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Abstract 

The study examines influencers usage of the social media platform Instagram and how 

their usage can affect the receiver of their content. The purpose of this study is therefore 

to observe how influencers are using the platform in order to influence their followers. 

This study is based on the question: how are the influencers using the social media 

platform Instagram in order to influence their followers? With the help of the Source 

Credibility Model, we have been able to value influencers credibility and usage during 

the netnographic method approach. The original Source Credibility Model consists of 

three factors: expertise, trustworthiness and attractiveness which helps to evaluate a 

source credibility. By doing this, we have been able to adapt and adjust this model to 

a new research area. Our analysis therefore reveals a fourth factor of this model - 

networking. This factor consists of two under categories: technical and social 

interaction. The study discovered that an influencer reaches attractivity with adjusting 

his or her visual content and by using functions on the social platform. The influencers 

collaborations and advertisement on the social platform shows on which level of 

expertise they achieve. Furthermore, the followers experience of the influencers 

content is evaluating the influencers credibility. To be able to evaluate these three 

factors, the influencer needs to interact with technical aspects such as social platforms 

and functions, but also to interact socially by giving personality and create 

engagement for the followers. The study also discovered a difference between male and 

female influencer usage of the platform, which gives their influence different impacts. 

This study therefore contributes the field of interest with a new model that can be used 

in order to examine influencer usage on different social platforms.  
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1. Inledning 

I studiens första kapitel introduceras det valda studieobjektet för att väcka intresse. 

Kapitlet introduceras med en kort sammanfattning av studiens valda fenomen och därefter 

en presentation av fenomenets bakgrund. Vidare följer en problemdiskussion som 

behandlar nuvarande problem inom ämnet och därefter presenteras studiens syfte 

tillsammans med vald forskningsfråga.  

1.1 Introduktion 

I och med internets framväxt har det skapats lättare och snabbare sätt att sprida 

information över hela världen oavsett vilken slags information som sprids. Detta medför 

att mänskligheten dagligen utsätts för en exponering av information, gentemot innan 

internets tid och dess ökade användning (Statista, 2019). Informationsspridning sker 

framförallt genom sociala medier, eller ur våran benämning sociala plattformar, som enligt 

NE (u.å.) är ett samlingsnamn för olika kanaler där människor kan kommunicera med 

varandra genom text, bild och ljud. Innehållet i sociala plattformar såsom Facebook, 

Instagram, Twitter och Youtube, skapas helt av dem som använder dem. Denna aspekt 

bidrar till att tidigare okända personer snabbt kan förvandlas till kända, genom ett eget 

innehåll som personen själv skapar och delar på internet. Ett exempel är influencern Alice 

Stenlöf som på kort tid sedan 2015, exploderat som influencer. Tidigare var Alice Stenlöf 

ett okänt namn för många, men är idag en välkänd person som i år även medverkar i 

folkkära Let’s Dance (Wikipedia, 2020). Det kan därför konstateras att sociala plattformar 

har betydelse för hur människor lever, hur deras kommunikation med andra ser ut och 

även vilka möjligheter som kan uppnås på nätet (Berg, 2015). 

Unga vuxna (individer 16–25 år), är den grupp människor som främst använder sociala 

plattformar, däribland Instagram som ligger i toppen (Statista, 2019). Drivkraften till 

användningen verkar vara varierad, men utifrån Erz, Marder och Osadchaya (2018) finns 

däribland en önskan om att få information, underhållning, social interaktion och personlig 

identifiering. Genom Instagram möts unga vuxna även av influencers och dess användning 

av den sociala plattformen. Influencers är ett svårdefinierat begrepp, där studien valt att 

grunda sig på Erz et al. (2018) definition av det. Skribenterna uppger att en influencer är 

en person som kan inneha både en större skara följare men även en mindre, och som i 

denna kontext påverkar följarna i olika riktningar.  

Studien syftar till att ta reda på hur influencers använder sociala plattformar för att 

påverka dess följare, som i stora drag är just unga vuxna. Syftet grundar sig ur ett eget 

intresse av sociala plattformar och hur influencers egentligen påverkar unga vuxna på olika 

sätt genom användningen. Studien kommer understödjas av en netnografisk observation 

(Berg, 2015), där influencers användning grundligt studeras. Studien och resultatet från 

den netnografiska observationen analyseras sedan med hjälp av Source Credibility Model. 

Detta är en modell som enligt Ermec Sertoglu, Catli och Korkmaz (2014) används för att 

fånga upp trovärdighet, attraktivitet och expertis på nätet, vilket är relevant för denna 

studie. Många av de studier som använt sig av modellen har dock haft en kvantitativ 

infallsvinkel för att antingen mäta effektiviteten med influencers i marknadsföring eller för 

att mäta källans trovärdighet i social teknik (Algarni, Xu & Chan., 2017; Algarni et al., 2015; 

Algarni et al., 2016; Corina, 2010). Därför anser vi att det behövs mer kvalitativ forskning 
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där Source Credibility modellen används, då fenomenet kräver en mer djupgående 

förståelse över hur influencers användning av sociala plattformar påverkar deras följare.    

1.2 Bakgrund 

Instagram är en social plattform som lanserades 2010 i syfte att dela och ta del av bilder 

och videoklipp, genom att följa och bli följd av andra konton. Genom den sociala 

plattformen kunde en användare följa familj, vänner, bekanta och kända eller inflytelserika 

personer (Instagram, u.å.). Plattformen växte snabbt efter lanseringen år 2010 och hade 

redan under det första året över 1 miljon användare i hela världen (Wikipedia, 2019). 

Instagram blev omgående en succé på grund av dess nytänkande användningsområde och 

är än idag en av de största sociala plattformarna, tätt efter Facebook (Statista, 2019). Under 

2019 använde totalt 61 procent av de svenska internetanvändarna Instagram och 41 

procent av dessa använde applikationen dagligen enligt Svenskarna och Internet (u.å.). 

Instagram är det sociala nätverk som växer mest i användning och har sedan 2017 ökat 

med hela 8 procentenheter. Detta tyder på att användningen stadigt ökar. För unga vuxna 

är Instagram den ledande sociala plattformen som används dagligen. (Svenskarna och 

Internet, u.å.). Sammantaget ser Instagram ut att användas av 877,5 miljoner människor 

över hela världen enligt Statista (2019). 

Instagram har i och med dess höga användning kommit att bli en av de största källorna 

till marknadsföring, genom att influencers gör reklam för företag via deras 

instagramkonton. Influencers är ett relativt nytt fenomen som fått en stor genomslagskraft 

och blivit ett etablerat yrke. En influencer kan vara etablerad på en hobby- eller 

professionell nivå, där den sistnämnda livnär sig på att göra samarbeten genom att ta betalt 

för att publicera inlägg innehållandes reklam eller sponsor för ett företag. Influencers 

marknadsför därmed märken i utbyte mot monetära och icke-monetära kompensationer 

(Erz et al., 2018). Under år 2018 hade 2,11 miljoner sponsrade inlägg publicerats över hela 

världen på den sociala plattformen (Statista, 2019), främst inom kategorierna mode, mat 

och underhållning. Majoriteten utav de publicerade inlägg gjordes av kvinnliga influencers, 

vilket i Sverige kan anges genom kända namn såsom Bianca Ingrosso, Kenza och Anna 

Nyström. Trots att de manliga influencerna är färre i Sverige finns däribland ändå välkända 

namn såsom Johnny Edling, Jon Olsson och Joakim Lundell (Dagens Analys, 2019).  

1.3 Problemdiskussion 
Influencers samarbeten på Instagram kan många gånger publiceras på ett sådant sätt som 

gör att följaren inte reflekterar över att det är reklam. Detta kan relateras med 

Balasubramanians (1994) studie “Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages 

and Public Policy Issues” som handlar om produktplacering. Produktplacering är 

benämningen på när dolda reklambudskap placeras inom exempelvis film och serier. 

Balasubramanian (1994) menar att produkter ofta positioneras ut i sådana sammanhang 

som gör att mottagaren inte lägger någon vikt i att det faktiskt mynnar ut till reklam för 

produkten. Denna studie är relevant än idag gentemot Instagram, influencers och dess 

följare. Enligt Balasubramanian (1994) bearbetas produktplacering mer aktivt hos 

mottagaren och det är därmed även större chans att mottagaren tar till sig av innehållet. 

Det här bidrar i sin tur till merköp, både på en medveten och omedveten nivå.  
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I och med att sociala plattformar vuxit enormt, innebär det också att mängden innehåll 

som individer exponeras för varje dag har ökat. Det finns studier som visar på att 

människor påverkas av den stora innehållsmängden som de dagligen möts av. Enligt 

Schwartz (2004) finns det både positiva och negativa effekter hos individen. Dels kan 

ökningen bidra till en bättre bild av det innehåll som individen exponeras för och dels kan 

det bli svårare för individen att sortera ut relevant information. Influencers bidrar till 

innehållsspridning på Instagram eftersom de ständigt publicerar nya inlägg på sociala 

plattformar. Detta innehåll exponeras deras följare för varje dag, vilket kan göra det svårt 

för följaren att sortera ut innehållet som trovärdigt eller inte. Men det kan också hjälpa 

följarna att få en bättre bild av budskapet av det innehåll som sprids på den sociala 

plattformen.  

The Royal Society for Public Health (2017) presenterade att olika plattformar påverkar 

användare på olika sätt. Studien visade att Instagram är den sociala plattform som påverkar 

ugna vuxna mellan 14–24 år mest negativt. Deltagarna beskrev den här påverkan genom 

känslor såsom ångest eller rädsla att gå miste om något. Däremot belystes även positiva 

effekter av användningen av Instagram däribland identitet, samhörighet och verkliga 

världsförhållanden. Trots denna vetskap är Instagram en av de mest använda sociala 

plattformarna (Statista, 2019) och därmed intressant att studera i relation till hur 

användningen hos influencers utformas för att påverka följarna.  

1.4 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att observera hur influencers använder sociala plattformar för 

att påverka följarna. Genom studien finns ett mål att synliggöra vilka eventuella knep och 

strategier som influencern använder sig av för att påverka mottagaren och på så sätt öka 

följarnas medvetenhet angående detta. För att uppfylla syftet har en forskningsfråga 

formulerats: 

 

- Hur använder influencers sociala plattformar i syfte att påverka sina följare?  
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2. Tidigare forskning 

Syftet med följande kapitel är att presentera tidigare forskning i form av teorier och studier. 

Kapitlet inleds med tidigare forskning om engagemang och spridbarhet på sociala 

plattformar, följt av drivkrafter för användning av sociala plattformar. Slutligen avslutas 

kapitlet med att presentera Source Credibility Model, utifrån faktorerna trovärdighet, 

attraktivitet och expertis på internet. 

2.1 Engagemang och spridbarhet på sociala plattformar 

Varför influencers yrke ofta leder till ett kändisskap är enligt Erz et al. (2018) på grund av 

att de delar och avslöjar personlig information om sig själva. Influencers räckvidd kan 

variera beroende på hur stor influencern anses vara och hur många följare denne har. En 

stor faktor som gör att influencern får genomslag är hur pass genuin, trovärdig och pålitlig 

dess innehåll anses vara. Därför kan influencers åsikter väga tyngre än andra människors 

eftersom en tillit till influencern skapas. Detta leder därmed till ett statushöjande och även 

en större spridning för influencern. Dessa influencers kan kategoriseras inom olika 

områden som mode, hälsa, livsstil, inredning, resor, mat, teknik och föräldraskap. Genom 

att influencern nischar sig inom en kategorisering, influerar denne människor till olika 

saker, som såsom konsumtion, åsikter, val, utseende, träning och stil. Det är känt att 

influencers föredrar att använda Instagram över andra sociala plattformar för att engagera 

sin publik, på grund av fokus på bilder, enkelheten och en kombination av en stor men nära 

publik (Erz et al., 2018).  

I en studie som genomfördes i syfte att se om det fanns något samband mellan företag 

som uppdaterar och hur den uppdateringen kan påverka engagemang hos följarna, visade 

det sig enligt Balan (2017) att det finns samband mellan hur många inlägg som 

uppdaterades och ett växande engagemang hos följarna. Även om denna studie tillämpades 

mer specifikt mot företagsprofiler, kan studien ändå visa varför influencers eller 

inflytelserika personer väljer att uppdatera sin profil mer ofta än privatpersoner. Studien 

visade att desto aktivare en person på Instagram är, desto högre följarengagemang i form 

av gilla-markeringar och kommentarer kommer då genereras för personen. Balan (2017) 

anser att ytterligare forskning om hur uppdateringarna ser ut och när de faller in under 

veckan kan visa på en större exakthet på ökad respektive minskat engagemang mellan 

inlägg. 

I en annan studie som undersökte en nischad Facebook-sidas engagemang, presenterar 

Frenzel (2017) skillnaden på hur engagemang och räckvidd hos mottagare skiljde sig åt 

beroende på vilken dag i veckan ett inlägg lades ut. Studien kom fram till att det inte spelade 

någon roll vilken tid ett inlägg publiceras för engagemanget hos mottagaren. Studien 

testade även om inlägg med lågt, mellan och högt textinnehåll, hade någon påverkan på 

vilket engagemang och antal gilla-markeringar ett inlägg fick. Genom detta visade det sig 

att inlägg som hade ett lågt textinnehåll hade fler gilla-markeringar, än ett inlägg med högt 

innehåll. Däremot fick inlägg som hade ett högre textinnehåll fler kommentarer. Enligt 

studien kan det här bero på den kognitiva ansträngning som individen behöver lägga ned 

på att läsa en längre text och sedan det upplevda behovet som uppstår av att rättfärdiga 

ansträngningen genom en kommentar. Dessutom kom studien fram till att videoklipp får 

en högre klickbarhet än bilder eftersom det innehåller en högre innehållsrikedom och 

väcker därmed snabbare engagemang. Däremot fanns det ingen en större skillnad på gilla-
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markeringar mellan bilder och videos vilket kan förklaras med att det är lättare och 

snabbare för mottagaren att bestämma sig om denne tycker om innehållet eller inte genom 

bilder jämfört med videos (Frenzel, 2017).  

Jenkins, Ford och Greens (2014) beskriver diverse tillvägagångssätt för att skapa 

meningsfulla underhållningsupplevelser som i sin tur stärker publikens engagemang 

genom att uppmärksamma och belöna de mest hängivna tittarna. Samtidigt som man vill 

inspirera användare till att söka upp och dela ny information på ett ännu mer aktivt sätt. I 

och med framväxten av sociala plattformar har det upprättats nya relationer till publiken, 

där man utformar material för att ge tittarna någonting att göra och någonting att prata om 

i relation till medieinnehållet. Här spelar engagemanget och aktiviteten hos följarna en 

viktig roll i bearbetandet av det innehåll som producenten sprider på de sociala 

plattformarna, vilket även stärker tidigare presenterad forskning om innehållsspridning 

hos följare. Det är dock av vikt att poängtera att studien inte handlar om hur följarna 

påverkar innehåll och sociala plattformar, men det är ändå en intressant aspekt att ta upp, 

eftersom det är en faktor i hur influencers också använder sig av sociala plattformar. Om 

man studerar influencers på Instagram så använder influencer sig flitigt av följarnas 

material för att uppmuntra följarna till att sprida deras material. Instagram är en plattform 

där användandet styrs av vad användaren publicerar och delar med andra. Däremot finns 

det restriktioner över huruvida denna användning sker på plattformens olika funktioner 

som användaren kan lägga till eller använda i sina inlägg (Jenkins et al., 2014). I Erz et al. 

(2018) studie framträder det också att Instagram som plattform försöker förutsäga vilka 

funktioner av plattformen som kommer att användas mer. Däribland finns funktioner 

såsom hashtags, vilket kan beskrivas som en slags innehållslänk som används för att skapa 

ökad spridning av innehåll. I studien framkom det att influencers använder sig av hashtags 

i större utsträckning då de har fler följare och därmed större räckvidd. Det är därmed 

intressant att se hur innehållets spridning och uppfattning blir eftersom både plattformen 

och användarna påverkar hur detta sker. 

2.2 Drivkrafter för användning av sociala plattformar 

Motivationen till användning av sociala plattformar varierar beroende på behov hos 

användaren. Forskare har uttryckt en viss oro att det i för hög grad har fokuserats på den 

sociala interaktionsaspekten av sociala plattformar i tidigare forskning. De föreslår att 

användare istället kanske använder plattformar som Instagram för att mer primärt 

representera sig själv, än att ansluta sig till ett community för den sociala interaktionen 

(Erz et al., 2018). Community handlar i det här sammanhanget om att tillhöra en grupp 

människor som innehar liknande intresse som en själv och som man känner samhörighet 

med (Wikipedia, 2019). Erz et al. (2018) föreslår i studien att identitetsskapande på sociala 

plattformar har blivit större eftersom man också kan tjäna pengar på att marknadsföra sig 

själv istället för att bara marknadsföra varor eller tjänster. Drivkraften för influencers 

användning kan troligtvis handla mer om deras egen status och själv-representation på en 

specifik social plattform, än att interagera med andra (Erz et al., 2018). Eftersom denna 

uppsats studerar influencers användning på Instagram, är aspekten intressant att utforska 

för att ta reda på om Erz et al., (2018) har rätt i att influencers primära drivkraft för 

användning i själva verket handlar om självrepresentation än interaktion med dess följare.   



 

    
 

 

10 

I en studie av Lokithasan och Simon (2019) uppkom det tydliga skillnader mellan hur 

män och kvinnor använder sig av sociala plattformar. Studien visade att män använder 

sociala plattformar för att få vänner, hitta potentiella dejter och spela online spel, medan 

kvinnor använder dem för socialt stöd samt genom att sprida budskap. Dessutom uppkom 

det skillnader mellan varför manliga följare och kvinnliga följare väljer att följa respektive 

kön på sociala plattformar. Skillnaden visade på att manliga följare, följde kvinnliga 

influencers som är attraktiva i syfte att beundra dem medan dem följde manliga influencers 

för mode eller spelunderhållning. Kvinnliga följare följde istället kvinnliga influencers för 

att få information om senaste trender inom skönhet- och mode samt manliga influencers 

för roliga skämt som underhållning. I studien framkom det även att följarna, oberoende av 

kön, litade mer på influencers som visade upp vissa specifika produkter på ett kreativt och 

informativt sätt än de som hade betalda samarbeten med företag. Detta då influencern gav 

både positiva och negativa kommentarer genom att visa upp en viss produkt än vid betalda 

samarbeten. Det framkom även att följarna var mer trolig till att följa influencers som 

presenterade deras innehåll på ett kreativt och informativt sätt. Innehållet behövde även 

vara underhållande för att dra till sig uppmärksamhet (Lokithasan et al., 2019). Denna 

studie är intressant eftersom vår specifika studie utgår ifrån ett könsneutralt tankesätt. Det 

kan dock ändå vara intressant att faktiskt se om det finns några eventuella skillnader i hur 

innehåll framställs beroende på kön.  

2.3 Source Credibility Model - trovärdighet, attraktivitet och 
expertis  

Trovärdighet eller Credibility, är ett flerdimensionellt koncept som har stark påverkan på 

mottagares attityd, avsikt och beteende. Enligt Corina (2010) är trovärdighet starkt kopplat 

till information som är en del av dagens kommunikation och därmed ett viktigt begrepp. 

Trovärdighet används vanligtvis för att beskriva den positiva påverkan som informationen 

kan ha hos mottagaren. Det finns tre faktorer som påverkar källans kommunikativa 

trovärdighet vilket är trovärdighet, expertis och attraktivitet. Dessa tre faktorer är det som 

utgör Source Credibility Model och används för att värdera en källas trovärdighet (Canning 

& West, 2006). Modellen har tagits fram för att kunna mäta kända personers upplevda 

trovärdighet, expertis och attraktivitet genom att mäta respondenters köpintentioner och 

kvalitetsvärdering av de produkter som kända personer marknadsför (Ohanian, 1990). 

Modellen menar att effektiviteten av innehållet som en källa delar, beror på nivån av 

expertis och trovärdighet hos källan som sprider innehållet. Den information som kommer 

från en trovärdig källa kan influera till tro, yttranden, attityder och/eller beteenden genom 

en så kallad internaliseringsprocess, vilket sker när mottagaren omfamnar källan till 

inflytandet i termer om deras personliga attityd och värderingar. För att värdera en källas 

trovärdighet utgår modellen ifrån tre de faktorerna trovärdighet, expertis och attraktivitet 

(Ermec Sertoglu et al., 2014). 

Trovärdighet (se figur 1) för en källa eller användare kan definieras med egenskaper 

som ärligt, pålitligt, tillförlitligt och uppriktigt. Hur trovärdigt innehållet uppfattas beror 

på graden av förtroende som konsumenten eller mottagaren placerar i en kommunikatör, 

för att övertyga eller förmedla de påståenden eller kunskaper som ska uttryckas (Ermec 

Sertoglu et al., 2014).   
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Expertis (se figur 1) handlar om i vilken utsträckning personen uppfattas ha tillräcklig 

kunskap, erfarenhet eller färdigheter för att marknadsföra en viss typ av produkt. Hur stor 

expertis som källan uppfattas inneha kan värderas utifrån egenskaperna expert, erfarenhet, 

kunnig, kvalificerad och skicklighet. Det här är å andra sidan inte lika viktigt om kunden 

inte värderar det högt. Kända personer kan dock uppfattas ha mer expertis än vanliga 

talespersoner om de visar ha tillräcklig erfarenhet (Ermec Sertoglu et al., 2014). Enligt 

Dreyfus och Dreyfus (2014) finns det fem steg från att vara nybörjare till expertis inom ett 

visst kunskapsområde. Dessa steg kallas “fem stadier i förvärvandet av färdigheter” och 

handlar om den process som sker för att lära sig något nytt. De fem olika stegen innefattar 

nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen expert. Denna 

nivåtrappa kan hjälpa mottagaren att bedöma källans expertis.  

Attraktivitet (se figur 1) är också en viktig komponent för att bedöma källans 

trovärdighet. Attraktivitet handlar om positiva associationer till en person, inte bara fysisk 

attraktion utan också andra karaktärer såsom personlighet eller atletiska förmågor. 

Attraktiviteten hos en källa kan också värderas genom egenskaper som likhet, förtrogenhet 

eller omtyckbarhet, som den kan tänkas uppfylla. Enligt ett experiment framkom det att 

attraktiva förespråkspersoner är mer föredragna, gillade och trodda till att ha ett positivt 

inflytande på produkters budskap än icke attraktiva. Attraktivitet kan därmed vara en 

bidragande faktor till att skapa effektiva budskap för företag. Däremot är dessa 

förespråkspersoner endast så effektiva när det är en produkt som faktiskt höjer 

attraktiviteten hos användaren enligt Ermec Sertoglu et al. (2014). 

Source Credibility Model har enligt tre olika studier (Corina, 2010; Bhatti & Fiaz, 2016; 

Aziz, Ghani & Nia 2013) tidigare främst använts för att stödja kända personers trovärdighet 

vid reklam och hur deras inflytande i sin tur kan påverka konsumentens attityd gentemot 

reklamen, varumärket i fråga och köpintentionen. De tre studierna fick fram ett positivt 

resultat, då de respondenter som var med i respektive studie påverkades mer av 

trovärdigheten som kända personer påverkar reklamen som de står för. I Canning et al. 

(2006) studie använde man däremot Ohanians (1990) modell för att observera kända 

personers trovärdighet och påverkan hos konsumenter som då visade att effektiviteten hos 

kända personers inverkan på konsumenterna även här var positiv. Ohanians (1990) modell 

visas i deras studie, som en figur av de tre faktorerna och deras egenskaper som utgör 

modellens sätt att värdera trovärdigheten hos källan som denna studie även valt att utgå 

ifrån (se figur 1).  

Source Credibility Model har alltså främst använts för att mäta kända personers 

trovärdighet i relation till digital marknadsföring. Den har däremot inte använts för att 

värdera en influencers trovärdighet på en viss social plattform. I vår studie kommer 

modellen vara hjälpsam för att värdera influencers som källa för hur pass trovärdig deras 

innehåll uppfattas som. På så sätt kan modellen förhoppningsvis hjälpa studien att värdera 

deras påverkan genom att studera attraktiviteten, trovärdigheten och expertisen som 

influencern och dess innehåll uppfattas vara. Även om mallen förhåller sig mer till 

personens inflytande gentemot en produkt eller vara och hur det inflytandet påverkar 

konsumenten, kan modellen ändå vara relevant för att utvärdera influencers varumärke 

och påverkan. Detta då influencers är ett slags varumärke i och med att dem tjänar pengar 

på sig själva. Därmed är det intressant att studera huruvida influencers använder sig av det 

här beroende på i vilket syfte informationen som sprids är ämnad för.  
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Figur 1 – The Ohanian Model of Source Credibility (obearbetad till svenska). Källa: Louise 

E Canning och Douglas West, Celebrity Endorsement in Business Market, 2006. 
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3. Metod 

Följande kapitel presenterar studiens valda metod för insamling av information gentemot 

syfte och frågeställning. Därigenom redogörs vilka urval och avgränsningar som gjorts för 

att genomföra metoden. Avslutningsvis introduceras vald metod för analys, 

metoddiskussion och vilka etiska aspekter som studien förhållit sig till. 

3.1 Forskningsmetod 

Vår studie baseras på en kvalitativ forskningsmetod vilket innebär att metoden har ett 

hermeneutiskt tolkningssätt där fokus ligger på tolkandet av vad människor menar.  

Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015) uppger att syftet med metoden är att 

urskönja en förståelse för vårt valda studieobjekt, influencers. Det handlar därmed om att 

skapa en uppfattning inom ett visst område genom att undersöka behov, handlingar, 

tankar och preferenser hos den valda målgruppen. Den kvalitativa forskningsmetoden 

genererar ut ett starkare och mer djupgående resultat än en kvantitativ metod, då den 

kvantitativa endast genererar övergripande siffror och statistik. Därav lämpar sig den 

kvalitativa forskningsmetoden bättre eftersom vår studie utgår ifrån en netnografisk 

observationsmetod (Berg, 2015) på den sociala plattformen Instagram.  

Yin (2013) och Berg (2015) uppger att en observation är ett sätt att samla in värdefull 

data genom att iaktta och dokumentera ett fenomen inom en bestämd fältmiljö. 

Iakttagelserna och dokumentationen sker genom en så kallad deltagande observatör som 

under en viss period och utvalda förhållanden tar anteckningar och utvärderar den valda 

fältmiljön. En observation är en kvalitativ forskningsmetod då materialet som framställs 

vid metoden inte har bearbetats av någon annan än observatören själv. Det skildras därmed 

en primär data som är av högt värde för undersökningens trovärdighet (Yin, 2013). Denna 

observation kommer utföras enligt Bergs (2015) netnografiska metodansats för att studera 

digitala rum eller miljöer och de sociala sammanhang som utspelar sig där. Därigenom 

kommer influencers observeras genom den sociala plattformen Instagram för att på så sätt 

utreda studiens syfte och frågeställning.  

3.2 Instagram som fältmiljö 

Instagram är en social plattform som lanserades år 2010 och har sedan dess vuxit avsevärt 

i sin användning (Statista, 2019). Applikationen skapades ursprungligen av Kevin Systrom 

och Mike Krieger men köptes upp av Facebook två år senare. Instagram var innan dess 

endast en applikation som fanns tillgänglig för operativsystemet IOS men etablerades just 

innan uppköpet även till Android (Wikipedia, 2019). 

Syftet med Instagram är huvudsakligen att dela och ta del av bilder och videoklipp 

genom en bildström eller ett så kallat "flöde" (Instagram, u.å). Användaren kan välja att 

följa familj, vänner, bekanta, kända- eller inflytelserika människor och därmed få en inblick 

i deras liv genom uppdateringar. Flödet utformas efter diverse algoritmer utifrån 

användarens engagemang och interaktioner i form av gilla-markeringar, kommentarer och 

reaktioner. Algoritmerna är applicerade för att skapa en så bra användarupplevelse som 

möjligt (Digitalsnack, 2018). Inflytelserika personer eller influencers på Instagram kan 

uppdatera inlägg i flödet som är ett samarbete med ett företag. Vid sådana inlägg är därmed 

influencern tvingad att markera dessa inlägg med texten “I betalt samarbete med XXX” för 

att understryka att det är ett samarbete (Instagram, u.å). Detta är enligt Konsumentverket 
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(2020) en lag som ska följas, där det är av stor vikt att all reklam alltid markeras på ett 

tydligt sätt för att inte lura mottagaren. Markeringen kan antingen vara som en funktion i 

toppen av inlägget eller i textform beroende på hur många följare influencern har på den 

sociala plattformen.   

Oavsett användare kan man även addera en valfri text till den uppdatering som 

användaren gör där begrepp såsom hashtags och emojis förekommer (Instagram, u.å). 

Hashtags är enligt Wikipedia (2019) ett nummertecken (#) följt av ett taggnamn som 

används i syfte att beskriva det visuella materialets innehåll. Hastags gör att inlägget blir 

sökbart och lättåtkomligt för utomstående då användare enkelt kan söka på en hashtag och 

därigenom hitta relaterat material där den brukats. En hashtag kan även användas i syfte 

att lansera kampanjer och skapa en samlingsplats för dem. Emojis å andra sidan är visuella 

symboler som möjliggör ett varierat sätt att uttrycka känslor på eller komplettera skriven 

text med (Wikipedia, 2019). Förutom dessa två funktioner som kan användas i en 

uppdatering kan personer och platser även taggas, vilket gör att bilderna exempelvis finns 

under den specifika personens konto eller i en samlad enhet för alla bilder som tagits på 

den specifika platsen (Instagram, u.å).  

Det visuella materialet går i sin tur även att dela via applikationen till andra sociala 

plattformar som exempelvis Facebook, Twitter, Tumblr och Flickr. På så sätt kan bilder få 

en helt ny nivå av spridning om så önskas. En användare kan också välja att göra sin profil 

privat eller offentlig och därmed reglera vem som kan se ens innehåll. Instagram har utöver 

detta en funktion som kallas "story" där användaren kan uppdatera bilder eller videoklipp 

som endast finns tillgängliga i 24 timmar (Instagram, u.å). Statista (2019) uppger att 500 

millioner människor dagligen använder denna funktion. Dessa stories sker ofta mer 

spontant och med mindre tanke bakom än ett vanligt inlägg i flödet.   

3.3 Netnografi som observationsmetod 

Metodansatsen för studien är att utföra en netnografi (Berg, 2015) för att utforska och 

observera hur influencers använder sig av Instagram som social plattform för att påverka 

dess följare. En netnografisk forskningsmetod är ett relativt nytt tillvägagångssätt att samla 

in kvalitativa data i digitala rum eller miljöer som utspelar sig i dag. Denna kvalitativa 

metod lämpar sig väl då studien utgår från en internetbaserad plattform, mer specifikt 

Instagram. Metoden kan därav urskönja en djupare förståelse för studiens utvalda syfte 

och frågeställning. En netnografisk forskningsmetod handlar om att studera individers 

sociala och kulturella sammanhang på internet, men även för att förstå internet som 

artefakt, redskap och umgängesyta. Detta bidrar till en ökad förståelse för sociala och 

kulturella liv som sker på, med och i relation till de sociala plattformar som utgör internet. 

Metoden möjliggör därmed ett fritt utforskande på sociala plattformar av olika användares 

sociala och kulturella sammanhang. Men även till reflektion kring hur dessa sammanhang 

som studerats är strukturerade och relaterade till varandra, samt vilken påverkan de har 

på olika sociala handlingar (Berg, 2015).  

Den netnografiska forskningen kräver att forskaren behöver en god förståelse för det 

nätbaserade sammanhang som de studerade sociala interaktionerna äger rum på, men 

även kunskaper från andra teoretiska förhållningssätt. Dessutom krävs det att forskaren är 

öppen för nya beteenden och mönster i den utvalda fältmiljön. En netnografisk 

metodprocess tillåter studien att omdefinieras, utvecklas och förfinas i takt med att det 
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empiriska arbetets fortgår (Berg, 2015). Det mest centrala för metoden är att det sociala 

sammanhanget ska vara rikt på information att hämta, för att kunna ligga till grund för 

tolkningar och slutsatser. Netnografi innebär att välja strategiskt vilken information som 

ska användas, då det är en avgörande fråga i processen och kräver därför att det analytiska 

arbetet pågår parallellt med materialinsamlingen. Dessutom är ett reflexivt 

förhållningssätt av vikt under forskningens olika steg, vilket passar bra för studien då 

reflektion är vital för att generera fram underliggande mönster i de beteenden som 

studeras. Forskaren behöver också kunna reflektera över potentiella risker, ta hänsyn till 

olika sätt att begreppsliggöra och förstå fältets gränser samt vara känslig för det ansvar som 

ligger hos denne. Eftersom vår studie fokuserar på att närma observationsfältet primärt 

med ett passivt deltagande för att skaffa en uppfattning om fenomenet, krävdes det 

reflektioner över innebörden i praktiken. Det här gjorde det möjligt för oss att undersöka 

övergripande hur influencern använde sig av mediet från början av studien, för att få en 

första anblick över vilka bitar som var aktuella att studera. Eftersom internet är en komplex 

värld där digitala och materiella sammanhang överlappas, är det därför viktigt för 

forskaren att ständigt inneha en pågående reflektion och diskussion över problem och 

frågeställningar som kan dyka upp. Detta likväl över forskningsetiska problem som hur vi 

återger personerna som observeras för att eventuellt skydda deras varumärke eller privatliv 

(Berg, 2015). 

De förutsättningar som har och växer fram för sociala interaktioner på internet är 

ansluten till de villkor som användningen är präglat av. Även om internet upplevs fritt och 

öppet för alla, så präglas användningen ändå av olika villkor och regler som de olika 

plattformarna är utformade ifrån. Därför är internet och dess betydelse inte självklar - det 

måste snarare studeras med fokus på dess bitar för att bortse från de villkor som satts upp. 

Därför är det viktigt under observationen, att inte studera Instagram som plattform utan 

snarare dens bitar och funktioner. Vilket menar på att vi i studien endast ska fokusera på 

de funktioner och beteenden som är aktuella för influencerns användning av Instagram. 

För att på så sätt kunna bygga upp en förståelse över hur denna användning påverkar 

följarna. Det är även väsentligt att ta hänsyn till hur användarna, oavsett influencer eller 

följare, uppfattar och förstå den sociala kontexten de rör sig inom (Berg, 2015).  

3.4 Datainsamling 

Avgränsningar som gjorts för denna studie är att endast utgå från den sociala plattformen 

Instagram och därmed begränsa vilka sociala plattformar som observeras. Valet av 

plattform baseras på att influencers, som är studiens huvudsakliga fenomen, framförallt 

finns tillgänglig genom den valda plattformen. Instagram uppges enligt Erz et al. (2018) 

vara den plattform som influencers har lättast att få ett yttre engagemang ifrån. För att göra 

en observation på internet, bör sammanhanget som ska studeras besitta en aktiv och 

regelmässig kommunikation för att kunna observeras (Berg, 2015). Instagram anses besitta 

det här genom dess möjlighet till interaktion mellan följare och influencers. Därefter utsågs 

fyra svenska influencers, varav två kvinnor och två män, i åldrarna 25–30 år. Samtliga 

influencers besitter olika antal följare och olika ämneskategorier, varav en inom mode, en 

inom livsstil, en fotograf/livsstil och en inom träning och hälsa. Dessa influencers valdes ut 

för att skapa en bredd av olika typer samt för att undersöka skillnader vid användning av 

plattformen mellan kön, antal följare och typ av kategori. Vi valde även att begränsa studien 
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till endast svenska influencers eftersom användningen kan skilja sig beroende på olika 

länders kulturer och samhällsuppbyggnad. Observationen av influencerna begränsades till 

tre veckor, där anteckningar och reflektion fördes en halvtimme per dag på två influencers 

per skribent. Enligt Berg (2015) är en tre veckors lång intervall med en halvtimme per dag 

tillräckligt för att undersöka och observera eventuella mönster och återkommande 

beteenden. På grund av etiska forskningsöverväganden valde vi att inte använda 

influencernas eller andra aktörers riktiga namn i denna studie.  Samtliga influncers går 

därmed under namnen Fredrik, Sanna, Jenny och Robert för att på så sätt värna om dess 

personliga integritet. Vi anser även att deras identitet ej är av vikt att inkludera i studien. 

Vidare presentation av etiska forskningsöverväganden presenteras senare. 

Vi valde omgående att ha ett öppet synsätt på vad som händer i fältmiljön eftersom den 

netnografiska metodansatsen även karaktäriseras av frågan “vad händer här?” (Berg, 

2015). Synsättet hjälpte oss att vara öppna på vad fältmiljön skulle kunna visa gällande de 

områden som presenterades i frågeställningen. Vi inledde dock ändå den netnografiska 

metoden med att rada ner ett antal observationspunkter (se bilaga 2) för att ge samtliga 

observationer en röd tråd. Genom dessa punkter ville vi studera hur och med vilka medel 

kommunikationen och interaktionen sker på Instagram mellan influencers och deras 

följare genom dess användning.  

Metodansatsen utfördes under en tre veckor lång period, där observationerna ägde rum 

i ungefär 30 minuter per dag. Observationerna innebar att var och en av oss enskilt 

studerade två influencers på Instagram av både manligt och kvinnligt kön. Under den 

perioden studerade vi hur de använde plattformen för att sprida, kommunicera och dela 

eget eller andras innehåll på. Vi bestämde oss för att titta på all aktiv uppdatering som 

skedde i fältmiljön, det vill säga både inlägg och stories som influencern kunde tänkas 

uppdatera. Totalt observerades fyra influencers under observationsperioden (se figur 2), 

vilket gav oss 84 stycken observationer som motsvarar cirka 51 sidor i form av 

fältanteckningar att grunda studien på. Efter varje observationsanteckning utfördes även 

en kortare reflektion över vad som nyss hade observerats. Dessa reflektioner handlade om 

egna tankar, känslor eller funderingar som uppstod. Våra fältanteckningar har använts som 

citat i resultatet, för att styrka de mönster som framkommit i studien. Under observationen 

började vi även sammanfatta det material som samlats in för att på så sätt göra materialet 

redo för slutgiltig analysering.  
 

 Antal följare Antal inlägg Kategori Ålder  Kön 

Fredrik 305K 1411 Mode & 

Livsstil 

30 Man 

Jenny 205K 5741 Bloggar & 

Designer 

25 Kvinna 

Sanna 1,1MN 2883 Träning & 

Livsstil 

25 Kvinna 

Robert 48,6K 4214 Mode & 

Fotograf 

25 Man 

Figur 2 – Statistik över observerade influencers, före observation. 
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3.5 Dataanalys  

För att analysera det material som samlats in vid den netnografiska forskningsmetoden, 

använde vi oss utav en grundad kategorisering (Charmaz, 1996) med hjälp av 

kategoriseringsprogrammet ATLAS.ti. Programmet gör det lättare att analysera kvalitativa 

data i varierade format och sparar därför både tid och resurser, eftersom de underlättar 

bearbetningsprocessen och gör det lättare att presentera vårt material. (ATLAS.ti, 2020). 

Materialet som bearbetades genom metoden är de 51 anteckningarna från den tre veckor 

långa netnografiska observationen som utfördes i vår studie. Grundad kategorisering som 

metod lämpar sig bra för denna typ av material då mängden är överväldigande och 

strukturlös. Metoden hjälper därför till med att synliggöra materialet och få det mer 

lättförståeligt vilket kan underlätta i analysen. Själva metodanalysen är uppbyggd av 

induktiva strategier för att hantera och effektivisera en dataanalys. Dessa strategier bygger 

på olika faser som används för att strukturera och organisera den data som framställts.  

I den första fasen genomförde vi kodningen genom en analytisk strategi som kallas rad-

för-rad kodning, vilket går ut på att granska varje rad med data och definiera utstickande 

innehåll. Rad-för-rad kodning tvingar därför oss att se materialet med nya ögon och 

tankesätt och genom fasen kan vi därmed börja rama in materialet i mer specifika termer. 

Den andra fasen var av mer selektiv typ av kodning, där intresseväckande rad-för-rad koder 

väljs ut som intressanta. I denna fas bearbetades framställd data till att bli mer exakt och 

fullständig, genom att vi undersökte insamlad data ytterligare för att på så sätt belysa 

sådant som inte framgått vid första anblick. Under dataanalysen förde vi därför 

anteckningar för att underlätta den slutliga bearbetningen av materialet. Den initiala 

kodningen genererade ut 57 koder att grunda vår analys ifrån. De sammanställda koderna 

blir mer levande och aktiva genom dessa anteckningar, vilket tydliggör hur 

kategoriseringarna är kopplade mellan varandra. Koderna sorterades sedan in i sju 

kategorier för att kunna se de övergripande mönster som utgjorde influencernas 

användning. Den slutliga fasen för en grundad kategorisering är att sedan göra en 

komplettering genom ytterligare forskning, utifrån de teorier och kategorier som 

framställts. Detta mynnade ut till att de sju kategorierna generades in i fyra övergripande 

kategorier attraktivitet, trovärdighet, expertis och nätverkande som baseras på Source 

Credibility Model (se figur 4) men med vårt eget bidrag. För en observation som 

forskningsmetod kan det här innebära att vissa områden behöver observeras ytterligare, 

för att tydliggöra teorier, kategoriseringar och eventuella frågetecken hos forskaren 

(Charmaz, 1996). 

3.6 Etiska aspekter 

När forskning bedrivs på nätet utmanas allmänna forskningsetiska principer eftersom 

internet i sig är en komplex och öppen värld. De etiska aspekterna för en netnografisk 

forskningsmetod är extra viktig eftersom de grundar sig i hur vi människor upplever, 

betraktar och använder internet (Berg, 2015).  

Eftersom forskningsfältet inom en netnografisk forskningsmetod är internet, är det 

svårt att definiera var forskningsfältet börjar och slutar. Detta i och med att fenomenet ofta 

sträcker sig över flera plattformar, korsar digitala och materiella sammanhang och många 

gånger beror på personliga eller vinklade upplevelser och erfarenheter (Berg, 2015). När 

det gäller att begreppsliggöra aktörerna i en netnografisk studie, befinner sig forskaren i en 
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gråzon mellan att uppge källan till en text och att leva upp till anonymitetskravet som ska 

finnas i varje forskningsstudie. Om det är en aktör som kan jämställas med en individ i den 

materiella världen är det en självklarhet i alla forskningsstudier att dennes identitet ska 

skyddas, att konfidentialitet ska garanteras till denne eller att forskaren ska informera om 

samtycke till den deltagande aktören. Om aktören i fråga egentligen betraktas som en 

författare, oavsett under eget namn eller under alias, har publicerat text, berättelser eller 

någon annan form av medieproduktion, måste forskaren utifrån upphovsrättsliga skäl 

citera och erkänna ursprung utifrån aktörens eget korrekta sätt (Berg, 2015). En aspekt att 

ta i beaktning i övervägandet är också det faktum att vissa plattformar har en ökad motvilja 

att tillåta någon att publicera innehåll anonymt på plattformen. Detta gör att individen 

påverkas av de regler och strukturer som finns inom de sociala plattformar denne verkar i. 

Den nya webben innebär också andra etiska problem eftersom användandet i sig kan 

betyda och se olika ut från individ till individ. Här måste hänsyn tas om huruvida 

användare definierar vad som är privat och inte, vilket kräver att forskaren interagerar med 

aktören och de sammanhang som aktören besitter.  

För att hålla en så bra forskningsetik inom netnografi som möjligt, innebär det att vi 

måste vara öppna för uppdatering och anpassning i vårt förhållningssätt till fenomenet som 

studeras, eftersom internet ständigt förändras. Det ligger också såklart en allmän respekt 

för de aktörer som involveras i forskningen och ser till att deras identitet skyddas både på 

kort och lång sikt. Det här är viktigt i en netnografisk studie eftersom allt material är mer 

lättillgängligt och publicerat för allmänheten. Oavsett vilken internetbaserad information 

som finns ute på nätet, kan den i vissa fall ändå lokaliseras med sökmotorer vilket gör det 

svårt att garantera full anonymitet online (Berg, 2015).  

Under den netnografiska studien som genomfördes, reflekterade vi löpande över vilket 

ansvar vi som forskare och deltagare i fältmiljön besatt. Dessutom övervägdes även vilka 

risker studien skulle kunna innebära för de inblandade aktörerna, där vikt låg på att försöka 

hålla all data och resultat kopplade till aktörerna anonyma. Vi reflekterade även löpande 

över Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska överväganden: konfidentialitetskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet och hur hänsyn skulle tas utifrån 

dem. Eftersom denna studie inte direkt avsågs inneha kontakt med inblandade aktörer i 

fältmiljön, behövdes inte de fyra överväganden tillämpas. Detta då de forskningsetiska 

kraven förutsätter en fysisk fältmiljö vilket inte vår studie gör i och med att den inträffar på 

internet. En person på internet behöver nödvändigtvis inte gå under sin verkliga identitet, 

utan kan vara vem som helst på internet. Dessutom är allt material som publiceras på 

internet och sociala plattformar offentligt och kan delas och spridas av alla. De utvalda 

aktörerna för vår studie som har valt att dela något på dessa plattformar har gjort ett 

medvetet val att synas och befinna sig där. Vi har medvetet valt att inte presentera det 

visuella materialet, såsom bilder, videos och exakta texter som valda aktörer publicerat, 

dels för anonymiteten som beskrivits ovan, men även utifrån immateriella och 

upphovsrättsliga skäl (Lawline, 2015). I studien är det allmänna och generella resultatet 

som har identifierats genom observationerna viktigare än att presentera vem som har sagt 

vad. Specifika identifieringar är därmed inte relevant eller avgörande för resultatets 

betydelse av vår studie.  
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3.7 Metoddiskussion 

Val av metod var till en början en svårighet för denna studie. Vi ville gärna inkludera både 

intervjuer, enkäter och observationer inom en och samma undersökning, men efter diverse 

diskussioner kom vi fram till att endast en metod var tillräcklig. Därmed valde vi utifrån 

dessa tre endast att utföra en observation genom netnografi, då metoden täcker det vi 

behöver för att kunna undersöka studiens syfte och frågeställning. En observation på 

Instagram täcker tillräckligt för att kunna undersöka hur influencers använder sig av den 

sociala plattformen. Den information som framkommer under observationen blir därför 

mer kvalitativ, då undersökningen istället kan gå mer djupgående på fenomenet och 

därmed ger resultatet ett högre värde.  

Valet av observation, i vårt fall netnografi (Berg, 2015), som forskningsmetod kommer 

dock inte helt utan nackdelar och kritik. Enligt Halvorsen (1992) kan en observation vara 

bristfällig då det finns en risk att felaktiga antaganden och tolkning av situationer görs. Det 

här gäller framförallt under sådana förhållanden där deltagarna i en observation vet att de 

blir observerade, då deras beteenden eventuellt kan förändras utifrån vad de tror att 

observatören förväntar sig av dem. I samma kontext finns en risk att observatören påverkar 

deltagarna i olika riktningar med dess frågor och beteende (Halvorsen, 1992). Vi ser inte 

det här som ett problem för en netnografisk studie, då observatören inte kan ställa några 

frågor direkt till den observerade på samma sätt som i en fysisk fältmiljö (Berg, 2015). 

Deltagaren vet inte heller om att de är observerade i den valda fältmiljön, vilket gör att 

beteendeförändringar också undviks. Denna aspekt kan också anses vara ett problem 

eftersom deltagarna för observationen inte blivit informerade om att de ska observeras. Vi 

anser i den här kontexten att de observerade i fråga har gjort ett medvetet val att vara en 

offentlig person och dela det innehåll som de publicerar. Dessutom har vi valt att inte nämna 

deltagarna vid namn, för att på så sätt värna om deras personliga integritet trots deras 

offentliga roller. Vidare är det även av vikt att ha ett öppet sinne gentemot det man ser och 

inte dra förhastade slutsatser under observationen. Det krävs en viss träning för att kunna 

göra det och kan därför påstås vara en svårighet vid en observation. Vidare menar Yin 

(2013) att en annan kritik gällande forskningsmetoden är att information kan gå till spillo 

genom att observatören inte kan vara överallt samtidigt. Dock väger fördelarna för 

metoden ändå över, då den bidrar till en så pass stor tillgänglighet av information, utan 

vidare interaktion med deltagarna. Det är ett effektivt sätt att närma sig studieobjektets 

naturliga miljö och därmed följa dess beteenden, uppger Holme och Solvang (1991). 

Observationen inföll däremot inte under samma tidpunkt varje dag, vilket kan ha varit av 

vikt för hur resultatet utformats. Denna aspekt kan ha bidragit till missade uppdateringar 

som uppkommit på stories, då dem endast visas i 24 timmar.  

För att sedan analysera observationen appliceras metodanalysen grundad kategorisering 

(Charmaz, 1996). Vald metodanalys är fördelaktig när en stor mängd data ska bearbetas för 

att sedan urskilja ett resultat. Det finns en viss svårighet med metoden, då det är av stor vikt 

att forskaren har ett öppet sinne gentemot analysering av data enligt forskaren. Dessvärre 

finns en risk att forskaren redan har en förutfattad mening om vilket resultat denne vill 

uppnå och därför kan resultatet bli vinklat utifrån det. Vi anser inte att denna aspekt är ett 

problem för oss som forskare då vi i ett tidigt stadie ställde oss neutralt till fenomenet. Vi 

var noga med att vi ville få med alla aspekter av studieobjektet och därav inte begränsa oss 

till förutfattade tankar, ämnen, vinklar och kategorier. Metodanalysen genomfördes även 
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med hjälp utav ett software-program som kallas ATLAS.ti, där vi kodade och kategoriserade 

fältanteckningarna som vi samlat in. Programmet gjorde det enklare för oss att upptäcka 

mönster i materialet som annars inte var tydliga. I efterhand insåg vi svårigheter med att 

bearbeta materialet i ATLAS.ti eftersom vi skulle ställa oss neutralt till fenomenet. Detta 

gjorde det svårare att urskilja intressanta mönster och namnge dem med 

kategoriseringsnamn. Det hade även varit intressant att kunna visa upp resultatet på ett 

mer visuellt sätt med någon slags grafisk struktur, vilket vi ej fick till i programmet. 

Anledningen kan bero på att vi endast använde oss av testversionen av ATLAS.ti eftersom 

det annars kostade, vilket gjorde att vi inte hade tillgång till alla funktioner som kunde 

nyttjas. 
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4. Resultat 

Kapitlet presenterar de resultat som framkommit under utförandet av den netnografiska 

observationen. Resultatet presenteras med hjälp av ATLAS.ti som sammanställt 

datamaterialet från observationsanteckningarna till olika ämnen och kategorier. Utifrån 

dataanalysen i ATLAS.ti framkom sju kategorier: funktioner, visuellt innehåll, 

textanvändning, reklam, social samhörighet, uppdatering och känslor (se bilaga 1). 

Kategorierna fastställdes genom en andra övergripande observation där det genomfördes 

diverse justeringar av de mönster som dessa kategorier återspeglar. 

 
 Antal följare Antal inlägg Kategori Ålder  Kön 

Fredrik 303K 1419 Mode & 

Livsstil 

30 Man 

Jenny 208K 5781 Bloggar & 

Designer 

25 Kvinna 

Sanna 1,1MN 2910 Träning & 

Livsstil 

25 Kvinna 

Robert 48,9K 4243 Mode & 

Fotograf 

25 Man 

Figur 3 – Statistik över observerade influencers, efter observation. 

4.1 Funktioner 

Förutom att användarna kan dela bilder och videoinnehåll på Instagram, går det även att 

påverka innehållet med en hel del funktioner som plattformen har tagit fram för att 

underlätta och effektivisera kommunikation, engagemang och spridning av innehåll. Det 

finns funktioner för inlägg på Instagram såsom platstagg, persontagg och samarbetes-

märkning. Dessa funktioner går även att använda på story, där det också finns möjlighet 

att använda GIFs, omröstningsformulär, frågeformulär, klocka/datum, svep upp-funktion, 

reposts, filter och musiktillägg. Funktionerna kan utvidga influencerns sätt att uttrycka sig 

i sina uppdateringar och förenklar kommunikationen mellan följare och influencer. I 

observationen använde sig alla influencers av de presenterade funktionerna på olika sätt, 

beroende på deras personliga stil och uttryck.   

Filter och färger var funktioner som användes mest under observationen. 

Funktionen innebär att man kan redigera det visuella innehållet som delas och på så sätt 

skapa en viss stil. Här använde Jenny och Sanna sig mest av denna funktion jämfört med 

Fredrik och Robert. Dessutom använde Sanna också sig av lekfulla färger i texterna på 

hennes stories och inlägg, observationsnotering “Mycket redigerade videos trots story” 

och “Väldigt redigerade färger”. Jenny använde sig mer av naturliga färger såsom brunt, 

beige, vit och svart i all hennes uppdateringar. Fredrik och Robert däremot var mer 

sparsamma med såväl filter som färgval på både stories och inlägg, där Robert hade en mer 

varm naturlig ton i bilder och ett avskalat sätt att använda funktioner på och Fredrik knappt 

någon redigering alls.  

Taggar och länkar användes näst mest under observationen både på story och i 

inlägg. Jenny och Robert använde platstaggar mest där dem i regel nyttjade funktionen i 

alla inlägg som publicerades, med några få undantag. I detta sammanhang taggade dem 

större platser såsom Stockholm eller Barcelona, även fast taggarna inte hade någon 
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samhörighet med resten av inlägget. På story taggades platsen mer passande till var 

personen faktiskt befann sig. Taggar och länkar i såväl inlägg som story användes flitigt av 

alla personer under observationen. I inlägg förekom det många länkar till företag vars 

produkter fanns med i bilder, länkar till andra personers Instagram konton eller helt enkelt 

länkar till dem själva. Observationsnotering “En bild på två ringar och bildtexten handlar 

om att dessa är varje dags ringar och en företagstagg till ringarna, platstagg Barcelona”. 

På stories användes länkar på ungefär samma sätt fast i textform när personer eller företag 

fanns med i innehållet. Värt att notera här var att Robert och Fredrik använde fler länkar 

och reposts från företag även fast det inte var utmärkt som samarbeten.  

 GIFs, musiktillägg, svep upp-funktion och omröstningar var funktioner som 

endast användes vid uppdatering av stories. GIFs kunde användas för att förstärka ett 

innehåll eller tydliggöra att det gick att svepa upp för att komma vidare till ett annat 

innehåll. Musiktillägget användes mest till videos för att antingen koppla ihop musik till 

innehållet eller för att göra innehållet mer intressant. Svep upp-funktionen användes för 

att länka till andra plattformar eller underlätta tillgång till ytterligare information. Denna 

funktion användes ofta av Jenny för att länka ihop andra plattformar som personen var 

verksam på eller vid samarbeten. Observationsnotering “Sen får man se två videoklipp 

från videon där hon har lagt till en svep upp-funktion på båda, taggat de personer som 

var med på videon i det videoklippet och även lagt till två GIFar på respektive klipp för 

att visa att det går att svepa upp”. Omröstningsfunktionen nyttjades ibland när det fanns 

något sorts innehåll som funktionen kunde adderas på. Både Jenny och Sanna använde 

omröstningsfunktionen där det fanns saker med innehållet som de ville ta reda på mer om 

och höra vad följarna tyckte eller tänkte. Observationsnotering “Använder sig av 

omröstning i slutet för att ta reda på om följarna vill se mer av sådana här typer av 

stories. Sedan kommer en story med en förfrågan om vad följarna vill se mer av och olika 

alternativ”. Fredrik och Robert använde inte denna funktion överhuvudtaget under 

observationen. 

Uppdatering gällande tid var ett annat tydligt mönster som framkom hos samtliga 

influncers genom observationen. Detta gällde den tid som publicering av innehåll skedde 

på, vilket i stor utsträckning inträffade under kvällstid. Observationsnotering “Alla inlägg 

som hon postat, postar hon på kvällen mellan kl 18-21”. Det här var helt oberoende av dag, 

då aktiv uppdatering likväl kunde ske på en vardag, som på en helgdag. Det fanns därför 

inget som tydde på att någon av influencerna tog ledigt under helgen, utan helgen flöt förbi 

utan hänsyn till vilken dag det var. Många av de observerade influncerna uppdaterade med 

två bilder på rad, tidsmässigt relativt tätt efter varandra. Jenny, Sanna och Robert var 

dagligen aktiv under hela observationstiden, genom antingen inlägg och story eller både 

och, medan Fredrik ibland kunde gå en eller flera dagar utan någon som helst uppdatering. 

Jenny, Sanna och Robert uppdaterade därmed även flest inlägg under observationstiden, 

där Jenny och Sanna var dem som var mest aktiv på story. Det uppkom inte något mönster 

mellan vad för sorts innehåll som uppdaterades på specifika dagar från personerna. Det 

fanns därför ingen röd tråd i innehåll baserat på specifika dagar eller tidpunkter.   
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4.2 Visuellt innehåll 

Eftersom Instagram är till för att sprida visuellt innehåll genom bild och videomaterial, har 

detta varit en stor del att observera. Den kommunikation och interaktion som sker på 

Instagram genom visuellt innehåll har genom vald observation visat sig ske på många olika 

sätt.  

Bild och videoanvändning anpassades utefter influencerns specifika nisch och 

inriktning. För exempelvis Sanna som inspirerar sina följare till träning och den livsstil som 

medföljer, var antalet videos som publicerade inlägg betydligt fler än för Robert som 

inriktar sig på mode och fotografi. Sanna hade ett innehåll som krävde ett videoformat för 

att förmedla inspiration till följarna, medan Roberts fokus låg på att publicera estetiska 

bilder. Det framkom en skiljaktighet i vilket visuellt innehåll som uppdaterades på story 

jämförelsevis med inlägg i flödet för samtliga influencers, där videoformat var vanligare på 

stories och bildformat på inlägg. Det visuella innehållet varierade i kvalitet mellan inlägg 

och story, där det förkom högre kvalitet på inlägg i flödet jämförelsevis med innehåll på 

story. Bilder och videos i flödet var ofta fotad eller filmad med en bättre kamera medan 

innehåll på story i större utsträckning var tagna med en mobilkamera. 

Observationsnotering “Bilden ser inte ut att vara så redigerad men samtidigt ser man att 

den är tagen med en bättre kamera än mobilen”. Kvaliteten varierade även mellan 

influencerna, där vissa lade ned mer tid på kvalitet än andra.  

  Reposts var en annan del som tog ett stort utrymme av det visuella innehållet på 

stories hos de influencers som observerats, men med olika syfte. Reposts handlar om att 

återpublicera ett innehåll som en annan användare har delat på sin sida, genom att 

personen har blivit taggad i det specifika innehållet. Under observationen användes repost 

på olika sätt, där Jenny och Sanna använde funktionen för att publicera inlägg som följare 

hade taggat dem i, medan Robert nyttjade funktionen genom att reposta olika företags 

inlägg. Influencerna använde även funktionen på sitt eget innehåll - från inlägg till story. 

Observationsnotering “Därefter följer en lååång story med reposts från följare som lagat 

gårdagens recept som lades ut på story tillsammans med sonen. I slutat tackar hon alla 

för att folk delat med sig av deras bakverk”.  

Text förekom alltid i olika former i inläggen som publicerades av respektive influencer. 

Mängden text kunde variera beroende på vad för slags innehåll som lades upp och vem av 

influencern som uppdaterade. En annan punkt som framkom var att de längre texter som 

skrevs var många gånger kopplade till personligare uppdateringar såsom tips, erfarenheter, 

åsikter eller övningar. De längre texterna förekom oftare hos Jenny och Sanna, 

observationsnotering “Texten till inlägget är ganska lång där hon beskriver hur hennes 

dag har varit och en liten uppdatering på livet ljust nu. Hon slutar med en fråga om de 

är med henne och att hon hoppas att allt är bra med dem”. Fredrik och Robert använde 

däremot aldrig några längre texter i inläggen förutom när det handlade om betalda 

samarbeten. Observationsnotering “Texten är väldigt kortfattad som endast beskriver 

känslan i bilden eller förklarar bilden mer”.  Under observationen uppkom det att samtliga 

influencers använde det engelska språket mer än det svenska, trots att alla är svenska 

influencers och även bosatta i Sverige. Både Fredrik, Sanna och Robert skrev all text på 

engelska oberoende om det var uppdatering i flödet eller på story, medan Jenny blandade 

mellan svenska och engelska beroende på innehållets riktning.  
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Emojis användes flitigt i all textanvändning, men mest som utfyllnad för att göra texten 

mer inbjudande att läsa eller för att beskriva innehållet. Observationsnotering “Mycket 

färger, emojis och text”. Emojis användes mest på story, men kunde även förekomma i 

inlägg, framförallt hos Sanna. Ett gemensamt drag för alla var att de använde emojis när 

de ville skapa mer intresse till ett samarbete eller vid vanliga, kanske lite tråkigare inlägg. 

Medan Fredrik och Robert inte alls använde sig av detta visuella uttryck i dess textinnehåll.    

Hashtags användes ytterst sällan hos samtliga influencers och förekom endast i 

textanvändningen vid publicering av samarbeten.  

4.3 Reklam  
Genom observationen visade det sig att influencers porträtterar reklam på en rad olika sätt. 

Reklamen kunde både förekomma på ett tydligt sätt, men även på ett mer smygande 

sådant.  

Samarbeten och produktplacering var två olika sätt som influencers använde sig 

av reklam på. Reklam i form av samarbeten framgick på ett tydligt sätt med en text som 

markerade att inlägget eller storyn var ett betalt samarbete med ett visst företag. 

Observationsnotering “Det är tydligt utmärkt att det är ett samarbete längst upp och även 

i texten”. Reklam utan denna text förekom också, men på ett mer diskret sätt, som 

mottagaren inte reflekterade över i första taget. Dessa typer av reklam kunde exempelvis 

vara taggningar i bilder för olika företag, på exempelvis kläder, accessoarer, prylar eller 

tjänster. Sådana typer av reklam bedömer vi som smygreklam eller diskret 

produktplacering. Observationsnotering “Det blir ju smygreklam konstant för företaget 

då det inte står tydligt någonstans att det är ett samarbete” och “På story finns en 

morgonrutin med hudvård där samtliga märken är taggade. Ingen text om betalt 

samarbete i någon av dessa”. 

Anpassning av samarbeten utefter sådant som var aktuellt för dagen i samhället 

och världen i stort var något som förekom hos samtliga influencers i stor utsträckning. 

Reklamen utformas ofta på ett sådant sätt som gjorde den fördelaktig för mottagaren och 

en eventuell rådande situation. Reklamen behöver i denna kontext egentligen inte specifikt 

handla om något som är aktuellt, utan det kan exempelvis vara reklam för ett mobilskal, 

men som anpassas utifrån en rådande situation. Den formas på ett sådant sätt som gör att 

mottagaren känner att denne behöver det som görs reklam för, bara utifrån hur influencern 

har lagt upp samarbetet. Det kan som exempel vara reklam för ett par skor som är 

miljövänliga och skapade med återvunnet material, där influencern trycker på att värna för 

miljö och återbruk. Observationsnotering “Sedan säger hon varför hon tycker det är bra 

att byta mobilskal just nu, pga. den rådande situationen med viruset Covid-19". 

Upplägget för reklam varierade mellan de olika influencerna. Fredrik, Jenny och 

Robert var alltid tydlig genom ett helt inlägg att en bild eller story var i form av ett 

samarbete medan Sanna endast markerade inlägget som ett betalt samarbete, men nämnde 

inget om det i dess bildtext. Det kunde exempelvis vara träningskläder som användes i en 

träningsvideo, och skapade på ett diskret sätt reklam för märket trots markeringen av 

samarbete. Dock gjorde Sanna i princip bara betalda samarbeten med sådana företag som 

hon var ambassadör för. Observationsnotering “En liten text under hennes namn med “I 

betalt samarbete med Gymshark”, men inget mer än så”. Det är tydligt att samtliga 

influencers framförallt gör samarbeten med företag som passar deras nisch och inriktning. 
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De här samarbetena går samman med vad influencern förespråkar och står för i dess roll 

som influencer. Detta gör att reklamen även passar mottagaren i sin tur, då denne följer 

influencern för dens avgränsade innehåll.  

Mönster i samarbeten var inget som framkom under observationen, utan var något 

som varierade från gång till gång. En annan intressant aspekt av det här var dock att ett 

samarbete alltid publicerades både som inlägg i flödet, men även på story som bild eller 

video. Observationsnotering “I andra videon taggar hon sig själv där hon hänvisar 

följarna till det senaste inlägget på instagram där det står tävlingsregler”. Genom att 

publicera reklam via story blev även lättillgängligheten till information större genom den 

så kallade svep upp-funktionen. Detta gjorde att följaren enkelt tog sig vidare till ett 

eventuellt köp. Vidare publicerades information om ett och samma samarbete 

återkommande, vanligen mer än en gång under en viss period. Utöver dessa sorters 

reklamer framgick även en typ av självreklam många gånger, där influencern gör reklam 

för sig själv i olika sammanhang. Det kunde exempelvis vara att driva på inlägg de postat i 

flödet via story med en repost eller vidarebefordra till dess andra kanaler såsom podcast, 

blogg, YouTube och annat Instagramkonto.  

4.4 Social samhörighet 
Observationen visade även på hur influencers skapar en samhörighetskänsla med följarna 

genom deras användning av Instagram.  

Åsikter och känslor hos följarna var något som framförallt Jenny och Sanna 

uppmärksammade och jobbade aktivt med, för att på så sätt se varje följare på individnivå. 

Dessa två influencers anpassade innehållet helt utifrån sina följare genom att exempelvis 

fråga på story vad de ville se mer av eller vad som skulle publiceras härnäst. 

Observationsnotering “Där hon säger att hon är glad att alla bakar hennes recept och att 

hon har tänkt baka något nytt imorgon och undrar vad följarna skulle vilja ha”. Detta 

uppmärksammande av åsikter och känslor kunde ske genom omröstningar eller frågerutor, 

för att på så sätt underlätta för följaren att interagera med kontot.  

Personlig och att bjuda på sig själv var något som Jenny och Sanna fokuserade mycket 

på, vilket skapade en slags samhörighet och känsla av att man kände dem som personer. 

På så sätt uppstod en internetbaserad relation mellan följare och influencer, bara genom 

att influencern gav det lilla extra och en inblick i dess mindre perfekta vardag. Det skedde 

framförallt genom stories, där personerna hade möjlighet att lägga upp mindre genomtänkt 

material och därmed mer personligt sådant. Observationsnotering “...hon beskriver hur 

hennes dag har varit och en liten uppdatering på livet ljust nu”. Samma personer skapade 

även uppmuntran och engagemang hos sina följare genom att inkludera dem i dess konto. 

Det kunde ske genom att influencern repostade material som följarna har taggat 

influencern i, vilket bidrog till att följaren fick känna sig som en unik individ bland 

hundratusentals andra. Observationsnotering “ber folk tagga henne om någon provar 

hennes övningar”. Jenny och Sanna var även bra på att dela med sig av handfasta tips för 

att underlätta vardagen för sina följare på en rad olika sätt. Detta gjorde att dem upplevdes 

genuina mot följarna, och ville dem det väl.  

Opersonlig upplevdes Fredrik och Robert många gånger, då de sällan bjöd på sig själv 

och de kändes därmed även mer reserverade gentemot sina följare. Fredrik och Robert 

hade däremot ett professionellt tillvägagångssätt i dess utformning av innehåll, där 
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engagemang från följarna inte var lika relevant. Det skapades därmed inte samma känsla 

av samhörighet och relation till influencern, då följarna endast fick “hänga med” och inte 

blev inkluderad i utformningen av kontot. Observationsnotering “Men man känner sig 

ännu inte inkluderad som följare, inga omröstningar, inte intresserad av följarnas 

åsikter eller liknande”. Det kändes även på så sätt som att innehållet för dessa influencers 

var mer ytligt och där stor vikt var att utforma ett snyggt, tilltalande flöde. Innehållet 

kändes minimalistiskt och mer konstnärligt tilltalande. En aspekt som samtliga personer 

förutom Robert gjorde för att skapa samhörighet och visa engagemang för ens följare, var 

att svara på kommentarer och på så vis uppmärksamma personer individuellt.  
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat med stöd av tidigare forskning och 

applicering av Source Credibility Model med de tre faktorerna attraktivitet, expertis och 

trovärdighet. Vid användning av modellen insåg vi dock att den behövde kompletteras med 

en fjärde faktor - nätverkande, eftersom det uppkom fler mönster i vårt resultat som 

möjliggör användningen av de andra tre faktorerna. Dessa fyra faktorer påverkar och 

påverkas av varandra där alla är vitala för att kunna värdera influencers användning av 

plattformen.  

5.1 Attraktivitet med hjälp av visuellt innehåll 
Genom den netnografiska observationen genererades en hel del funktioner ut som 

influencers dagligen använder på Instagram för att forma dess visuella innehåll.  

Att skapa spridning av innehåll på olika sätt verkar vara det huvudsakliga syftet med 

influencers användning av Instagram. Nyttjandet av diverse funktioner genererar samtliga 

ut till en önskan om att sprida innehåll, vilket i sin tur bidrar till fler följare och fler 

samarbeten. En stor del av det dagliga arbetet för influencers och deras användning av 

Instagram går därmed ut på att bruka funktioner, metoder och knep som alstrar ut till att 

uppnå spridning av sitt konto. Under den netnografiska forskningsstudien upptäcktes det 

tydliga skillnader mellan manliga och kvinnliga influencers gällande spridning, där en av 

skillnaderna var hur funktioner brukades för skapa spridning och få fram engagemang hos 

följarna. I denna aspekt utmärkte sig Jenny och Sanna extra mycket, som arbetade aktivt 

med att forma innehållet utifrån följarna genom att uppmana sina följare att tagga dem i 

stories om deras följare exempelvis gjort ett recept, en träningsvideo eller följt ett tips som 

de utvalda influencerna rekommenderat. Jenny och Sanna repostade ofta dessa 

bilder/videos genom deras egna stories, vilket är ett sätt att uppmärksamma följarna för 

att få dem att känna sig speciella och sedda av influencern. Fredrik och Robert fokuserade 

mer på spridning gentemot företag, eventuellt i hopp om att bredda sitt nätverk och på så 

vis få nya samarbeten. Detta skedde genom att tagga företag i bilder och reposta företag på 

exempelvis story. De hade en större önskan om spridning mot företag, medan Jenny och 

Sanna fokuserade mer på spridning mot följare. 

Social samhörighet beror på hur stort influencerns engagemang är. Vissa funktioner 

sågs skapa mer och smidigare social samhörighet, exempelvis genom 

omröstningsfunktionen som både Jenny och Sanna använde sig aktivt av. Det här 

förenklade deras samhörighet med följarna eftersom följarna kunde känna delaktighet i 

materialet. Jenkins et al. (2014) uppger att följarnas engagemang ökar om influencern 

uppmärksammar och belönar de mest hängivna följarna, vilket Jenny och Sanna tydligt 

gjorde under observationen. Förutom det, så bidrar detta även till en social samhörighet 

mellan influencern och följaren vilket Jenkins et al. (2014) anser ökar spridbarheten av det 

innehåll som delas. De kvinnliga influencerna uppfattades som mer personliga i de innehåll 

som spreds till skillnad från de manliga influencerna som använde en mer privat 

utformning av innehåll. Vi anser att det är en avgörande faktor för vilken slags spridning 

en influencer får, då attraktiviteten blir olika beroende på hur innehållet uppfattas hos 

följaren. Vi menar därför att en influencer som bjuder på sig själv och som personer kan 

relatera till, blir mer omtyckt och därmed får högre attraktivitet utifrån Source Credibility 

Model (Ohanians, 1990). Vi ser därmed ett tydligt mönster i skillnad på engagemang 
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mellan de observerade influencerna, där Jenny och Sanna inkluderar sina följare på ett helt 

annat sätt än Fredrik och Robert.  

Funktioner påverkar vilken attraktivitet ett innehåll får och därmed även vilket slags 

spridning det medför. Funktioner i det här fallet kan bland annat vara filter, färger, emojis, 

text eller GIFs. Samtliga av dessa bidrar till uppmärksamhet av innehåll, där färger, text 

eller utstickande emojis drar till sig följarens öga. Ermec Sertoglu et al. (2014) uppger att 

ett attraktivt innehåll kan vara en bidragande faktor till att forma ett mer effektivt budskap, 

vilket tydliggjordes under observationen. Det utmärktes att vissa influencers som 

studerades strategiskt använde mer funktioner för att göra innehållet attraktivt och därmed 

mer intressant för följarna. Trovärdigheten utifrån Source Credibility Model blir därmed 

större för influencern som innehållskälla genom att influencern strategiskt väljer att 

använda fler funktioner i sitt innehåll (Ohanian, 1990). Längden och utformningen av 

texten verkar också ha en påverkan på dess följare och vilken spridning influencern får. 

Längre och mer personliga texter skapade ett större engagemang hos följaren i form av 

gilla-markeringar och kommentarer, medan kortare mer privata texter inte lämnade så 

stort utrymme för följaren att respondera på. Frenzel (2017) presenterar att engagemanget 

blir olika beroende på om det är en kort eller lång text, där korta texter får fler gilla-

markeringar och långa text fler kommentarer. Detta ansåg forskaren höra ihop med hur 

mycket tid följaren lägger ned på att läsa texten, där engagemanget därmed justeras efter 

det. I vår studie såg vi att det här stämde väl överens med det engagemang som 

influencerna fick utifrån textlängd. Genom att använda Source Credibility Model (Ohanian, 

1990) kan vi därmed fastställa att visuellt tilltalande innehåll och längre, mer personligare 

texter ses som attraktiva hos följarna, då de uppfattar influencern som mer personlig och 

därför även mer trovärdig. I samma kontext är även kvalité på bilder och videos av vikt, 

vilket tydliggjordes under observationen då influencerna la olika mycket tid på dess 

innehåll. Bilder och videos som var mer visuellt tilltalande i form av professionell 

redigering eller bildtagning i inlägg, fick mer engagemang. Jenny och Sanna la även mycket 

tid på att utforma innehållet till story vilket bidrog till att dem på ett naturligt sätt blev mer 

personliga. För att göra reklam mer attraktivt (Ohanian, 1990) användes diverse funktioner 

och strategier för att göra innehållet intressant och mer lättillgängligt. Vid reklam användes 

ofta platstaggar, länkar, persontaggar, svep upp-funktioner, hashtags och visuellt 

tilltalande utseenden som gör att följaren intresserar sig för innehållet. Genom att göra 

innehållet i reklaminlägg mer lättillgängligt, uppmanar även detta till köp. Hashtags 

verkade genom observationen framförallt vara något som användes vid samarbeten. Det 

skapar en slags kampanj för det aktuella samarbetet och tar återigen följaren vidare på ett 

lättillgängligt sätt. Det säger emot Erz et al. (2018) som uppger att influencers använder 

mer hashtags om dem har mycket följare, för att uppnå en själv-representation och status-

sökande. Vi anser att det inte finns något belägg i det här då observationen tydliggjorde att 

hashtags endast användes vid samarbeten och i en liten mängd. 

Engagemang hos följarna är något som influencers jobbar aktivt med för att uppnå 

dess önskande spridning. Den tid som innehåll publicerades på var ett övergripande 

mönster som upptäcktes under observationen, där samtliga influencers uppdaterade deras 

konton under kvällstid. Detta anser vi bero på en önskan om ökat engagemang hos följarna, 

då det kan vara så att inluencernas följare framförallt använder Instagram under denna tid 

på dagen och på så sätt ökar även antal personer som ser influencernas inlägg och story. 
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Frenzel (2017) nämner dock i sin studie att det inte spelar någon roll vilken tidpunkt en 

uppdatering sker på för att påverka följarnas engagemang. Vi kan inte motbevisa det genom 

vår studie, men vi kan konstatera att samtliga influencer uppdaterade på kvällen av en 

anledning. Det här kan eventuellt bero på att de vet, genom statistik, att följarna är mer 

aktiva under den tidpunkten. Däremot kunde influencern uppdatera på stories under 

dagen, för att visa följarna vad som hände just i stunden. Vi anser därför att influencers har 

koll på när följare är mest aktiva och kan bidra med ökat engagemang på deras innehåll. 

Eftersom Frenzel (2017) studie utspelade sig på den sociala plattformen Facebook, kan det 

vara därför hans studie inte stämde överens med det resultat vi fick fram på Instagram. Det 

var ofta flera inlägg som publicerades på kvällen, vilket i sin tur bidrar till att följaren matas 

av innehåll från en och samma influencer och uppmärksammar därmed även denne mer. 

Den aktiva uppdateringen uppger Balan (2017) grundar sig i att ett större följar-

engagemang på så sätt uppstår, genom både fler gilla-markeringar och kommentarer. 

Balan (2017) bevisar därmed att en mer kontinuerlig uppdatering skapar ett större 

engagemang hos följarna. Dock saknar forskaren information på hur olika slags innehåll 

ger olika slags engagemang, men genom vår studie kan vi komplettera Balans (2017) 

uttalanden med vilket slags innehåll som skapar mer engagemang. Engagemang uppstod 

flitigt när mer personligt innehåll uppdaterades och där följarna fick vara delaktiga i 

utformningen av innehållet.  

5.2 Expertis genom marknadsföring och samarbeten 
Reklam var något som dominerade innehållet hos samtliga observerade influencers. 

Reklamen skedde på en rad olika sätt för att påverka följaren till att göra ett köp genom 

influencern. Samarbeten och produktplaceringar var två olika sätt att framställa reklam på, 

där samarbeten var tydligt markerade och produktplaceringar, som vi valt att kalla 

“smygreklam”, inte var det.  

Smygreklam gör att mottagaren bearbetar och tolkar informationen på ett 

annorlunda sätt, gentemot de inlägg som tydligt är markerad som betald reklam. Denna 

reklam är många gånger utformad på ett sådant sätt som gör det svårt för följaren att 

urskilja vad som faktiskt är reklam och vad som är ett genuint tips från influencern. Detta 

är framförallt svårt att avgöra när företag taggas i bilder eller text utan någon upplysning 

om taggningen är ett samarbete eller inte. Frågan är om huruvida medveten influencern 

själv är om att den utformar smygreklam när den taggar ett företag på det sättet. 

Balasubramanian (1994) beskriver att denna typ av produktplacering gör att följaren 

bearbetar information mer aktivt och därför tar till sig innehållet på ett bättre sätt än vid 

tydlig reklam. Många gånger uppfattar följarna den här typen av reklam också som en mer 

trovärdig sådan, än den reklam som är utmärkt som ett betalt samarbete (Lokithasan et al., 

2019). Det här kan bero på att smygreklam känns mer genuin, då den uppfattas mer som 

ett tips än faktisk reklam. Det kan på så sätt vara taktiskt av influencern att placera ut 

smygreklam på så sätt, för att responsen och påverkan ska bli högre hos följarna. Många 

gånger verkar dock influencern göra det här utan vidare tanke bakom, kanske med en 

förhoppning om att företaget i fråga ska se dem, dela deras bild och i bästa fall utforma ett 

samarbete med dem.  

Betalda samarbeten publicerade samtliga observerade influencers både som inlägg, 

men även på story. Detta gör att följaren definitivt inte missar samarbetet och därmed 
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budskapet med reklamen. Desto mer följaren tar del av samarbetet, desto mer matas 

hjärnan med ett omedvetet behov av den specifika produkten eller tjänsten. För att 

marknadsföra ett samarbete och få en god genomslagskraft krävs det att influencern 

besitter en expertis inom området, för att på så sätt skapa trovärdighet för samarbetet 

utifrån Source Credibility Model (Ohanian, 1990). Influencern bör enligt Ermec Sertoglu 

et al. (2014) inneha en viss kunskap, erfarenhet eller färdighet för att följarna ska uppfatta 

influencern som trovärdig i dess marknadsföring. Detta baseras och beror helt på vad 

följaren anser är viktigt. Det finns enligt Dreyfus et al. (2014) olika nivåer av expertis, där 

följaren kan efterfråga en viss nivå av expertis för att denne ska tycka att influencerns 

innehåll känns trovärdigt. Trovärdigheten för influencern ökar beroende på vilken nivå av 

expertis som denne besitter. Det blir därmed, utifrån dessa steg, lättare att hitta en 

influencer att följa som har rätt nivå av expertis som följaren själv efterfrågar. Somliga 

influencers besitter en högre expertis och därmed trovärdighet, vilket kan locka en viss 

målgrupp medan en annan målgrupp eftersträvar en lägre kunskapsnivå  hos en influencer. 

Det är upp till följaren själv att avgöra huruvida trovärdig influencern är utifrån de fem 

stegen (Dreyfus et al., 2014).  

Att anpassa samarbeten efter dagens läge var ett taktiskt tillvägagångssätt som 

influencern använde sig av under observationen för att på så sätt uppvisa en större expertis 

(Ohanian, 1990). Med detta menar vi att innehållet formas efter en rådande situation i 

samhället eller världen i stort. Följaren tar därför till sig innehållet på ett annorlunda sätt, 

då samarbetet placeras i ett större sammanhang. Dessutom visar influencern både på 

kunnighet i den produkt som den marknadsför, men även på en förmåga av att trycka på 

följarens känslor för att påverka dem ytterligare. Influencern skapar uppmärksamhet till 

samarbetet genom att fokusera på utvalda punkter som följaren reagerar på och 

responderar till, då denne därmed känner sig berörd, träffad och intresserad av innehållet.  

Självreklam Förutom betald reklam, förekom det något vi valt att kalla självreklam 

också, vilket handlar om att influencern marknadsför sig själv och sitt eget varumärke. 

Exempelvis genom att lyfta fram publicerade inlägg även på story, länka vidare till en blogg 

eller genom taggningar. Denna typ av reklam förekom oftare än betalda samarbeten och 

kan kopplas samman med smygreklam, då det är ett sätt att marknadsföra sitt eget 

varumärke även fast det inte direkt genererar vinst. Det här stärker Erz et al. (2018) 

diskussion att orsaken till att identitetsskapande på sociala plattformar faktiskt kan vara 

att influencers kan tjäna pengar på självreklam också. Vilket innebär att influencers 

använder sig av Instagram för att stärka sin egen identitet och inte bara för att komma 

närmare sina följare.  

5.3 Trovärdighet utifrån följarnas upplevelse 

Under studiens gång har influencer varit ett svårdefinierat begrepp då det ej finns tydliga 

direktiv på vem som kan bedömas som det och inte. Detta medför en svårighet hos följaren 

att avgöra trovärdigheten i en influencer, då vem som helst kan utmärka sig som influencer 

oavsett dess räckvidd och följarantal.  

Influencerns roll och trovärdighet utifrån Source Credibility Model (Ohanian, 1990) 

varierar utifrån en del avgörande faktorer. Under observationen upptäcktes en hårfin gräns 

mellan hur trovärdig influencern värderas som, beroende på hur ofta och hur mycket denne 

uppdaterar men även hur personligt/professionellt innehållet är. En influencer med fler 
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följare uppfattades inneha en större trovärdighet, än någon med färre. Dessutom 

uppmärksammades att desto fler samarbetes-uppdateringar som influencern uppdaterade, 

desto mindre trovärdig uppfattades influencern. Här kan man argumentera för att färre, 

men mer välutförda, samarbeten tolkas som mer trovärdiga eftersom det upplevs som ett 

mer genuint tips av en produkt eller tjänst när det sker sporadiskt (Ohanian, 1990). 

Utformningen av ett samarbete är av vikt för att det ska upplevas genuint, trovärdigt och 

pålitligt eftersom influencerns åsikt väger tyngre än andra människors (Erz et al., 2018). 

Om innehållet upplevs som detta, skapas en tillit till influencern vilket även höjer deras 

status och spridning som influencer. Däremot är det ännu viktigare utifrån studiens 

resultat, att influencern värderar vad den vill associeras med i form av samarbeten, då det 

påverkar influencerns egna varumärke som person. Studien visar därför att influencers 

trovärdighet varierar mellan olika influencers, utifrån deras värderingar, uppdateringar, 

innehållets kvalitet och vilka funktioner som använts (Corina, 2010).   

Följarnas förväntningar är något som influencers ständigt måste anpassa sig efter. 

I observationen uppfattades det visuella innehållet hos Fredrik och Robert för 

professionellt och ytligt, där följarna inte fick vara med och påverka innehållet. Jenny och 

Sanna däremot uppdaterade innehåll som upplevdes mer personligt men ändå strategiskt 

tilltänkt. Gränsen mellan att vara personlig och professionell är dock svår, då det skiljer sig 

från följare till följare vilket slags innehåll de vill bemötas av. Det är en svårighet för 

influencern att alla gånger nå följarnas förväntningar. Beroende på vad en följare vill ta del 

och bli inspirerad av, blir också sättet den engagerar och sprider innehållet från den valda 

influencern. En influencers storlek på innehållets räckvidd beror även på influencerns 

följarantal enligt Erz et al. (2018). Eftersom Jenny och Sanna hade ett mer personligt 

innehåll, stärker detta vårt argument om att dessa två influencers därmed har en större 

räckvidd på hur deras innehåll når följarna.  Fredrik hade minskat sitt följarantal med 2000 

stycken medan Jenny hade ökat med 3000 stycken. Om man jämför de två med varandra 

går det att bevisa att engagemang och uppdateringar som Jenny jobbat aktivt med, 

genererat ut till fler följare för henne, medan Fredrik som sällan uppdaterade och inte la 

någon energi på att skapa engagemang hos sina följare, minskade sitt följarantal. 

Influencernas drivkraft för användning av Instagram är även viktig att 

poängtera, då det formar vad innehållet består av. I Erz et al. (2018) diskuterar forskarna 

om användningen drivs av den sociala interaktionen med andra eller om det är 

självrepresentation som är det avgörande. Eftersom kvinnorna i studien använt 

plattformen för att interagera med följarna, kan vi hävda att drivkraften för deras 

användning verkar vara för att bygga upp en samhörighet med följarna. Däremot anser vi 

inte att kvinnornas enda syfte är att skapa engagemang genom sociala interaktioner med 

följarna, utan att det också finns en sekundär drivkraft att höja sin egen status såsom Erz 

et al. (2018) diskuterade. Medan de manliga influencerna formade dess innehåll mer 

utifrån dem själva utan att involvera följarna, uppfattades det som ett mindre engagemang 

gentemot följarna. De manliga influencernas uppdateringar som observerats kan jämföras 

med det Erz et al. (2018) diskuterar, att användandet kanske mer handlar om att 

representera sig själv än att interagera socialt med andra. Erz et al. (2018) menar att det i 

själva verket troligtvis handlar om att höja sin egen status och självrepresentation på 

plattformen än den sociala drivkraften, vilket vi därmed anser att männens primära syfte 

var. Detta förklarar varför skillnaden mellan könen (Lokithasan et al., 2019) har visat sig 
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vara så pass stor under observationen, vilket gör att självrepresentationen på Instagram 

kanske egentligen har något med hur innehållet formas utifrån skaparens kön än innehållet 

i fråga.  

5.4 Nätverkande via teknisk och social interaktion 

Genom denna studie har Source Credibility Model applicerats för att undersöka hur pass 

trovärdig en influencer egentligen är. Modellen har varit bra och givande att använda för 

detta ändamål, men genom studiens gång upptäcktes en viss brist i modellen och en fjärde 

faktor har därmed uppstått. Den fjärde faktorn är behövlig för att verkligen täcka vad det 

är som krävs för att en influencer ska uppfattas som trovärdig. Det här har mynnat ut till 

den fjärde och avgörande faktorn nätverkande, som används för att ta reda på en 

influencerns generella trovärdighet.  

 

Figur 4 – The Ohanian Model of Source Credibility, med studiens tillägg “Nätverkande”. 

Källa: Louise E Canning och Douglas West, Celebrity Endorsement in Business Market, 

2006. 

 

Nätverkande delas upp i två olika underkategorier, där den ena är ur en teknisk 

synvinkel och den andra ur en social sådan. Den tekniska underkategorin kan definieras 
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med egenskaper i form av funktioner och social plattform, medan den sociala handlar om 

relation, personligt, engagemang och social interaktion. Genom de två underkategorierna 

med tillhörande egenskaper kan en influencers trovärdighet undersökas med hjälp av 

Source Credibility Model. Nätverkande är en viktig faktor för att övriga faktorer och 

modellen i sin helhet ska vara användbar i sammanhanget. De tillhörande egenskaperna 

möjliggör att ett nätverkande uppstår, vilket i sin tur är en viktig faktor för en influencers 

trovärdighet. Nätverkande handlar i sin fullständighet om att engagera en publik genom 

funktioner och sociala plattformar, där det är av vikt att skapa en relation med och 

engagemang till publiken och bjuda på sig själv genom att vara personlig. Där den sociala 

plattformen i sin tur hjälper till att skapa en social interaktion med publiken för att på så 

sätt få dem att känna sig speciella. Detta mynnar i sin tur ut till samhörighet, vilket är en 

viktig aspekt för att en publik ska känna trovärdighet till en källa. Utan egenskaperna så 

hade inte influencern fått samma slags trovärdighet. Det här har blivit tydligt under 

studiens gång, då denna faktor med tillhörande egenskaper verkar vara nödvändig för att 

modellen ska vara tillräckligt användbar. Nätverkande är en förstärkare till övriga faktorer 

i modellen och en inkörsport till dessa.  

Mjukare och hårdare influens var något som myntades i och med skillnaden i 

utformningar av uppdatering mellan manliga och kvinnliga influencers. Där mjukare 

influens innebär en mer personlighet innehåll, där social samhörighet är i fokus och 

hårdare influens med ett mer professionellt, ytligt och distanserat innehåll. I studien kunde 

vi inte se varför influencerna valde att influera på ett mjukare eller hårdare sätt, men vi 

kunde urskönja att detta påverkade engagemanget och spridningen av innehållet. Det finns 

därmed ett eventuellt samband gällande innehåll och uppdatering mellan manliga och 

kvinnliga influencers och hur de väljer att påverka sina följare. Genom att titta på de olika 

influencernas nätverkande genom de två underkategorierna, kunde vi därmed se skillnader 

i engagemanget hos influencern och hur det i sin tur skapar trovärdighet för influencern. 

Eftersom många följare är på sociala plattformar för att engagera sig i sociala interaktioner 

(Erz et al., 2018), kan kvinnornas utformning av användningen vara mer gynnsam, än 

männens nuvarande sådan utifrån Source Credibility Model (Ohanian, 1990) med tillägget 

nätverkande. I och med att de nyttjar funktioner på ett mer främjande sätt som är 

avgörande för att övriga faktorer i modellen ska vara användbara. Funktioner och den 

sociala plattformen är en viktig del för faktorn nätverkande i och med att de möjliggör 

användandet av dem. Utan dessa fungerar inte modellen i det utvalda forskningsområdet.  

Positiva och negativa effekter av influencers användning är svårt att urskönja 

genom vår studie. Det går därför inte att säga om The Royal Society for Public Health (2017) 

har rätt i deras undersökning gällande att Instagram är den sociala plattformen som 

påverkar användarna mest negativt eller inte. Varför influencers väljer olika sätt att 

påverka följarna kan antingen vara ett aktivt val hos dem, eller bara något som händer i och 

med deras framväxt på plattformen. Det kan vara deras personlighet eller bara den image 

som dem vill frambringa. Det vi dock kan hävda är att influencers som väljer att ingå 

relationer och därmed skapa samhörighet med sina följare mest troligt skapar en mer 

positiv upplevelse hos följaren. Den upplevelse som följaren känner beror på vilket slags 

innehåll som denne exponeras för, men även på följarens egen inställning och attityd till 

innehållet (Ermec Sertoglu et al., 2014). Detta medför att det finns yttre faktorer som 

influencern inte kan påverka när det kommer till hur innehållet uppfattas känslomässigt 
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hos följaren. Även om influencers bidrar till en ökad innehållsspridning på Instagram, och 

därmed exponering av intryck för följaren, så finns det en valmöjlighet för följaren att välja 

vem denne vill följa. Därför anser vi att influencers egentligen inte bidrar till en negativ 

påverkan av dess innehållsspridning (Schwartz, 2004), eftersom det är följarens val att 

följa den specifika person som den vill påverkas av. Det som inte togs med i 

undersökningen vid The Royal Society for Public Health (2017) om negativa effekter av den 

sociala plattformen Instagram, är att mottagarens eget inflytande av hur innehållet 

uppfattas och bedöms är en stor vattendelare. Om en person med en redan negativ syn på 

livet bemöts av en positiv influencer kan innehållet från denna ändå uppfattas som negativ, 

bara på grund av mottagarens personliga attityd. Vår studie visar därmed att relationen 

mellan följare och influencer behövs för att skapa innehåll som väcker engagemang och 

spridning utifrån Source Credibility Model (Ohanian, 1990) med tillägget nätverkande.  

Nätverkade bevisar därmed att Source Credibility Model går att använda ur ett 

annat syfte än vad den utvecklades för. Vi såg potential i modellen trots att den inte var 

skapt för vår infallsvinkel. Source Credibility Model kan nu genom vår forskning även 

nyttjas ur ett helt nytt perspektiv för att värdera trovärdigheten av en källa vid 

användarupplevelser. 
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6. Slutsats 

Studiens sista kapitel presenterar hur resultatet och analysen svarar på studiens syfte och 

frågeställning. Syftet med studien var att observera influencers användning av sociala 

plattformar och hur denna användning påverka mottagarna. Detta har vi tagit reda på 

genom forskningsfrågan “Hur använder influencers sociala plattformar i syfte att 

påverka sina följare?”. Vår studie valde att avgränsa de sociala plattformarna till att endast 

titta på Instagram, vilket resulterade i följande slutsatser och bidrag: 

• Influencers använder Instagram för att uppnå spridning av dem själva och 

dess innehåll. Ett attraktivt innehåll är en viktig förutsättning för att väcka ett intresse 

och engagemang hos följarna. Det finns därmed ingen gräns för hur stor en influencers 

kan och vill bli och därför verkar det alltid finnas en drivkraft att upprätthålla eller öka 

antal följare och samarbeten. All användning av den sociala plattform som influencern 

verkar på, bidrar till spridning. Följaren har dock också en avgörande roll gällande 

vilken slags spridning influencern egentligen erhåller. Personliga attityder och 

värderingar hos följaren kan påverka vilken slags spridning influencern får. En 

influencer kan göra mycket, men inte allt. 

• Skillnader mellan manliga och kvinnliga influencers användning av 

Instagram framkom tydligt i studien. De kvinnliga influencerna fokuserade på att 

uppmärksamma dess följare för att uppnå spridning medan de manliga influencerna 

försökte skapa spridning gentemot företag och samarbeten. Samtliga influencers 

använde liknande funktioner och strategier men i olika mängd och frekvens för att på 

så sätt öka spridningen av det innehåll som de publicerades. I och med detta upplevdes 

de kvinnliga influencernas trovärdighet högre eftersom de använde en mjukare 

influens. 

• Nätverkande som en förstärkare i Source Credibility Model är en fjärde 

faktor som tagits fram i vår studie för att modellen ska vara användbar i syfte att 

undersöka en influencers trovärdighet. Den ursprungliga modellen saknade en teknisk 

och social infallsvinkel som var nödvändig för att kunna studera influencers 

användning. Dessa två infallsvinklar gör det möjligt att värdera tekniska, likväl som 

sociala interaktioner som influencers utför på sociala plattformar. Utan denna faktor 

försvinner en viktig del som har en stor inverkan på influencerns uppnådda 

attraktivitet, trovärdighet och expertis, vilket hade gjort modellen bristfällig för det 

utvalda forskningsområdet. 

• Source Credibility Model kan användas i ett nytt forskningsområde genom 

att tillämpa den fjärde faktorn nätverkande. Med hjälp av modellen kan vi konstatera 

att influencers uppnår attraktivitet genom användning av funktioner och anpassning 

av visuellt innehåll efter personliga stilmässiga preferenser och följarnas önskemål. 

Influencerns upplevda nivå av expertis baseras på vilken nisch denne har, vilket 

följarantal den besitter och hur samarbeten och reklam upplevs. Vidare utgår 

trovärdigheten ifrån hur pålitligt och genuint influencerns innehåll känns. 

Nätverkande är en avslutande förstärkare för att dessa tre faktorer ska kunna 

appliceras. Genom den sociala plattformen och funktioner kan influencers skapa en 

relation med följarna, vara personlig, engagerar sig och interagerar med följarna. 
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7. Vidare forskning 

Vår studie har svarat på många frågor utifrån studiens huvudsakliga syfte och 

frågeställning, men även bidragit till ökat intresse för ämnet. Genom studien har vi 

upptäckt en tydlig svårighet att avgränsa vem som är influencer och inte. För att fastställa 

en mer generell uppfattning av vem som anses vara influencers och inte, behövs ytterligare 

forskning på denna aspekt av studieområdet. Vidare hade det även varit intressant att ta 

reda på huruvida den smygreklam som influencers ofta publicerar är medveten, både hos 

influencern i fråga, men även hos mottagaren. 

Det hade även varit intressant att utföra en liknande observation, under en längre tid, 

med fler influencer, för att på så sätt undersöka mönster ytterligare och fastställa en 

bredare generalisering på den fakta som uppkommit genom studien. På så sätt hade vi 

kunnat dra mer trovärdiga slutsatser om influencers användning och om den är likvärdig 

hos majoriteten av alla verksamma influencers. I detta sammanhang hade tydligare och 

mer striktare riktlinjer även kunnat fastställas för att begränsa fältmiljön ännu mer. Det 

var överväldigande att observera all användning som influencern utförde på Instagram, då 

det även innebar en risk för missar i observationen. En mer specifik observation hade 

därmed kunnat bidra till en djupare förståelse för användningen av plattformen och hur 

det i sin tur påverkar följarna. Till en början ville vi även använda tre olika 

forskningsmetoder för att samla in olika infallsvinklar på frågeställningen. Intervjuer var 

tänkt att utföras i syfte att fråga influencers själva hur de använder Instagram och därefter 

skulle en enkät i sin tur svara på hur unga vuxna påverkas av influencers användning. Vi 

insåg dock efter reflektion och konsultation med vår handledare att en observation skulle 

svara på tillräckligt många frågor för den fastställda frågeställningen. Observationen som 

metod hade nu i efter hand ändå kunnat kompletterats med en eventuell enkät- eller 

intervjuundersökning, för att på så sett utvidga forskningen genom att undersöka följarnas 

påverkan av influencers användning. 

Genom studien framkom det även att det verkar finnas en skillnad mellan hur manliga 

och kvinnliga influencers använder Instagram som social plattform. Det här var en aspekt 

som dök upp under studiens gång och framförallt under analyseringen av resultatet. 

Grundsyftet med studien var inte att undersöka denna aspekt, men då det dök upp så pass 

stora skillnader mellan könen uppstod det ett visst intresse för ämnet och ett behov om att 

undersöka fenomenet mer. Det behövs därmed vidare forskning för att ytterligare 

undersöka om mottagarna påverkas olika beroende på om den är en manlig eller kvinnlig 

influencer som de följer, eller om det endast handlar om stil och uttryck hos influencern.  

Det hade till sist även varit intressant att se hur vår utvecklade version av Source 

Credibility Model hade kunnat användas på andra sociala plattformar i relation till 

användning och användarupplevelse. På så sätt hade den kunnat undersökas för att ta reda 

på hur stark den fjärde faktorn i relation till de andra tre egentligen är på andra sociala 

plattformar och undersökningsområden.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Observationspunkter 

- Har influencern uppdaterat något i flödet det senaste dygnet, vad? 

- Hur ser användandet ut? Samarbete? Privat? 

- Språk? 

- Musik? 

- Smileys? 

- Hashtags? 

- Videos eller bild? 

- Redigering?  

- Syfte? Tips/egen vinning/betalt etc.  

- Genomtänkt? 

- Taggar/länkar? 

- Kommentarer?  

- Känslan man får? 

- Har influencern uppdaterat story något det senaste dygnet, vad? 

- Hur ser användandet ut? Samarbete? Privat?  

- GIFs?  

- Svep upp?  

- Musik? 

- Videos/bild? 

-Syfte? Tips/egen vinning/betalt etc. 

 - Riktat till? 

- Reposta andras inlägg om influencern? 

- Genomtänkt? 

- Taggar/länkar? 

- Känslan man får? 
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