborg 

Bild 3.1: 

https://www.instagram.com/p/BfnMJC8l_BH/ 

 

Bild 3.2: 

https://www.instagram.com/p/Bff8ZuolXMo 

 

Bild 3.3: 

https://www.instagram.com/p/Bfc_bQqFv-Q 
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Bilaga 10: Screenshots från YouTube 

1. Bianca Ingrosso 

Video 1.1: ”NY SMINKAVDELNING HEMMA & 
LONDON” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpRDhBSVv7A 

 

Video 1.2: ”Q&A” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KBGVM49VNnY 

 

Video 1.3:”FANTRÄFF & MELLO EFTERFEST” 

https://www.youtube.com/watch?v=1spQ9CoUvhw 

 

 

2. Therese Lindgren 

Video 2.1: ”Va? Är DET veganskt?!” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tstfMyJOq3o 

  

Video 2.2: ”Therese Testar: FRUKT-KONST 🍋 

Karvar frukt” 

https://www.youtube.com/watch?v=TOcelY0qFc0 

 

 

 

 
 
 



  

75 

 

Video 2.3: ”KAN VI SMITTA VARANDRA?” 

https://www.youtube.com/watch?v=XtiwPdYHXro 

 

 

3. Linn Ahlborg 

Video 3.1: ”EN AV DE BÄSTA DAGARNA I 
LIVET” 

https://www.youtube.com/watch?v=RUxTIHpUz_Q& 

 

Video 3.2: ”VLOGG | Mys-lördag (tacos & 
mello)” 

https://www.youtube.com/watch?v=AZwc2Bz7EII 

 

Video 3.3: ” MAX MUKBANG | ft. Cornelia” 

https://www.youtube.com/watch?v=1saMBM76Its 

 

 

 

 


