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Sammanfattning
Influencer utnämndes, av Språkrådet och Språktidningen, som nyord 2016. Fenomenet
har sedan dess befunnit sig i blickfånget för vetenskapliga studier, årsrapporter och för
det mediala landskapet i Sverige. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på
hur influencers inlägg påverkar följare på sociala medier som Instagram, Twitter och
Facebook. Primärt har kvantitativa metoder använts för att undersöka faktorerna som
avgör vilket material som sprids. De årliga rapporter som beskriver användningen
av sociala medier har visat att det huvudsakligen är ungdomar som använder de digitala
sociala tjänster där influencers vanligen figurerar. Denna studie ämnar därför att med
kvalitativ ansats och diskurspsykologisk analysmetod undersöka hur ungdomar som bor
i Sverige konstruerar fenomenet influencer. Vi hoppas att med vår studie skapa en
förståelse för hur unga vuxna konstruerar influencers.
Denna studie har genom kvalitativa intervjuer undersökt tio ungdomar från Uppsala
och Stockholm som följer influencers på sociala medier. Det insamlade materialet
analyserades med diskurspsykologisk utgångspunkt med avsikt att urskilja de språkliga
resurser deltagarna använde sig av för att förstå fenomenet. Vi fann två
etablerade tolkningsrepertoarer som intervjupersonerna använde för att förstå
fenomenet influencer. Typisk influencer och egen influencer utkristalliserade sig under
studiens analys och vi fann att moraliska aspekter avgjorde distinktionen mellan de två
tolkningsrepertoarerna. Avslutningsvis fann vi även att majoriteten
av deltagarna under intervjuerna uppvisade ett avståndstagande mot
den typiska influencern.
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1. Inledning
Sociala medier intar idag en stor plats i människors vardag. De består av olika virtuella
tjänster som gör det möjligt för människor att vidhålla kontakter och interagera obehindrat av
geografiska avstånd. Under år 2018 använder 83 % av Sveriges befolkning sociala medier och
56 % gör det dagligen (Svenskarna och internet, 2018). Siffrorna gäller ett genomsnitt av alla
åldrar. Denna omfattande aktivitet har lagt grund för ett nytt socialt fenomen,
nämligen influencers.
Det finns ingen slutgiltig definition av influencers, men en vanlig beskrivning är, personer
som skriver om händelser i sina liv, samt publicerar bilder om sin vardag och sina intressen
(Blankspot, 2018). Ett flertal andra tidningsartiklar definierar influencers utifrån vad de gör,
vilket är praktiska definitioner. Vidare finns idag gymnasieutbildningar där elever kan lära
sig influering som ett hantverk och ett yrke (Nyheter 24, 29 januari). Detta visar hur
fenomenet har normaliserats i samhället. Men vår fråga är, hur upplever följarna det nya
fenomenet? Vad är en influencer för samhällsmedborgarna?

1.1 Bakgrund
Forskning säger att influencers är en helt ny oberoende samhällskraft som påverkar sin publik
genom sociala medier (Freberg, Graham, Gaughey, Freberg,
2010). I denna studie hävdas att influencers formar nya attityder hos deras följare på de
sociala medierna Twitter, Instagram och bloggar. Influencers beskrivs i studien som
personer med förmågan att påverka genom uppbyggt förtroende och de kan vara profiler
inom exempelvis hälsa, mode, musik, inredning och sport. De skiljer sig från traditionella
människor genom att de tjänar pengar på sin sociala aktivitet och de skiljer sig från vanlig
reklam genom sin särskilda relation till följarna som är mer personlig än vanliga
marknadsföring (Freberg et al., 2010).
Enligt internetstiftelsen (2015) ökar konsumtionen av sociala medier i Sverige. Att fler
människor än tidigare är aktiva innebär att fler personer också stöter på det nya
fenomenet influencer. Internetstiftelsen redogör i sin rapport om, Skolbarnen och internet
2018, att 100% av gymnasieeleverna i Sverige använder internet och 79% gör det flera gånger
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varje dag. Av denna aktivitet är det 92 - 90 % andelar av gymnasieeleverna som dagligen
nyttjar de sociala tjänsterna Instagram, Youtube, Facebook och Snapchat. Att jämföra med
den näst vanliga aktiviteten, lyssna på musik, som dagligen utförs av 89 – 88 % andelar av
gymnasieeleverna. Statistiken gäller både pojkar och flickor. Vi har även genom en egen
pilotstudie funnit att influencers i huvudsak figurerar på Instagram (se del 4.2). På grund av
detta har vi valt att avgränsa vår studie till unga vuxna.
Medieakademin har under flera år presenterat en årlig topplista för svenska makthavare på
sociala medier (medieakademin, 2017). Makthavarnas position avgörs av storleken på deras
följarskara på sociala medier och ett flertal av topplatserna intas numera av influencers. Detta
exemplifierar en av fler tolkningar som grundas på kvantitativ forskning, men få studier har
genomförts som med en kvalitativ ansats riktar blicken mot de personer som lägger grunden
för att influencers över huvud taget är ett fenomen. Vi syftar givetvis på följarna.
Vi finner en kunskapslucka vad gäller studier av unga vuxna influencer-följares uppfattning
av influencers på sociala medier. I vår studie vill vi därför undersöka detta.

1.2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att, med fokus på följarna, undersöka hur de upplever
fenomenet influencer. Genom att undersöka hur unga följare i Sveriges storstadsområden
beskriver influencers agerande på sociala nätverk vill vi förstå hur influencers konstrueras av
sina följare. Vi använder kvalitativ ansats och metoden intervju för att undersöka följarnas
perspektiv, samt metoden diskursanalys för att analysera hur våra intervjupersoner genom sitt
språkbruk konstruerar fenomenet influencer. Vår frågeställning lyder.
-

Hur konstruerar unga personer från svenska storstadsområden influencers på sociala
medier?

1.3 Disposition
Vi har nu redogjort för studiens bakgrund och frågeställning. Detta följs upp av kapitel 2
tidigare forskning där det aktuella forskningsläget om influencer fenomenet presenteras. I
kapitel 3 redogörs uppsatsens teoretiska ansats med fokus på diskurspsykologi som vi
använder som teoretiskt verktyg i diskursanalysen. I kapitel 4 presenteras studiens
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metodologiska tillvägagångssätt för insamling och kodning av empiri, samt etiska
överväganden. I kapitel 5 redogörs studiens analys och resultat där vi redogör för våra koder,
samt sammankopplar vår empiri med utvalda teorier från kapitel 3. Vår uppsats avslutas med
diskussionsdelen i kapitel 6 där frågeställningen besvaras. Vidare sammankopplas resultatet
med tidigare forskning och önskemål om vidare forskning presenteras.

2. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning för att skapa en överblick av det tidigare
studerade fältet. Initialt redogörs olika definitioner av vad en influencer och en influerande
person är och hur vi kan förstå dess påverkan och relation till sina följarnare och lyssnare. Vi
följer upp detta med att redogöra för ungdomars preferenser i relation till sociala medier och
avslutar med att presentera nya strategier bland företag som samarbetar med influencers på
sociala medier. Fenomenet influencer, som undersöks i vår studie, uppkom under 2000-talet
och i forskning före detta årtal används begreppet för att beskriva influerande personer.

2.1 Influencers och influerande personer
Studier om inflytelserika personer har kretsat kring att identifiera hur mellanmänsklig
påverkan sker. Det verkar finnas ett flertal bidragande faktorer som är avgörande
för influering. Vi inleder detta avsnitt med att presentera forskning kring detta och avslutar
med forskning om allmänhetens uppfattning av influencers.
I en fallstudie genomförd av Keller och Berry (1978) visar resultatet att det finns 12 typer
av influerande personer. Gemensamt för typerna är att de sticker ut från mängden. Genom att
ha studerat enkätundersökningar av allmänhetens åsikter på Roper center, har de kommit fram
till att influerande personer är progressiva inom sociala och politiska frågor genom att handla
aktivistiskt. Studien visar alltså att influerande personer anses vara trendsättande ledare i
samhället. Som vi nämner i inledningen är det sociala medier som har lagt grunden för det nya
fenomenet influencers och sociala medier existerade inte under 70-talet. Men Keller och
Berrys (1978) artikel omfattar ledande personer och arbetet är därför relevant för vår studie då
vi under vår analys fann att deltagarna beskrev att influencers har en förmåga att påverka sina
följare.
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I en nyare studie av Keller och Berry (2003) hävdas att influerande personer i Amerika
bidrar till attityders spridning i samhället. Forskarna skriver att influerande personer har en
förmåga att påverka andra individers uppfattningar av idéer och kan därmed bidra till
spridningen av nya trender.
Scheer och Stern (1992), har undersökt vad som avgör människors uppfattning av
inflytelserika personer. De uttrycker sig i termer av influerare och måltavla. Genom
enkätmetod och ett urval av totalt 233 amerikanska universitetsstudenter har de kommit fram
till att viss typ av influering leder till förtroende. Vidare menar forskarna att måltavlans
uppfattning av den influerande personen avgörs av två faktorer. Dels bestäms uppfattningen
av typen av influering och dels bestäms uppfattningen av vad det influerade beteendet
resulterar i. Detta innebär att måltavlan snabbt kan påverkas av exempelvis personlighet, men
att måltavlan i förlängningen resonerar kring utfallet. Denna teoretisering som forskarna
argumenterar för återknyter vi till under diskussionen.
Shalizi och Thomas (2011) hävdar att personlighetsdrag har stor betydelse för skapandet
och upprätthållandet av sociala band. Faktorer som värderingar, attityder och liknade
bakgrund kan alltså bidra till effekten av influeringen. I enlighet med Howell och Higgins
(1990) är en influerande person en individ som bidrar till nybildning och för vidare idéer
genom fördelaktiga egenskaper och taktiker som får andra att acceptera innovationen.
Forskarna har i sin studie undersökt karaktärsdrag, ledarbeteenden och taktiker för
influerandet som inflytelserika personer använder för innovation. Efter en omfattande
urvalsprocess där deltagare valdes efter särskilda kriterier intervjuades sammanlagt 25
personer med goda och bristfälliga ledaregenskaper. Intervjuerna följdes upp av en
enkätstudie som samtliga deltagare besvarade. Resultatet visade att goda ledare besitter
särskilda karaktärsdrag och handlingssätt som är avgörande för influerandet. Ledare,
som alltså fungerar som högre uppsatta influerande personer, visade sig bidra till att stärka
innovationer genom att ha en större benägenhet än andra, att påverka människor.
Aral och Walker (2012) har i en studie omfattande 1.3 miljoner Facebookanvändare,
kartlagt hur influering fungerar inom nätverk. Syftet var att förstå hur beteende sprids.
Forskarna påstår att unga användare är mer lättpåverkade än vuxna användare och att män är
mer inflytelserika än kvinnor. Inflytelserika personer, som i vår studie utgörs av influencers,
är mindre lättpåverkade och tenderar att anhopa sig i nätverket. Detta är en av fler faktorer
som enligt forskarna leder till att de är influerande individer. Influerande individer med
influerande vänner nämns därmed bidra till spridning av beteende och budskap inom
nätverket som vidare kan förstås som att influencers med ett socialt nätverk, som också består
av influencers, i större utsträckning bidrar till spridning av beteenden på nätet.
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Ovanstående forskning förhåller sig till hur influerande personer påverkar allmänheten.
Nedan presenteras forskning som förhåller sig till allmänhetens uppfattning
av influencers. Freberg et al. (2011) förklarar i sin studie att tidigare forskning har tillägnats
till identifierandet av de karaktärsdrag som utgör en effektiv influerande talare. I samband
med detta skriver de att mindre fokus har legat i att ta reda på allmänhetens uppfattning
av influencers. Genom den kvantitativa forskningsmetoden Californina Q-sort har dem
undersökt allmänhetens tolkning av influencers på sociala medier. Resultatet påvisar
att influencers delar sin auktoritära ställning med exempelvis verkställande
direktörer. Influencers skiljer sig dock från högre uppsatta ledare genom att istället skapa en
mindre distanserad relation till allmänheten. I relation till denna kvantitativa forskning
understryker vi vårt metodval. Vi ämnar att vidare studera med kvalitativ metod, det Fredberg
et al. redan har undersökt med kvantitativ metod.
Abidin (2016) har i en etnografisk studie undersökt influencers användning
av selfies på Instagram. Forskaren fann att influencers genom sin aktivitet har
erkänt selfies och dess skapade äkthet som säljbara objekt. Influencers genomför vad
forskaren kallar “tyst arbete”. Detta innebär att influencers spenderar tid till att förbereda
sina selfies, vilket följaren inte uppfattar då hen betraktar det färdiga resultatet. Problem
uppstår då en känsla av lättsamhet ska förmedlas i framställningen. Arbetet kan framstå som
enkelt, eller till och med simpelt. Detta är något vi återknyter till både under kapitel 5 och
kapitel 6. Forskaren argumenterar för att influencers uppnår subversiv påverkan genom
användandet av selfies, men att fenomenet osynliggörs samtidigt i samhället genom att
kategoriseras som obetydligt.

2.2 Unga och sociala medier
Svenska internetstiftelsen (2018) redovisar i sin rapport att 98% av svenska gymnasieelever
använder internet på sina mobiltelefoner dagligen. Rapporten nämner att 92 % pojkar och
73% flickor mellan 17–19 år, idag använder Instagram. Rapporten visar bland annat
att Instagram och Snapchat är de mest populära sociala medierna bland svenska
gymnasielever.
Instagram ger aktören möjlighet att kontrollera själv-framställningen (Marwick, 2015).
Marwick hävdar, efter genomförd fallstudie, att det finns en potential i att justera
framställningen så att den i större utsträckning följer aktörens önskningar. Genom att välja ut
och redigera sina bilder innan publicering kan instagramaren få andra följare att gilla
publiceringen. Zappavigna (2016) hävdar i sin studie att belöning är orsaken till att unga
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användare föredrar Instagram före Facebook. Kontrollen över framställningen skapar en
potential i form av att aktören kan höja sin popularitet och det är den ökade populariteten som
skapar en belöningskänsla inom individen (Marwick, 2015).
Subrahmanyam et al. (2008) har undersökt hur ungdomars relationer med familj
och vänner ser ut på sociala medier. Studien visar att ungdomar använder sociala medier som
ett redskap för att bevara kontakt med vänner och familj. Forskarna har kommit fram till att
Facebook är en plats där många äldre och föräldrar till tonåringar är aktiva. Detta framställs i
studien som en möjlig orsak till varför ungdomar använder Instagram i större utsträckning, då
tonåringarna kan agera utan föräldrarnas vetskap. Forskarna visar med sin forskning att
publiceringar på Facebook inte justeras med samma noggrannhet som publiceringar
på Instagram. Facebook används istället mer för att bevara kontakter, samt för att hänga med i
de senaste trenderna.

2.3 Företag, sociala medier och unga
Sociala medier intar en stor plats i människors vardag (Fernando, 2007). Detta faktum har
förändrat företagens marknadsföringsstrategier. Idag använder nio av tio andelar av svenska
gymnasieelever de sociala tjänsterna Instagram, Youtube, Facebook och Snapchat dagligen
(Internetstiftelsen, 2018). Samtidigt marknadsför sig företagen aktivt på sociala medier
(Carah & Shaula, 2015). Marknadsföringen är alltså väldigt närvarande i
gymnasieungdomarnas vardag. Företagen samarbetar med Instagram-kändisar, vilka kan
förstås som influencers. Carah och Shaula visar med sin forskning att influencers marknadsför
produkter åt företag genom sin interaktion med följarna. Detta sker genom att influencers
exempelvis klär sig i företagens produkter.
Influencers tjänar pengar på att deras publiceringar ses av följarna (Geurin-Eagleman
& Burch, 2016). Detta lockar följarna att köpa produkter. Carah & Shaula (2016) hävdar att
detta samarbete skapar en uppfattning av produkterna som “must have items”, vilket innebär
att ungdomarna betraktar produkterna som inte bara önskvärda, utan också nödvändiga.
Forskarna påstår att unga personer i större utsträckning påverkas av influencers på sociala
medier och att sociala medier som Instagram fungerar som ett verktyg för företagen. Detta
återknyter vi till under analysen i kapitel 5.
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2.4 Sammanfattning
Nio av tio andelar av gymnasieeleverna använder Instagram, Youtube, Facebook
och Snapchat dagligen och samtidigt marknadsför sig företag idag aktivt på sociala medier
genom samarbete med Instagramkändisar och det är huvudsakligen unga personer som
påverkas. Sociala medier används bland annat för att hänga med i de senaste trenderna.
Influencers spenderar stor mängd tid till att skapa en känsla i sin produkt av att
Instagrambilden är tagen i ögonblicket, vilket kan skapa en upplevelse av att influencerns
hantverk är simpelt. Gällande influering och influerande personer så är influerande personer
trendsättande ledare i samhället. Vidare kan värderingar bidra till influerandet av andra och
personlighet utgör en av två faktorer vid influering. Avslutningsvis delar influencers (som
studeras i denna studie) sin auktoritära ställning med verkställande ledare, men de skiljer sig
från ledarna genom sin mindre distanserade relation till allmänheten. Denna forskning är
relevant för vår studie då den dels hjälper oss avgränsa vår studie till unga vuxna, samt att den
blottar den kunskapslucka som vi nämner i inledningen. Forskningsfältet gällande influering
och influencers genomsyras av kvantitativ forskning, vilket manifesteras i detta kapitel där vi
har sammanställt den mest relevanta forskningen. Vidare förhåller sig majoriteten av
forskningen till personerna som influerar. Vi motiverar studiens syfte, att med kvalitativ
ansats studera hur följarna upplever fenomenet influencers, på dessa två faktum.

3. Teori
I denna studie undersöker vi hur unga vuxna i svenska storstäder upplever influencers. Nedan
redogörs studiens teoretiska ramverk och alltså de antaganden vi bygger studiens analys på.
Initialt presenteras vår teoretiska utgångspunkt, diskurspsykologi, som tillsammans med vår
kvalitativa ansats har präglat arbetet i stor utsträckning. Detta är på grund av att
diskurspsykologi förhåller sig till hur människor använder sig av språket för att konstruera sig
själv och andra (Winther-Jørgensen & Philips. 2000:97). Avslutningsvis redogörs de teorier
och begrepp som med utgångspunkt i värderingsteori har fungerat som en
förklaringsmodell under studiens analys.
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3.1 Diskurspsykologi
En vanlig definition av diskurs är “ett bestämt sätt att tala om, och förstå världen” (WintherJørgensen & Philips, 2000:7). Vi använder oss av ett diskurspsykologiskt angreppssätt som är
den diskursinriktning som fokuserar på sociala praktiker (27). Diskurspsykologi är den teori
som bäst tjänar vår subjektnära frågeställning. Teorin förhåller sig till hur människor använder
sig av språket som diskursiv resurs för att aktivt konstruera sig själva och andra genom social
aktivitet (97). Språk är redan konstruerat och rymmer kategoriseringar, metaforer och genrer,
och utmärkande för diskurspsykologin är att det är genom sociala aktiviteter som diskursens
meningsfulla system konstrueras.
Diskurspsykologi bygger på en social-konstruktionistisk grund, vilken består av ett flertal
grundantaganden (Winther-Jørgensen & Philips, 2000:11–12). Två av dessa antaganden
är särskilt relevanta för vår studie. Första antagandet förklarar att världen är tillgänglig genom
våra kategorier som alltid är historiskt och kulturellt präglade. Andra antagandet förklarar
att kunskap frambringas i social interaktion där gemensamma sanningar fastställs. Vi är
intresserade av hur följarna upplever fenomenet influencer och våra intervjuer fungerar som
en prövosten av intervjupersonernas kultur. Genom att studera deltagarnas språkbruk och
urskilja vilka diskursiva resurser de använder, så erhåller vi information om hur de
kategoriserar världen och alltså hur deras världsbild ser ut. Detta innebär att vi inte är
intresserade av de särskilda ord som deltagarna använder. Snarare studeras deltagarnas språk
som ett enhetligt, meningsfullt system, och de underliggande antaganden som språket bygger
på (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:328). Sammanfattningsvis förhåller sig diskurspsykologi
till sociala aktiviteter och vår analys befinner sig således till diskursiva strukturer på
mikronivå.
Vi har valt att utgå från en distinktion skapad av Hodge & Kress som skiljer mellan sociala
praktiker, kultur och text (288f). Distinktionen utgörs av att sociala praktiker, som exempelvis
byråkrati eller uppdelning av sysslor i hemmet, interagerar med kulturen. Interaktionen mellan
sociala praktiker och kultur sker genom text, som i vår studie utgörs av deltagarnas utsagor.
Text är enligt författarna platsen där förändring sker, så syftet med att studera
intervjupersonernas text (intervjupersonernas uttalanden) är att skapa en bild av kulturen som
synliggörs i form av den rådande, etablerade uppfattningen av fenomenet influencer.
Avslutningsvis för detta avsnitt vill vi presentera Edward och Potters
(1993) diskurspsykologiska analysmetod. Discoursive action model förhåller sig till diskursivt
agerande som sker under sociala praktiker. Vi vill förtydliga att en rapportering utförs då en
talare beskriver en händelse inför en lyssnare. Teoretikerna skriver att socialt agerande
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människor ständigt producerar rapporteringar genom att utbyta händelsebeskrivningar. Det
finns retoriska knep som rapportören använder för att lyssnaren ska acceptera
händelsebeskrivningen som sanning. Vidare menar teoretikerna att människor under
vardagliga rapporteringar fruktar lyssnarens falsifiering av rapporteringen, vilket leder till att
talaren framställer sin beskrivning på ett sätt som underminerar alternativa versioner eller
förklaringsmodeller. Detta innebär att talaren under sin rapportering både berättar en historia,
men också anstränger sig för att övertyga lyssnaren om att historien som berättas är sann. En
vanlig diskursiv situation, där analysmetoden är lämplig, är då ett problem eller en konflikt
existerar. Med detta motiverar vi vår användning av discoursive action model då vi
under vår analys undersöker deltagarnas språkliga distansering som skapas av en
identitetskonflikt (läs 4.7).

3.2 Tolkningsrepertoar
Individer använder diskurser som resurser och inom diskurspsykologin benämns denna
aktivitet som en tolkningsrepertoar (Winther-Jørgensen & Philips 2000:114). Begreppet
innebär att individen inte reduceras till att enbart vara bärare av diskursen, vilket andra
diskursteorier implicerar, utan även äger agentskap. Detta innebär att abstrakta diskurser
existerar som individen i låg grad kan påverka, men att individen kan välja vilken diskurs hen
vill använda som resurs. Tolkningsrepertoaren utgörs av en särskild uppsättning begrepp och
sätt att tala om något som ofta visar sig allra tydligast genom metaforer som etablerats inom
tolkningsrepertoaren. Exempelvis pratar personer i sportvärlden om hur de ska gå ut och
“kriga”, eller att de ska “kämpa till sista blodsdroppen”, vilket är två metaforer som associerar
till ett fältkrig och som blottar värderingar inom tolkningsrepertoaren. Varje repertoar medför
resurser som människor kan använda för att konstruera versioner av verkligheten. Detta
innebär att personer i vardagen använder mängder av tolkningsrepertoarer som möjliggör för
dem att göra sig förstådda och interagera med andra människor. I vår studie använder vi
intervjuer för att identifiera tolkningsrepertoarer och urskilja det Hodge & Kress kallar för
kultur.

3.3 Värderingar
För att förstå begreppet värderingar utgår vi från Korpis studie. Värderingar beskrivs här som
"föreställningar om det önskvärda, vilka influerar selektivt beteende” (Korpis, 1974:53f). Med
detta menar Korpis att människor skapar målbilder om hur omständigheter ska vara och
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handlar sedan för att uppnå, eller vidhålla dessa omständigheter. “En människas värderingar
antas styra hennes beteende” skriver han och författaren använder i sin artikel begreppet
värderingar för att förklara individers beteende som i sin tur förklarar social förändring. Korpi
skriver att individers värderingar kan förstås genom att studera deras handlingar i givna
situationer och i vår uppsats tolkas värderingarna genom
intervjupersonernas språkbruk (55). I denna studies teoretiska ramverk utgår vi från de
konstruktionistiska grundantagandena (se 3.1), vilket innebär att de föreställningar om det
önskvärda som Korpis skriver om frambringas i social interaktion där gemensamma sanningar
framställs. Detta innebär att mening existerar i diskursen.
I vår studie slår vi samman Korpis värderingsteori med Hodge och Kress
diskurspsykologiska kulturbegrepp. Vi tolkar Korpis teori som kopplad till kultur då han
förklarar att människor handlar efter objektiva betingelser. Vi förhåller teorin till
konstruktivismens antaganden och utgår från att värderingar bärs av individen och influerar
individens beteende under det sociala praktiserandet, men att det sociala praktiserandet
interagerar med kulturen genom språket i enlighet med Hodge och Kress
(Wetherell, Taylor & Yates, 2001: 288f). Genom denna teoretiska modell förstås kopplingen
mellan värderingar och kultur, samt hur vi i vår studie förstår de positiva och negativa
värderingar vi tolkar under analysdelen i kapitel 5. De etablerade positiva och negativa
värderingarna ingår i kulturen och avgör hur individen bör handla, vilket belyser att positiva
och negativa värderingar är nära sammankopplade med moral. Detta då värderingarna ingår i
kulturens fastställda diskurs och avgör hur deltagarna bör handla.

3.4 Kulturella mål och medel
I sin bok teoretiserar Merton om kulturella normer och mål som dominerar i samhällen och
om hur kapaciteten är socialt fördelad mellan gruppmedlemmarna för att följa de kulturella
normerna och målen (Merton, 1938:672-682).
Merton hävdar att två särskilda element inom kulturella strukturer är särskilt viktiga. Dels
omnämns de rådande kulturella mål som består av en ram av hänvisningar till individens
strävande. De utgör saker som är värda att sträva efter. Dels omnämns de accepterade
tillvägagångssätt som samhället definierar, reglerar och kontrollerar som är till för att införliva
målen. Detta innebär att det existerar samhälleliga inbyggda mekanismer till för att uppnå mål
genom normaliserade medel. Vi sammankopplar Merton och Korpis teoretiserande då
värderingar utgör en fundamental del i Mertons teori genom att de accepterade
tillvägagångssätten består av värderingar. Denna slutgiltiga teoretiska modellen skapad av
10

Mertons, Korpis och Hodge och Kress teorier tillämpas i vår studies anaylys för att förstå de
moraliska aspekterna, av att deltagarna verkar hylla influencers som förtjänar sina mål, i
tolkningsrepertoaren egen influencer (se 5.2.1).

4. Metod
I detta kapitel presenteras först studiens metodologiska ansats och därefter redogörs för
urval, avgränsning och tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras forskningsetiska
principer, studiens trovärdighet, kodning och analysmetod samt analytiska begrepp.

4.1 Ansats
Vi har i denna studie använt oss av ett induktivt arbetssätt. Vi närmade oss fältet utan en
färdig teoretisk ram för att istället låta mönster i materialet vägleda vårt teorival (Hjerm et al.
2014:67).
För att besvara vår subjektnära frågeställning har vi i denna studie valt att använda oss av
en kvalitativ ansats (Trost, 2010:25–34). Diskurspsykologi fokuserar på den mening som
sociala aktörer tillskriver händelser och erfarenheter, och det kallas även studiet av
språkanvändning (Wetherell, Taylor & Yates. 2001:1–3).
Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide då vi ansåg det som en möjlighet att
kunna skapa relevanta följdfrågor under intervjun (Trost, 2010:39–41,55). Detta är en lämplig
metod för att undvika risken att missa viktiga aspekter. Metoden gav oss möjlighet att följa
intervjupersoneras resonemang och nå det särskilt meningsfulla i deras egna konstruktioner av
fenomenet.

4.2 Urval och Avgränsningar
Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010:140). En rapport från Internetstiftelsen från
2018 visar att svenska gymnasieelever i stor utsträckning använder sociala
medierna Instagram, Youtube, Facebook och Snapchat. Vidare genomförde vi även en
pilotstudie med metoden intervju där vi med diskurspyskologisk teori studerade unga
individers konstruktioner av negativa och positiva influencers. Vi fann under intervjun att den
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unga intervjupersonen näst intill enbart förhöll sig till Instagram. Då rapporten visade att unga
vuxna var aktiva på Instagram samtidigt som pilotstudien visade att influencers i huvudsak
agerade på Instagram valde vi att intervjua unga vuxna i åldrarna 18–25 år. Under
uppsökandet av deltagare besökte vi gymnasieskolor, restauranger och gallerior. Platserna
som besöktes var belägna i Stockholm och Uppsala.
Under urvalsprocessen snävade vi av åldersgruppen till unga mellan 18–21 år, då de tio
intervjupersoner som deltog i studien befann sig i detta åldersspannet. Urvalet i vår studie
bestod av fem unga kvinnor och fem unga män. Personerna valdes ut då de var villiga att delta
och uppfyllde kravet av att själva följa influencers på sociala medier.
Vi har valt att benämna intervjupersonerna efter alfabetisk ordning där första
intervjupersonen heter (A) och de nio efterföljande löper i alfabetisk ordning fram till
bokstaven (J). Deltagare (A-D & H) är kvinnor och deltagare (E-G & I-J) är män. I tabellen
nedan redovisas deltagarnas kön och ålder. I analyskapitlet (kap.5) presenteras
intervjupersonerna med tilldelad bokstav för att redogöra för vilken intervjuperson som
citeras.

Tabell 1 - Sammanställning av urvalet.

IP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kön

Kv

Kv

Kv

Kv

M

M

M

Kv

M

M

Ålder

19

18

21

20

19

19

20

18

20

20

4.3 Tillvägagångssätt
Dag, tid och plats för intervjuerna bestämdes av intervjupersonerna själva. Vi utgick efter
deltagarnas schema och val av plats för att skapa en trygg miljö för dem (Denscombe,
2016:280). Vi uppmanade deltagarna att välja en lugn intervjuplats för att underlätta vårt
ljudupptag och samtliga deltagare godkände detta. Alla intervjupersoner valde ut caféer för
utförandet av intervjun. Fyra intervjupersoner valde caféer i Stockholmsområdet och sex av
intervjupersonerna valde caféer i Uppsalaområdet. Innan intervjuerna genomfördes frågade vi
om tillåtelse för att spela in intervjun, vilket godkändes av alla deltagare (Denscombe,
2016:280). Intervjuerna pågick mellan 50–60 min, vilket gav oss tillräckligt med material för
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att få en förståelse för de svar som deltagarna gav (118–119). Därefter transkriberades
intervjuerna och vi använde ett transkriptionssystem med utgångspunkt från diskurspsykologi.
Vi betraktade intervjun som en social interaktion därav skrev vi ut både frågor och svar vid
transkribering av intervjumaterialet (Winther-Jørgensen & Philips, 2000:121). För att
stimulera deltagarna till att prata under intervjun, så presenterades fyra bilder på svenska
kända profiler under den avslutande delen av intervjun (se bilaga 3). Detta intervjumoment
fastställdes då vi under pilotstudien uppmärksammade att intervjupersonen tenderade att
referera till kändisar under beskrivningen av influencers.

4.4 Forskningsetik
Forskningsetiska principer är viktiga riktlinjer för att öka studiers trovärdighet (Trost,
2010:133–134). Vi har under genomförandet av vår studie följt de fyra huvudprinciperna som
redogörs av vetenskapsrådets (2018) och anonymitetskravet som
nämns av Denscombe (2016). Den första huvudprincipen är informationskravet. Innan
deltagarna intervjuades blev de tilldelade ett informationsbrev med djupgående information
om vår studies syfte, samt innebörden av deltagarnas medverkan. Intervjupersonerna
informerades att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta ifall de önskade, vilket
följer samtyckeskravet (7–9).
För att skydda deltagarna från fysisk eller psykisk skada har vi säkerställt att endast vi har
tillgång till intervjumaterialet. Detta beaktande följer den tredje principen,
konfidentialitetskravet (12). För att uppfylla anonymitetskravet har vi tilldelat
intervjupersonerna nya namn i alfabetisk ordning, vilket vi presenterade i avsnitt 4.2. Vi har
också tilldelat deltagarna nya bostadsorter och sysselsättningar i det transkriberade materialet
(Denscombe, 2016:429–431). Intervjuerna kunde genomföras på offentlig plats då vi inte
ansåg att samtalsämnet var integritetskränkande och vi tog i särskilt beaktande av
konfidentialitetskravet genom att låta deltagarna avgöra intervjuplats. Till sist berättade vi för
deltagarna att det insamlade materialet endast skulle användas för denna studie och inte för
kommersiella syften för att uppfylla den fjärde principen nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,
2018:14).

4.5 Trovärdighet
Vi eftersträvar trovärdighet i vår studie. Då det är malplacerat att förhålla kvalitativ forskning
till validitet och reliabilitet, så kommer vi tilldela en liten del av detta avsnitt till begreppen
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(Trost, 2001:59ff). Nedan redovisas studieprocessens reflexiva avväganden som ligger som
grund för studiens trovärdighet.
Genomgående träffade vi intervjupersonerna fysiskt. Detta för att möjliggöra uppdagande
av kroppsspråk, vilket vi missar vid exempelvis telefonintervju eller skypeintervju.
Intervjuerna var gynnsamma då de gav oss spontana intervjusvar. Vi menar att deltagarnas
svar blir mer pålitliga då deras beskrivningar sker i realtid och vi kan
uppdaga krispunkter och pronombyten (som beskrivs i 3.4). Detta hade inte varit möjligt
under exempelvis en enkätstudie. Vi kan inte undvika att påverka deltagarna under
intervjuerna, men för att stärka studiens reliabilitet har vi vidtagit åtgärder för
att försöka påverka dem på liknande sätt. För att öka reliabiliteten, och på så viss stärka
trovärdigheten, genomförde vi en pilotstudie där vi tillsammans intervjuade en person. Efter
intervjun resonerade vi dels kring intervjufrågorna, och dels kring följdfrågorna. Vi
intervjuledare bestämde tillsammans en intervjuguide som båda utgick från och
standardiserade följdfrågor utformades (se bilaga 2). Genom att utgå från
samma följdfrågor kunde vi undvika språkliga skillnader mellan oss intervjuledare som skulle
påverka deltagarna på olika vis under intervjuerna.
Total validitet är väldigt svår att uppnå under kvalitativa intervjustudier, men då vi
undersöker de generella språkliga dragen i deltagarnas beskrivningar, så skapar metodens
sårbarhet för ovidkommande variabler inga problem. Vi menar att om majoriteten av
deltagarna beskriver sin relation till influencers på ett icke sanningsenligt sätt, så manifesterar
detta en kulturell norm, vilket är vad vi undersöker. Då vi undersöker deltagarnas
individuella konstrueringar, och därför just deras världsbild, är generaliserbarhet inget vi
eftersträvar i vår studie.
Vi såg till att utforma intervjuguiden så vi inleder och avslutar med grundläggande frågor
om vad en influencer är. Detta för att se om bilden av influencers utvecklas eller
förändras efter att deltagarna har resonerat kring ämnet under cirka 45 minuter. Då vi
genomförde semistrukturerade intervjuer har vi genom vårt transkriberade material förhållit
oss till kvalitén på våra spontana frågor i efterhand. Ett problem med metoden intervju är att
personer undviker förklaringsmodeller som missgynnar deras självbild. Vi antar att
personerna undviker den särskilda förklaringsmodellen på grund av rådande normer. Då vår
studie fokuserar på den kulturella ordningen, som upprätthålls av normer, skapar detta inget
problem.
Forskarrollen är viktig att reflektera över under intervjuprocessen (Denscombe, 2009:244–
246). Vi är två forskare av vardera kön och under intervjuerna fördelades intervjupersonerna
upp i man och kvinna. Dock intervjuades en kvinna av en man och en man intervjuades av en
14

kvinna. Detta kan enligt Denscombe (2009) påverka vårt material då intervjuledarens kön kan
påverka intervjupersonen. Detta var en av flera faktorer vi inte kunde undvika
utan snarare uppdagade och tog i beaktande då vi genomförde vår analys. En annan faktor,
specifikt riktad mot diskurspsykologin, är tendensen att tolka materialet från
sin egna kulturella bakgrund (Winther-Jørgensen & Philips 2000:111–112). För att väga upp
för denna tendens studerade vi tidigare studier med diskurspsykologiskt angreppsätt för att på
bästa sätt utföra och beskriva vår tolkning (133–134).
Varje miljö triggar associationer som möjliggör och begränsar intervjupersonens
svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:38). Vid utformandet av intervjuguiden valde vi att
starta med strukturella frågor som förhöll sig till deltagarnas kunskapsorganisering och
väntade till mitten av intervjun med frågor om vilka känslor intervjupersonen upplever i sin
relation till influencern (Trost, 2010:39–41). Anledningen till denna intervjustrategi var att vi
först ville få intervjupersonerna att känna sig bekväma i intervjusituationen för att sedan gå in
på känsligare frågor.

4.6 Kodning och analysmetod
I kodningsprocessen följde vi Winther-Jørgensen & Philips (2000) kodningsanvisningar.
Detta innebar bland annat att vi läste om transkriberingen ett flertal gånger för att identifiera
teman (121–122). Vi kartlade textens centrala tolkningsrepertoarer med avseende att besvara
vår frågeställning och kom fram till flera provisoriska koder som sedan gjordes om för att ge
oss ett slutgiltigt kodschema (se bilaga 3). När detta var klart placerade vi in citat under varje
kod för att sedan finna mönster kring hur ungdomarna beskrev influencers. I diskursanalys
utgör kodningen endast ett förberedande steg för att göra analysen hanterlig (David & Sutton,
2017:289). I analysen valde vi att kombinera koderna genom att utveckla nya rubriker för att
få mer djup i varje analysdel. De rubriker som kommer att behandlas presenteras i kapitel 5.
Citaten som presenteras i kapitel 5 är justerade till skriftspråk för att underlätta läsningen.

4.7 Analytiska begrepp
En person agerar i en social praktik genom att inta en position i en diskurs. Personen kallas
för subjekt i samma stund som denne agerar inom diskursen (Foucault, 1972:64). Ett annat
sätt att uttrycka det är att varje diskurs innefattar särskilda subjektspositioner som subjektet
kan inta (Winther-Jørgensen & Philips, 2000:48). Exempelvis kan två personer förhålla sig till
varandra genom diskursen far och son och subjektspositionerna präglas av särskilda
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förväntningar. Om en subjektsposition är den särskilda plats i diskursen ett subjekt kan inta,
så syftar begreppet identitet till den särskilda subjektsposition personen intar för stunden.
Identitetskonflikter uppstår då två identiteter hindrar varandra (Jørgensen & Philips,
2000:107). Exempelvis kan en person identifiera sig som terrorist och pappa samtidigt, men
personen kan inte identifiera sig som terrorist samtidigt som han är pacifist. Identitetskonflikt
uppstår då förväntningar på två identiteter ställer motstridiga, icke förenliga krav på personens
handlingar. Antagonism är ett begrepp hämtat från diskursteori som beskriver diskursiva
konflikter (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:54f). Det bygger på antagandet att ingen
diskurs kan nå en överordnad position varifrån den inte är påverkbar. Istället står var diskurs i
konflikt med andra diskurser. Olika diskurser skapar olika verklighetsuppfattningar som i sin
tur fastställer riktlinjer för den sociala aktiviteten och när två diskurser inte är förenliga
benämns de som antagonister. Identitetskonflikt är en typ av antagonistiskt förhållande, men
begreppet gäller enbart subjektspositioner.
Vi använder i vår studie två särskilda analysstrategier för att uppdaga antagonism under
intervjuerna. Krispunkter sker under interaktion och uppstår då en diskurskonflikt råder
(Fairclough, 1992). Det visar sig exempelvis genom att den som talar försöker rädda en
situation genom att ta tillbaka ett påstående, blir tyst, tvekar eller att en plötslig förändring
sker i talarens beskrivning.
Pronombyte är en annan teknik vi använder och det sker då intervjupersonerna hoppar från
en subjektsposition inom en diskurs till en subjektsposition i en annan (Winther-Jørgensen &
Phillips, 2000:122). Pronombyte visar sig då individer först talar utifrån sig själva i jag-form
och hastigt övergår till att tala i generell man-form.
Utestängningsprocedurer är en metod som studerar påståenden om vad som är sant eller
falskt (Boréus, 2015:166). Det som studeras i texter med hjälp av denna metod är alltså vad
som trängs undan eller görs illegitimt genom att framställas som normalt, avvikande,
naturligt, onaturligt, sant och osant.

5. Analys & resultat
Analysdelen är disponerad för att presentera tolkningsrepertoarerna vi funnit, som redogörs i
ordning av relevans. Vid presentation av tolkningsrepertoarerna inleder vi med citaten som
följs av våra tolkningarna. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning av analysen och
avsnittet sammanställer även analysdelen med en tabell (se tabell 2).
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5.1 Vad är en influencer?
Då deltagarna initialt under intervjun resonerar kring vad en influencer är, så är kriterierna
i generella drag vanligast förekommande. Typiska drag omnämns också, men inte lika
frekvent. Men då deltagarna genomgående under intervjun förhåller sig till
begreppet influencer, används näst intill alltid tolkningsrepertoaren skapad av kriterierna
i typiska drag. Detta är anmärkningsvärt då de typiska dragen bygger på de generella
dragen och skapar en mer begränsad definition, men ändå är det den snävare definitionen som
utgör den etablerade tolkningsrepertoaren. Det verkar existera en konflikt mellan bilden som
skapas av kriterierna generella drag och den normaliserade bilden av influencers skapad
av typiska drag.
Under intervjuerna definieras influencers på mängder av olika sätt, men varje definition
utgörs av en kombination av nedanstående generella drag. Det finns ett flertal
tolkningsrepertoarer men endast en term för influencers, vilket skapar ett språkligt problem
för samtliga intervjupersoner i vår studie. De kännetecken som
utgör huvudkomponenterna för en influencer är:
GENERELLA DRAG
1. samarbetar med företag,
2. många följare på Instagram,
3. är relaterbar,
4. visar vardag,
5. är moralisk förebild,
6. intervjupersonen följer influencern för att “hänga med”.

Näst intill alla intervjuer följer samma mönster. Vi presenterar vår första intervjufråga
(se bilaga 2) som deltagarna besvarar genom att förklara vad en influencer gör och vilka
särskilda kännetecken fenomenet har. Kriterierna generella drag ovan är vanligast
förekommande, men deltagarna använder under intervjun en närmast identisk
tolkningsrepertoar. Denna specifika tolkningsrepertoar skapas, som nämnt, genom
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avgränsningar av ytterligare kännetecken. De adderade kännetecknen i den särskilda
tolkningsrepertoaren som begränsar definitionen av en influencer är:
TYPISKA DRAG
7. är ytlig,
8. besitter inga hantverks-egenskaper,
9. vinklar sin själv-framställning,
10. fikar,
11. reser,
12. är kvinna,
13. agerar uppsökande,
14. visar sminkvideos.
Denna mer specifika tolkningsrepertoar grundas på egenskaper generella drag ovan, men
specificeras genom ytterligare kännetecken i typiska drag som snävar av definitionen.
Tolkningsrepertoar typiska drag 7 - 14 intar en central position i analysen och hädanefter
benämner vi denna kategori, typisk influencer (läs 5.1.2). Kriterierna i Typiska drag fungerar
på samma sätt som generella drag i det avseendet att deltagarna är flexibla med vilka kriterier
som skapar den slutgiltiga tolkningsrepertoaren typiska influencern.

5.1.1 Generella drag
Vi understryker att karaktäriserande för generella drag är att det inte existerar någon slutgiltig
definition av fenomenet influencer. I intervjupersonernas beskrivningar finner vi ingen
essentiell egenskap, snarare verkar komponenterna kunna kombineras på fler sätt för att skapa
en definition av influencers.
E:1 Influencers är dom som får dig att köpa produkter, dom marknadsför produkter men det gör inte min bror…
(skrattar) när jag tänker efter så gör han det, för han lagar mat och så tar han bild och så taggar han alla märken
han har använt som en influencer men han får ju ingenting utav det, det är ju skillnaden.

I:2 Jag skulle inte räkna honom som en influencer. Intervjuledare: Varför inte? När jag tänker steget längre så
känner jag att han, kan mycket väl va en influencer eftersom att han är, så pass, stor, och han har så mycket
följare runt om i världen, många inspireras väl av honom.
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De två inledande citaten visar hur det ser ut under intervjuerna då intervjupersonerna
resonerar kring vad en influencer är. Med citaten belyser vi de byten av tolkningsrepertoar
som sker under majoriteten av intervjuerna och vid ett flertal tillfällen under vissa
intervjuer. Vi ser hur E skrattar till och uttrycker “när jag tänker efter så gör han det”.
Samma situation uppstår i I:2, vilket vi ser i uttryck “när jag tänker steget längre så känner
jag att han, kan mycket väl va en influencer”. Både E och I resonerar här kring vilka kriterier
som utgör en influencer. Vi tolkar skrattet som en förvåning över en ny upptäckt, vilket tyder
på att intervjupersonen inte har en färdig bild av definitionen av influencers utan snarare
resonerar fram sin definition under intervjun.
Med citaten exemplifierar vi dels intervjupersonernas flexibilitet till de generella
dragen, samt motiverar vi vårt val av att inte söka fler tolkningsrepertoarer än dem vi
redovisar. De flesta deltagarna uppvisar under intervjun ett sökande efter ytterligare
avgränsningar gällande definitioner av influencers. Vi valde att analysera de etablerade
tolkningsrepertoarer som alltså visar sig i majoriteten av intervjuerna.
I:3 Influencer, då tänker jag på, personer som har ett, stort Instagram-konto. där dom lägger upp, fina bilder, och,
dom har många följare, och dom får, lägger ut mycket annonser.

B:4 Jag tänker framförallt på influencers i kombination med sociala medier och instagram, som har många
följare… en stor följare bas som följer dom och håller koll på vad dom gör.

I följande citat exemplifieras två av de mest förekommande komponenterna som ingår i
tolkningsrepertoaren generella drag. I och B beskriver komponenten, många följare
på Instagram, och I uttrycker även komponent, samarbetar med företag. Att samarbeta med
företag för att tjäna pengar är något som även beskrivs i avslutande delen i E:1.

F:5 Dom är lite mer personliga (…) det är den här närmre relationen dom skapar med sina fans eller tittare.

J:6 Fast på nåt sätt är väl en influencer kanske lite mera, greppbar, Elvis Presley är liksom ett fenomen, en gud,
men influencer är kanske lite mer … mänsklig.

Det första kännetecknet av de generella dragen är relaterbarhet. Detta grundas på deltagarnas
bruk av adjektiv som “gemenskap”, “bjuder in i vardagen”, “närmre relation”,
“kompisrelation”, “greppbar” som återkommer under samtliga intervjuer. J
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ställer influencers som motsats till en högstatus-person och tillsammans med termen
“mänsklig” tolkar vi uttalandet som ett exempel på att relaterbarhet är ett generellt
drag hos influencern.
A:7 Personen visar sitt vardagliga liv, vad dom gör för något, vad dom äter och sånt där.

C:8 Men det dom gör är väl basically att dom visar upp sig i sin vardag, vad dom jobbar med, hur dom är som
personer, deras personlighet då … ja men vad dom gillar att göra. Dom delar ju med sig av sin personlighet fett
mycket, och hur dom väljer att leva … och jag tror det är det som är grejen.

En komponent som uttalas genomgående i de flesta intervjuer är att influencers delar med sig
av sin vardag. Det exemplifieras explicit i A:7 och C:8 genom uttryck som “visar sitt
vardagliga liv” och “dom visar upp sin vardag” och uttalandet “delar ju med sig av sin
personlighet” tolkar vi också som ett sätt att förhålla sig till den
närhet som det generella draget vardag innebär.
C:9 Då är det inte influencers som är så där jättekända (…) men fashionwithfaith, Bianca Ingrosso. vem
mer… Ronaldinho, Tiara Marih, det känns som att dom gör mycket, dom har stora karriärer, dom går från
fotbollsspelare till kockar till entreprenörer, dom har familj, det känns som att dom gör mycket i sina liv.

E:10 När jag hade Instagram då följde jag ju Meek Mill och en massa professionella fotbollsspelare och
basketspelare som Lebron James, Cristiano Ronaldo, dom är ju influencers på ett sätt, så det är dom jag har följt,
mycket sport människor och artister.

Den femte komponenten moralisk förebild uttrycks av näst intill samtliga deltagare. Utöver de
adjektiv som nämns i citaten uttrycks komponenten i termer som “framgång”, “målmedveten
människa” och “har lyckats”. I citaten ovan beskriver C att influencers har gjort “stora
karriärer” och “gör mycket av sina liv”. Detta uttalande tillhör en tolkningsrepertoar som
präglas av moraliska värderingar som vi återknyter till under rubrik egen influencer. E
beskriver komponent fem som någon “professionell” inom “sport” eller “artister”. Vi tolkar
kännetecknen som C och E beskriver som moraliska förebilder (som ingår i
tolkningsrepertoar egen influencer) då personerna dels har lyckats göra karriär och dels har
gjort karriär på ett sätt som är accepterat av samhället. Under en annan del av
intervjun värderar E moralisk förebild som “bra” och vidareutvecklar beskrivningen genom
uttalandet “ingen doping”. Detta ger fog för vårt påstående av att tolkningsrepertoar moralisk
förebild följer samhällets moraliska värderingar.
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H:11 Jag tycker att dom influencers jag följer har gjort väldigt mycket … för mig är dom liksom, det är som att
jag läser tidningen eller, läser en bok.

I detta avslutande citat beskrivs influencers som dem intervjupersonen söker sig till för att
uppdatera sig kring olika sorters information. Detta uttrycks i H:s jämförande med att läsa
tidningen. Andra intervjupersoner förhöll sig till kriteriet genom uttryck som “det är ett sätt att
hänga med” eller “se vad som har hänt i världen” och hälften av deltagarna uttrycker
kriteriet.
Initialt utgår alltså deltagarna genomgående från en etablerad tolkningsrepertoar, men
under intervjun resonerar de fram flertalet alternativa tolkningar av vad
en influencer är. Gemensamt för samtliga deltagare är att ytterligare en ny specifik
tolkningsrepertoar utkristalliserar sig. Vi gräver djupare i denna konstruering under
rubrik egen influencer, men innan vi når dit ska vi redogöra för den typiska influencern.

5.1.2 Typisk influencer
När deltagarna talade generellt om influencers syftade de genomgående till en
särskild influencer, den typiska influencern. Kategorinamnet grundas på att
fem deltagare benämner influencertypen på detta sätt. Tre personer benämner kategorin som
“vanliga influencers”. De två resterande förhöll sig till typisk influencer genom att presentera
antagonisten “riktiga influencers” och motsatsförhållandet skapas av moraliska aspekter som
redogörs under rubrik egen influencer.
Nedan presenteras dels utvalda citat som exemplifierar komponenterna i typiska drag, samt
redogörs våra tolkningar av citaten för att förstå hur deltagarna konstruerar
fenomenet influencer. För en snabb överblick av tolkningsrepertoar typisk influencer hänvisar
vi till tabellen adderade komponenter ovan.
E:12 Deras huvudspår är ändå t.ex om vi snackar basket, då är basketen ändå det som gjort dom kända (…) en
typisk influencer är den tjejen som reser och tar bilder på sin frukost och sitt hotellrum.

G:13 Det ger inte en så mycket som, åskådare liksom, olika, men sminkvideos och liknande (…) det är inte en
person som har några specifika … egenskaper egentligen, utan det är bara nån som har lärt sig klippa, en video
(…) dom har ju lärt sig använda kameror och redigeringsprogram och liknande, men, det kan ju nästan vem som
helst göra (…) det är ju superenkelt nuförtiden, och oftast, ser bra ut liksom, eller normativt ser bra ut.
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D:14 Den har en massa budskap till ungdomar där ute men å andra sidan är en influencer för mig inte en person
som bara lägger ut skönhetesbilder (…) det är för mig, är ingen influencer, det är mer en Instagram-modell.

E uttrycker “då är basketen ändå det som gjort dom kända” och G säger “inte en person som
har några specifika egenskaper”. Vi tolkar uttrycken som exempel på att
den typiska influencern inte besitter några hantverksegenskaper. G och D beskriver också att
den typiska influencern är ytlig. Det förstår vi genom uttalanden som “det ger inte så mycket”,
“sminkvideos och liknande” och “Instagram-modeller”. Andra intervjupersoner har använt
samma tolkningsrepertoar genom termer som “intellektuellt stimulerande”, vilket är
antagonisten till komponenten ytlig. Vår tolkning är att G och D värderar innehållet som ej
utmanande och ej djupgående, vilket definierar det som ytligt. E förhåller sig också till
ytligheten genom uttalandet “tar bilder på sin frukost och sitt hotellrum”, vilket vi tolkar som
ett sätt att framställa beteendet som ytligt. Citat D:14 exemplifierar minoriteten av
intervjupersonerna som har vänt på terminologin och beskriver influencers som någon med
budskap och typisk influencer som en “Instagram-modell”. Avslutningsvis vill vi rikta
uppmärksamheten till E:s benämning “typisk influencer” som är ursprunget till
kategorinamnet.
I:15 Jag tänker att det oftast är kvinnor… vackra, en speciell typ av … liksom, utseende och still liksom … den
här lite elegantare (lång pause) sen finns det väl mycket annat också men, det är väl den bilden jag har och sen är
det dehär … ja men dehär, det ska se väldigt perfekt ut alltihop och (sägs med en frustrerad ton och avslutas med
en suck), tänker jag väl mest, Instagram kanske, deras bilder, det ska va … en perfekt … fasad liksom.

Samtliga deltagare uttrycker att den typiska influencern tar bilder när de “fikar”, “äter på
restaurang” eller “reser”. I citatet ovan ser vi även hur I beskriver något som övervägande del
av deltagarna bestyrker, nämligen att den typiska influencern vinklar sin själv-framställning.
Vi förstår detta dels genom uttalandet “det ska se väldigt perfekt ut alltihop” och dels genom
tonen i framförandet. Vi tolkar frustrationen som att denna vinkling retar I, vilket är ett utryck
som relaterar till moral som vi återknyter till under rubrik, egen influencer.

G:16 Magnus Rönning … där det skulle man faktiskt kunna säga att det är en influencer det har jag inte ens tänkt
på, influencer efter den termen som jag sa i början … tänkte inte ens på han är en manlig, Youtube-kreatör som
gör om kläder, jag har inte ens tänkt på, för när jag tänker på en influencer så tänker jag direkt på en kvinna.

I I:15 konstrueras även typisk influencer som kvinna, vilket är en etablerad bild som visar sig
tydligt i citat G:16. G har strax innan citatet frågat intervjuledaren om att plockat upp sin
mobil för att skaffa sig uppslag om vilka influencers G följer. Till sin förvåning
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uppmärksammar G sitt eget följande av en typisk influencer samtidigt som han slås fast att
den typiska influencern förväntas vara kvinna.

F:17 Dom försöker påverka personer (…) influencers idag mycket dom gör, dom söker verkligen.

Avslutningsvis redogör vi för agerar uppsökande som utgör den sista komponenten för
kategori, typisk influencer. F exemplifierar den uppsökande verksamhet som präglar
tolkningsrepertoaren genom uttryck som “försöker påverka” och “söker”. Andra
intervjupersoner uttrycker det som “dom influencers idag dom kan ju påverka en hela tiden”
och “dom försöker påverka personer”, vilket beskriver hur den typiska influencern jobbar
aktivt med att vidhålla relationen till sina följare. Kännetecknet omnämns i hälften av
intervjuernas språkbruk.

5.2 Egen influencer
Nästa analytiska resultat fungerar som en antagonist till den etablerade typiska influencern.
Vi benämner tolkningsrepertoaren egen influencer och den förhåller sig till
de influencers som deltagarna själva accepterar. Tolkningsrepertoaren kännetecknas av att de
kretsar kring moralförebilder, samhällsmedvetenhet och normbrytande aktivitet.
Subjektets influencer manifesteras under intervjuerna i form av utestängningsprocedurer
om positiv och negativ influering. Den egna influencern uppvisar “positiva” karaktärsdrag
som avgörs av hur influencern handlar, dock är det deltagarnas preferenser som avgör
värderingarna. Vi tolkar utestängningsprocedurerna som fastställda av moraliska aspekter.
Detta återknyter till ett ämne som berörts tidigare under analysdelen, nämligen moraliska
värderingar. Vi fann två tolkningsrepertoarer som genomsyrades av moraliska aspekter, vilka
vi har valt att kalla moralförebild och samhällsmedvetenhet.
Vi vill klargöra att både 5.2.1 och 5.2.2 relaterar till samhällsmoral, men att en distinktion
existerar mellan dem. Den utgörs av att moralförebilder kan påverka samhället
indirekt genom att individer följer de samhällsmål som moralförebilden
uttrycker, medan samhällsmedvetenheten tvärtom påverkar samhället explicit genom
att influencers deltar eller förhåller sig till samhällsfrågor.
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5.2.1 Moralförebilder
Vi har funnit en konflikt i relationen mellan deltagarna och typisk influencer. Detta utmärker
sig då intervjupersonerna förhåller sig till typiskt drag komponent åtta, besitter inga
hantverks-egenskaper. Intervjupersonerna uppvisar genomgående ett behov av att förklara att
de inte “ser upp till”, “värderar” eller “gillar” den typiska influencern. Vi tolkar det som att
denna beskrivning formas av moraliska värderingar. Vi utgår dels från Mertons teori att det
finns en inbyggd mekanism hos de flesta samhällen för att uppnå mål genom normaliserade
medel (Merton, 1967). Samt från antagandet att deltagarna tenderar att hylla influencers som
förtjänar att nå sitt mål. Antagandet grundas dels på explicita utsagor från vår undersökning
om att vissa influencers är “födda in i en rik familj med status” och att de når framgång “bara
för att man är snygg”, vilket beskrivs som icke förtjänat genom uttryck som “jag tycker det är
mer välförtjänt dom som har försökt kämpa sig till det”. Och dels grundas antagandet på
implicita värderingar som manifesteras genom deltagarnas följande av den egna influencern,
samt deltagarnas beskrivning av den egna influencern som ”positiv”. Både utsagorna och de
manifesterade värderingarna utmärker sig under näst intill samtliga intervjuer.

E:12 Deras huvudspår är ändå t.ex om vi snackar basket, då är basketen ändå det som gjort dom kända (…) en
typisk influencer är den tjejen som reser och tar bilder på sin frukost och sitt hotellrum.

G:13 Det ger inte en så mycket som, åskådare, men sminkvideos och liknande (…) det är inte en person som har
några specifika … egenskaper egentligen, utan det är bara nån som har lärt sig klippa, en video (…) dom har ju
lärt sig använda kameror och redigeringsprogram och liknande, men det kan ju nästan vem som helst göra
(…) det är ju superenkelt nu förtiden, och oftast, ser bra ut liksom, eller normativt ser bra ut.

D:14 Den har en massa budskap till ungdomar där ute men å andra sidan är en influencer för mig inte en person
som bara lägger ut skönhetesbilder (…) det där för mig är ingen influencer, det är mer en Instagram-modell.

Vi återanvänder citat från sida 28 och förhåller oss nu till citaten från en moralisk
utgångspunkt. I E:12 beskrivs en basketspelare som har uppnått ett samhälls-accepterat mål,
vilket grundas på moral. I G:13 beskrivs att en influencer “bara” har lärt sig “klippa”, vilket
framställs som hantverkarmässigt enkelt. Det senare citatet redogör också att
en typisk influencer ser normativt bra ut, vilket vi också tolkar som hantverkarmässigt enkelt.
Vi förstår enkelheten från ett moraliskt perspektiv genom att sammankoppla det med
antagandet att människor hyllar det som förtjänas. Att vara “Instagram-modell” förstår vi som
en ej förtjänad målbild. Hälften av deltagarna uttrycker detta på olika sätt och vi tolkar det
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som att ansiktsdrag och kroppsform till viss utsträckning avgörs av genetiska faktorer som
individen själv inte kan påverka, vilket gör att egenskapen inte alltid är förtjänad.
G:18 Det är ju ganska fult, och så blir det såhär … vad är det för jävla jobb egentligen, influencer, att tjäna
pengar på det … att lura i, oftast barn att, köpa produkter, det är, nåt att se ner på skulle jag säga (…) det är ett
väldigt lat sätt att tjäna pengar på, och därför ser jag ner på det, istället för att skaffa sig en utbildning som du gör
till exempel, eller skaffa ett riktigt jobb, så är det ett lätt sätt att, skaffa pengar på … det är därför jag ser ner på
det.

Vi tolkar G:s uttryck “ser ner på” som något centralt i tolkningsrepertoar moralförebild. De
moraliska aspekterna visar sig då G förklarar att en typisk influencer använder omoraliska
handlingar för att "skaffa pengar” och bör skaffa ett “riktigt jobb”. Vår tolkning
av typisk influencer som omoralisk grundas även på uttalanden från andra deltagare som
benämner dem som “dålig förebild” eller “negativ”. I G:s språkbruk ser vi även ord som
“Lura” och “fult” som intar en central roll i tolkningsrepertoar moralförebild genom att syfta
till moraliska värderingar. Värderingarna innebär att det är bra och fint att handla på ett visst
sätt, och dåligt och “fult” att handla på motsatt sätt.

F:19 Jag ser ju upp till liksom dom här, Steve Jobs, Einstein, Michael Faraday, så jag ser ju upp till dom men jag
skulle inte säga att dom är influencers på det sättet. Dom har ändå påverkat men dom är inte, dom har gjort
nånting och sen har det blivit något större.

En annan form av moralisk koppling ses ovan i F:s uttryck “dom har gjort nånting”, vilket vi
tolkar som att egen influencer har bidragit med idéer som påverkar samhället till det bättre.
Det finns alltså en moralisk prägel i F:s tolkningsrepertoar då den egna influencern uppvisar
handlingar som leder till något positivt. Under en annan del av intervjun talar F
om den egna influencern med ord som “positiv” och “negativ”. Värderande termer ingår i
både tolkningsrepertoar “moralförebild” och “samhällsmedvetenhet” och vi ser språkbruket i
samtliga intervjuer. Av de värderingsyttranden som används av deltagarna uttrycker sju
intervjupersoner just termen “positiv”, en intervjuperson uttrycker “bra” och två
intervjupersoner förhåller sig inte till denna sorts värderingar.

D:20 Det är alltid bra att ha influencer, på det viset… och som har samma mål som du och det för mig, när jag
väl ser dom eller bara att en ny video har ploppat upp som, men nu har vi lagt ytterligare en video på Youtube,
då blir jag bara så, men nu måste jag se det här, vad ska jag göra härnäst, det blir en utmanande och rolig känsla.
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C:21 Alla kan ju vara influencers i slutändan (…) jag tror det har att göra med att vara känd, bara det ger någon
form av makt (…) dom styr inte över människors tänkande men dom influerar ju dess tankesätt genom deras
handlingar och värderingar.

D:22 Det är dom jag känner att jag motiveras av (…) å andra sidan finns det influencers som talar om för en hur
man ska gå tillväga för att uppnå någonting, det är ändå någonting för mig som jag ser upp till som sagt, det är
en influencer för mig.

I D:20 beskrivs relationen till influencern som “bra”, “utmanande” och “rolig”, samt att den
genomsyras av en gemensam målbild. Vi tolkar “utmanande” som att D motiveras
av influencern. D:20 exemplifierar även det som majoriteten av intervjupersonerna pratar om,
vilket är att influencern är “bra”. C förklarar att moralförebilden influerar följarnas tankesätt
med sina “värderingar”. I D:22 beskrivs både den motiverande och den värderande aspekten.
Den motiverande aspekten uttalas explicit, medan den värderande förstås genom satsdelen
“influencers som talar om för en hur man ska gå tillväga”. Moral förhåller sig till
handlingsregler, vilket D verkar tala om här.
Efter avslutad analys finner vi att kärnan i tolkningsrepertoar moralförebild utgörs av en
kombination av influencers motiverande påverkan och av dess värderingar. Vi tolkar
värderingar som moralvärderingar. Då vi förhåller uttalandet om moralvärderingarna i C:21
mot övriga citat förstår vi, det som nämns i detta avsnitt, att moralförebilder följer samhällets
normer på en implicit nivå. Vårt antagande baseras på att näst intill samtliga intervjupersoner
konstruerar samma tolkningsrepertoar, vilket indikerar en rådande norm.
E:23 Främst vill jag ju bli ekonomiskt oberoende via min fotboll. (…) det blir som en morot, så jag går in hela
tiden och tänker, men han har det där, han köpte precis ett jetplan för 12 miljoner, jag kollar mitt kort och jag kan
inte ens gå och köpa tre cheeseburgare (…) många som snackar om att dom vill bli framgångsrika inom vad det
nu kan vara…men som inte gör någonting för att bli det, det blir bara snack. Influencers som jag följer ibland,
kanske hjälper mig ibland att få fötterna på jorden (…) folk som kommer lyckas från samma områden som en
själv, Det skulle vara en positiv influencer... någon som jag har en koppling till.

Avslutningsvis vill vi belysa hur starka moralförebilders influeringar kan vara. E uttrycker
“bara snack” som vi tolkar ur en moralisk utgångspunkt och ser att det också berör
handlingsregler som styr en persons beteende. I slutet av citat E:23 finner vi
att relaterbarhet, som utgör en komponent för den typiska influencern, även bär en roll i denna
tolkningsrepertoar, vilket vi förstår genom uttalandet “någon som jag har koppling till”. E
nämner “positiv influencer”, vilket associerar till värderingar som vi menar utgör kärnan i
denna tolkningsrepertoar. Om vi återknyter till citat C:9 finner vi ännu ett uttalande som
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förhåller sig till moralförebild genom uttryck som “dom har såhär stora karriärer” och “dom
gör mycket i sina liv”.

5.2.2 Samhällsmedvetenhet
Som vi har förklarat i de två föregående avsnitten verkar det ingå i
tolkningsrepertoar egen influencer att deltagarna uppvisar moraliska värderingar. Under
denna rubrik kommer vi utveckla denna konstruering genom vad vi har valt att
kalla, samhällsmedvetenhet.
C:24 Hon är ändå en svenskt född Hijabi eller sjalbärare som är modell, hon tar så här jättecoola bilder och
hennes, man får fett mycket inspo av henne, hur hon klär sig och att det fortfarande kan vara fashion, även om
hon har sjal, det sprider fett mycket positivitet bland andra unga muslimska tjejer (…) det blir ju så.

I följande citat ser vi hur C talar om en influencer som både uppfyller kriterierna
för tolkningsrepertoar moralförebild, men som också är medvetet engagerad i
samhällsdebatten. Genom uttalandet “hon är ändå en svenskt född Hijabi eller aa sjalbärare
som är aa modell” och “man får fett mycket inspo av henne” förstår vi
att influencern överträder någon form av normativ gräns. C skulle inte tala om inspiration i
uttalandet om det inte existerar någon form av förtryck eller stereotypbild.

J:25 Jag följer absolut dom som vill bryta stereotyper och, den sista … det för mig blir, mer äkta … är mer
intressant bara det ger mig nånting att följa dom.

B:26 Det är att dom inte bara lägger upp saker för vad som får likes utan dom försöker ju göra en positiv
förändring och göra en skillnad och motverka den här bilden vi har av normerna och försöka bryta ner det och
vidga vår bild av allt som är attraktivt och fint och få med ett intersektionellt perspektiv och belysa saker som
inte annars får så mycket media uppmärksamhet (...) Det finns även många positiva konton som jag nämnt
tidigare som utmanar den här bilden vi har av vad som är skönhet och kan bidra med deras perspektiv på världen.

I de två avslutande citaten ser vi hur samhällsmedvetna influencern beskrivs som
normbrytare. Det uttalas explicit genom uttalanden som “bryta stereotyper” och “utmana den
här bilden vi har”. Då B uttrycker att den samhällsmedvetna influencern utmanar “den här
bilden vi har”, tolkar vi den typiska influencern, som en antagonist som utgör normen.
Antagandet går i linje med det generella mönstret att deltagarna utgår
från typisk influencer för att efteråt beskriva den egna influenern. Genom verben “bryta” och
“utmana” förstår vi att både J och B beskriver en medveten aktivitet. Att utmana förutsätter ett
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etablerat system som influencern kan motverka och en medvetenhet om samhällsfrågor krävs
för att influencern ska kunna förhålla sig till dem. Vi sluter oss till det senare då
samhällsfrågor är något abstrakt som kräver både interaktion och resonerande för
att influencern ska kunna förhålla sig det på konceptuell nivå. Vi menar därför att
tolkningsrepertoar samhällsmedvetenhet även grundas på normbrytande aktivitet.

5.3 Distansering och identitetskonflikt
I detta avsnitt studerar vi deltagarnas retoriska framställning under intervjun med
utgångspunkt i Edward & Potters (1993), discoursive action model. Vi fann ett genomgående
narrativt mönster i form av hur intervjuerna utvecklades. Majoriteten av intervjuerna startar
med intervjupersonernas definierande av typisk influencer och under denna del av intervjun
uppvisar intervjupersonerna försök till att distansera sig från influencers. Distanseringen sker
fram tills deltagarna har definierat sin egen influencer, varefter distanseringen upphör. Vi fann
alltså en generell önskan om att distansera sig från influencers under deltagarnas kartläggning
av de två antagonistiska tolkningsrepertoarerna. Vi tolkar in distanseringen även i det
vedertagna uttrycket “typisk influencer”. Det finns en negativ klang i uttrycket som vi
associerar till de moralaspekter som presenterades i avsnitt 5.2. Distanseringen under
intervjuerna påverkas i huvudsak av moraliska värderingar som visar sig i form av det
antagonistiska förhållandet mellan den typiska influencern och den egna influencern.
Notera att det språkliga problem vi initialt nämnde i analyskapitlet belyses under denna
utveckling då deltagarna alltså tar avstånd från samtliga influencers, men specifikt förhåller
sig till den typiska influencern. Problemet skapas då både den typiska influencern och
den egna influencern benämns med samma namn.
Vi tolkar det som att de retoriska motiven bestäms av att deltagarna önskar att relatera till
de moraliskt accepterade aspekter som kännetecknar den egna influencer. Distanseringen sker
under intervjun och kan se ut på fler sätt.
G:27 Får jag kolla på min lur, vad jag har … kolla mitt flöde … här har vi Magnus Rönning … det skulle man
faktiskt kunna säga att det är en influencer det har jag inte ens tänkt på (…) för när jag tänker på en influencer så
tänker jag direkt på en kvinna (…) men nu när jag tänker på det så faller han ju in exakt … i ramen.

G utgör ett exemplar för den särskilda händelseutvecklingen. G utgår från
kategori typisk influencer genom att förhålla sig till adderade komponenter som “visar
sminkvideos”, “är kvinna”, “ser normativt bra ut”, “fikar”, “reser” och “besitter inga
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hantverkar-egenskaper". Tolkningsrepertoaren används genomgående under de första 15
minuterna av intervjun, fram till G uttrycker följande citat.
G:28 När jag tänker på det så tänker jag på en style-ist på Youtube som gör reklam, men man kan ju lika gärna
säga att viken kreatör på sociala medier som helst är det och då följer jag väl ett antal.

Efter citatet brottas G med sin upptäckt som avslutas genom att G introducerar ett nytt
begrepp som inte ryms i tolkningsrepertoar typisk influencer, nämligen “kreatör”. Vi tolkar
detta som ett retoriskt knep där G vill övertyga intervjuaren att G inte
följer den typiska influencern.
G:29 Youtube skulle jag säga att det är för, ta in olika, kreatörers … ja bara för att det roar mig liksom (skrattar
till).

I följande citat belyser vi G:s värderingar. G verkar vilja identifiera sig med begreppet
“kreatör”. I citatet förklarar G sin relation till Youtube-influencers och vi tolkar det som att
intervjupersonen inledningsvis i citatet vill framställa sig själv som konstnärlig och kreativt
intresserad. Vi tolkar det efterföljande skrattet som en markör för
intervjupersonens erkännande av att relationen till influencern inte motiveras av konstnärliga
intresse, utan snarare underhållning.
E:30 Det kan vara så att hon är en av dom största influencers (hånfull ton) som finns idag i alla fall, för hon når
ut till så mycket människor så det är… sjukt.

E:31 Om jag ska vara helt ärligt så vet jag inte vad det är hon gör men det jag vet är att hon och hennes familj
är reality kändisar och sen har dom byggt vidare på det och nu har hon säkert, jag vet inte om hon säljer smink
eller vad det är hon gör och, hon är ju gift med en annan… om man kan kalla han influencer, Knaye West.

I citat E:30 används tolkningsrepertoar typisk influencer, vilket vi förstår genom hens hånfulla
betonande av termen “influencers”, samt genom avslutningen “i alla fall”. E gör klart att
Kim Kardashian är en stor influencer, vilket inte värderas positivt utan som “sjukt”. Att
kännetecknet inte värderas högt markerar att E utgår från värderingar från
tolkningsrepertoar egen influencer. I E:31 ser vi hur intervjupersonen vill distansera sig
till typisk influencer genom att förklara att han “helt ärligt” inte vet vad Kim Kardashian gör.
Vi förstår det som ett retoriskt knep att övertyga intervjuaren om E:s svaga relation
till influencern genom att framställa kunskapen som gagnlös.
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G:32 Alltså det är dom kändaste skulle jag säg, Sverige, Therese Lindgren är ju jättestor om du har hört om
henne? Intervjuledare: Näe. Näe men hon är, gör (suckar) typiska smink och kläd videos, det är ingenting jag
kollar på utan bara har sett, för övrigt liksom … Intervjuledare: Finns det några fler? (Suckar) jag har
jättedålig koll egentligen, det finns så många ju … men, Linda Ahlborg.

I avsnittets avslutande citat uttrycker G sin distansering från typisk influencer både med både
kroppsspråk och vokabulär. G använder på samma vis som E något vi tolkar som en retorisk
strategi och förhåller sig även till samma moraliska värderingar. Intervjupersonen utrycker i
en suck att “jag har jättedålig koll egentligen”. Vi tolkar detta som ett retoriskt knep att visa
ointresse för den lågt värderade aktiviteten. Detta då G under intervjun i angränsning till
citatet uppvisar en detaljkunskap vi, utifrån resterande deltagare, bedömer som hög. Vi tolkar
därför uttalandet som ett sätta att övertyga intervjuledaren om sitt moraliska ställningstagande
till typisk influencer.
Förväntningarna på de olika subjektspositioner som tolkningsrepertoarerna ger följarna
av typisk influencer och följare av den egna influencern är inte förenliga. Vi förstår detta
genom begreppet identitetskonflikt. Intervjupersonen slits mellan tolkningsrepertoarer som
erbjuder olika roller och kan generellt identifiera sig med fler roller samtidigt, men under
omständigheter där rollförväntningarna inte är förenliga skapas en identitetskonflikt.
Samtliga deltagare beskriver den egna influencern och beskrivningarna grundas på
värderingar deltagarna själva accepterar. Genom den nya tolkningsrepertoaren intar
deltagarna en subjektsposition de accepterar att identifiera sig med, på detta vis fungerar den
nya tolkningsrepertoaren som en resurs för intervjupersonerna under intervjun. Vi ser
deltagarnas slitning mellan identiteter i följande fyra citat. Citat C:33, C:34 och C:35
exemplifierar tillsammans hur C förhåller sig till olika tolkningsrepertoarer i relation
till influencers och vi tolkar att denna aktivitet beror på en identitetskonflikt.

G:16 Magnus Rönning … där det skulle man faktiskt kunna säga att det är en influencer det har jag inte ens tänkt
på, influencer efter den termen som jag sa i början … tänkte inte ens på han är en manlig, Youtube-kreatör som
gör om kläder, jag har inte ens tänkt på, för när jag tänker på en influencer så tänker jag direkt på en kvinna.

Vi återanvänder citat från sida 22 där den egna influencern benämns som “Youtube-kreatör”.
G har tidigare klargjort att influencers (G syftar här till vad vi kallar typisk influencer) utgörs
av komponenten besitter inga hantverks-egenkaper. Intervjupersonen uppdagar, medan han
pratar under intervjun, att hans egen influencer uppvisar samma komponent, och flertalet
andra kännetecken som den typiska influencern. Situationen skapar en krispunkt då en
konflikt mellan två tolkningsrepertoarer uppstår. Detta innebär att G antingen måste erkänna
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sig som en typisk influencer-följare eller justera sin beskrivning av sin egen influencer med
ord som definierar den som en moralaccepterad egen influencer.
Vi tolkar situationen som att G genom att benämna influencern som “Youtube-kreatör”
försöker tratta in influencern i tolkningsrepertoar egen influencer. Vi tolkar motivet till
beteendet som att G önskar att inta en subjektsposition i tolkningsrepertoar egen influencer.
C:33 Det är ju olika, hur jag har uppfattat det så är det så här, det finns ju … jag har inte förstått exakt
VAD influencers gör … för jag känner inte att dom influerar mig eller oss på något så här nyttigt sätt. Men det
dom gör är väl basically att dom visar upp sig i sin vardag, vad dom jobbar med, hur dom är som personer, deras
personlighet då… vad dom gillar att göra. Dom delar ju med sig av sin personlighet fett mycket och hur dom
väljer att leva… och jag tror det är det som är grejen, att dom är influencer på det sättet, som såhär att dom är
trendsättare.

C uttrycker “jag har inte förstått exakt vad influencers gör”. Vi tolkar detta som ett retoriskt
sätt att distansera sig från den typiska influencern då C utan svårighet slår fast sin okunskap. C
beskriver explicit att hon inte påverkas av influencers (C syftar till den typiska influencern)
genom uttrycket “jag känner inte att dom influerar mig”. Intervjupersonen avslutar med att
benämna influencers som “trendsättare”, vilket vi tolkar som ett sätt att reducera värdet hos
aktiviteten. Det sistnämnda visar sig tydligt i citat C:34 då C beskriver
sin egen influencer som någon som delar med sig av sina tankar om dels samhället och dels
vilka saker influencern vill förändra i världen. Samhällsmedvetenheten är alltså högt värderad
och trendsättandet är lågt värderad av intervjupersonen.
C:34 Vissa är ju influencers på riktigt! Dom försöker såhär göra någon typ av difference i samhället, genom
att… eftersom att man har så mycket empowerment och kan influera så många människor, så väljer vissa att göra
det på ett bra sätt och inte bara dela med sig av det dom gör på vardagen, men även deras tankar och funderingar
kring samhället och vad dom vill ändra med världen och hur dom ska nå sina mål på det sättet och jag tror att det
där hjälper folk fett mycket, folk tar tag i sina egna mål.

C uttrycker “vissa är ju influencers på riktigt” och senare “göra det på ett bra sätt”. Vi tolkar
det som att C startar sin användning av tolkningsrepertoar egen influencer här.
Tolkningsrepertoaren skapar en subjektsposition som C önskar att identifiera sig med.
C:35 Vissa som har jättebra egenskaper och sprider fett bra, mycket positivitet och jag gillar det fett mycket, jag
ser upp till sånt som det finns ju en influencer som heter Iman Assri, fashionwithfaith på Instagram. Det hon gör
är att hon når ut till sina… följare, genom att, hon är modell med slöja, hon är ändå jättestor, hon har så här jag
tror kanske 170 tusen följare på Instagram. Hon är ändå en svenskt född Hijabi eller sjalbärare som är modell,
hon tar så här jättecoola bilder och hennes, man får fett mycket inspo av henne.
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I detta avslutande citat säger C att hon ser upp till en influencer, vilket skiljer sig från
relationsbeskrivningen i citat C:33. C ändrar sin beskrivning av influencerns påverkan på
henne. Den nya relationen präglas även av att intervjupersonen strax efter citatet beskriver ett
mer intensivt följande. Detta ser vi i majoriteten av intervjuerna. Genomgående i citat C:35
ser vi hur intervjupersonen accepterar den egna influencern, samtidigt som inga av de tidigare
distanstagandena uttrycks. Vi menar att detta hoppande mellan tolkningsrepertoarer beror på
en identitetskonflikt. Efter beskrivningen i C:34 av vad en “influencer på riktigt” är, så upphör
identitetskonflikten och därför behöver C inte distansera sig längre.
Det som försvårar tolkningen är att båda tolkningsrepertoarerna förhåller sig till samma
term, influencer. Efter att ha analyserat textmaterialet fler gånger fann vi att
intervjupersonernas språk beskriver etablerade tolkningsrepertoarer. Efter detta var det
enklare att identifiera vilken tolkningsrepertoar deltagarna använder.

5.4 Sammanfattning
Vi har funnit att det inte existerar någon essentiell egenskap i konstrueringen av
influencers bland unga vuxna i svenska storstäder. Samtliga deltagare använder en snarlik
tolkningsrepertoar i relation till den typiska influencern. Vi förstår detta
genom Hodge & Kress begrepp kultur. Den gemensamma konstrueringen verkar inte ha
uppstått av en slump, då majoriteten av deltagarna under intervjuerna använder samma
tolkningsrepertoar. Vi förstår var enskild intervjupersons användande av samma
tolkningsrepertoar som ett exempel på hur subjektet genom social praktik och språk förhåller
sig till kulturen.
Under intervjuerna redogörs generellt typisk influencer först och deltagarna distanserar sig
från tolkningsrepertoaren med retoriska medel. Deltagarna besvarar sedan intervjufrågorna på
ett resonerande sätt, vilket mynnar ut i tolkningsrepertoaren den egna influencern. Det som
kännetecknar den egna influencern är dess konformitet till samhällets kulturella värderingar.
Detta visar sig implicit genom influencerkategori moralförebild som följer samhällets
kulturella värderingar, genom att exempelvis förtjäna sina normaliserade målbilder. Eller
genom influencers som belyser samhällsfrågor antingen explicit i deltagandet av
samhällsdebatter, eller implicit genom att visa alternativa identiteter som skapar mångfald.
Efter att den egna influencern har presenterats och deltagarna har tydliggjort att de syftar på
dessa, ändrar de sin beskrivning av sin egen aktivitet på sociala medier. Enligt den nya
beskrivningen följer intervjupersonerna ett flertal influencers. Vi tolkar att förändringen beror
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på intervjupersonernas önskan att identifiera sig med sin egen influencer och avståndstagande
från typisk influencer.

Tabell 2 - Sammanställning av analysen.

TYPISK INFLUENCER
MORALISK VÄRDERING Negativ, Dålig
KARAKTÄRSDRAG
Normativ idealtyp
DELTAGARNAS
Avståndstagande
FÖRHÅLLINGSSÄTT
Dementerar influering

EGEN INFLUENCER
Positiv, Bra
Normbrytande
Förebild
Beskriver influering

6. Diskussion
Denna studie syftar till att beskriva hur unga svenskar från storstadsområden upplever
fenomenet influencer. Genom en kvalitativ ansats och en diskurspsykologisk utgångspunkt
har vi kartlagt deltagarnas konstrueringar av influencers, som skapar deras världsbild, för
att besvara vår frågeställning från avsnitt 1.2. I detta avslutande kapitel presenteras svaret på
frågeställningen, sedan diskuteras relationen mellan resultat och tidigare forskning och
därefter redogörs för implikationer för framtida forskning.

6.1 Svar på frågeställning
Vi inleder med att besvara vår frågeställning, hur konstruerar unga personer från svenska
storstadsområden influencers på sociala medier? Vi fann att det existerade ett flertal kriterier
som var avgörande för deltagarnas konstruering av influencers. Vissa kriterier var mer vanliga
än andra (läs 5.1). Som vi redogör i 5.4 så har vi funnit den typiska influencern,
den egna influencern och ett beteende där deltagarna under intervjun distanserar sig mot
den typiska influencern. Det som visade sig ligga till grund för tolkningsrepertoarerna var
moraliska värderingar och samhällskultur. Genom att uppdaga och analysera värderingar, som
positivt och negativt, i deltagarnas uttalanden fann vi att moraliska aspekter var avgörande för
konstruerandet av influencers. Vi upptäckte två tolkningsrepertoarer som alla intervjupersoner
på ett eller annat sätt redogjorde för. Den typiska influencern och den egna influencern. Det
mest anmärkningsvärda i denna studie var konstrueringen av den typiska influencern. Vi fann
att inga essentiella kriterier existerade, utan komponenterna verkade kunna kombineras på ett
flertal sätt för att tillsammans utgöra en definition av den typiska influencern. Näst intill
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samtliga deltagare förhöll sig under intervjuerna till begreppet influencer genom
tolkningsrepertoaren typisk influencer. Tolkningsrepertoar typisk influencer fungerar alltså
som en etablerad tolkningsrepertoar för våra deltagare. Den typiska influencern är etablerad i
deltagarnas språkbruk och normaliserad i kulturen. Vi vill dock poängtera att vi inte avser att
generalisera vårt resultat till Sveriges storstäder, utan vår slutsats gäller enkom våra deltagare.

6.2 Relation mellan tidigare forskning och resultat
I kapitel 2 redogör vi för forskning från Subrahmanyam et al. (2008) som hävdar att Facebook
används för att hänga med i de senaste trenderna. I vår forskning fann vi att
även Instagram används av följarna för att “hänga med” (se 5.1, generella drag). Då vår
undersökning endast rymmer tio deltagare är resultatet inte generaliserbart, men som vi
nämner i metoddelen eftersträvar vi en förståelse för deltagarnas individuella konstrueringar
och världsbild.
Forskarna Keller och Berry (1978) hävdar i sin studie att influerande personer är
trendsättande ledare i samhället. Detta sammankopplar vi med vårt empiriska fynd
samhällsmedvetenhet. Inom denna tolkningsrepertoar ingår, vilket vi nämner i 5.2.2, medvetet
engagemang i samhällsdebatten. Majoriteten av deltagarna i vår studie uttrycker alltså att den
egna influencern påverkar följarna genom att agera som en samhällsmedveten normbrytare.
Detta överensstämmer med det de två forskarna argumenterar för, då forskarnas trendsättande
ledare och den samhällsmedvetna influencern från vår studie uppvisar samma kännetecken.
Scheer och Steern (1992) hävdar i sin studie att personlighet är en av två faktorer
vid influering (observera att begreppet i detta sammanhang inte gäller influencers).
Personlighet beskrivs även i vår studie, vilket vi under analysen har inkluderat i de generella
dragen är relaterbar och visar vardag (se 5.1). De två kännetecknen intar alltså en plats bland
de vanligaste förekommande kriterierna.
Abidin (2016) hävdar i sin etnografiska studie att influencers på Instagram genomför, vad
hon benämner som, “tyst arbete”. Arbetet inriktas på att skapa en känsla i den färdiga
produkten av att selfies fotas utan några förberedelser, vilket kan skapa en uppfattning om
hantverket som enkelt. I vår studie har vi funnit exempel på det forskaren argumenterar för.
Majoriteten av deltagarna i vår studie beskriver den typiska influencern som en person som
inte besitter några hantverks-egenskaper (läs 5.1, typisk drag).
Som vi nämner i kapitel 2 hävdar forskarna Carah & Shaula (2016) att unga personer i
större utsträckning påverkas av influencers och att Instagram fungerar som ett verktyg för
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företagen. Vi har i vår studie funnit att influencerns samarbete med företag utgör den mest
centrala komponenten (läs 5.1, generella drag), vilket innebär att vårt resultat ur denna aspekt
går i linje med det de två forskarna argumenterar för.
Den egna influencern fungerar som en moralisk förebild och vi har funnit att detta bygger
på deltagarnas överensstämmande värderingar med den egna influencern. Detta fynd går i
linje med Shalizi och Thomas (2011) tidigare studie som förklarar att bland annat
gemensamma värderingar kan bidra till influerandet på andra.
Freberg et al. (2011) har i sin kvantitativa studie funnit att influencers delar sin auktoritära
ställning med verkställande ledare, men att de skiljer sig från ledarna genom sin mindre
distanserade relation till allmänheten. Vår forskning överensstämmer med detta då våra
deltagare beskrev influencers som personer med en större mängd följare på sociala medier.
Vidare beskrev deltagarna att influencers befann sig på en mer vardaglig nivå genom att
uppdatera deras följare om sin vardag. Detta skapade en mindre distanserad relation mellan
följare och influencer.

6.3 Förhoppningar och implikationer för vidare forskning
Som vi nämner i kapitel 1 utmärks influencers av en förmåga att påverka genom sitt
uppbyggda förtroende som profil inom diverse aktivitetsområden. I vår analys fann vi
tolkningsrepertoar moralförebild som präglas av moraliska värderingar och en motiverande
påverkan på följaren. I kapitel 2, tidigare forskning, avsnitt “influencers och inflytandet”
refererar vi till forskning om influerande personer. Vi anser att kategori moralförebild utgör
ett exemplar av en influerande person. Detta kan tolkas som att influencers värderingar
präglar samhället.
Under rubrik samhällsmedvetenhet konstaterar vi att ett flertal deltagare grundar sina
uppfattningar på den egna influencerns aktiva deltagande i samhällsdebatter eller
medvetenhet om samhällsfrågor. Detta implicerar att den egna influencerns antagonist, den
typiska influencern, inte är medveten om hur det egna beteendet påverkar samhället. Detta är
en sociologiskt intressant implikation som vi ifrågasätter. Vi ser gärna att ny forskning
fokuserar på detta spår genom att förhålla sig till de generella drag och typiska drag som
konstruerats i vår studie. Vårt resultat kan användas av forskare för att antingen orientera sig
i influencerfältet och intervjua en typisk influencer, eller för att kvantifiera enkäter där
de konstrueringar vi har funnit används som mall för enkätfrågorna. En tänkbar frågeställning
är, hur ser samhällsmedvetenheten ut hos typiska influencers?
35

En annan upptäckt i vår studie gäller deltagarnas uppfattning av influencers
hantverksfärdigheter. Majoriteten beskriver att den typiska influencern har många följare på
sociala medier, och samtidigt att de endast har personlighet och ingen särskild talang eller
hantverksfärdighet. Vi finner deltagarnas uppfattning anmärkningsvärt att den typiska
influencern utmärker sig framför andra användare på sociala medier, men att detta enbart
beror på deras utseende.
Kanske har vår studies kartläggning av deltagarnas uppfattning uppmärksammat att
färdigheten själv-framställning har etablerat sig på sociala medier och kanske kan vi
benämna typiska influencers som självframställnings-experter? Forskning har genererat
teorier om själv-presentation och teorierna förhåller sig till sociala aktiviteter som förmedlar
information och skapar en viss bild av talaren inför lyssnaren (Freberg et al., 2011). Teorierna
fokuserar exempelvis på de stabila motiv och färdigheter som ligger bakom det självpresenterande beteendet, samt hur motiven betingas av den särskilda situationen där
aktiviteten utspelas. Denna forskning utgår från influencerns motiv och inte från
följaren. Med utgångspunkt från vår studie önskar vi att vidare forskning antingen med
kvantitativ metod studerar omfattningen av den uppfattning vi har funnit, eller med kvalitativ
metod studerar följarnas konstrueringar av sina egna motiv till att konsumera
självframställnings-experter.
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8. Bilagor
Bilaga 1: Informationsbrev

INFORMATIONSBREV
Vi är två universitets studenter som skall skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng, på
Uppsala universitet vid sociologiska institutionen. I vår C-uppsats undersöker vi hur
ungdomar som följer influencers, beskriver influencers på sociala medier. Med denna
undersökning hoppas vi kunna förstå vad en influencer är utifrån hur ungdomar beskriver
dem. Vi tillfrågar dig i ålder mellan 18–25 år att delta i vår intervjustudie.
I vår undersökning kommer vi under ca 60-minuter att ställa frågor och visa bilder som
berör ämnet. Deltagandet i studien är fullt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert
deltagande om ni så skulle vilja. Det insamlade materialet kommer att förvaras utom räckhåll
från andra än oss och vår handledare. Vid deltagande i studien kommer vi att avidentifiera
deltagarnas namn och vi önskar även ett skriftligt samtycke i form av en underskrift i
nedanstående del. Skulle det vara så att någon person inte samtycker till deltagandet kommer
vi inte att använda oss av det material som har samlats in. Materialet som samlas in i studien
kommer att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid
den sociologiska institutionen på Uppsala universitet.
Intervjuerna kommer att genomföras mellan v.46–
50 och plats bestäms mellan deltagaren och intervjuaren.
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Med vänliga hälsningar
Frida Burhan & Mattias Arnesson, studenter på Uppsala universitet.
Studenter:
Frida burhan
Telefon: xxx-xxxxxxx
E-post: xxx xxx @xxxxxxx.com
Mattias Arnesson
Telefon: xxx-xxxxxxx
E-post: xxx xxx@xxxxxxx.com
Handledare: Jacob Strandell
E-post: Jacob.strandell@soc.uu.se
Kursansvarig: Fredrik Palm
E-post: Fredrik.Palm@mcb.uu.se

Intervjupersonens underskrift:
_______________________________

Bilaga 2: Intervjumall

INTERVJUPERSONEN
•

Bakgrund

1. Ålder?
2. Vad läser du för gymnasieutbildning?
3. Vilket gymnasium studerar du på?
4. Vilken är din bostadsort?
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INFLUENCERS
•

OM JAG SÄGER INFLUENCER, VAD TÄNKER DU PÅ DÅ?

A: Kan du beskriva lite vad denne/dessa influencers gör?
B: Hur tänker du kring det som publiceras av influencers?
C: Vart hittar man influencers någonstans?
A: Har du någon förebild? - Inspireras du av någon särskild person?
B: Är denna person en influencer?
C: Varför, varför inte?
SOCIALA PALTTFORMER
•

VILKA SOCIALA MEDIER ÄR DU AKTIV PÅ?

A: Varför använder du just dessa sociala medier?
B: Youtube? Bloggar/hemsida?
C: Hur skiljer sig influencerns innehåll på dessa plattformer?
KÄNSLOR
•

VILKA KÄNSLOR UPPLEVER DU DÅ DU TÄNKER PÅ EN INFLUENCER?

A: Vad finns det för fördelar och nackdelar med influencers?
B: Hur tror du att man kan lösa dessa nackdelar? (om nackdelar beskrivs)
C:
Tror du att det tidigare funnits någon/något som fyller samma funktion som dagens influencer
s?
VILKA INFLUENCERS FÖLJS OCH VARFÖR
•

VILKA INFLUENCERS FÖJER DU IDAG?

A: Finns det en särskild influencer som du kollar på först och oftast?
B: Varför den/dem?
C: Följer du och dina vänner samma influencers?
VARDAGSLIV
•

HUR NÅR DU DINA INFLUENCERS?

A: Hur ofta brukar du kolla på vad dina influencers har publicerat?
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B: När blir det intressant att kolla upp vad dina influencers har publicerat?
C: Vad är det som är intressant med att kolla på det?
HUR SKILJER SIG INFLUERANDET AV INFLUENCERS FRÅN ANNAT
INFLUERANDE (BILDER)?
•

BILD 1: ZLATAN IBRAHIMOVIC (KÄND FOTBOLLSPELARE)

A: Vem är han?
B: Är han en influencer?
C: Varför, varför inte?
•

BILD 2: KIM KARADSHIAN (KÄND TV-PERSONLIGHET)

A: Vem är hon?
B: Är hon en influencer?
C: Varför, varför inte?
•

BILD 3: HÅKAN HELLSTRÖM (KÄND MUSIKER)

A: Vem är han?
B: Är han en influencer?
C: Varför, varför inte?
•

BILD 4: BIANCA INGROSSO (BLOGGARE/MEDIEPERSONLIGHET)

A: Vem är hon?
B: Är hon en influencer?
C: Varför, varför inte?
PÅVERKAN- INFLUERING- INSPIRATION
•

SKULLE DU SÄGA ATT INFLUENCERS PÅVERKAR DIG?

A: På vilket sätt?
B: Blir du motiverad av influencers?
C: Är det något särskilt som du vill uppnå som du känner att influencern hjälper dig med?
###########################################################################
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FÖR OSS INTERVJULEDARE
•

Standardiserade följdfrågor:

1. Kan du ge ett exempel på detta?
2.

Har du egen erfarenhet av detta, berätta gärna mer om det?

3.

Kan du definiera det?

Bilaga 3: Kodschema

Nedan presenterar vi hur vi har organiserat våra koder. Tillvägagångssättet ger oss möjlighet
att nå ett överskådligt perspektiv över vårt material, vilket var fördelaktigt då vi var
intresserade av hur etablerad en särskild kod är bland våra tio deltagare.
STEG 1 – Färgkoder som används under hela analysen.
GRÖN= Relaterbarhet
GUL= Ytligt
ROSA= Extroverta personer, uppsökande verksamhet.
MOSSGRÖN= Moralaspekt.
GRÅ= Livsstil, visar vardag
RÖD= Status, inspirerar
Lila= Hantverkstips
Mörkblå= Hänga med. Skvaller.

STEG 2 – Visar hur färgkoderna används i löpande text i det transkriberade materialet.
Intervjufråga: När blir det intressant att kolla upp vad dina influencers har
publicerat?
Svar: Ehm… det blir väl intressant om dom går på någon gala, och ser vad dom har haft på sig,det där är intressant. Jag tycker att
det ibland blir intressant när det blir tjafs eller bråk(skarttar) mellan nu till exempel två kändisar, två influencers, då blir det också
intressant… aa det är typ det som är mest intressant … och ja sen så är ju smink också det.
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STEG 3 – I ett ytterligare Worddokument samlar vi samtliga citat för att möjliggöra
överskådlighet över koderna. Vi inleder citaten med en kort beskrivning av vad som utmärker
citatet. Citatet inleds med en versal bokstav, samt blå alternativt lila färg (nedanstående citat
är blå). Färgen markerar intervjupersonens kön där blå utmärker det manliga könet och lila det
kvinnliga. Initialt i citatet kan man även utläsa vilken transkriberingssida citatet är hämtat ur.
Genom denna sistnämnda markering kunde vi snabbt återknyta till citatet för att studera
kontextuella aspekter. I citatet fetmarkerade vi även ord som var extra intressanta för vår
analys.
Här gör G tydligt att då hen säger influencer, syftar han på den typiska influencern.
(G: s6) ”får jag kolla på min lur, asså vad jag har … kolla mitt flöde … amen här har vi Magnus Rönning … där det skulle man
faktiskt kunna säga att det är en influencer det har jag inte ens tänkt på (…) för när jag tänker på en influencer så tänker jag direkt
på en kvinna (…) men nu när jag tänker på det så faller han ju in exakt … i ramen”
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Bilaga 4: Deklarering
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