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Sammanfattning 
Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har 

individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och 

popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. I vår studie väljer vi att skifta 

fokus från den frekvent använda termen influencer marketing, som hänvisar till att påverka människors 

köpbeteenden, till ett scenario där kommersiella influencers istället skulle använda sin makt för att 

kommunicera opinionsbildande och politiska budskap i sina kanaler. I en tid där politiken tagit sig in på 

sociala medier och det finns få regleringar om vem som får yttra vad, är influencers fältbyte något som vi 

kan förvänta oss att se mer av framöver. Vår studie syftar därför till att redogöra för hur influencers 

trovärdighet påverkas enligt deras följare, när de byter från ett kommersiellt fält till ett politiskt.  

 

För att identifiera följares attityder till influencers trovärdighet vände vi oss till 14 personer i Karlstad, i 

åldrarna 20-30, för att genomföra den kvalitativa forskningsmetoden fokusgruppsintervju.  

För att ge spänst till vår studie valde vi att jämföra attityder mellan följare till kommersiella influencers, samt 

personer som är politiskt aktiva inom politiska organisationer. Därefter delade vi in personerna i åtskilda 

fokusgrupper för att i efterhand jämföra deras åsikter.  

 

Genom tidigare forskning och en god teoretisk grund kunde vi identifiera tre huvudteman; trovärdighet, 

makt och opinionsbildning. Våra huvudteman utgjorde därefter de övergripande och tillhörande 

intervjufrågor som vi ställde inom respektive fokusgrupp. Frågorna vi ställde gav oss möjligheten att urskilja 

attityder till influencers som budbärare åt politiska budskap, vikten av att ha rätt kunskap och erfarenhet 

med sig i bagaget, samt det sociala ansvar som tillkommer vid ett fältbyte. Vi fick ta lärdom av att 

trovärdighet utgjordes av flera faktorer, och att vissa opinionsbildande- och politiska frågor är lättare att 

beröra än andra. Förankrat till vetenskapliga teorier och modeller utifrån Bourdieu, Hall och Weber, kunde 

vi identifiera nya teman i resultatet som etik och moral, källkritik och socialt ansvar. Det framkom en del 

åsikter om huruvida riskabelt det kan vara för en influencer att bege sig in i den politiska debatten. Att som 

kommersiell influencer beröra politiska- och samhällsrelaterade frågor, kan med fördel öppna till diskussion 

om politik på en mer personlig och påtaglig nivå. När sociala- och digitala medier utgör en stor del av 

vardagen är det nästintill oundvikligt att inte vidröra de rådande samhällsfrågorna och dess budskap.  

 

Nyckelord: Influencers, sociala medier, opinionsbildning, trovärdighet, politik, socialt ansvar  

 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
The social media influencer is a form of celebrity nowadays that origins from the former bloggers and 

Youtubers. The growth of the digital society has allowed people with outstanding personalities to claim their 

fame and position in social media. The social media influencer is said to be given a large amount of 

influential power gained through popularity and status. It is benefited by brands and companies in the use of 

influencer marketing, which purposes to connect influencers to products and increase sales. The purpose of 

our study is therefore to examine a hypothetical case where social media influencers use their position and 

power to communicate opinion-forming and political messages through their social media channels, rather 

than influencer marketing, which refers to influencing on purchase behavior.  

 

We can expect to see more of social media influencers changing fields in the narrow future as a result of 

politics taken on a clear position in social media. There are few regulations on who is justified to 

communicate what. Our aim is to illustrate how influencers credibility is affected by their followers, when 

engaging in changing from commercial to political fields.  

 

In order to identify followers attitudes to influencers credibility, we turned to 14 people in Karlstad, ages 20-

30, to implement the qualitative method focus group interview. Within our method we chose to compare 

attitudes between regular people as followers, as well as those who are active in political organizations. We 

then divided the people into separate groups to later compare their views in retrospect. 

 

Previous research and a theoretical basis has led us to identify three main themes; credibility, power and 

opinion formation. These constituted our interview questions that we set in each focus group. Our 

questions gave us the opportunity to distinguish attitudes towards influencers as spokesmen of political 

messages, the importance of having relevant knowledge and experience, and the social responsibility that is 

inherited when changing fields.  

 

We learned that credibility is determined by several elements, and that some political issues are easier 

handled than others. Based on models and theories by scientists Bourdieu, Hall and Weber, we were able to 

identify new themes in our results such as ethics and morals, source criticism and social responsibility.  

 

There were some opinions regarding the risk of social media influencers entering the political debate. To 

handle political and social related issues can benefit the political debate on a more personal and tangible 

level. When social and digital media form a major part in everyday life, it is almost inevitable to not affect 

the current social issues and its messages. 
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1. Introduktion 
I det introducerande avsnittet redogör vi för bakgrunden till vårt problemområde, studiens syfte och 

frågeställningar samt hur vi definierar en influencer, följare och politiskt aktiva följare. Vi avslutar med att 

presentera de avgränsningar vi genomfört samt dispositionen för vår studie.  

1.1 Inledning och bakgrund 

Med sociala mediers frammarsch har influencers blivit det nya trendordet som florerar runt om i världen just 

nu. Ny teknik och det digitala samhällets framväxt har gett möjligheten för individer med starka identiteter 

att synas mer på sociala medier. Enligt Khamis, Ang & Welling (2017) finns det därför inte längre några krav 

på att vara med i eliten för att kunna nå makt och framgång. Istället mäts framgång i form av 

uppmärksamhet och synlighet. Således finns det en viss medvetenhet och selektivitet bland individer om 

vilken version av verkligheten som ska få synas. 

 

Inom forskning om influencers ligger mycket av fokuset på influencer marketing och dess kraft i att påverka 

människors köpbeteenden. Enligt Freberg et al., (2010) har influencers starka inflytande på följare i sociala 

medier kommit att öppna dörrar för samarbeten med företag. Det är samarbetet mellan influencers och 

företag som benämns som influencer marketing. På grund av sociala mediers övertygande förmåga har en 

viss teknologi utvecklats för identifiera och spåra de influencers vars inflytande som är relevant för ett 

specifikt varumärke och företag. Det företag utgår ifrån när de ska identifiera en influencer som är lämplig 

för samarbeten, är antalet dagliga besökare de har på deras bloggar, hur många gånger ett inlägg delas av en 

följare till en influencer samt hur många följare influencern har (Freberg et al., 2010). 

  

I och med förändringar i samhället, som politikens medialisering och sociala mediers diffusa gränser om 

vem som ska uttrycka sig om vad (Strömbäck, 2014), har det öppnats en ny arena för influencers att 

kommunicera om andra ämnen än livsstilsbaserat innehåll som kläder, smink, inredning och resor. Eftersom 

sociala medier har gett en möjlighet till att uttrycka och sprida åsikter till en stor krets av vänner, bekanta 

och okända, kan vi anta att influencers budskap och roll ändrat mening. Det har idag även blivit en arena för 

att kommunicera opinionsbildande budskap och bege sig in i det politiska finrummet. Medielandskapet har 

utvecklats och i och med det har begreppet opinionsledare fått ett ökat intresse. Redan i massmedias tidiga 

år skrev Katz och Lazarfeld (1955) om opinionsledare och deras roll i att tolka ett meddelande och skicka 

det vidare till sitt nätverk. Trots det saknas det forskning på kommersiella influencers som opinionsledare i 

frågor som inte rör marknadsföring. 

 

Vad Katz och Lazarfeld (1955) menar är att det finns opinionsledare inom alla grupper i samhället. De 

fungerar som en mellanhand mellan massmedierna och allmänheten. Opinionsledare bildar attityder och 
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tolkningar hos de mottagarna som är mindre pålästa (Winter & Neubaum, 2016). Idag kan vi likna 

influencers vid den här typen av opinionsledare trots att de figurerar i vårt flöde på samtida digitala medier 

som Instagram, Facebook och bloggar. Likt definitionen av en opinionsledare påverkar de andra genom sitt 

stora inflytande och trovärdighet. Genom sin mer närvarande och personliga kommunikation når de 

människor i samhället på ett mer träffande sätt (Khamis, Ang & Welling, 2017). Deras påverkan kan ses som 

en osynlig makt, och som samhällets budbärare kan de förmedla information lika snabbt som traditionella 

nyhetsmedier. 
 

Med vår studie vill vi rikta fokus till följarna och deras syn på kommersiella influencers trovärdighet när 

de väljer att kommunicera opinionsbildande budskap som rör politik som partipolitiska budskap och 

samhällsfrågor. De kommersiella influencers som diskuterats i vår studie är Kenza och Blondinbella. Vi tar 

hänsyn till de förändrade samhällsstrukturerna och vill flagga för influencers roll som potentiella makthavare 

i samhället. Hur legitimt och autentiskt är det när influencers, som i grunden inte tillhör eliten, ges 

möjligheten att kunna påverka samhället i stort? Finns det något socialt ansvar som influencers bör förhålla 

sig till eller någon moralisk kompass att ha i åtanke när de figurerar inom nya områden? Då få regleringar 

finns om hur man ska kommunicera på sociala medier kan det hända att influencers inte alltid skiljer mellan 

åsikt och fakta. Källkritik, som i synnerhet har ett samband med trovärdighet, får därför en större betydelse 

för vår studie. Därför väcker vi frågan om vem som får agera opinionsledare i dagens samhälle. Vi kommer 

att studera hur följarna uppfattar samt upplever att trovärdigheten påverkas när influencers kommunicerar 

politiska budskap. 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur influencers trovärdighet påverkas enligt deras följare när de byter fält 

utifrån Bourdieus fältteori, från ett kommersiellt fält till ett politiskt. Vi vill undersöka hur följare som är 

politiskt aktiva ser på influencers som kommunicerar politiska budskap jämfört med hur följare som inte är 

politiskt aktiva uppfattar det. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utefter syftet har vi valt att utforma följande frågeställningar:  

 

- Vad har följarna för attityder till hur kommersiella influencers kommunicerar politiska budskap? 

 

- Hur trovärdiga är influencers politiska budskap enligt följarna? 

 

- Skiljer uppfattningarna om influencers och deras budskap mellan politiskt aktiva följare och de som inte är det?  
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Utefter dessa frågeställningar har vi valt att fokusera på Max Weber, Pierre Bourdieu och Stuart Halls 

teorier. Med hjälp av Max Weber kan vi förstå hur makt och opinionsledare har ett samband samt hur 

människors status byggs upp och bibehålls. Pierre Bourdieus kapital- och fältteorier ger oss en 

grundförståelse i hur människor kan dominera och strida för att nå en hög position inom olika områden. 

Teorierna ger oss även en förståelse i hur olika följare, politiskt aktiva och de som inte är det, uppfattar 

influencers. Uppfattningar kan skilja sig beroende på vilket fält en följare befinner sig i. Tolkning och 

meningsskapande som Stuart Hall har behandlat ger oss bredare förståelse i hur människor upplever 

influencers på olika sätt. 

  

1.4 Definitioner 

1.4.1 Definitionen av influencers och dess framväxt 

Influencer är ett trendord idag. Det är den generella benämningen på en person som figurerar inom sociala 

medier och det kommersiella fältet. De kan ses som förebilder för vissa människor. Enligt De Veirman, 

Cauberghe & Hudders (2017) definieras en influencer utefter det antal följare som hen besitter. Ett högt 

antal följare motsvarar popularitet, som i sin tur leder till makt och ett stort inflytande på människor. 

Autenticitet och trovärdighet är två faktorer som kan tänkas vara en anledning till varför företag väljer att 

samarbeta med influencers. Det höga inflytandet som influencers besitter används för att påverka följarnas 

köpbeslut, som bland annat avgörs av behovet av tillit och trovärdighet. De kommersiella inläggen benämns 

som WOM, eller word of mouth, som innefattar rekommendationer från influencer till följare (De Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017; Silverman, 2001). Silverman (2001) menar att WOM är en av de mest effektiva 

marknadsföringsstrategierna. Det underlättar människors beslut för både köpare och säljare om de får en 

rekommendation från en annan person. De varor, tjänster och varumärken som kommuniceras via Internet 

genom tweets, blogginlägg med mera kallas electronic word of mouth, eWOM. Eftersom influencers popularitet 

och makt är bidragande faktorer till varför WOM är så pass effektivt vill De Veirman, Cauberghe & 

Hudders (2017) likna influencers vid opinionsledare. 

  

1.4.2 Definitionen av politiskt aktiv 

Att vara politiskt aktiv eller att ha ett politiskt deltagande kan innebära olika politiska aktiviteter; som att skriva 

på en namninsamling, kontakta en politiker eller media i ett bestämt syfte och starta en kampanj med mera 

(Johnsson, 2010). I vår definition av politiskt aktiv menar vi de personer som är aktiva medlemmar i diverse 

olika politiska partier.  

 
1.4.3 Definitionen av följare  

När vi talar om influencers som sändare lägger vi lika stort värde i följarnas betydelse. Följarna är mottagare 

av influencers budskap på sociala medier. De uppmanas kontinuerligt till interaktion genom att gilla, dela 

och kommentera inlägg (Khamis, Ang & Welling, 2016; Abidin, 2016). Khamis, Ang & Welling (2016) 

menar att följaren har en betydande roll för influencers framgång, men enligt Abidin (2016) får de sällan 
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beröm för det utbyte som sker. Abidin kallar det för visibility labour, det obalanserade utbytet som sker mellan 

följare och influencers. Visibility labour skulle kunna beskrivas som synlighetsarbete som för influencers till 

eliten. Det som enligt forskning är mest relevant för vår studie är däremot definitionen av följare som 

individer, de som inspireras av och relaterar till de budskap som influencers kommunicerar på sina sociala 

medier (Khamis, Ang & Welling, 2016). 

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom vår studie till stor del syftar till att undersöka attityder till influencers trovärdighet när de 

kommunicerar opinionsbildande budskap, lägger vi stor vikt i vilka som medverkar i vår undersökning. Alla 

deltagare i våra fokusgrupper befinner sig i Karlstad. Bland deltagarna återfinns kvinnor och män inom 

åldersspannet 20-30 år. Enligt studier består 70 procent av influencers följare av kvinnor mellan 13-40 år 

(Abidin, 2016). Vi valde att inkludera män i vår studie för att få en mångfald av röster. För att få ett brett 

perspektiv på attityder valde vi att jämföra personer eller följare till kommersiella influencers, samt personer 

som är politiskt aktiva inom politiska organisationer som Socialdemokraterna, Moderaterna och Feministiskt 

initiativ. Deltagarna delades in i separata fokusgrupper beroende på politiskt intresse. De kontaktades med 

samma information, om studiens huvudtema, syfte och tanken om att jämföra åsikter från respektive 

intressegrupp. I fokusgrupperna kunde vi även urskilja specifika influencers som uppkom som exempel i alla 

fyra fokusgrupperna. Dessa var Kenza Zouiten samt Isabella Löwengrip, även känd under namnet 

Blondinbella, som vi benämner henne som i studien. Kenza är en livsstilsbaserad influencer som verkar 

inom det kommersiella fältet. Hon är en digital entreprenör som driver en av skandinaviens största 

modebloggar vid sidan av sitt modeföretag Ivyrevel. Kenza har för närvarande, 2018, 1.7 miljoner följare på 

sitt Instagramkonto. Blondinbella, är en influencer som verkar inom både det politiska och kommersiella 

fältet. Hon startade sin karriär som en livsstilsbaserad bloggare men har under åren tagit sig an även 

yrkesbefattningarna entreprenör, författare och föreläsare. År 2018 har Blondinbella 419 000 följare på sitt 

Instagramkonto.  

 

1.6 Disposition 

När vi nu har gått igenom studiens syfte och problemområde samt definierat centrala begrepp och 

avgränsningar ska vi presentera följande avsnitt. I avsnitt två redogör vi för den tidigare forskning som ligger 

till grund för vår studie. Vi anser att forskningen har lämnat ett glapp inom vårt ämnesområde och därför 

har det väckt vårt intresse för nuvarande forskning. Vi presenterar även de teorier och resonemang som är 

relevanta för oss. I avsnitt tre går vi igenom metodval och redogör för urval och tillvägagångssätt. Vi 

kommer även att föra en kritisk diskussion kring metodval, samt och validitet och reliabilitet. I det fjärde 

kapitlet presenterar vi resultatet av våra fokusgruppsintervjuer för att sedan i avsnitt fem föra en analys och 

diskussion baserad på de teorier som vi lyfter fram i tidigare avsnitt. I avsnitt sex presenterar vi vår slutsats 

om studien och diskuterar vad vårt resultat kan bidra till för framtida forskning. Slutligen i avsnitt sju, 
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redogör vi för de effekter som vårt problemområde kan komma att ha för samhället och arbets-/yrkesliv. 

 

2. Tidigare forskning och teorier 

I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som vår studie är förankrad i samt ligger till grund för 

vårt problemområde. 

  

2.1 Tidigare forskning 

Studier om influencers har ringats in inom forskningsfältet marknadsföring på sociala medier. Forskningen 

kring influencers fokuserar på den envägskommunikation som influencers för i marknadsföringssyfte och 

utelämnar den opinionsbildande kommunikation de ägnar sig åt. I följande stycke kommer vi att presentera 

en översikt över tidigare forskning om influencers och hur de arbetar med influencer marketing. Vi kommer 

att se över framväxten av mikrokändisar som grundar sig i self-branding, samt beröra relationen mellan företag, 

influencer och följare. För att belysa sambandet mellan influencers som opinionsledare ska vi även redogöra 

för relevant trovärdighetsforskning. Vi kommer bland annat att diskutera teorier och studier om hur sociala 

medier har makt och inflytande i politiken och samhället, samt opinionsundersökningar som visar hur 

människor tar ställning till budskap. 

 

2.1.1 Personligt varumärkesbyggande - ett strategiskt medel för individer att nå framgång och 

kändisskap 

Self-branding, eller personligt varumärkesbyggande som det i den här översikten kommer att översättas till, 

är ett strategiskt medel som lätt hamnar i bakgrunden när man talar om influencers på sociala medier. Ny 

teknik och det digitala samhällets framväxt har gett möjligheten för individer med starka identiteter att synas 

mer i media (Khamis, Ang & Welling, 2017; Labrecque, 2014). Enligt Khamis, Ang & Welling (2017) finns 

det inte längre några krav på att vara med i någon såpopera för att nå makt och framgång, vilket slår hål i 

den forna top down modellen som innebär att bara eliten kan synas. Syftet med personligt varumärkesbyggande 

är att ge publiken en bra bild av individen, vilket i slutskedet ger stor potential för kändisskap. En individ 

som uppnått kändisskap på sociala medier benämns i den här studien som en mikrokändis, vilket stämmer in 

på vår definition av en influencer. Det är inte ovanligt att forskare vill jämföra personligt 

varumärkesbyggande med varumärkesbyggande strategier. Khamis, Ang & Welling (2017) riktar kritik mot 

konceptet och menar på att det är fel att kräva varumärkesbyggande handlingar av individer som det enda 

legitima alternativet för att kunna särskilja sig från andra och nå framgång. Forskarna grundar sina argument 

i praktiska och etiska skäl, och hänvisar till Hearn och Schoenhoff (2015, s. 194) som poängterar att 

individer som går under kategorin social media influencers, eller SMI som det nedan benämns som, aktivt 

arbetar för att stärka deras personliga varumärken genom att ständigt försöka få uppmärksamhet: 
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The SMI works to generate a form of “celebrity” capital by cultivating as much attention as possible 

and crafting an authentic “personal brand” via social networks, which can subsequently be used by 

companies and advertisers for consumer outreach. 

 

Om personligt varumärkesbyggande syftar till att generera uppmärksamhet och synlighet, hur bedöms då 

vad som räknas till framgång? Khamis, Ang & Welling (2017) lyfter fram några fall där framgång diskuteras 

ur den här aspekten. I ett av de uppmärksammade fallen finns den australiensiska matbloggaren Belle 

Gibson som blivit en så kallad mikrokändis på sociala medier. Hennes omskrivna resa om hur hon på egen 

hand botat sin hjärncancer resulterade framgångsrikt i tusentals läsare på den personliga bloggen, ett 

bokkontrakt och en telefon-app. I slutskedet kom verkligheten ikapp henne och hon erkände för omvärlden 

att hon hittat på historien om cancern. Så hur kunde egentligen Gibson uppnå framgång baserat på en lögn? 

Det Khamis, Ang & Welling (2017) vill betona i studien är inte själva kändisskapet, det är snarare hur vanliga 

individer går tillväga för att sätta sitt namn på agendan. Den strategi som Gibson använt sig av var att arbeta 

fram en legitim virtuell identitet. Shepherd (2005) beskriver den virtuella identiteten som narrativ, en roll 

eller persona som individen konstruerar för att bli igenkänd och uppmärksammad. Genom effektivitet och 

strategi, attraherar personan en publik genom att verka inspirerande och relaterbar för publiken. Då Gibson 

konsekvent såg till att förse följarna med intim information om sitt privatliv, stärkte det den narrativa 

identiteten och dess trovärdighet (Khamis, Ang & Welling, 2017). Att Gibson, trots sin lögn, hade ett 

inflytande över människor grundar sig delvis i fenomenet parasocial interaktion. Labrecque (2014) 

argumenterar för att parasocial interaktion är en avgörande del när följare utvecklar ett förtroende till 

influencers. Parasocial interaktion beskrivs som en relation där en följare utvecklar en inbillad känsla av 

vänskap till mediala figurer, såsom kändisar eller karaktärer.  

 

Parasocial interaktion som koncept introducerades redan under 90-talet som en form av kommunikation.  

Thompson (1995) diskuterar tre former av interaktion som beskriver verklig dialog och digital 

kommunikation. Medierad kvasi-interaktion är den formen av interaktion som vi mest kan likna vid parasocial 

interaktion. Thompson beskriver det som en monologisk interaktion där individer eller personas i 

massmedier, såsom i tidningar, radio och television, kommunicerar symboliska budskap som läsare får ta del 

av. Då medierad kvasi-interaktion handlar om kommunicerad symbolik och receptioner, uppfattar läsaren 

budskapen olika. Eftersom kommunikationen är monologisk ställs det inte krav på en större reaktion från 

publiken. Somliga läsare väljer att engagera sig i det symboliska budskapet och bildar därpå relationer, som 

en känsla av nära vänskap, lojalitet eller affektion. Vi skiftar fokus till samtiden där sociala och digitala 

medier har växt fram som en väsentlig del av vardagen. Precis som medierad kvasi-interaktion öppnar 

parasocial interaktion upp möjligheten för nya sociala relationer att växa fram i medierna. Genom den här 

typen av interaktion får läsare uppleva känslan av tillhörighet (Thompson, 1995). Inom parasocial 

interaktion kan följaren uppleva sig ha en direkt kommunikation med influencern, en 

tvåvägskommunikation även om kommunikationen är ensidig ifrån influencers digitala plattformar 
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(Labrecque, 2014). Hoerner (1999) menar att parasocial interaktion egentligen uppstår som en effekt av hur 

information skräddarsys och presenteras för följaren. Labrecque (2014) och Liu et al., (2015) menar att 

följare ges upplevelsen om att lära känna influencern på en vänskaplig nivå, genom att influencern delar med 

sig av mer personlig information. Ett starkt band mellan följare och influencer, likt känslan av en 

vänskapsrelation, genererar trovärdighet som är en stark komponent i frågan om inflytande.  

 

Khamis, Ang & Welling (2017) poängterar att Gibson kunde bygga upp en falsk trovärdighet genom att 

konsekvent handla och öppet kommunicera med sina följare. Hennes hängivenhet och klipska inställning till 

personligt varumärkesbyggande kunde därav transformera hennes roll som mikrokändis eller SMI, till riktigt 

ett kändisskap. Det vi förstått av den här studien är att personligt varumärkesbyggande på sociala medier 

inte behöver begränsas till individers strävan om att få samarbeta med stora företag. Det är minst lika 

användbart för att generera uppmärksamhet och stor synlighet, som är en del av det sociala kapitalet. 

Framgång i form av uppmärksamhet och synlighet kan därför översättas till ekonomiskt kapital. Eftersom 

personligt varumärkesbyggande i sig är en fråga om att nå ett högre socialt kapitalt, florerar det en viss 

medvetenhet och selektivitet bland individer om vilka versioner av verkligheten som ska få synas (Khamis, 

Ang & Welling, 2017). Utifrån fallet om Gibson kan vi konstatera att med rätt strategier för personligt 

varumärkesbyggande har nästan alla individer goda möjligheter till att bli influencers. För att bli en erkänd 

influencer krävs det däremot en god relation till sina följare, eftersom det är de som indirekt bidrar till 

framgången inom det sociala kapitalet. 

  

2.1.2 Influencers exploatering av följare 

I Abidins (2016) etnografiska studie om visuellt innehåll på Instagram, fokuserar hon på följarna till 

influencers i Singapore. Hon intervjuar tre influencers och 12 följare för att undersöka följarnas visibility 

labour, synlighetsarbete, som beskrivs som det obalanserade utbytet mellan följare och influencers. Genom 

att följarna delar och gillar inlägg, hashtaggar med specifika hashtags som de blivit uppmanade till att göra 

samt deltar i tävlingar, är de den tysta arbetskraften som hjälper till att marknadsföra de produkter som 

influencers har i samarbete med företag. I utbyte vinner inte följarna något ekonomiskt kapital utan de gör 

arbetet för att vinna socialt kapital, status och erkännande inom fältet (Abidin, 2016).  

 

I studien presenteras tre genrer av reklampraxis: Advertorial aggregation, Advertorial dissimenation och Advertorial 

instigation. I vår studie har vi valt att översätta dem till Annonsengagemang, Annonsspridning och 

Annonsproduktion. Annonsengagemang innebär att skapa aktivitet hos mottagarna, följarna. Det kan ske 

genom att ställa frågor och uppmana följarna till engagemang genom att delta i tävlingar och kampanjer som 

influencerna har i samarbete med olika företag. Annonsspridning innebär att influencern publicerar innehåll 

som mottagarna passivt får ta del av, som en envägskommunikation. Det kan exempelvis handla om en 

produkt som influencern publicerar på en blogg eller Instagram i samband med ett sponsorsamarbete som 

är sammanvävt med hens livsstil. Annonsproduktion uppmanar mottagarna till att producera eget innehåll 
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som relaterar till influencerns inlägg. Exempelvis uppmanar de följarna att lägga upp en bild tillsammans 

med den hashtag som influencern har kommit överens om tillsammans med företaget, som hen samarbetar 

med (Abidin, 2016). I slutsatsen riktar hon kritik till industrin då hon menar att följarna är 

underkompenserade för det arbetet som mestadels kvinnor engagerar sig i genom att fotografera, köpa och 

promota produkter som influencers lyfter fram. I intervjuerna som genomförs med följarna så ser de arbetet 

som en möjlighet att synas inför en större massa och själva bli uppmärksammade av influencern. Många 

användare upplever uppmärksamheten som en vinst. Det följarna förlorar i ekonomisk vinning återfår de i 

kulturellt kapital och hoppet om att en dag omvandla sitt synlighetsarbete till att bli en del av eliten (Abidin, 

2016). När vi nu har vetskapen om influencers kändisskap och deras ekonomiska vinning ska vi förflytta oss 

till ett annat segment. Förutom relationen till följare har även storföretagen en betydande pjäs på spelbrädet. 

Nedan ska vi presentera influencer marketing ur ett varumärkesperspektiv och se över de för- och nackdelar 

som tillkommer när företag väljer att låta influencers leda kampanjer. 

 

2.1.3 Influencer marketing ur ett varumärkesperspektiv  

Uzunoglu och Misci Kip (2014) genomförde en studie om bloggare, influencers, och deras roll som en 

kommunikationskanal när varumärken samarbetar med bloggare. Syftet var att uppdaga hur företag 

engagerar sig med influencers för att öka sin försäljning och stärka sitt varumärke. Studien som gjordes 

grundades på intervjuer med personer från olika företag och organisationer. Enligt Uzunoglu och Misci Kip 

(2014) betraktas influencers som online opinionsledare. Enligt Katz & Lazarfelds Two-step flow theory som vi 

benämner tvåstegshypotesen är vissa personer opinionsledare som tolkar medieinformation på ett sätt och 

skickar sedan deras perspektiv på meddelandet vidare till andra (Katz & Lazarfeld, 1955). Influencers har en 

effekt på följare som samlas kring liknande intressen. De kan påverka samhällen i den digitala miljön då 

meddelanden snabbt kan spridas, enkelt och effektivt tack vare den virala effekten. Företag drar nytta av den 

snabba spridningen och influencer marketing är viktigt då de kan uppnå en tillförlitlig närvaro online. 

Uzunoglu och Misci Kip kartlade efter intervjuerna vilka fördelar och risker företag och organisationer ser 

med influencer marketing. Fördelarna som lyfts fram är som tidigare nämnt den virala effekten då budskapet 

snabbt når ut till många på ett trovärdigt sätt. WOM, word of mouth, kan ligga till grund för det. WOM är 

en marknadsföringsteori som innefattar rekommendationer från en person till en annan. Silverman (2001) 

menar att WOM underlättar människors beslut för både köpare och säljare om de får en rekommendation 

från en annan person. De varor, tjänster och varumärken som kommuniceras via Internet genom tweets, 

blogginlägg med mera kallas electronic word of mouth, eWOM. Det har blivit en av de mest betydande i 

utvecklingen av konsumentbeteenden. De riskfaktorerna som Uzunoglu och Misci Kip (2014) lyfte fram var 

bland annat kommersialiseringen av sociala medier och influencer marketing, det kan innebära att 

förtroendet som följarna har till influencers minskar då de åsikterna och produkterna som de lyfter fram kan 

anses vara köpta. Företag menar även att kontrollerbarheten är begränsad. Detta kan bero på att influencers 

inte fått den ekonomiska ersättningen som de begärt, de kan på så vis uttala sig fritt om företaget och 

produkten. Det kan i sin tur medföra negativ publicitet. Utifrån detta perspektiv ges intrycket av att 
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influencer marketing är mer effektivt än skadligt för båda parter, influencer som företag. Sett ur ett kritiskt 

perspektiv är det däremot inte möjligt att undgå den risk som lämnas åt följarna, som blint utnyttjas av det 

höga förtroende de har till influencers. Nedan presenterar vi en studie som granskar hållbarheten i relationen 

mellan följare och influencer.  

2.1.4 Sponsrade åsikter och trovärdighet ur en kritisk synvinkel 

Som tidigare presenterats är influencer marketing en effektiv marknadsföringsstrategi för storföretagens 

vinning. Sponsring, som är ett förekommande fenomen på influencers plattformar, är trots det inte helt 

fläckfritt i förhållandet mellan influencer och följare. Hwang & Jeong (2016) har genomfört en studie där de 

studerar följares attityder mot influencers sponsrade inlägg och åsikter. Utgångspunkten är jämförandet 

mellan traditionella sponsrade inlägg, och inlägg där influencern även poängterar sitt emotionella band och 

ärliga åsikt till produkten, trots betalning. Det finns däremot en viss problematik i de så kallade ärliga 

åsikterna. För influencers innebär det en möjlighet att uppnå ett högre förtroende och således mer 

inflytande, däremot kan det samtidigt vara riskfyllt för följarna. Ärliga åsikter garanterar inte att en produkt 

är framtagen och gjord på ett etiskt och korrekt sätt. För att mäta attityder i studien lät de drygt 300 

personer delta i ett online-experiment. Till en början fick deltagarna diskutera sina upplevelser om sponsrade 

blogginlägg, för att sedan läsa ett experimentellt men personligt blogginlägg, specifikt designat för studien. 

Teman som upptäcktes och diskuterades var bland annat följares skepticism mot sponsrade inlägg, källkritik 

och tonalitet. Utifrån ett opinionsbildande perspektiv ska influencers egna röster och åsikter vara 

övervägande i den mån att följaren kan påverkas i önskad riktning. Hwang & Jeongs (2016) studie pekar på 

att sponsrat innehåll uppfattas olika av publiken beroende på frontfigur. De menar att det är en fråga om 

trovärdighet, vilket även Liu et al., (2015) bekräftar i sin studie om influencers förtroende och WOM-

marknadsföring. De menar även att influencers trovärdighet styrs av vilket fält som hen verkar inom. I de 

situationer där en influencer lyfter frågor som är avvikande från deras fält uppfattas budskapet mindre 

övertygande och trovärdigt inför följaren, vilket resulterar i att nivån av inflytande minskar (Hwang & Jeong, 

2016; Liu et al., 2015). Förtroendet mellan influencers och följare är skört. Liu et al., (2015) argumenterar för 

att influencers som kommunicerar frågor inom ett annat fält kan få konsekvenser i framtiden, exempelvis att 

makt och inflytande minskar. Innan vi närmar oss makt och inflytande ska vi först redogöra för 

trovärdighetsforskning och placera det i kontext till vårt huvudsyfte, influencers. 

 

2.1.5 Trovärdighet och Haloeffekten  

För att utveckla ovannämnda teorier om följares attityder till sponsrade inlägg och ärliga åsikter ska vi beröra 

källtrovärdighet, som är en väsentlig del i förhållandet mellan influencers och följare. Källtrovärdighet 

innebär den trovärdighet som en målgrupp ser hos en informants meddelande för att få kunskap och 

kompetens om en produkt eller tjänst som informanten förmedlar. Det bygger på pålitlighet, attraktivitet 

och kompetens hos källan (Djafarova & Rushworth, 2016). Kutthakaphan och Chokesamritpol (2013) 
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menar att källans trovärdighet är beroende av argumentets kvalité, hur starkt det är, samt hur övertygande 

personen är (refererad i Djafarova & Rushworth, 2016). Om exempelvis en influencer skulle visa upp en 

produkt på Instagram och rekommendera den för sina följare är det viktigt att uttalandet uppfattas som 

giltigt. Konsumenterna kommer då utveckla en positiv syn på varumärket. Om de skulle uppleva att 

influencerns rekommendation var falsk så utvecklar de en negativ syn på varumärket. Synen kan påverkas av 

Instagram-inläggets kvalité, den grundar sig i uppfattningen av influencern och dennes relevans och 

aktualitet till produkten. Exempelvis om en influencer har varit överviktig och upplevt problem med sin vikt 

kan hen vara en mer trovärdig och relevant godkännare av viktminskningsprodukter och tjänster (Djafarova 

& Rushworth, 2016). Psykologen Thorndike (2016) namngav teorin haloeffekten. Han menar att en persons 

uppfattning kan skapa en negativ eller positiv halo, gloria, kring sig själv som kan leda till att deras personliga 

egenskaper blir en aning suddiga. Teorin bidrar till det inflytande på de intryck som vi bildar av andra 

(refererad i Djafarova & Rushworth, 2016). Det första intrycket av en persons attraktivitet påverkar hur 

personen ses som helhet. Haloeffekten hänvisar till en konsuments tendens att bedöma en produkt eller 

tjänst utifrån sändarens personliga egenskaper, utseende och attraktivitet. Long-Crowell (2016) menar att om 

någon med ett attraktivt utseende och en tilltalande livsstil rekommenderar en produkt eller tjänst så kan 

förtroendet för tjänsten påverkas positivt (refererad i Djafarova & Rushworth, 2016). Haloeffekten kan 

appliceras på influencer marketing då influencers väljer att porträttera sin livsstil som attraktiv och 

glamourös, något som företag sedan drar nytta av i och med samarbeten med influencers för att nå ut till 

den följarskara som de besitter. 

 

2.1.6 Sociala och digitala mediers påverkan på politikens medialisering  

När vi nu presenterat trovärdigheten till influencers, reflekterar vi även över hur politiken tagit sig in på 

sociala medier. Vad har medierna för betydelse för politiken? Har sociala- och digitala medier lagt grunden 

för influencers som nya opinionsledare? Kent Asp (1986) har utvecklat en teori om politikens medialisering 

där han menar att ett politiskt system som i hög grad påverkas av och är anpassat till de krav som 

massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen. Strömbäck har tillsammans med Frank Esser 

definierat politikens medialisering som följande; en långsiktig process där mediernas betydelse och deras 

överflöd på politiska processer, institutioner, organisationer och aktörer har ökat (Strömbäck, 2014). De 

medier som har störst betydelse för samhället och samhällsutvecklingen är de organiserade, 

institutionaliserade och nyhetsmedierna. Det är de medierna som särskiljer sig från andra institutioner och 

börjar forma sina egna. Därifrån kan de utöva ett inflytande över politiska processer, institutioner, 

organisationer och aktörer. 

  

Politikens medialisering utgår från en process där fyra dimensioner kan identifieras. Den första handlar om i 

vilken utsträckning som medierna utgör den viktigaste källan till information om politik och samhälle. Den 

andra är i vilken omfattning som medierna som organisationer och institutioner är självständiga i samband 

till politiska institutioner. Den tredje handlar om i vilken utsträckning mediernas innehåll är styrt av 
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medielogiken respektive den politiska logiken. Den fjärde handlar om mediernas inflytande över och i 

politiska processer, organisationer, aktörer och institutioner. Vintern 2007-2008 gjordes det en studie kring 

hur svenska riksdagsledamot och politiska nyhetsjournalister ser på mediernas inflytande. Resultatet visade 

att medierna ansågs ha en avsevärd makt och inflytande i den politiska kommunikationen samt att svensk 

politik är medialiserad (Strömbäck, 2014). Idag har de traditionella massmedierna, speciellt tidningarna, 

tappat publik och försvagats. Mängden medier har lett till en ökad mångfald, ett allt mer splittrat 

medielandskap och gjort det enklare för människor att söka alternativa informationskällor. De digitala 

versionerna av traditionella nyhetsmedier har gett människor en ökad möjlighet att välja vilka nyheter de vill 

ta del av samt möjligheten att välja bort det som inte intresserar dem. I och med detta har konkurrensen om 

människors uppmärksamhet ökat och det har bidragit till att nyhetsvärderingarna börjat spegla nyheterna 

utefter människors intressen. Sociala medier har gjort det enklare för politiska aktörer att gå förbi de 

traditionella medierna för att kommunicera direkt med dem de är intresserade av att nå. Även om allt fler 

människor idag nås av nyheter via digitala- och sociala medier så kommer nyheterna för de allra flesta 

ursprungligen från traditionella nyhetsmedier. Utvecklingen när det gäller sociala och digitala mediernas 

betydelse för politikens medialisering är därför tvetydig.  

 

Sociala och digitala medier har medfört många förändringar och blivit viktigare men de kan öka utan att 

påverka och underminera de traditionella mediernas betydelse och inflytande över allmänheten, 

opinionsbildningen och politiken. Forskning har även visat att politiker och andra aktörer som använder sig 

av sociala medier för att nå ut till en bred publik tenderar att använda sig av samma eller liknande 

berättarteknik som medierna. Medielogiken har alltså omformats men inte fått en mindre betydelse i 

förhållande till den politiska logiken, det är en avgörande aspekt i förståelsen om medieutvecklingens 

betydelse för politikens medialisering (Strömbäck, 2014). Trots det så är sociala och digitala medier bara i 

startskottet och fram tills idag har vi sett nya opinionsledare komma fram och sociala medier har blivit en 

allt större plattform för dem att kommunicera opinionsbildande budskap. 

 

2.1.7 Allmänhetens politiska medvetenhet 

Politiker vill påverka människor i deras riktning och använder sig av olika plattformar och medier för att 

göra det. Hur människor blir påverkade och tar till sig information kan variera på grund av olika faktorer. 

Enligt Strömbäck (2000) har politiskt intresse och engagemang hos individer visat sig vara två viktiga 

faktorer för att förklara opinioner och effekter som perceptionen av opinionen kan få. Politiskt intresse och 

engagemang skulle kunna kallas för kognitiva faktorer som är återkommande i undersökningar om politik 

och politiska frågor. I vår studie är detta en viktig faktor att ha i åtanke då syftet är att se skillnader hos 

politiskt aktiva och de som inte är det och sedermera få höra deras perspektiv på trovärdigheten hos 

influencers som opinionsledare.  
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John Zaller (1992) har forskat om opinioner och han har formulerat en teori och en modell för 

opinionsförändringar, den benämns som RAS-modellen vilket står för receive, accept och sample. Den 

grundar sig på följande fyra antaganden; mottagande, motstånd, tillgänglighet och respons. Mottagande 

innebär att ju större en persons nivå av kognitivt engagemang med ett problem är, desto större sannolikhet 

är det att hen kan ta emot politiska budskap. Motstånd innebär att människor tenderar att motstå de 

argument som strider mot deras politiska åsikter, dock är det bara i den utsträckning de har den nödvändiga 

informationen för att uppleva ett samband mellan budskapet och deras åsikter. Tillgänglighet är den tid 

människor tar för att överväga saker och ting för att sedan ta ett beslut. Ju mer tid människor ta för att 

överväga desto mindre tid tar det att faktiskt ta ett beslut vid senare tillfälle. Respons innebär att individer 

svarar på enkätfrågor med ett medelvärde som är över de överväganden som är tillgängliga för dem (Zaller, 

1992, s. 58).  

 

De fyra antagandena som Zaller (1992) gjorde kan appliceras på hur människor formar sina svar i 

opinionsundersökningar, de formar sina svar utifrån vad som finns närmast i deras medvetande. Politisk 

medvetenhet består av två delar; politiskt intresse som engagemang och uppmärksamhet, samt politiska 

kunskaper (Strömbäck, 2000). I Sverige mäts det politiska intresset årligen av SOM-institutet vid Göteborgs 

Universitet. Vid undersökningar har man kunnat konstatera att befolkningen överlag har bristande politiska 

kunskaper. Två element som påverkar kunskapsnivån är formell utbildning och hur ofta människor 

diskuterar politik. Den andra faktorn, exponering, innebär i den omfattning människor exponerar sig för 

nyheter och information som handlar om politik och samhällsfrågor. Svenskar är generellt i jämförelse med 

andra länder flitiga mediekonsumenter (Strömbäck, 2000). Opinionsbildning förändras hela tiden och likaså 

opinionsledare, exempelvis influencers. De använder sig av liknande retorik som tidigare opinionsledare men 

plattformarna för kommunikation är i en konstant utveckling. De flesta människor förhåller sig till den 

digitala utvecklingen, och i samband med att alternativa källor har brutit ny mark kan människor idag välja 

vad de vill påverkas av och inte. Som tidigare nämnt formar människor sina svar på frågor utefter vad som 

är närmast i deras medvetande, källkritik är nuförtiden viktigare än någonsin och människor bör se över vem 

som är källan vid informationsspridning innan de sänder vidare opinionsbildande budskap.  

 

2.1.8 Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning kring influencers i marknadsföringssyfte behöver vi inte skifta perspektiv för att 

uppmärksamma de etiska aspekterna som ligger latenta. Vi kan konstatera att det redan i det kommersiella 

fältet uppstår en del kritiska synpunkter vad gäller trovärdighet och legitimitet, personligt 

varumärkesbyggande, kapital och fält. Då vår studie syftar till att undersöka influencers trovärdighet när de 

byter fält är den grundande forskningen om influencer marketing således relevant för oss. Särskilt i de fall 

där följare upplever att de har svårt att uppfatta budskap som trovärdiga (Hwang & Jeong, 2016; Liu et al., 

2015). Efter att ha kontextualiserat trovärdighetsforskning till influencers bär vi med oss relevant kunskap 

om källtrovärdighet och pålitlighet. Eftersom influencers kommunicerar meningsskapande budskap i sina 
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sociala medier blir de ständigt granskade av sina följare. Budskapen bör hålla en god kvalité för att anses 

vara pålitliga och generera i positiva attityder från följare. Även följares attityder till influencers kan påverka 

trovärdigheten och således även inflytandet på samhället. Det vi för med oss av politikens medialisering kan 

antas ha en grund i det sammanhang där influencers blir nya opinionsledare. I vilken utsträckning som 

mediernas innehåll däremot kommer att påverka politiken och samhället kommer vi att diskutera i senare 

avsnitt. Att den tidigare forskningen redan snuddar vid opinionsbildning, genom att gå in på trovärdighet, 

attityder och påverkan, ger oss möjligheten att granska ämnet och förhoppningsvis kunna få ett mer konkret 

svar om hur influencers trovärdighet påverkas av följare när de byter från ett kommersiellt fält till ett 

politiskt samt hur följarna ser på trovärdigheten hos influencers beroende på deras politiska aktivitet. Det är 

mot den här bakgrunden som vi har valt att titta på en grupp som är politiskt aktiva och en som inte är det.  

 

2.2 Teorier 

För att få en grundläggande förståelse om det forskningsområde vi befinner oss inom, samt kunna stödja 

våra analyser och slutsater i senare avsnitt, har vi valt att rikta in vår studie utifrån tre teoretiker. Max Weber, 

Pierre Bourdieu, och Stuart Hall är alla betydande för vår studie för att vi ska kunna förstå överskridandet av 

fält och se skillnader mellan uppfattningar samt få en överblick över hur makt fungerar och vilken roll det 

har i samhället. Nedan kommer vi att presentera de teorier och resonemang som vi anser är betydande för 

oss. 

 

2.2.1 Max Weber – legitimitet, makt och status  

Max Weber var en tysk nationalekonom, sociolog och filosof som idag anses vara en av de mest 

inflytelserika forskarna inom samhällsvetenskap och en av medgrundarna till sociologin som forskningsfält. 

Weber diskuterade bland annat auktoritet, makt, legitimitet och rationalitet i hans klassiska sammansatta 

verk Ekonomi och samhälle, postumt, (1983). Vi kommer att fokusera på Webers synsätt gällande social 

handling, makt och auktoritet, legitimitet och status då det ligger till grund för vår förståelse om hur 

influencers makt kan påverka människors attityder.  

 

Social handling enligt Weber 

Enligt Weber innefattar en social handling en underlåtenhet eller samtycke som kan vara inriktad mot andras 

tidigare, nuvarande eller framtida förväntade beteenden. Weber har listat fyra olika typer av social handling: 

målrationellt, värderationellt, affektuellt och traditionellt. Målrationellt handlande sker utefter de 

förväntningar som människor har av aktörens beteende. Aktören använder sig av de förväntningarna för att 

uppnå sina egna eftersträvade mål. Värderationellt handlande är bestämt av en medveten tro på etiska, 

religiösa eller estetiska värden hos ett beteende. Det är oberoende av resultatet så länge det uppnår något av 

de liknande värdena. Affektuellt handlande är i synnerhet emotionellt, det styrs av aktörens känslotillstånd. 

Traditionellt handlande utförs av inrotade vanor (Weber, 1983). Webers syn på social handling är relevant 
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för vår studie då vi kan få en förståelse för varför influencers agerar likt de gör på sociala medier. 

  

Makt och auktoritet enligt Weber 

Enligt Weber betyder makt sannolikheten att få igenom sin egna vilja i en relation trots motstånd. Makt är 

sociologiskt sett formlöst. Auktoritet är enligt Weber sannolikheten för att viljan med ett bestämt innehåll 

hos en människa genomförs och åtlyds av vissa bestämda personer. Den innefattar inte varje slags 

sannolikhet att utöva makt utan det är sätt att bistå lydnad, exempelvis att få en människa att komma till ett 

handelskraftigt och produktivt stadie från en slö vana. I varje auktoritetsförhållande ingår det ett visst 

minimum i viljan att lyda. Vid maktutövning av en större grupp människor krävs det vanligtvis en stab av 

människor, ett visst antal underlydande som är inställda på att genomföra det speciella påbudet. De kan vara 

samarbetsvilliga på grund av vana eller materiella intressen eller ideella motiv. Vanligtvis tillkommer 

ytterligare ett moment för att staben ska följa den överordnade och det är legitimitet, vilket auktoriteten 

ligger till grund för (Weber, 1983).  

 

Legitimitet enligt Weber 

Dominans på grund av auktoritet är inte en långsiktig framgång om människor inte har en stark tro på 

systemet eller personens legitimitet. För att upprätthålla legitimiteten utvecklar varje system/människa en 

slags myt som bibehåller den. Enligt Weber är myten en historia som framgångsrikt motiverar personens 

kvalifikationer för ledandet av exempelvis en organisation. Weber menar att legitimitet är socialt konstruerat 

och att möjligheten att skapa legitimitet ligger i medborgarnas uppfattningar om någonting, det vill säga 

deras övertygelser. Det är även viktigt att få acceptans för en viss myt vilket bidrar till att legitimitet är en 

strategisk process som innebär försök och motiveringar till att påverka den allmänna opinionen. Weber 

valde att inte gå in djupare och förtydliga myterna utan han lade sitt fokus på att beskriva de olika 

principerna som legitimitet kan baseras på. Han hävdar att grunden för legitimiteten varierar beroende på 

vilken typ av övertygelse som stödjer den. De tre grundläggande idealtyper av legitimitet eller auktoritet är 

följande, den traditionella, den karismatiska och den rationella. Den traditionella auktoriteten innebär den makt 

som fås via legitimiteten genom respekten för väletablerade kulturella mönster. Den karismatiska ordningen 

innebär en viss tro eller de särskilda egenskaperna en person besitter som sedan kan figurera som en ledare. 

Weber menar att karisma är ett personlighetsdrag, och den karismatiska auktoritet som kan ses i vardagen är 

exempelvis lärare. Den rationella auktoriteten är de legitimerade skälen som hänvisar till samhällets lagar och 

regler. Weber menade att den rationella auktoriteten i allt större grad håller på att ersätta den traditionella 

auktoriteten i den moderna världen (Marquez, 2015). Djafarova & Rushworths (2016) forskning om 

trovärdighet kan appliceras på Webers idealtyper; som tidigare nämnt bygger trovärdighet på pålitlighet, 

attraktivitet och kompetens. För att en människa ska kunna uppnå legitimitet måste de ses som trovärdiga. 

För att bibehålla den måste personens uppfattning vara positiv och konsekvent, likt Haloeffekten. 
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Status enligt Weber  

Weber har sammanfattat den grundläggande strukturella skillnaden mellan klass och status genom att 

förklara att klasser ligger inom den ekonomiska ordningen och statusgruppernas ställning är inom den 

sociala ordningen. Vi kommer att fokusera på Webers perspektiv på status då det ringar in influencers 

position i samhället. Enligt Weber är status positiv eller negativ social prestige som grundar sig i livsstil, 

formell utbildning och härkomst eller yrke. Status kan grunda sig i en bestämd eller flertydig klasstruktur 

(Gane, 2005; Weber, 1983). Pengar och en högt uppsatt position i ett företag kan vara bidragande faktorer 

till en högre status men det behöver inte vara den dominerande faktorn, dock kan brist på pengar i olika fall 

vara en faktor till att statusen minskar. Som tidigare nämnt grundar sig status i den sociala ordningen och de 

skillnader mellan grupper när det gäller sociala anseenden eller prestige som andra tillskriver dem. Status 

tillskrivs människor genom deras livsstil och vissa markörer och symboler som de bär för att tillkännage sin 

status och för att forma sin identitet i andras ögon. Det kan exempelvis vara bostadstyp, klädstil och 

yrkesval. De som delar olika markörer bildar en gemenskap över den status de båda parter besitter och de 

kan uppleva en kollektiv identitet, likt influencers som har tilldelats sin status på grund av markörer som 

gemensamt yrke samt att de figurerar på gemensamma event, luncher och resor med mera (Gane, 2005; 

Weber, 1983). När vi nu redogjort för Webers synsätt gällande sociala handlingar, makt, auktoritet, och 

legitimitet bildar vi uppfattningen att många människors strävan är att kunna påverka andra. Graden av 

inflytande är däremot beroende av trovärdighet, men även det kan avgöras av andra faktorer. Nedan 

kommer vi att redogöra för Bourdieus kapital- och fältteori som förklarar betydelsen av inflytande i rätt 

kontext. 

 

2.2.2 Pierre Bourdieus kapital- och fältteori 

Sociologen Pierre Bourdieu har formulerat den mest konsekvent allmänna teorin om kulturell reproduktion. 

Han har utvecklat en bred teori som kopplar samman ekonomisk ställning, social status och symbolisk 

status i samhället. Begreppet kapital är hämtat från Marx idéer om kapitalism och ägande. Enligt Bourdieu 

har varje individ en portfölj av kapital, som innefattar en viss mängd eller volym. Ekonomiskt-, kulturellt-, 

socialt- och symboliskt kapital är de primära kapitalen. Vissa människor är rika på pengar och har då ett starkt 

ekonomiskt kapital medan andra är rika på kultur och har på så vis ett kulturellt kapital (Greenfell, 2014).  

 

Det är enkelt att räkna ut det ekonomiska kapitalet då det redan är en numerisk form. Om en person har 

mer pengar än en annan är så är det den personen med mest pengar som vinner inom det ekonomiska 

kapitalet. Det går även att göra samma beräkning med det kulturella kapitalet om man mäter det i utbildning 

och kulturellt värdefulla saker som människor äger. Förutom ekonomiskt- och kulturellt kapital talar 

Bourdieu om socialt- och symboliskt kapitalt. Socialt kapital innebär att ingå i elitens sociala nätverk eller 

röra sig bland sociala grupper som besitter på kontakter med stort inflytande (Greenfell, 2014). Influencers 

har ett stort socialt kapital i form utav följare, de beblandar sig även med andra influencers på event, galor 

och samarbeten. På så vis höjs deras sociala kapital då de ingår i eliten och byter kontakter med varandra. 
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Symboliskt kapital grundar sig i de andra formerna av kapital, för att nå symboliskt kapital måste någon av 

de andra typerna av kapital vara erkända. Det symboliska kapitalet refererar till status och prestige som gör 

det möjligt för personer med hög status att styra personer med lägre status.  

 

Bourdieus (1985) fältteori baseras på de olika typerna av kraft eller kapital som är aktiva inom de olika fälten. 

Fälten är olika sociala platser där strider mellan människor sker där kapitalen är vapen. Kapitalen kan 

förekomma i objektifierad form som kan bestå av materiella egenskaper eller kunskaper inom det ämne som 

fältet grundas inom. Bourdieu beskriver kapitalen som essen i en kortlek, essen besitter de befogenheter som 

kan bidra till vinstmöjligheter (Bourdieu, 1985). Varje fält har spelregler som enligt Bourdieu inte går att 

överföra till ett annat fält. Influencers kan verka inom olika fält exempelvis politik, konst, konsumtion med 

mera och det styrs av olika dominerande kapitalformer. Dock är ett genomgående drag i influencers 

inflytande till stor del baserat på det sociala kapitalet de besitter i form av följare som grundar deras virtuella 

existens. När ett fältbyte sker är personen inte längre konsekvent, något som kan komma att påverka 

trovärdigheten. Som tidigare nämnt menar Liu et al., (2015) att en influencers trovärdighet styrs av vilket fält 

han eller hon verkar inom. När en influencer berör frågor som är avvikande från deras fält kan budskapet 

uppfattas mindre trovärdigt och övertygande hos följarna, vilket kan resultera i ett förlorat följarantal och 

mindre inflytande. Till skillnad från fält är de olika kapitalformerna enklare i vissa fall att byta mot andra 

kapital, tillsammans skapar det en slags symbolisk makt som kan påverka en bredare social diskurs och 

praktik. Bourdieu (refererad till i Prett, Shaw & Drakopoulou Dodd, 2016) menar att ekonomiskt kapital 

materialiseras som finansiella tillgångar och andra materiella och immateriella tillgångar. Entreprenörer kan 

generera inkomster genom att byta andra typer av kapital som, symboliskt, kulturellt och socialt, till 

ekonomiskt kapital. Att vända på det och byta ekonomiskt kapital till de andra typerna av kapital kan vara 

mer tidskrävande och mer komplext. Exempelvis kan influencers med deras sociala kapital, följarna, 

omvandla det till ekonomiskt kapital, när de samarbetar med företag i form av betalda sponsorsamarbeten.  

 

Tack vare influencers sociala- och ekonomiska kapital besitter de även ett starkt symboliskt kapital som kan 

skapa en trovärdighet i produktkvalité, ett starkt förtroende hos följarna samt legitimera företags och 

organisationers handlingar. Enligt Karataş-Özkan, Özbilgin och Tatli (refererad i Prett, Shaw & 

Drakopoulou Dodd, 2016) menar Bourdieu att enskilda aktörer tävlar om ekonomiskt, kulturellt, socialt och 

symboliskt kapital för att få en dominerande ställning inom olika områden och att deras handlingar är 

mönstrat av socialt formade och accepterade normer. Bourdieu hävdar även att kampen om kapital är en 

undermedveten process och varje enskilt intresse i att konkurrera om status bygger på en gemensam illusion. 

Illusionen är specifik inom de olika kapitalen och det medför att aktörerna accepterar betydelsen att skaffa 

sig kapital. Utifrån Bourdieus teorier om kapital och fält, kan vi konstatera att det finns många likheter till 

Webers synsätt om makt och status. Det vi nu ska redogöra för är däremot hur makt, status och inflytande 

förändrar mening beroende på kontext. Grundläggande för vår studie är Stuart Halls kulturella studier och 
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receptionsteori. 

 

2.2.3 Stuart Halls receptionsteori - encoding & decoding 

Tolkning och meningsskapande har en avgörande grund i vår forskningsfråga. Det ger oss möjligheten att få 

en bredare förståelse i hur individer upplever influencers på olika sätt. Vi behöver därför se närmare på Halls 

teori om encoding och decoding, samt förhållandet mellan sändare, budskap och mottagare. 

  

Hall (refererad till i Durham & Kellner, 2009) beskriver encoding och decoding som en process om 

meningsutbyte, där budskap produceras, cirkulerar, konsumeras och reproduceras. Hall belyser 

sammanhanget mellan de unika delarna i processen, och menar att produkten av dessa har skilda betydelser 

och syften i olika situationer, som i samhället eller den mediala världen.  

Ur processen skapar individer språk, eller vidare förklarat en kedja av tecken, för att skapa nya budskap och 

mening. I vårt sammanhang anger vi influencers som sändare, och allmänheten som i detta fall främst består 

av läsare, agerar som mottagare. Att ett förmedlat budskap däremot uppfattas som annorlunda förklarar Hall 

(refererad till i Dunham & Kellner, 2009) att det beror på att ett budskap endast får mening, eller en effekt 

på mottagaren, ifall det är ansett som betydelsefullt för mottagaren. Budskap och mening förstås också vara 

nära förankrat till normer (Hall, 1980; Durham & Kellner, 2009). Enligt Hall (1980) är det viktigt att studera 

normer över tid, då de byter kontext i enighet med den rådande samhällsbilden. Budskap och mening 

uppfattas därför annorlunda bland individer. Hall förklarar förändringen som naturlig, och skiftningen av 

kontext går inte att tygla.  

 

När vi nu förstått hur meningsskapande är en pågående process och att vissa budskap är mer effektfullt för 

vissa individer än andra, för det oss till att reflektera kring betydelsen av kultur. Det är en grundläggande 

beståndsdel av meningsskapande. Hall (1980) beskriver kultur som ett komplext begrepp, men i bred 

definition är det en bidragande faktor till att människor har olika perspektiv på samhället, vilket i sin tur 

skapar mening. Kultur grundar sig delvis i historia, och tillsammans med individens förmåga att tänka och 

kontextualisera situationer kan mening ingå i riktlinjer som appliceras på sociala, politiska och ekonomiska 

sammanhang. Hall diskuterar två koncept av kultur som kan tänkas ha betydelse i vårt sammanhang. Utifrån 

ett perspektiv menar Hall (1980) att kultur definieras utifrån kollektiva beskrivningar och uppfattningar om 

verkliga händelser, som har betydelse i sociala sammanhang.  

 

Kultur som meningsskapande är också en process, som handlar om att bidra till och hämta från befintlig 

mening för att placera saker i kontext. Det är en långsam, pågående process där de olika karaktärerna som 

utgör mening utvecklar sig olika under tiden. Hall menar dessutom att den enskilda individens perspektiv på 

händelser är likt hur hen vill utöva sitt levnadssätt. Halls koncept om kultur har således en stor betydelse i 

vår studie. Kultur har en indirekt påverkan på individers uppfattningar om influencers, och deras 

sammanhang är mer betydande i vissa kontexter än i andra. Hall (1980) argumenterar också för att kultur 
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påverkar kommunikationen mellan individer.  

 

Meningsskapande har att göra med gemensamma intressen eller olikheter, de kan utveckla nya meningar 

under tiden. Eftersom mening bildas utefter de förutsättningar som en individ har vill Hall (refererad till i 

Jansson, 2002) åtskilja tolkning inom tre olika sammanhang. När vi nu förklarar tolkningarna väljer vi att 

benämna det under termen läsning. I vår studie tar vi efter Jansson (2002) och väljer att översätta termerna 

preferred reading, oppositional reading och negotiated reading till dominant läsning, oppositionell läsning och 

förhandlad läsning. Jansson beskriver den dominanta läsningen som att mottagaren tolkar och bildar mening 

utifrån sändarens perspektiv. Durham & Kellner (2009) menar att den dominanta läsningen avgörs av 

kulturella normer och de sociala- och politiska strukturer som återfinns i samhället. Ytterligare förklarat har 

den dominanta läsningen sin grund i inrotade ideologiska värderingar i texter och budskap (Durham & 

Kellner, 2009; Jansson, 2002). Med anledning av de gömda sociala konstruktionerna som finns tolkar 

mottagaren budskap på olika sätt, och således förändrar det mening. Den dominanta läsningen är 

hegemonisk, vilket betyder att budskapet går i enlighet med vad som för närvarande anses som legitimt i 

samhället (Durham & Kellner, 2009). Enligt Jansson (2002) betyder den förhandlade läsningen att 

mottagaren tolkar och bildar mening utifrån sina egna förutsättningar, tillsammans med sändarens. 

Sändarens perspektiv är det hegemoniska, och när mottagaren väljer att acceptera det bekräftas legitimiteten 

i budskapet (Durham & Kellner, 2009). Vi skulle vilja förklara det som att mottagaren ständigt väger mellan 

olika definitioner av verkligheten och således får en delad bild av mening. Oppositionell läsning är den tredje 

formen av läsning enligt Hall. Jansson (2002) klargör att vid oppositionell läsning instämmer mottagaren inte 

med vad som sändaren vill förmedla, och ställer sig därför i opposition till budskapet. Enligt Durham & 

Kellner (2009) innebär oppositionell läsning att mottagaren reagerar negativt till sändarens budskap och 

anser att de förmedlar en felaktig bild av verkligheten. När mottagaren ställer sig i opposition kan det vara 

en del av det aktiva meningsskapandet istället för att passivt tolka det påstådda dominanta och legitima. 

Utifrån Halls teori bildar vi uppfattningen om att influencers förmedlade budskap inte är helt avgörande för 

påverkan, utan det är mottagarens tolkning som till stor del består av kultur. Encoding och decoding syftar 

följaktligen till hur influencers kommunicerar ett budskap och att följaren läser av och konsumerar det. 

  

Sammanfattning 

Weber, Bourdieu och Hall är de tre teoretiker som vi anser vara mest relevanta för vår studie. Vi kan 

konstatera att Weber och Bourdieu delar gemensamma utgångspunkter om makt och inflytande. Weber 

förespråkar hur legitimitet, makt och auktoritet eftersträvas. Genom olika sociala handlingar kan individer 

förändra sina positioner i samhället och övertyga andra. Bourdieu menar däremot att individer behöver 

befinna sig inom rätt fält för att makten ska få någon betydelse och inverkan. De båda teoretikerna delar 

dock samma utgångspunkt om att legitimitet bygger på trovärdighet. Med viss medvetenhet och kunskap 

kan individer också förflytta sig inom olika områden, fält, för att slutligen uppnå mer relevans. Vi förutsätter 

därför att makt, legitimitet och inflytande förlorar betydelse i fel sammanhang. Halls receptionsanalys är 
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således relevant för oss då han förklarar hur ett förmedlat budskap byter syfte beroende på kontext. Som 

känt sker kommunikation i många fall i monologisk form, men det viktiga är att belysa hur receptionen 

avgör påverkan. Makt, legitimitet och inflytande är faktorer som tar form under den meningsskapande 

processen, och tack vare encoding och decoding skiftar de betydelse över tid. Utifrån Weber, Bourdieu och 

Halls teorier kan vi studera vårt resultat och belysa bland annat samhällsstrukturer, perspektiv och tolkningar 

som har en avgörande del i makt, legitimitet och påverkan och som slutligen formar trovärdighet. 

 

3. Metod 

I det här avsnittet följer en redogörelse för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Vi kommer att beröra 

och argumentera för metodval och urval, och slutligen föra en diskussion rörande studiens relialibilitet och 

valditiet samt tillhörande forskningsetiska överväganden.   

  

3.1 Metodval 

Vid utförandet av vår studie har vi använt oss av metoden fokusgruppsintervju. Enligt Ekström & Larsson 

(2013) är intervjuer det bästa tillvägagångssättet när man ska undersöka och studera en redan inträffad 

händelse, ett nyhetsfall eller relationen mellan två grupper med mera. Då syftet med vår studie är att 

undersöka uppfattningar och attityder till influencers som opinionsledare, har fokusgrupper med personer ur 

allmänheten gett oss möjligheten att studera olika aspekter på en djupare nivå. Fokusgruppsintervjuer ska 

dessutom vara mer bekvämt, och förenkla för personer att uttrycka sina åsikter, vilket för vår del är 

gynnande då delar av vårt urval inte förväntas vara särskilt uppmärksamma om influencers eller politik. För 

att få deras uppfattningar och värderingar krävs det ett personligt möte (Kvale & Brinkmann, 2014; Ekström 

& Larsson, 2013). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör det läggas mer vikt vid att samla så många olika 

perspektiv som möjligt från intervjuns gång, snarare än att personerna ska vara ense om en gemensam 

ståndpunkt. Vidare har vi agerat nondirektivt, vilket betyder att vi har tagit ett steg tillbaka för att ge mer 

utrymme för intervjupersonerna att diskutera sinsemellan. Vår uppgift var att presentera ämnet och se till att 

en innehållsrik diskussion mellan personerna pågick, vi behövde också se till att allas röst i fokusgrupperna 

blev hörda. Vi har använt oss av semistrukturerade frågor i vår intervjuguide. Det kännetecknas av att man 

på förhand har definierat vissa teman som intervjun baseras på. Vi valde följande huvudteman; trovärdighet, 

makt och opinionsbildning. I följd av det utvecklade vi tillhörande öppna intervjufrågor som gav utrymme 

till dialog och följdfrågor. Se bilaga. Semistrukturerande frågor ger en stor flexibilitet och en möjlighet att på 

ett naturligt sätt ställa följdfrågor, vilket är nödvändigt vid diskussionerna (Østbye, et al., 2003). Vår studie 

hade som avsikt att ha ett omfång på fyra fokusgrupper, med fyra personer i vardera, för att vi skulle få 

tillräckligt med material för att stödja vårt problemområde.  
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3.2 Urval och material  

Vår studie är baserad på attityder och upplevelser samlade från personer ur allmänheten och vi har därför 

valt att göra ett målinriktat urval som syftar till att strategiskt söka sig till personer som kan tänkas ha 

relevans för forskningsfrågan. Alla som finner temat relevant kan finnas som lämpliga deltagare i en 

fokusgrupp, det vanligaste är dock att det behövs många olika slags deltagare (Bryman, 2011). Vi har valt att 

ha med både kvinnor och män, i åldrarna 20-30, vi anser att det åldersspannet passar bra då det är en större 

sannolikhet att de har kunskap om influencers och är lämpliga för att besvara våra frågeställningar. I en 

fokusgrupp är det bra att dela in deltagarna i olika grupper på grundval av kriterier som kön, ålder, 

utbildning, yrke och erfarenhet (Bryman, 2011). Genom det målinriktade urvalet valde vi två olika 

intressegrupper. Vi sökte oss till personer som är politiskt aktiva, och jämförde deras attityder mot personer 

som saknar det politiska deltagandet. Alla de följare som inte är politiskt aktiva visade sig vara följare till 

influencerna Blondinbella och Kenza. För att finna och komma i kontakt med våra intervjupersoner valde vi 

att utgå från följande kriterier för att förenkla vår urvalsprocess: 

 

- Åldrarna 20-30 år.  

- 8 personer som är politiskt aktiva.  

- 8 personer som är inte är politiskt aktiva.  

- Bosatta i Karlstad.  

 

I urvalsprocessen valde vi att kontakta vice ordförande med studiesocialt ansvar i Karlstads studentkår på 

Karlstads universitet. Han har ett brett kontaktnät, och kontakter inom de politiska organisationer som finns 

på Karlstads universitet. Vi sökte även upp personer på olika lokala politiska partiers hemsidor för att 

undvika att urvalet enbart ska bestå av en homogen grupp. När vi skulle söka upp följarna som inte är 

politiskt aktiva gjorde vi även där ett målinriktat urval för att intervjupersonerna ska överensstämma med 

våra forskningsfrågor. Vi valde att mejla till personer som fyllde ovanstående kriterier och som vi ansåg 

skulle passa in i våra fokusgrupper. I mejlet förklarade vi syftet med vår kandidatuppsats och förklarade 

upplägget för fokusgrupperna samt gick igenom de teman som vi utformat intervjumanualen utefter. Totalt 

behövde vi 16 personer till fyra stycken fokusgrupper och vi kontaktade totalt 35 personer.  

 

Det var ett strategiskt val av oss att enbart välja deltagare inom regionen Karlstad. Hade vi haft en längre 

tidsram samt en större ekonomisk förutsättning hade vi intervjuat fler personer samt utanför länets gränser. 

Vi bokade in 16 personer att delta i fokusgrupper som vi valt att fördela ut under måndagen den 4e 

december samt onsdagen den 6e december vecka 49, 2017.  

 

Intervjupersonernas namn kommer inte att nämnas i kandidatuppsatsen. Enligt Bryman (2011) kan det 

finnas en möjlighet att deltagare kan komma till skada om data inte hålls konfidentiellt. Våra fokusgrupper är 

som tidigare nämnt indelade i två olika kategorier, politiskt aktiva och följare. 
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Vi har då valt att benämna deltagarna som P1, P2, F1 och F2 för deras anonymitet. Vi har valt det 

tillvägagångssättet då intervjupersonerna kan behålla sin anonymitet och vi anser att den subjektiva bilden 

ändå kommer att föras fram.  

 

I grupperna där politiskt aktiva personer deltar har vi medlemmar från Socialdemokraternas 

ungdomsförbund, Moderata studenter på Karlstads universitet, Moderaterna, Feministiskt initiativ, 

Socialdemokratiska studenter på Karlstads universitet, Socialdemokraterna och Utrikespolitiska föreningar i 

Karlstad. Det politiska intresset varierade bland deltagarna i grupperna med följare. De flesta av deltagarna 

intresserade sig sällan mer än om det pågick en politisk debatt eller närmade sig valår. I vardera grupp fanns 

det däremot personer som var mer politiskt insatta genom att de läste program med politisk inriktning.  

 

Benämningarna av deltagarna är kategoriserade i politiskt aktiva P1 och P2, följare F1 och F2.  

 

 
 

3.3 Insamling och bearbetning av data  

Vi samlade in vårt empiriska material genom fyra stycken fokusgrupper. En av oss agerade moderator och 

den andra satt tyst och förde anteckningar under intervjuns gång. Moderatorns roll i en fokusgrupp skiljer 

sig från en moderator i en individuell intervju då det är en annan och en mer omfattande form av social 

interaktion (Halkier, 2010). Vi ställde frågor och följdfrågor men gav utrymme för deltagarna att diskutera 

med varandra och vi ville upprätthålla den sociala dynamik som skapades mellan dem.  

 

Vi ämnade att varje intervju skulle ha ett tidsomfång på minst 45 minuter för att undersökningen ska vara 

giltig. Vi utgick från det tidsspannet då vi inte visste i förhand hur utförligt fokusgrupperna skulle diskutera 

och hålla frågorna vid liv. Utfallet blev cirka 60-75 minuter per fokusgruppsintervju. Fokusgrupperna ägde 

rum i ett grupprum som vi bokade på Karlstads universitet, vi gjorde det valet för att många av de vi 

intervjuade florerar runt på universitet samt för att vara i en ostörd miljö då oljud kan påverka intervjuns 

kvalité (Bryman, 2011).  
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När vi sammanställde vårt empiriska material började vi med att dela upp intervjuerna så att vi båda 

transkriberade två intervjuer var, detta för att spara tid. För att kunna bearbeta data och göra en systematisk 

analys är det nödvändigt att ha materialet i skrift (Halkier, 2010). Vi utförde en genomförlig transkribering 

och skrev ut allt inspelat material, med det menar vi pauser, skratt, stakningar i ord och meningar samt 

ofullständiga satser och korta uttryck.   

 

Därefter valde vi att utgå från Kvale och Brinkmans (2014) reflektioner kring meningskoncentrering. Det 

innebär en sorts sammanfattning av det material som insamlats under en intervju. Man sammanfattar och 

kortar ner materialet så det enbart är det primära kvar av vad som har sagts under intervjun för att sedan 

analysera det.  

 

I analysen studerade vi vårt utarbetade resultat för att identifiera nya teman utifrån fokusgruppernas svar. 

Detta gjorde vi för att tydligare kunna koppla samman resultatet och våra frågeställningar och syftet med 

studien. Vår analysram består av teori och tidigare forskning som vi sammankopplar med vårt resultat.  

 

3.4 Metodologiska problem  

Efter att ha utfört våra fokusgruppsintervjuer har vi kunnat identifiera både för- och nackdelar med 

metoden. Nedan kommer vi att redovisa för de problem som vi har stött på under utförandets gång.  

 

Vid våra fokusgrupper kunde vi märka att det fanns en tendens att ofta en eller flera kände sig mer bekväma 

att föra samtalet framåt och tog mycket plats medan andra var mer ofokuserade och inte tog ledning i ett 

anförande. Trots att vi försökte rikta lika mycket fokus och ge utrymme för de mindre delaktiga deltagarna 

så var det en utmaning att få de personerna att känna sig bekväma. Det kan ha kommit att påverka 

intervjupersonernas svar samt vårt resultat. I de två politiskt aktiva grupperna hade vi två bortfall från 

vardera grupp. En försov sig och den andra hade glömt bort att meddela dagen innan att hen var sjuk, det 

resulterade i tre deltagare istället för fyra i båda grupperna. Bortfallet påverkar graden av variation. 

 

3.5 Forskningens tillförlitlighet och giltighet  

I detta stycke presenterar vi vår undersöknings reliabilitet och validitet samt hur vi har valt att 

operationalisera syfte och frågeställningar i vårt empiriska material.  

 

3.5.1 Forskningsetiska övervväganden  

Vid utförandet av våra fokusgrupper tog vi hänsyn till forskningsetiska principer såsom informationskrav 

och samtyckeskrav (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla intervjutillfällen började med att vi informerade om 

studiens syfte, vad ett deltagande i en fokusgrupp innebar samt hur vi hanterade den insamlade datan. Vi 

redogjorde för fokusgruppens upplägg, som innebar att deltagarna ska ingå i en öppen diskussion som är 
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mer av en samtalsform än en intervju. Samtyckeskravet innebar ett godkännande om att få spela in intervjun, 

vilket skedde muntligt med respektive intervjuperson. Vi informerade om att alla deltagare skulle vara 

anonyma i studien, dock var detta inget som intervjupersonerna själva efterfrågade. 

 

3.5.2 Reliabilitet  

För att stärka reliabiliteten i vår undersökning var vi noggranna i utformandet av intervjumanualen. Vi 

använde oss av nästintill enbart öppna frågor för att undvika att få ledande svar. Intervjumanualen är 

uppbyggd utefter teman med tillhörande intervjufrågor som är operationaliserade av frågeställningarna och 

syftet av vår uppsats; se del i avsnitt, 3.5.4. Vi valde sedan att skriva ett fåtal öppna frågor för att få höra 

deltagarnas egna tankar om de olika teman. Det som kan påverka reliabiliteten är att vi valde att dela upp 

transkriberingen på grund av tidsbrist. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det bra att två personer som är 

oberoende av varandra transkriberar samma intervju för att se om det finns några tolkningsskillnader. I en 

fokusgrupp hade en av deltagarna med sig sin sju månaders bebis vilket kom att påverka ljudnivån och 

miljön då bebisen ibland skrek till med mera. Som tidigare nämnt kan oljud påverka intervjuns kvalité 

(Bryman, 2011). Vi upplevde att stämningen kunde bli en aning stressad och ofokuserad på grund av det 

samt att i transkriberingen kunde det vara svårt att uppfatta vad deltagaren sade i samband med att bebisen 

skrek.  

 

3.5.3 Validitet  

Tack vare att vi utformat fokusgrupperna utefter politiskt aktiva och följare kan vi i resultatet se skillnader 

mellan de två grupperna, vi får en tydligt bild av vad de olika grupperna har för åsikter och tankar. Enligt 

Halkier (2010) är fokusgrupper bra på att producera data om mönster och innehållsliga betydelser i gruppers 

värderingar, förhandlingar och berättelser. De är även bra på att belysa normer i gruppers praktiker och 

tolkningar samt på att producera data (Halkier, 2010). Trots bortfall i fokusgrupperna med politiskt aktiva 

har vi lyckats ringa in skillnader och likheter mellan de två grupperna som sedermera är en av våra 

frågeställningar. Vi har även kunnat identifiera en brist på variation i politiska partier. Om vi hade haft ett 

omfattande urval så hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. I fokusgrupperna kunde vi även se ett 

mönster i hur samtalsdynamiken varierade beroende på om deltagarna var bekanta med varandra eller om de 

var helt okända. Samtalet blev mer trevande till en början i de grupper där de inte hade någon specifik 

anknytning till varandra till skillnad mot när de hade det. I efterhand kan vi även se en brist i resultatet i 

form av generaliserbarhet. Om vi hade haft mer tid hade vi haft fler fokusgrupper med en större variation av 

deltagare.  
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3.5.4 Operationalisering/tematisering 

Nedan redovisar vi för några av de frågor som ställdes i fokusgrupperna utefter intervjumanualen. Som 

tidigare nämnt utformades intervjumanualen efter tre huvudteman; trovärdighet, makt och opinionsbildning. 

Vi anser att dessa teman ligger till grund för vårt forskningsområde och kan besvara vårt syfte och 

frågeställnigar. För att se hela intervjumanuelen, se bilaga.  

 

Vad är en Influencer för er?  

Frågan ställdes som en inledande fråga för att få en översikt av deltagarnas definition av en influencer. Vi 

förklarade sedan studiens definition av en influencer för att alla skulle ha en gemensam bild om vad vi 

diskuterade.  

 

Vilken roll anser ni att influencers bör ha i samhället?  

Denna fråga syftade till att vara en ingång till hur deltagarna ser på influencers som kommunicerar inom 

olika omården. Vi ville höra i vilket fält influencers bör florera enligt deltagarna. 

 

Hur trovärdiga anser ni att influencers är när de tidigare har marknadsfört/bloggat om livsstilsfrågor och sedan går över till att 

förmedla opinionsbildande budskap?  

Frågan syftar till att få deltagarnas syn på hur trovärdiga influencers är när de byter fält, från ett kommersiellt 

till ett politiskt.  

 

Vad anser ni om att influencers använder sina kanaler för att kommunicera politiska budskap? 

Med denna fråga ville vi utveckla den tidigare frågan om vilken roll influencer bör ha i samhället, samt få en 

inblick i hur källkritik behandlas av såväl läsare som influencers. Vi ville även komma åt deltagarnas tankar 

om politik på sociala medier.  

 

Vad tycker ni om att influencers med sin maktposition kan kommunicera ämnen som inte rör deras områden? 

Frågan syftade till att se hur deltagarna såg på influencers makt samt reflektera över deras tankar om fältbyte 

efter tidigare diskussion om trovärdighet samt fält av olika slag. 

 

Upplever ni att ni kan lita på vad en influencer kommunicerar på sina kanaler? Vare sig om det är politiska budskap eller 

annat? 

Denna fråga ställde vi för att utveckla deltagarnas tankar om trovärdigheten för influencers samt få en större 

inblick i deltagarnas syn på källkritik.  
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4. Resultat  
I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat. Resultatet presenteras utefter de teman som vi utgick ifrån i 

vår intervjuguide som berör våra forskningsfrågor. I slutet av resultatet jämför vi svaren från de politiskt 

aktiva och följarna. 

 

4.1 Trovärdighet och opinionsbildning 

Inom fokusgrupperna diskuterades det huruvida en influencer måste hålla sig till sitt specifika område när 

det kommer till att kommunicera opinionsbildande budskap. Fokusgrupperna problematiserade influencers 

roll i samhället i frågan om trovärdighet och socialt ansvar.  

 

4.1.1 Influencers roll i samhället 

I P1 rådde det enighet i att influencers roll i samhället ska vara där efterfrågan finns. De figurerar redan på 

Internet där det finns färre gränser, och när medierna inte gör sitt jobb får istället influencers anta rollen att 

påverka befolkningen. Majoriteten av deltagarna i F2 ansåg att influencers har en stor roll samhället och 

därtill ett stort ansvar i vad de kommunicerar då de har många följare som tar till sig av deras budskap. De 

tycker att influencers bör vara aktsamma med vad de skriver om, dels av personliga skäl och för att de inte 

har berört alla områden tidigare. Detta gällde just influencers som är tydliga inom sitt fält. Somliga i F2 och 

F1 trycker dock på att influencers har rätten att tala om vad de vill, men att de har en etisk och moralisk 

kompass att förhålla sig till. Vissa frågor kan formuleras fel och det kan påverka människor på ett negativt 

sätt. 

  

4.1.2 Fältbyte och trovärdighet  

Deltagarna i P1 påpekar att influencers inte har ett område att förhålla sig till, därmed har de inga riktiga 

riktlinjer eller samhällsansvar att ta hänsyn till. Det skulle dock inte uppskattas ifall de yttrar sig om något de 

inte har kunskap om, och att de får försöka förhålla sig etiskt och moraliskt mot de yngre följarna. En av 

deltagarna i P1 tror att det pågår en trend att ha ett samhällsansvar, att ta ansvar visar på medmänsklighet 

och kan vara en anledning till varför människor följer dem. 

 

I P2 var den dominerande uppfattningen att kommersiella influencers fick byta till det politiska fältet om de 

vill, då alla människor har rätt att uttrycka sig. De tyckte däremot inte att influencers kan byta fält utan att 

tappa trovärdighet: 

 

 Jo, jag tycker att det tappar trovärdighet. Det är inte samma sak att läsa ett politiskt laddat 

 inlägg av exempelvis Blondinbella än att läsa det av ja men.. någon som är politiskt aktiv som 
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 faktiskt sitter där och har, och är väldigt påläst och insatt i politiken och på något sätt så känns 

 det mer legitimt att den personen uttrycker sig än exempelvis Blondinbella[...] - deltagare i P2 

 

Deltagarna i F2 poängterar att influencers ska få kommunicera ämnen utanför deras områden för att alla ska 

få möjligheten att utvecklas. Influencers behöver inte besitta någon jättestor kunskap för att prata om något. 

De menar att det kan vara farligt och konservativt, och att människor inte kommer kunna lära sig nya saker 

ifall ingen vågar ge sig in i nya diskussioner. Däremot bör de vara medvetna om deras sociala ansvar 

gentemot den följarskara som de förmedlar sitt budskap till, och att de ska vara tydliga med att skilja på åsikt 

och fakta: 

 

 [...] man får ju också skilja på åsikt och fakta mer typ om du skriver en text med uppenbara 

 faktafel, att det kom en miljard flyktingar förra året och 99% av dessa är våldtäktsmän då är det 

 liksom, det måste man ju, sånt är ju oförlåtligt. - deltagare i F2  

 

Deltagarna i P1, F1 och F2 hade den dominerande uppfattningen att trovärdighet beror på vem det är som 

säger vad. För rättvis opinionsbildning vore det bästa att hålla sig inom sin korridor. De får givetvis 

överskriva områden, men det kan hända att följare reagerar mer och ifrågasätter detta, och således minskar 

trovärdigheten och influencers tappar följare. Deltagarna i F2 var överens om att det var mer trovärdigt ifall 

influencern har en byggande grund inom ett ämne, då skulle influencern uppfattas som mer autentisk. 

Majoriteten i P2 uppfattade inte influencers som trovärdiga. De ansåg de som skådespelare som inte stod 

bakom det de förmedlade. En av deltagarna menade att influencers är profiler som enbart vill tjäna pengar, 

men de andra två var något mer positivt inställda till influencers som berört politik under en längre 

tidsperiod. 

En deltagare i F2 upplevde att influencers kunde bli mer trovärdiga ifall personen i fråga förankrar 

budskapet till en personlig historia. En personlig anknytning är mer trovärdigt men det skulle dock leda till 

en trend att varje influencer har en personlig anknytning. Det handlar mycket om bakgrund och hur, och i 

vilken situation det läggs fram. Deltagarna tyckte att ifall Kenza skulle börja blogga om politik beror det på 

hur hon framför det. Alla i F2 var eniga om att de hade uppfattat budskapen som mer trovärdiga ifall det 

framgår att åsikterna är influencerns egna och inte är finansierade. De menade att influencers åsikter i många 

fall är köpta. Deltagarna problematiserade också ett scenario där det tydligt skulle framgå att det är ett betalt 

samarbete med Moderaterna. De jämförde återigen Blondinbella och Kenza, och menade att om 

Blondinbella som varit med i Moderaterna skrivit ett betalt samarbete hade man inte ifrågasatt det för att 

hon är öppen med sitt politiska ställningstagande. Ifall Kenza däremot skrivit ett inlägg utifrån ett betalt 

samarbete med Moderaterna skulle fler ifrågasätta det. 
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4.1.3 Influencers som opinionsledare  

Majoriteten av F1 och F2 tyckte att influencers är bra opinionsledare beroende på vad de står för och vad de 

gör. De menar att det blir problematiskt om en influencer, som saknar tillräckligt med kunskap och fakta 

inom ett visst område väljer att börja kommunicera det. Det kan vara riskfyllt då influencers värderingar 

egentligen bör vara förankrat med partiets ståndpunkt, och det stämmer inte alltid överens. Om en 

influencer inte är tillräckligt påläst resulterar det i en tankekedja av fel fakta hos de följare som inte är 

tillräckligt källkritiska. Det är problematiskt för politiken ifall människor röstar på partier för att de gillar en 

viss utomstående person. Flertalet av deltagarna i F1 var eniga om att influencers är nya opinionsledare, och 

vissa såg de även som de nya politikerna i och med deras stora följarskara och förmåga att påverka en stor 

målgrupp. Deltagarna i P1 ansåg att influencer är bra opinionsledare i viss mån, som välgörenhet och 

samhällsengagemang, men inte när det kommer till politik:  

 

 […]  jo det tycker jag, asså som sagt välgörenhets saker och sånt tror jag på mycket […] Om det 

 inte är något som berör dem väldigt personligt just där, så känns det bara som att en politiker kan 

 gå in där och försöka ha en åsikt om det […] - deltagare i P1  

 

En deltagare i P2 ansåg att människor idag matas med åsikter och reklam och att källkritiken är viktigare än 

någonsin, och alla i F2 hade förhoppningar på att yngre ska bli mer kritiska till influencers innehåll: 

 

 [...] lika mycket ansvar som det ligger i att skolan tar upp att man ska vara källkritisk så ligger  det 

 också väldigt mycket i eget ansvar. - deltagare i F2 

 

Deltagarna i F2 menade att ansvaret för fakta och källkritik är fördelat. Förutom att influencers ska ta ansvar 

för vad de förmedlar bör även skola och föräldrar lära sina barn om att vara källkritiska. Det egna ansvaret 

om att vara källkritisk tycks också bero på den enskilda personen: 

 

 [...] jag tror inte det är knutet till ålder direkt, jag tror det handlar mer om personen […] - 

 deltagare i F2 

 

När det kom till eget ansvar tyckte ett par deltagare i F2 att källkritik handlar om vad en person har för 

förhållande till fakta mer generellt, och att det är personlighetsdragen som avgör hur man bemöter fakta. 

Deltagarna tyckte också att alla blir påverkade på något sätt om inte omedvetet.  
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4.2 Makt och politik 

Vidare i frågan om influencers roll i samhället diskuterade fokusgrupperna dess maktposition och ifall 

kommersiella influencers ska få kommunicera politiska budskap. Påverkan, källkritik och socialt ansvar var 

faktorer som belysts mycket i sammanhanget. 

  

4.2.1 Makt och politik på sociala medier 

Alla grupper var eniga om att politik har en gedigen plats på sociala medier. Politik rör alla människor, och 

bör därför även kommuniceras på en plats där fler kan få tillgång till det. Det ger politiska partier en 

möjlighet att även nå de yngre väljarna som rör sig där. De menar att politisk kommunikation förd på sociala 

medier bidrar till att politiska värderingar och budskap förklaras på en enklare nivå som eventuellt kan fånga 

intresse hos politiskt ointresserade människor. P2 för också tanken om hur sociala medier möjliggör en 

tvåvägskommunikation mellan eventuella väljare och politiska partier. De människor som inte är bekväma 

med att ta sig in i det politiska finrummet kan på sociala medier få sin röst hörd. 

 

Fokusgrupperna ser makt som ett medel att kunna påverka andra människor. Merparten av F2 ansåg att 

medierna hade en väldigt stor makt idag då människor är beroende av dem. De ansåg även att det är de som 

hörs som har makt. Just influencers hörs mycket på sociala medier då många följer dem och lyssnar på vad 

de säger. 

 

En deltagare i F1 ansåg att makt även är att ha en trygghet i sig själv, att ha egna åsikter och värderingar och 

inte kunna bli påverkad av andra. Makt behöver inte begränsas till att påverka utåt, och det behöver inte 

nödvändigtvis vara beroende av förtroende. 

 

4.2.2 Influencers som makthavare 

Vid frågan om influencers kan inneha rollen som makthavare tyckte flera av deltagarna i P1, F1 och F2 att 

de har makt men inte i den traditionella bemärkelsen. Det är snarare en makt som de har över sina följare, 

att de kan påverka dem att konsumera och agera utefter deras uppmaningar i sin sakfråga. I P1 angavs 

Blondinbella som en slags makthavare då följare påverkas till att agera utefter det som hon skriver. Hon 

besitter en viss maktposition då hon kan influera ett stort antal människor, exempelvis i att få dem att sluta 

äta kött eller köpa en elbil. I F1 var det flera som såg allvarligt på den makt som influencers har på den yngre 

generationen. De menar att influencers får rollen som förebilder, även om det inte är självvalt. Oavsett om 

influencers har valt att axla den rollen eller inte, tas inte ansvaret på allvar. Influencers visar upp en 

glamouriserad bild av deras liv exempelvis; resor, shopping och festligheter något yngre följare jämför sig 

med. Det kan liknas med vissa värderingar, som många unga har källkritiken nog att skilja på fiktion och 

verklighet. Även samtliga deltagare i P2 uttrycker oro för unga personer som följer starka profiler som 

Blondinbella: 
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 [...] det är väldigt problematiskt för det kan ju gå åt fel håll tänker jag. Man borde inte fatta sina 

 politiska beslut efter en som tjänar pengar på att få ut det på det sättet. Jag tycker att man borde 

 ha en djupare förståelse utav vad det är man röstar på än att tänka på att Blondinbella tycker att 

 det här är bra då är det nog bra [...] - deltagare i P2 

 

Två av deltagarna i P2, som sympatiserar med Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna, var eniga om 

att följarna löper risk för att rösta likt henne utan att ha en insikt i partiets politik. Eftersom hon i många 

avseenden kan ses som en förebild för hennes yngre publik blir hon en slags makthavare. En person i P2 

tyckte att det krävdes mer än att rösta på ett parti för att kunna uttrycka sig politiskt. Hen menade på att 

många influencers ändrar sina åsikter om vartannat, vilket bidrar till en diffus bild av politiken. 

  

När det kommer till maktpositioner och påverkan tyckte en person i F1 att det var en subjektiv fråga, att 

makt inte bestämt kan påverka alla människor, utan främst de som kan relatera till de förmedlade 

budskapen: 

 

 [...] och andra sidan för den som om väljer att lyssna på en Influencer, den har ju blivit påverkad. 

 Eller om ni förstår vad jag menar. Det är ju så subjektivt. För mig så kan det ju vara så 

 otrovärdigt och dumt sagt och någon annan säger, ja det här ska jag lyssna på. - deltagare i F1 

 

En annan deltagare i F1 menar att följare dras till influencers av personliga skäl. Om en influencers 

värdegrunder stämmer överens med ens egna blir de mer trovärdiga: 

 

 Men börjar man följa en person så känner man väl att det är något man kan relatera till eller så är 

 det så att alla andra gör de. [...] Men då är det någonting som har dragit dig till den här personen. 

 Om vi säger Blondinbella, det är något jag gillar med henne och då blir det på något sätt att du 

 tror på henne då. - deltagare i F1 

 

Deltagaren i F1 menar att om en influencer som hen följer bytt fält, hade trovärdigheten till influencern 

bestått då hen redan har byggt upp tillit och en trygghet till hen. En annan deltagare i F1 menar att makt är 

ett ömsesidigt förhållande och i många fall kan makt och trovärdighet definieras av antal följare, men ifall 

följarna inte lyssnar till och agerar minskar makten. I ett exempel på hur makt och trovärdighet inte behöver 

hänga ihop, diskuterade de hur unga tjejer formar sina identiteter. Hos många tjejer är det exempelvis 

statusrelaterat att läsa Blondinbellas blogg och leva som hon lär. Det blir en fråga om makt genom 

grupptryck snarare än trovärdighet. Den indirekta påverkan resulterar således i att Blondinbella blir en 

makthavare. En deltagare i F2 poängterar att följare intresserar sig för vissa influencers och deras budskap 

utefter sina livsstilar och intressen: 
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 [...] men på tal om det här att vad man följer och inte är det ju en livsstil också, som jag lever i en 

 bubbla här på universitet med ett umgänge som går ut mycket [...] om man anpassar sitt flöde blir 

 man jätteduktig på vissa människor och vissa områden och andra blir man helt såhär, vem är det? 

 [...] - deltagare i F2 

 

Vi tolkar uttalandet ovan som att beroende på umgänge och situation anpassar man sitt flöde och har mer 

kunskap inom vissa områden och om vissa influencers men har mindre kunskap om andra. 

  

En deltagare i F2 ansåg att influencers är makthavare mätt i antal följare. Ju fler följare som en influencer 

har, desto mer trovärdig verkar hen samt de budskap som förmedlas. Deltagaren menade att trots brist på 

kunskap om vad influencern pratade om väger det ändå tungt att många andra väljer att följa och tro på hen. 

  

4.2.3 Influencers som kommunicerar politiska budskap 

Alla i P2 framförde en kritisk syn på kommersiella influencers som kommunicerar politiska budskap på sina 

kanaler. De ansåg att influencers som tidigare skrivit och marknadsfört kommersiella saker som kläder och 

smink borde hålla sig undan den politiska diskussionen. Majoriteten av deltagarna i P2 och F2 hade 

uppfattningen om att många influencers enbart diskuterar politik för att gå mot strömmen och skapa 

reaktion och diskussion för att locka till sig fler följare. En deltagare i F1 höll med P2 i tanken om att 

influencers söker uppmärksamhet, hen menar att det är ett försök till att befria sig från en glamourös och 

ytlig stämpel. Deltagarna i F2 var eniga om att innebörden också förändrades beroende på vem influencern 

var, och om hen var öppen med sina politiska ståndpunkter eller ej. De jämförde Kenza med Blondinbella, 

som haft en tydlig profil och varit öppet aktiv i bland annat MUF: 

 

 [...] Just Kenza som inte känns så politiskt insatt, skulle hon börja göra det nu skulle jag bara, vad 

 får hon för det här? Så skulle jag tänka [...] - deltagare i F2 

 

Deltagarna i F2 menar att de hade reagerat mer på om Kenza, som sällan yttrat sig om politiska frågor skulle 

börja göra det. Det ligger stor vikt i att ha haft en politisk ståndpunkt under en en längre tidsperiod. De kom 

även fram till att influencers är en växande marknadsföringstrend för att få ut ett budskap men även att 

hänga med i samhällsdebatten, och influencers bör helst tänka igenom om vad de själva står för och inte 

bara sälja sig själva. 

 

F1 var tudelade i frågan om att influencers börjar kommunicerar politiska budskap. Hälften av deltagarna i 

F1 ansåg att det var outbildat av influencers, då de ansåg sig själva som politiskt medvetna. Den andra 

hälften tyckte att människor har rätten att skriva om vad de vill och därför ska influencers som grupp inte bli 

uteslutna från att kommunicera politiska budskap. Precis som P1 föredrog de när influencers berör och 

uppmuntrar till samhällsengagemang. 
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En deltagare i P2 kunde se risker i att influencers har makten att kunna påverka flertalet människor. Hen tog 

upp följande exempel:  

 

 [...] och så räcker det med att Blondinbella skrev, ”jag blev förföljd av en svart man hem igår, 

 invandrare står för 95% av allt våld”, och folk bara, men gud är det sant, såhär kan vi inte ha det 

 [...] - deltagare i P2 

 

De var alla enade om att den typen av exempel sker när källkritiken saknas hos följare och influencers ord 

blir en sanning utan att ha faktan på sin sida.  

 

Merparten i P1 ser helst att influencers rör sig inom deras specifika korridor, det vill säga kommersiella 

område, och förespråkar budskap inom korridorens väggar: 

 

 […] jag tror det är riktigt viktigt med vad de pratar om i vanliga fall, det är ju som när det 

 kommer upp till valår liksom, och Blondinbella kommer snacka om rotavdraget, hon kommer 

 snacka om förlossningsvården, och det finns andra bloggare som kommer prata om andra frågor. 

 Men jag tror det är viktigt att de vet vilka som är deras korridor som de ska hålla sig i så är de 

 trovärdiga […] - deltagare i P1 

 

Deltagarna i P1 menade att ifall influencers är medvetna om vad som är deras område, och förhåller sig till 

det så bör det uppkomma färre problem för dem. De tycker att om influencers skulle vilja yttra sig om 

politiska budskap får det ske på ett rättvist sätt, genom att vara tydlig och öppen med vad man förespråkar 

och vilken politisk sida de står på. 

 

De ansåg att ifall influencers ska kommunicera politiska budskap bör de hålla sig till samhällsengagemang 

snarare än till partipropaganda. De framförde en diskussion kring #Metoo-rörelsen och menar att med 

influencers hjälp tar sig budskapen utanför sociala medier och påverkar samhället. P1 och P2 är eniga om att 

#Metoo inte skulle blivit lika stort idag ifall inte influencers figurerade, och kommunicerade med följare på 

sociala medier. Majoriteten i F2 och P1 tyckte inte det vore problematiskt ifall influencers får betalt för att 

skriva om opinionsbildande budskap som rör samhällsengagerade frågor i sina kanaler. Om de däremot 

skrev om partipolitik och specifika frågor ansågs det oetiskt. 

 

Alla i P2 var tydliga med att influencers ska undvika att röra ren politik. Att influencers skriver om 

opinionsbildande frågor mot betalning är oetiskt, och de ansåg att när en person skriver eller pratar om 

politik ska det vara ens egna åsikter och värderingar och inte ske i ett kommersiellt syfte. P2 ser dock inte att 

influencers har makt nog att kunna påverka politiken. 
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4.2.4 Ställningstagande utefter influencers rekommendationer 

P1 och F2 reflekterade över tillfällen där de bytt ställningstagande utefter vad en influencer skrivit om på 

sina kanaler. De kom fram till att de säkert har läst om en en fråga, bearbetat den och hört från en tredje 

part för att sedan ändra åsikt. De tror sig aldrig ha ändrat åsikt direkt men att det funnits i det 

undermedvetna och att det sedan kommit att väcka andra tankar. En deltagare i F2 poängterade i samma 

fråga att hen tror många följare inte reflekterar över varför de har tagit vissa ställningstaganden och därför 

inte ifrågasätter källtrovärdigheten. 

 

En deltagare i P1 ville skilja mellan människor som har ett politiskt intresse och de som saknar ett. De som 

saknar ett politiskt intresse blir lättare influerade av en sida. Ifall man som politiskt aktiv har mer kunskap 

och erfarenhet inom ett ämne, vet hur politiken fungerar med val och riksdag är man mer kritisk och svår att 

övertyga. 

 

 Innan jag blev politiskt aktiv då, som inte var så längesen, om jag hade sett någon som skrivit 

 något politiskt då hade jag blivit mer intresserad […] Om någon skrivit om Centerpartiet då  skulle 

 jag gå in och titta där och då hade jag inte haft koll på de andra för det var någon som sa det och jag 

 hade… Då är det väl ganska enkelt att man blir influerad av en sida liksom, men jag  själv kan väl 

 inte, om man har kunskap och erfarenhet inom ett ämne blir det svårare att bli influerad än om man 

 inte har det - deltagare i P1 

 

Majoriteten i F2 ansåg att influencers som kommunicerar politiska budskap skulle kunna vara en fördel i den 

mån att det upplyser läsare och ger dem en annan ingång till politiken. De menar att politiskt ointresserade 

människor ges möjlighet att förstå sig på politik lättare när en influencer skriver om det på ett enklare, och 

mer personligt sätt. 

 

4.3 Skillnader mellan politiskt aktiva och följare  

I fokusgrupperna framkom det en del skillnader mellan de politiskt aktiva och följarna. P1 och P2 tyckte 

generellt sätt att influencers ska hålla sig inom sina egna korridorer av områden och frågor för att bibehålla 

sin trovärdighet. De antog att influencers inte är tillräckligt pålästa inom politik. Tydliga faktafel och partiska 

uttalanden kan komma att bli en stor samhällsrisk som främst påverkar de yngre, eller politiskt ointresserade 

följare. P1 och P2 menar att andra, politiskt ointresserade följare inte är lika källkritiska till innehållet och 

bildar därför en ensidig bild av politiska ståndpunkter, och i värsta fall även röstar på ett parti utefter en 

influencers rekommendation. Påverkan är svår att undgå. Av högst etiska och moraliska skäl var P2 strikt 

emot att kommersiella influencers kommunicerar politiska budskap. De menar att de endast gör det för egen 

vinning och uppmärksamhet, och behöver ha mycket mer fakta för att kunna uttrycka sig. Därav tyckte de 

att kommersiella influencers inte besitter någon sorts trovärdighet i opinionsbildande och politiska frågor. 
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Trots att P1 var mycket skeptiska till influencers som kommunicerar politiska budskap, tyckte de samtidigt 

att influencers inte har något specifikt område eller ansvar att förhålla sig till. De skilde på opinionsbildande 

budskap i specifika politiska frågor och partipropaganda och samhällsengagemang åt. De såg helst att 

influencers höll sig till samhällsengagemang och lyfte flera exempel, som den senaste #Metoo-rörelsen som 

fick en enorm spridning delvis av influencers engagemang. P1 tyckte att influencers är bra opinionsledare 

när det kommer till att uppmana om välgörenhet och samhällsengagemang, men inte inom den politiska 

sfären. P2 ansåg att influencers är opinionsledare i den mån att de kan påverka sina följare, trots att de inte 

har tillräckligt med fakta inom specifika områden. P2 tyckte dock inte att influencers någonsin skulle ha 

makt nog att kunna påverka politiken. 

  

Deltagarna i F1 och F2 var något mer positivt inställda till influencers som kommunicerar politiska budskap. 

Många av deltagarna ansåg att influencers likt alla människor har rätten att skriva och uttrycka sig om vad de 

vill bara de förhåller sig till lagen. Dock var några av deltagarna eniga om att trovärdigheten kantades om en 

influencer väljer att skriva om något som de inte har berört tidigare såsom samhällsfrågor och politik. 

Influencers fick gärna röra sig inom olika kunskapsområden, men trovärdigheten påverkas av vad 

influencern hade för tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett område. Det positiva många deltagare såg 

i att influencer kommunicerar opinionsbildande budskap är att de kan nå en större målgrupp och få fler 

unga förstagångsväljare att faktiskt agera och rösta. Några av deltagarna såg influencers som en annan typ av 

förälder. De menade på att ansvaret inför följarksaran inte bara ligger på influencers utan att källkritik också 

är något som ska uppmuntras till hemifrån och från skolan. De ansåg att källkritik inte är knutet till ålder 

utan också personligheten. Deltagarna var inte helt kritiska till när influencers pratar om politik, men tyckte 

att det uppfattades som mer trovärdigt ifall de hade en personlig anknytning till budskapet. De kunde även 

se en risk i att unga väljare röstar likt en influencer utan att ha kunskap om vad ett specifikt parti står för. 

Influencers har dock inte en makt över alla som läser, det krävs att följarna har intresse för både influencern 

som person och de ämnen som hen pratar om. Deltagarna såg även fördelar med att influencers uppmanar 

till samhällsengagemang i form av #Metoo-rörelsen. F1 såg influencers som nya opinionsledare, och vissa 

såg de även som de nya politikerna i och med deras stora följarskara och förmåga att påverka en stor 

målgrupp. F1 och F2 var dock ense om att influencers är bra opinionsledare beroende på vad de står för och 

vad de gör. För att vara en bra opinionsledare måste en influencer ha tillräckligt med kunskap och fakta för 

att kunna yttra sig. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyserar vi vårt empiriska material och diskuterar det utifrån våra frågeställningar, teori och 

tidigare forskning. Avsnittet är uppbyggt utefter de teman som vi identifierat i ovanstående avsnitt. Dessa är; 

etik och moral, källkritik och socialt ansvar.  

 

5.1 Den (o)kritiska följaren  

Trovärdighet är en av de primära faktorerna vi vill studera i vår uppsats, därav baserades intervjumanualen 

till stor del utav det. Vi ville få en insyn i hur följare och politiskt aktiva ställer sig till influencers 

trovärdighet. Sammantaget är de flesta deltagarna överens om att influencers trovärdighet påverkas av det 

innehåll de har förmedlat sedan tidigare. Beroende på vem man är och vilka intressen man besitter tilltalas 

människor av olika saker och finner trovärdigheten hos sändaren på olika sätt. 

 

Både F1 och F2 ansåg att följare intresseras och dras till influencers av högst personliga skäl. Följare kan 

känna igen sig i vad influencers kommunicerar utefter liknande livsstil och intressen. När följaren delar 

samma värdegrunder som influencern uppfattar de budskapen som mer trovärdiga. F1 beskriver det som en 

trygghet, vilket går i linje med teorin om parasocial interaktion som bygger på att följare utvecklar en inbillad 

känsla av vänskap, tillhörighet och förtroende till mediala figurer (Labrecque, 2014; Thompson, 1995). 

 

Samtliga deltagare i F2 ansåg att om influencern har en grund inom ett ämne uppfattas hen som mer 

autentiskt. Att rätt bakgrund utgör en så pass väsentligt del av följares bild av influencers kan vara en 

förklaring till varför fokusgrupperna ville skilja mellan kommersiella influencers som Blondinbella och 

Kenza. Genom ett konsekvent handlande på sociala medier, uppfattar därför F2 Blondinbella som mer 

trovärdig och berättigad att skriva om opinionsbildande budskap än Kenza. Det går i linje med Shepherds 

(2005) idéer om den narrativa identiteten, som är en effektiv strategi som i detta fall influencers skapar för 

att förse följare med personlig information för att uppnå trovärdighet. Influencern verkar således 

inspirerande och relaterbar inför följarna, vilket kan resultera i vad P2 poängterar, att deras ord blir sanning 

utan att det behöver vara anknutet till riktig fakta. 

 

Parasocial interaktion och en strategisk narrativ identitet är således en stor anledning till varför följare känner 

en stark tillit till en influencer och inte ifrågasätter deras uttalanden. Utgår vi återigen ifrån Thompsons 

(1995) resonemang om att den upplevda känslan om tvåvägskommunikation egentligen är ensidig från 

influencerns sida, kan vi likna parasocial interaktion vid dominant läsning. Att influencern på sitt egna sätt 

kan skräddarsy information och presentera det för en godtrogen följarskara ser vi som en form av makt. 

 

Att somliga följare utav intresse och relaterbarhet till influencers värderingar bygger upp en stark tillit till 

influencers kan komma att bli problematiskt i en tid där människor, som P2 problematiserar, ständigt matas 
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med åsikter och reklam. Deltagarna i fokusgrupperna var väldigt medvetna om att källkritiken idag är 

viktigare än någonsin. 

  

Dominant läsning visar sig i det fall där en deltagare i F1 berättar om hur man dras till influencers av 

personliga skäl. Hen förklarar att om en influencers värdegrunder stämmer överens med ens egna blir de 

mer trovärdiga, och på så vis kan de byta fält och börja kommunicera politiska budskap. Den dominanta 

läsningen enligt Jansson (2002) innebär att följaren tolkar och bildar mening utifrån influencerns perspektiv. 

I det här scenariot innebär det att följaren riskerar att läsa influencerns syn på politiska frågor utan att 

ifrågasätta om faktan stämmer, eller att fundera över om de har samma värderingar. De får en ensidig bild av 

politiken och enligt P1 och P2:s mer oppositionella syn på influencers, kan följare i värsta fall rösta på ett 

parti utifrån influencers rekommendationer. Deltagaren i F1 menar att när man redan byggt upp en tillit och 

trygghet i en influencer och dess budskap består trovärdigheten. När följaren instämmer med influencerns 

värdegrunder är hen således inte lika kritisk till innehållet, vilket troligen resulterar i att hen tolkar rätt och fel 

utifrån influencerns budskap. 

  

Deltagarna i P1 och P2 uttryckte oro för yngre och politiskt omedvetna människors brist på källkritik. Det 

kan tros bero på att budskap får olika betydelser och syften beroende på kontext, men att de antar att 

politiskt ointresserade människor har lättare att falla för en indirekt påverkan än dem själva, det tolkar vi 

som en tredjepersonseffekt. P1 och P2 deltar därav mer i en förhandlad läsning i ett aktivt meningsskapande 

än vad de är oppositionella till influencers budskap. 

  

Deltagarna i P1 och P2:s problematiseringar av hur följare kan få en ensidig bild av politiken går i linje med 

F1:s grundidé om att makt inte kan påverka alla människor, utan främst de som kan relatera till det 

förmedlade budskapen. Även den idén är en förklaring till varför P1 anser att de som är politiskt medvetna 

inte blir lika påverkade av influencers budskap, och att P2 har svårt att uppfatta influencers som trovärdiga. 

Det är en fråga om förhandlad läsning som Jansson (2002) behandlat, i den här kontexten innebär det att 

man som följare bemöter influencerns budskap och bildar mening utifrån sina egna förutsättningar, 

tillsammans med influencerns. P1 och P2 bemöter influencers bild av verkligheten med kritik, i detta fall rör 

det politiska frågor. Samtliga deltagare i P1 menar att med ett politiskt intresse har man mer kunskap och 

erfarenhet i hur politiken fungerar, och är således svårare att övertyga. P1:s antagande om politiskt intresse 

kan tolkas som oppositionell läsning såväl som förhandlad läsning, men det beror på i vilken mån följaren 

kan bemöta influencers verklighet. Som en del av det aktiva meningsskapandet kan detta vara en förklaring 

till varför politiskt intresserade har svårt att uppfatta kommersiella influencers som legitima utanför deras 

korridorer. 

  

Att som influencer kunna ha makten att påverka sina följare är som F1 påstår, ofta ett ömsesidigt 

förhållande. Ifall följare inte tar in det influencern förmedlar minskar makten. Som vi tidigare presenterat 



 
 

36 

reflekterade P1 och F2 över hur de successivt påverkats av det som influencers förmedlat i sina sociala 

medier. De tror sig aldrig ha aktivt ändrat åsikt utefter en influencers rekommendationer men att de istället 

har läst om en fråga, bearbetat den och samlat in mer fakta kring den, eller hört samma budskap från en 

tredje part för att kunna ändra åsikt. Även detta går i linje med teorin om den förhandlade läsningen. Precis 

som det Durham & Kellner (2009) menar, blir influencerns budskap mer legitimt när följaren väljer att 

acceptera faktan och resonemanget. Det förklarar även varför samtliga fokusgrupper lägger stor vikt vid att 

trovärdighet beror på vem som säger vad, och hur budskapet presenteras. 

 

De skillnader som framkom i resultatet är hur de olika fokusgrupperna såg på frågan om influencers som 

väljer att kommunicera politiska- och opinionsbildande budskap. Vi kunde se hur skillnaderna mellan de 

politiskt aktiva var minimala, de båda grupperna var eniga om att influencers ska fortsätta kommunicera 

livsstilsbaserade budskap och låta de pålästa inom politik beröra politiska frågor. Detta går i linje med 

Bourdieus (1985) kapital- och fältteori som argumenterar för att när ett fältbyte sker så minskas 

trovärdigheten. I och med att de politiskt aktiva redan befinner sig inom det politiska fältet så fungerar de 

även som en slags gatekeeper. De vaktar gränserna så att nykomlingar, likt influencers, inte kan ta sig in och 

störa fältets logik och den redan rådande hirearkin som är och pågår inom fältet. Bourdieu (1985) menar att 

den undermedvetna kampen om kapital bygger på en gemensam illusion som är specifik inom olika fält. 

Den stora skillnaden mellan de politiskt aktiva och följarna var att F1 och F2 hade en mer positiv syn på 

influencers som kommunicera politiska budskap. Mot bakgrund till Zallers (2000) åsiktsförändring kan dessa 

skillnader förklaras med de två beroende faktorerna politisk medvetenhet och exponering. Att P1 och P2 ser 

sig själva besitta en politisk medvetenhet och exponerar sig för politik i form av medlemskap i olika partier 

kan det sedermera förklara den kritiska synen de har på när influencers kommunicerar politiska budskap.  

  

5.2 Legitimitet genom popularitet 

P1, F1 och F2 var alla eniga om att influencers kan inneha rollen som makthavare dock inte enligt den 

traditionella betydelsen. Att influencers har makt över sina följare i form av påverkan kan förklaras med 

Webers (1983) syn på makt och auktoritet. Deltagarna såg influencers makt som ett redskap till att få 

följarna till att konsumera och agera utefter deras uppmaningar. Den typen av arbete bekräftar Abidins teori 

om tyst synlighetsarbete, där influencers får följare till annonsengagemang, -spridning och -produktion 

(Abidin, 2016).  

 

Influencers makt bekräftar Webers teori där auktoritet och legitimitet utövas genom att ett bestämt innehåll 

ska genomföras av en andra part och den parten ska även åtlyda makthavaren (Weber, 1983). P1 

exemplifierade Blondinbella som en influencer med makt då hon med sin följarskara kan få människor att 

agera utefter hennes uppmaningar. Det vi finner intressant med influencers som underbygger Webers teori 

om makt och auktoritet är den delen där han beskriver maktutövning över en större grupp människor. 

Weber menar att det vanligtvis krävs en grupp av underlydande människor som är inställda att genomföra 
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det speciella påbudet. P1:s exempel med Blondinbella understryker den teorin då hon med lång erfarenhet 

som influencer och med många följare har kraften att kunna påverka fler människor än en influencer med 

färre följare.  

 

En deltagare i F2 menade även att hen automatiskt ser en influencer som mer trovärdig baserat på antalet 

följare. Ju fler följare en influencer har desto trovärdigare ser deltagaren den som, då fler följare väljer att tro 

och ta del av just den influencern. Om vi ställer det uttalandet mot Bourdieus teori om kapital kan vi urskilja 

att det sociala kapitalet som en influencer med många följare besitter kan öka trovärdigheten likt hos 

deltagaren i F2. Deltagarens syn på influencerns trovärdighet baserat på antal följare kan förklaras utifrån 

Webers legitimitet. För att en person ska upprätthålla legitimitet måste ett system eller en myt utvecklas för 

att bibehålla den (Weber, 1985). Legitimitet ligger hos medborgarnas uppfattningar, hos deltagaren i F2 har 

alltså influencers lyckats skapa en myt kring sig själv som trovärdig då hen har ett stort följarantal.  

 

F1 ställde sig i kontrast till deltagaren i F2 då de ansåg att makt är en subjektiv fråga. De menade att följare 

dras till influencers på grund av att hens värdegrunder stämmer överens med ens egna. De menar att makt är 

ett ömsesidigt förhållande. De valde även här att ta ett exempel med Blondinbella, de menade att många 

unga tjejer formar sin identitet utefter influencers; det blir en slags status att läsa Blondinbellas blogg och 

leva som hon lär. Deltagarna menade även att de själva intresseras av och lyssnar till influencers av högst 

personliga skäl, som att känna igen sig i liknande situationer som livsstil och intressen. Detta går i linje med 

Thorndikes (2016) teori om haloeffekten då en person kan skapa en positiv uppfattning kring sig själv och 

kan på så vis överföra den uppfattningen till att övertyga människor och få dem att agera utefter personens 

anförande. Följaren bedömer ett budskaps legitimitet och trovärdighet utefter influencers personliga 

egenskaper som utseende och livsstil. 

 

Det alla deltagare var överens om var att influencer på ett eller annat sätt är makthavare och opinionsledare. 

Likt politiker som vill påverka människor i deras riktning gör influencers likadant. Det deltagarna oroade sig 

för när influencers likt Katz och Lazarfelds (1955) tvåstegshypotes agerar opinionsledare, var att deltagarna 

såg risker i att influencers har okunskap i olika områden som de nu valt att beröra. De menade att när en 

influencer kommunicerar politiska budskap kan det bli en felvinklad bild av vad ett specifikt parti faktiskt 

står för. Detta ligger i linje med Bourdieus (1985) kapital- och fältteori. Deltagarnas syn på okunskap kan 

exemplifieras med de olika kapitalen; influencers har inte det symboliska kapital som det krävs för att ha en 

trovärdighet inom det politiska fältet. Dock har inte alla följare till influencers den politiska medvetenhet 

som deltagarna i P1 och P2 har och ser inte den okunskap som de lyfter fram i fokusgrupperna. Detta kan 

bero på att influencers är den enda politiska källan för vissa följare. Det bekräftar att Strömbäcks (2000) 

faktorer, engagemang och medvetenhet inom politik, är nödvändiga för att förklara opinioner och den 

uppfattningen människor kan få av dem.  
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5.3 Socialt ansvar  

Socialt ansvar är viktigt för alla mediala figurer att beakta, men störst betydelse har det hos influencers vars 

roll mer eller mindre handlar om att influera andra människor. WOM och eWOM är som vi tidigare 

konstaterat, marknadsföringsteorier som innefattar rekommendationer från en person till en annan. Dessa 

teorier borde även i en opinionsbildande kontext vara en bakgrundsfaktor till att följaren påverkas i önskad 

riktning. I linje med hur Silverman (2001) anser att WOM och eWOM underlättar för människors beslut, ser 

vi rekommendationerna som en trygghet och därtill en anledning till varför F2 ansåg att influencers med 

fördel kan kommunicera politiska budskap. De menar att politiskt ointresserade människor får chansen att 

sätta sig in i politiken. 

  

Vi kan utifrån F2:s perspektiv på influencers dra paralleller till källtrovärdighet. Enligt Djafarova & 

Rushworth (2016) innebär det att en följare som saknar kunskap inom vissa områden vänder sig till en 

influencers syn och åsikt inom samma område för att själv kunna bilda en egen uppfattning. Likt F2:s 

beskrivning sker det främst när följaren upplever en känsla av vänskap och tillit till influencern. Ifall 

ovannämnda stämmer in, och influencern är tillräckligt övertygande, finns det en möjlighet att följare 

påverkas i fel riktning och som P2 poängterar, kanske röstar på ett parti utifrån influencerns 

rekommendationer och utan en insikt i partiets värdegrunder. 

  

F1 och F2 problematiserade influencers roll i samhället, och menade att influencers har ett socialt ansvar att 

förhålla sig till. Det finns inte några direkta regleringar om vad som får yttras och inte på sociala medier, 

därav bör influencers förhålla sig till en etisk och moralisk kompass. Utifrån den aspekten borde de se över 

vilka frågor de berör och på vilket sätt budskapet presenteras. Med hänsyn till influencer marketings 

framväxt samt de positiva effekterna av eWOM, förekommer det idag en hel del sponsrade åsikter. 

Sponsrade åsikter är som vi tidigare nämnt, influencers som marknadsför produkter eller ställningstagande, 

betonat med deras personliga och emotionella band. Sponsrade, ärliga åsikter sägs enligt Hwang & Jeong 

(2016) påverka följares förtroende till influencers. F1 och F2:s åsikt om att influencers bör vara aktsamma 

med vad de skriver bekräftar Hwang & Jeongs (2016) synsätt om att ärliga åsikter inte garanterar att en 

produkt, och i detta fall ett budskap, är etiskt och korrekt. Det kan betyda att det finns vissa faktafel i 

budskapen som mottages negativt hos följaren. P1 och P2 såg helst inte att influencers kommunicerar 

politiska och opinionsbildande budskap med anledning av att tydliga faktafel och partiska uttalanden 

påverkar de yngre eller politiskt ointresserade följarna. F2 poängterade även att influencers sociala ansvar 

handlar om att tydligt skilja mellan åsikt och fakta, just för att inte följare ska ta skada av det. 

 

Ett exempel på hur influencers rekommendationer och möjligtvis sponsrade åsikter kommit att påverka 

följare var att P1 och F2 medgav att de vid tillfällen bytt ställningstagande utifrån vad de läst eller hört om 

på influencers kanaler. Om inte direkt har det skett omedvetet. Att en influencer har fått betalt för att skriva 

om ett ställningstagande kan verka oskyldigt i vissa sammanhang, men i enlighet med Hwang & Jeong 
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(2016) uppstår det problematik i de så kallade ärliga åsikterna. Åsikterna används främst för egen vinning, 

som i ett högre förtroende hos följarna eller ett större inflytande för att påverka följarnas åsikter. 

 

I P2 framkom perspektivet att det krävs mer än att rösta på ett parti för att kunna uttrycka sig politiskt. P2 

menar att influencers skapar en diffus bild av politiken när de ändrar sina åsikter om vartannat. Återgår vi till 

Hwang & Jeongs (2016) studie om sponsrade inlägg konstaterar de att sponsrat innehåll uppfattas olika av 

publiken beroende på frontfigur. De menar även att influencers som lyfter frågor som är avvikande från 

deras fält, förlorar trovärdighet och makt för att övertyga andra.  

 

5.4 Influencers som hot 

Alla deltagare var eniga om att politik bör finnas på sociala medier. Det de dock var oense om var 

influencers som kommunicerar politiska budskap på sociala medier. P2 och F2 var överens i tron att 

influencers enbart kommunicerar politik och opinionsbildande budskap för att endera provocera eller följa 

trender, vilket både går emot och stärker Webers (1983) målrationella sociala handling. Han menar att 

människor agerar utefter de förväntningar människor har på dem; följare förväntar sig att influencers ska 

vara trendkänsliga och följa det som är tidsaktuellt. För att skapa uppmärksamhet krävs det inte något 

radikalt, utan att gå emot förväntningar kan skapa en reaktion och en fascination, likt många kändisar och 

influencers har gjort för att skapa ett intresse.  

 

F1 och F2 var de fokusgrupper som hade en mer öppen syn på influencers som kommunicerar politiska 

budskap, medan P1 och P2 hade en mer konservativ syn på förmedlare av politik. Återigen bekräftas 

Strömbäck (2000) och hans syn på politisk medvetenhet. Vi kan även se en koppling till Bourdieus fältteori 

då han menar att varje fält har spelregler som bör följas och inte går att överföras till ett annat. När 

influencers berör de politiska fälten överför de deras sociala kapital och använder det som ett verktyg för att 

påverka politiska frågor, något de politiskt aktiva reagerar mer på då de befinner sig inom det politiska fältet. 

Det som skiljde P1 och P2 åt var P1:s mer flexibla tankesätt då de ansåg att om en influencer skulle yttra sig 

politiskt så bör de vara öppna med sin politiska sida, men helst inte diskutera partipolitska budskap. De såg 

hellre att influencers lyfter politiska samhällsengagemang likt #Metoo-rörelsen.  

 

Samtliga deltagare i P2 var kritiska till Blondinbellas position som makthavare och såg en fara i att 

influencers kommunicerar politik. Deltagarna i P2 var medlemmar i Socialdemokraterna samt Feministiskt 

initiativ, något som kan vara en vag förklaring till att just Blondinbella, som är före detta Moderat och idag 

Centerpartist, blev en liknelse för influencers med en farlig maktposition. Vårt urval är inte representativt 

men vi väljer ändå att föra resonemanget åt att deltagarna i P2:s politiska värderingar går emot Blondinbellas. 

Hade en deltagare med liknande politisk åskådning som Blondinbella deltagit så hade utfallet kunnat blivit 

annorlunda.  
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6. Slutsatser och framtida forskning  
I det här avsnittet har vi valt att sammanställa våra slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur influencers trovärdighet påverkas enligt deras följare när de väljer 

att byta fält från ett kommersiellt till ett politiskt. Genom att undersöka hur följare som är politiskt aktiva 

och följare som inte är det ville vi se om det fanns några skillnader mellan de två grupperna och om så, hur 

skiljer dem sig åt.  

 

6.1 Frågor som användes för att besvara syftet 

- Vad har följarna för attityder till hur kommersiella influencers kommunicerar politiska budskap? 

 

- Hur trovärdiga är influencers politiska budskap enligt följarna? 

 

- Skiljer uppfattningarna om influencers och deras budskap mellan politiskt aktiva följare och de som inte är det?  

6.1.1 Vad har följarna för attityder till hur kommersiella influencers kommunicerar politiska 

budskap? 

Vi kan fastslå att de följare som vi har intervjuat är alla eniga om att influencers likt alla människor har rätten 

att uttrycka sig om vad de vill enligt svensk lag. Alla var överens om att politik har en självklar plats på 

sociala medier. Det som sedan skiljde fokusgrupperna åt var frågan om influencers som budbärare åt 

politiska budskap. De politiskt aktiva hade en mer negativ uppfattning medan följarna hade en aning mer 

positiv syn. Det vi kommit till insikt med är att de politiskt medvetna är mer kritiska till vem som förmedlar 

politiska budskap då de är arbetar och möts av politisk information dagligen. För de politiskt aktiva är det 

viktigt att influencers håller sig inom sitt fält. De ansåg att risken var stor att fel information skulle kunna 

spridas snabbt och till många. Följarna, som inte var politiskt aktiva, var mer positivt inställda till om en 

influencer likt Blondinbella, med politiska inslag i sin kommunikation berör politiken. Det behöver alltså 

inte vara en politiker som kommunicerar politiska budskap, men sändaren bör ha haft en politisk koppling 

av något slag tidigare. Det som däremot problematiserades var den risk för samhället som kommersiella 

influencers kunde orsaka om de rör sig mot det politiska fältet. Samtliga deltagare såg vikten i att skilja 

mellan åsikt och fakta i en fråga om etik och moral. Öppenhet och relevans utgjorde även en stor del av det 

sociala ansvar som influencers bör förhålla sig till när de berör det politiska fältet. 

 

6.1.2 Hur trovärdiga är influencers politiska budskap enligt följarna? 

Det nästintill alla deltagare var eniga om var att trovärdigheten kan avta beroende på vem sändaren är som 

förmedlar ett budskap. De menade på att för en rättvis opinionsbildning så bör influencers hålla sig inom 

sitt fält för att trovärdigheten ska bestå. Deltagarna var generellt mer öppna till att influencers uppmanar till 

samhällsengagemang likt #Metoo-rörelsen, då den typen av kraft inte skulle få lika stor spridning om 
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personer med många följare inte skulle sprida budskapet vidare. Som vi tidigare nämnt så kan vi dra 

slutsatsen utefter fokusgruppernas svar att trovärdigheten påverkas och det till de negativa om en influencer 

som tidigare varit kommersiell börjar kommunicera politiska budskap. Dock är det mindre faktorer, 

exempelvis om en influencer berört politiska frågor tidigare alternativt under en längre period, som inte 

påverkar trovärdigheten lika drastiskt. 

 

6.1.3 Skiljer uppfattningarna om influencers och deras budskap mellan politiskt aktiva följare och 

de som inte är det?  

Sammantaget verkade samtliga deltagare i fokusgrupperna vara ense i vilken mån influencers ska få 

kommunicera politiska och opinionsbildande budskap. Det återfinns däremot en del skillnader mellan 

uppfattningarna som vi tror kan bero på skilda kunskaper och erfarenheter. Den kritik som de politiskt 

aktiva deltagarna framförde om influencers beaktade den fara som de kunde orsaka för samhället i stort. I en 

tid där sociala och digitala medier utgör en större del av vardagen är det dock oundvikligt att inte vidröra 

befintliga samhällsstrukturer och politiken. Varje dag finns det nya synsätt att betrakta de rådande 

samhällsfrågorna och dess budskap. Följarna tolkade situationen mer positivt, och menade att influencers 

som ges möjligheten att få kommunicera opinionsbildande budskap kan öppna till diskussion om politik på 

en mer personlig och påtaglig nivå. Deras kritiska synvinkel berörde mer hur influencers med makt på 

sociala medier påverkar människor mer individuellt än samhället i stort.  

 

6.2 Framtida forskning  

I början av vår studie hade vi vissa förväntningar om de svar vi skulle få från deltagarna samt hur de skulle 

skilja sig från varandra. Något som förvånade oss var att de olika grupperna berörde liknande frågor som vi 

förutsatte skulle skilja dem åt. Vi hoppas att framtida forskare vill ta sig an de intressanta frågor som väcktes 

i vår studie.  

 

En fråga som vi inte var beredda på att deltagarna skulle diskutera i en så pass stor mån, var vem som är 

politiker idag och vem som är opinionsledare. I och med att digitala kanaler utvecklas och det är lättare för 

människor att sända budskap vidare utan gatekeepers och traditionella mediers godkännande, anser vi att det 

skulle vara intressant att göra en större enkätundersökning för att få en överblick i hur svenska folket ställer 

sig till den frågan. I fokusgrupperna rådde det delade meningar om vem som får beröra de politiska fälten 

och vi tror att definitionen av politiker håller på att skrivas om. Att göra en enkätundersökning kan ge oss 

ett bredare perspektiv på dagens samhälle och även anpassa vår politiska kommunikation därefter.  

 

I fokusgrupperna kunde vi även se tydliga tendenser på hur de politiskt aktiva var mer konservativa i frågan 

om trovärdigheten påverkas beroende på vem som berör de politiska frågorna. Vi tycker att det finns en 

relevans i att göra en större studie och se över hur de inom det politiska etablissemanget ser på influencers 

som kommunicera politiska samt opinionsbildande budskap. En sådan studie kan belysa politikers åsikter 
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och föreställningar om ungdomars nya förebilder samt ge dem en inblick i hur influencers makt kan påverka 

en stor skara människor. I vår studie har vi upptäckt att det finns ett forskningshål i influencers 

maktutövning utöver köpbeteenden och konsumtion. Majoriteten av kommersiella influencers håller sig 

enligt vår uppfattning inom sitt fält, dock kan vi se en ökad trend i att kommunicera opinionsbildande 

budskap. Det vi finner särskilt intressant är hur influencers indirekt kan påverka förstagångsväljare som inte 

är politiskt insatta. Att vidare undersöka i vilken mån följare röstar som influencers utan att ha all fakta med 

sig på grund utav påverkan finner vi intressant och något som kan komma att bli nödvändigt att forska kring 

om trenden fortsätter i samma riktning.  

 

7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  
Som tidigare nämnt är slutsatsen av vår studie att kommersiella influencers förlorar trovärdighet och 

relevans när de skiftar från det kommersiella fältet till det politiska. Däremellan besitter de dock en stor 

makt, och har onekligen en möjlighet att påverka sina följare till att ta politiska ställningstaganden i önskad 

riktning. Vad kan då detta tänkas ha för betydelse och påverkan på samhället? 

 

Att influencers har fria tyglar till att beröra politik och opinionsbildande budskap har sina för- och 

nackdelar. Likt marknadsföringsteorin eWOM (Silverman, 2001) kan influencers genom sina kanaler upplysa 

och uppmana följare till att rösta på politiska partier och ta politiska ställningstaganden. Vår studie har lett 

oss till att betrakta kommersiella influencers som en mellanhand mellan politiska partier och människor. 

Tack vare den personliga ton de håller mot sina följare i sociala medier, kan följarna enklare relatera till de 

politiska budskapen. Politiska budskap förmedlas främst genom en top down modell, men när en influencer 

för det till en personlig nivå blir information mer påtaglig, och som följare har man en större möjlighet till 

att få delta i diskussion och våga sig in i det politiska finrummet. Därför kan vi ur ett yrkesperspektiv delvis 

sympatisera med tanken om att inte bara politiker ska kommunicera politiska budskap. Som tidigare 

diskuterats bör dock influencers ha en skälig grund till att ge sig in debatten. Politik berör alla. Det blir på så 

vis fördelaktigt när influencers som kommunicerar politiska budskap, kan väcka politisk medvetenhet hos 

människor. Det är något som Strömbäck (2000) konstaterar är bristande idag baserat på SOM-institutets 

årliga mätningar av politiskt intresse bland människor i samhället. 

 

Även när det kommer till samhällsengagemang vore det klokt ifall influencers fortsatte i samma riktning, 

alltså uppmanade människor till att delta i engagemang som #Metoo-rörelsen. Som Strömbäck (2014) 

poängterar har de digitala nyhetsmedierna valt bort nyheter som inte tycks fånga läsarens intresse i och med 

konkurrensen om att människors uppmärksamhet ökat. Därför kan uppmaningar som samhällsengagemang 

gynna både influencer, följare och samhälle i stort, då det ger en mer positiv verkan än en negativ. 
 

Att influencers har möjlighet till att kommunicera politik, som partipolitiska budskap, ser vi också leda till 

negativa effekter på samhället i stort. Främst i en fråga om följares källkritik, där influencers inte alltid 
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förhåller sig till rätt fakta och inte noggrant skiljer mellan åsikt och fakta. Influencers kan därför antas ha ett 

stort samhällsansvar i vad de kommunicerar, men eftersom inte yttrandefrihetsgrundlagen kan regleras kan 

vi inte heller lägga allt för stort ansvar hos dem, och de får i princip uttrycka sig om vad de vill och hur de 

vill. När vi reflekterar över influencers roll i samhället väljer vi att se den som den är, ett professionellt yrke 

som genererar i pengar. Att tjäna pengar på sin livsstil garanterar inte autenticitet i längden. Som vi tidigare 

diskuterat kan vem som helst idag bli känd och det handlar mer eller mindre om att skapa en narrativ 

identitet. Många av våra deltagare ansåg även att influencers för dem aldrig skulle bli trovärdiga för att de är 

skådespelare som inte stod bakom det de förmedlade, men som i vilket annat betalt yrke som helst bör det 

därmed även finnas regleringar. Vi befarar det scenario som kan ske när en influencer, som i vanliga fall 

marknadsför kommersiella produkter, tar sig an en politisk åskådning för egen vinning. Uppmärksamhet för 

en influencer genererar som nämnt i pengar, och ur ett samhällsperspektiv gynnar därför politisk 

kommunikation och fältbyte influencers mer än följarna.  

 

Att ta hänsyn till ett socialt ansvar och nya regleringar är dessvärre förändringar som inte lär ske över en 

natt. För att samhället inte ska ta allt för stor skada av influencers osynliga makt måste det upplysas mer om 

källkritik, och människor bör bli mer medvetna om den osynliga makt som influencers besitter. Ansvaret om 

källkritik kan förslagsvis fördelas över yttre faktorer såsom utbildningar, arbetsplatser och hemmamiljöer.  
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Bilaga 
Intervjumanual  

Huvudteman: trovärdighet, makt och opinionsbildning 

 

Öppningsfrågor: 

- Vad heter ni?  

- Hur gamla är ni? 

- Sysselsättning? 

- Anser ni er själva politiskt medvetna (till icke politiker)?  

 

Introduktionsfrågor - sociala medier och influencers 

- Vilka sociala medier konsumerar ni? 

- Vad är en influencer för er?  

- Följer ni en influencer - om ja, vilka?  

- Vad har ni för kunskap och uppfattningar om influencer marketing?  

 

Övergångsfrågor - influencer marketing 

- Vilken roll anser ni att influencers bör ha i samhället? 

- Är det något speciellt samarbete som en influencer har haft med ett företag/organisation som ni har 

uppmärksammat/reagerat på?  

 

Nyckelfråga - trovärdighet och opinionsbildning  

- Har ni någon gång konsumerat utefter en influencers rekommendationer? Om ja - hur kommer det sig tror 

ni?  

- Har ni förtroende för de influencers som ni följer? Om ja - varför? Om nej - varför inte?  

- Är det några frågor ni anser att influencers bör undvika att beröra? (Utveckla utefter svar) 

- Vad tycker ni om när en kommersiell influencer kommunicerar politiska budskap?  

- Hur trovärdiga anser ni att influencers är när de tidigare har marknadsfört/bloggat om livsstilsfrågor och 

sedan går över till att förmedla opinionsbildande budskap?  

- Anser ni att influencers är bra opinionsledare?  

- Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att influencers agerar som opinionsledare?  

 

Nyckelfråga - makt och politik 

- Tycker ni att politik hör hemma på sociala medier? Om ja - på vilket sätt? Om nej - varför inte?  

- Vad anser ni om att influencers använder sina kanaler för att kommunicera politiska budskap? 

- Vad tror ni att andra tycker om när influencers skriver om politiska frågor? 
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- Har det förekommit att en influencer upplyst er om samhällsfrågor? Om ja - Vilka?  

- Vad är makt för er? 

- Anser ni att influencers är makthavare? 

- Vad tycker ni om att influencers med sin maktposition kan kommunicera ämnen som inte rör deras 

områden? 

- Hur reagerar ni på ifall en influencer skriver om opinionsbildande budskap på grund av betalt samarbete?  

- Har ni någon gång bytt ställningstagande utifrån vad en influencer skrivit om på sina kanaler? 

- Tror ni att ni undermedvetet ändrat ställningstagande om samhällsfrågor? 

 

Avslutningsfrågor 

- Behåller influencers sin trovärdighet när de kommunicerar opinionsbildande budskap? 

- Hur ställer ni er till att influencer kommunicerar opinionsbildande budskap? 

- Upplever ni att ni kan lita på vad en influencer kommunicerar på sina kanaler? vare sig om det är politiska 

budskap eller annat?  

 

     

    

   

 

 
 

 

 
 
          
    
     
      
 
 
 
	


