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Abstract 
The aim of this study is to examine how female influencers on Instagram build relationships and 

trust against their young female followers and how the followers experience and relate to the 

influencers paid collaborative-marketing. A qualitative interview method is used to fulfill the aims 

of the study. The theoretical starting points used in this study are feminism and word-of-mouth, and 

also femvertising as a useful concept for this study. The results show that the effect influencers have 

varies depending on their communication, relevance to their character narrative, and the authenticity 

felt by the young women followers towards the influencers. The relationship toward the influencers 

are very similar and usually described as some sort of ”friendship”. The use of femvertising is seen 

as natural as these influencers are considered genuine empowered women. 

Nyckelord: Kvalitativ intervjumetod, femvertising, word of mouth, influencer, instagram, paid 

collaborative-marketing  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1. Inledning 
Människor spenderar mer och mer tid på olika sociala media-plattformar vilket skulle kunna vara en 

förklaring till att en ny yrkestitel har vuxit fram, med andra ord, influencers. Influencers är personer 

som har byggt upp en större följeskara på en eller flera av sociala media-plattformar, exempelvis; 

Instagram. Detta har öppnat en helt ny marknadsplats för reklam och marknadsföring där man 

numera kan använda sig av influencers för att nå ut till en specifik målgrupp, vilket har blivit av 

stort värde för marknadsföringen på sociala medier (Nechita, 2018, s. 107). Därtill kommer 

femvertising som är ett relativt ny marknadsföringsmetod som fokuserar på ”the ’empowered’ 

women” (Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 769). Det skulle därför vara intressant att undersöka hur 

influencern bygger förtroende för sin marknadsföring och i vilken utsträckning följare upplever att 

influencerns marknadsföring utmanar kvinnliga stereotyper, så kallad femvertising. 

1.1 Bakgrund 
Marknadsföring på sociala medier via influencers är ett relativt nytt koncept. Nechita (2018) skriver 

i sin studie hur opinionsbildare, annars känt som influencers, är värdefulla för marknadsföringen på 

sociala medier (2018, s. 107). Influencers arbetar med betalda samarbeten med olika företag för att 

via sin sociala media-plattform nå ut till en specifik målgrupp. Word of mouth är en teori där man 

låter influencers agera som opinionsbildare gentemot sin följeskara för att via ett 

konsumentperspektiv sälja in ett marknadsföringsbudskap från ett varumärke. Influencern använder 

den uppbyggda tilliten för att gå i god för den produkten eller det varumärket som influencern 

samarbetar med. För att både kunna utnyttja och bibehålla den trovärdigheten måste influencern 

ifråga balansera varumärkets budskap med sitt egna karaktärsberättande och låta det genomsyras av 

sin egna personlighet (Kozinets m.fl., 2010, s. 83).  

Femvertising, en tämligen ny marknadsföringsinriktning som står för ”female empowerment 

advertising”, utmanar den traditionella stereotypen som kvinnor framställs som i reklam (Åkestam 

m.fl., 2017, s. 795). Kvinnor porträtteras stereotypt beroende av någon annan och i diverse 

sysselsättningar inom hemmet i olika reklamer (Åkestam m.fl., 2017, s. 796). Den bild som 

porträtteras av kvinnor i medier är allt annat än jämställd (Gemzöe, 2014, s. 21). Dessutom 

påverkas även kvinnornas självkänsla som ett resultat av den porträtterade stereotypen (Gill & 

Elias, 2014, s. 180). Studien har som avsikt att undersöka till vilken grad influencers, i sina betalda 

samarbeten, utmanar den traditionella kvinnostereotypen. 
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Voorveld m.fl.s (2018) studie om reklam på olika sociala media-plattformar avslöjar att reklam via 

vissa sociala medier kan i större omfattning anses som marknadsföringsintrång och påtvingat, men 

den reklam som hittas på Instagram ses som mer underhållande (Voorveld m.fl., 2018, s. 50). Det 

skulle därför vara intressant att forska i hur användare upplever och påverkas av reklam på sociala 

medier, nämligen betalda samarbeten på Instagram i kombination med femvertising. 

1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga influencers på Instagram bygger relationer 

och förtroende gentemot sina unga kvinnliga följare och hur följarna upplever och förhåller sig till 

influencerns marknadsföring. 

Forskningsfrågor: 

- Hur beskriver följarna sina relationer till influencern? 

- Hur upplever följarna influencerns betalda reklamsamarbeten och hur förhåller sig de till dessa? 

- Hur uppfattar följarna influencerns självpresentation? 

- Hur, och i vilken utsträckning, menar följarna att influensers utmanar kvinnliga stereotyper i sin 

marknadsföring? 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie har avgränsat till att fokusera undersökningen på tre influencers som aktivt använder 

sig av Instagram för att kommunicera med sina följare, samt använder sig av denna sociala 

medieplattform för att göra betalda samarbeten på. Dessutom har jag valt tre kvinnliga influencers. 

De influencers som kommer att undersökas i denna studie är Bianca Ingrosso (@biancaingrosso), 

Margaux Dietz (@margauxdietz) och Clara Henry (@glasclara). För att besvara frågeställningen 

och uppfylla syftet med denna studie kommer nio stycken unga kvinnor att intervjuas, tre 

intervjuobjekt per en influencer. Med unga kvinnor menas kvinnor mellan åldrarna 20 till 25 år. De 

nio stycken utvalda intervjuobjekten är även aktiva i sådan form att de använder sig av Instagram-

appen dagligen, och då ett flertal gånger per dag. Unga kvinnor är studieobjektet då denna forskning 
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ämnar att besvara frågor gällande female empowerment advertising som framförallt är riktad mot 

just kvinnor.  

1.4 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats har till syfte att undersöka hur unga kvinnliga följare uppfattar sina relationer till 

kvinnliga influencers och till de betalda marknadsföringssamarbeten som de presenterar på 

Instagram. Tidigare i studien presenterades varför detta skulle vara intressant att undersöka, samt en 

kort definition av diverse begrepp och teorier som är relevanta för att förstå syftet med denna studie. 

Även en presentation av syftet för denna studie och dess forskningsfrågor finns att hitta tidigare i 

denna uppsats tillsammans med studiens avgränsning.  

I nästkommande kapitel kommer en sammanställning av tidigare forskningar att presenteras och 

diskuteras. Den tidigare forskningen är uppdelade i två olika teman: reklam på sociala medier och 

via influencers, samt kvinnor som stereotyper och deras självkänsla. I det andra stycket av tidigare 

forskning presenteras även femvertising. Därefter introduceras de teoretiska utgångspunkterna som 

denna studie bygger på. Även dessa uppdelad i två huvudteman: feminism samt tvåstegshypotesen 

som har en fördjupad diskussion i word of mouth. 

Efterföljande kapitel handlar om material och metod som tydliggör vilken metod denna studie 

använt, vilket är en kvalitativ intervjuundersökning med inriktning på semistrukturerade intervjuer, 

samt vilka metodproblem som finns. Under denna del finns även en rubrik vid namn ”Urval & 

material”. Som rubriken avslöjar presenteras det material som undersöks i studien och vilken 

urvalsprocess som används. Även validiteten och reliabiliteten för denna studie presenteras, samt 

diskuteras. 

Resultatredovisningen presenterar resultatet av vad som sades under intervjuerna. Detta görs under 

ett antal utvalda teman som anses relevanta för att besvara denna studies frågeställningen. Under 

denna rubrik framställs endast de intervjuades upplevelser kring dessa olika teman och svaren 

jämförs med varandra. En diskussion kring resultatet i en jämförelse med den tidigare forskningen 

och med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna befinner sig även under vardera av dessa teman. 

Resultatet av vad denna studie kommer fram till, samt svaret på de två forskningsfrågorna, 

presenteras under rubriken ”Slutsatser”.  
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2. Tidigare forskning 
I dessa nästkommande två stycken presenteras tidigare forskning inom två olika teman; reklam på 

sociala medier och via influencers, samt kvinnor som stereotyper och deras självkänsla. Betalda 

samarbeten på Instagram kan kopplas till reklam på sociala medier, samt influencers. Femvertising 

är en teori som arbetar emot den stereotyp kvinnor porträtteras som och har även en påverkan på 

kvinnors självkänsla. Därför blir dessa två teman relevanta för denna studie då de bidrar till en 

djupare förförståelse inom forskningsområden som min studie berör. 

2.1 Reklam på sociala medier & via influencers 
Voorveld m.fl.s (2018) studie undersöker likheter och skillnader i reklamens anpassning till olika 

sociala medier-plattformar. Deras enkäter visar ett resultat på att människor uppfattar reklam på 

Instagram som mer underhållande jämfört med andra plattformar som i sin tur anses i en större 

omfattning som något mer påtvingat (Voorveld m.fl., 2018, s. 50). Olika plattformar fungerar samt 

upplevs på varierande sätt och detta påverkar det digitala engagemanget. Instagram är en plattform 

som beskrivs att användas för att ”fill an empty moment” (Voorveld m.fl., 2018, s. 50). När 

användare inte har något bättre för sig används Instagram som tidsfördriv. Uppfattningen av den 

reklam som finns på Instagram, samt användningen av appen, blir relevant till denna studie då 

undersökningen är direkt kopplad till appen ifråga. 

Likt Voorveld m.fl. (2018) så undersöker även Chens (2018) studie det digitala engagemanget, men 

mer specifikt på Instagram och inte på flera olika sociala medier-plattformar. Chens (2018) studie 

fokuserar på reklamens effekt baserat på om mottagarna aktivt engagerar sig, det vill säga att 

exempelvis sprida reklamen vidare till sina egna vänner. Att sprida vidare ett företags budskap, eller 

dess reklam, kan även leda till att ungdomarna själva stärker sina egna identiteter online (Chen, 

2018, s. 32-33). Chens artikel undersöker hur ungdomar uppfattar reklam på Instagram. Studien 

avslöjar att ungdomarna accepterar reklam och andra typer av främjande på appen (Chen, 2018, s. 

32). Instagram är en ansträngningslös sociala media-plattform som bidrar till underhållning och en 

kontakt till celebriteter. Ungdomar använder appen för att se, och uppnå, upplevelser som 

celebriteter upplevt tidigare (Chen, 2018, s. 33). Influencers kan ses som en typ av celebritet. 

När det kommer till sociala medier är det viktigt att synas för att kunna göra ett avtryck och sälja in 

sina produkter eller sitt varumärke. Nechita (2018) lägger fokus i sin studie på 
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varumärkesmedvetenhet, vilket är något som går att uppnå med hjälp av influencers (Nechita, 2018, 

s. 92). I studien kommer forskaren fram till att kommunikationsmedel inom den digitala teknologin 

är både varierande och effektiv. Varumärkets utveckling är beroende av personen som utvecklar och 

introducerar denne till allmänheten, och på så sätt överför sin egna personlighet till detta varumärke. 

Allmänhetens reaktion till produkten eller varumärket är sedan viktig. Opinionsbildare på sociala 

medier, annars känt som influencers, har möjligheten att starta en konversation om ett nytt 

varumärke och på så sätt har influencers blivit av stort värde för marknadsföring på sociala medier 

(Nechita, 2018, s. 107).  

De Vierman m.fl.s (2017) studie undersöker sociala medier influencers som har blivit alltmer 

populärt i och med utvecklingen av reklamblockerare. Detta har lett till att influencer- 

marknadsföring är ett viktigt verktyg för varumärken att nå ut till sina målgrupper (De Vierman 

m.fl., 2017, s. 812-813). Nechita (2018) beskriver i sin studie hur influencers bygger upp sin egna 

communities, eller gemenskaper som ordet blir översatt till svenska, och på så sätt uppnår de en typ 

av social makt som mottagarna erbjuder. Influencers blir ett personligt varumärke, ett varumärke 

som andra företag kan samarbeta med för att marknadsföra sina egna varumärken till en specifik 

gemenskap eller målgrupp (Nechita, 2018, s. 108). Detta är något som även De Vierman m.fl. 

(2017) håller med om i sin studie, att använda sig av influencer-marknadsföring är ett effektivt sätt 

att nå ut till sin målgrupp. Skillnaden på dessa två studier är att De Vierman m.fl. (2017) går mer in 

på djupet och kan även se svårigheter i samarbeten med influencers. Vid samarbeten mellan ett 

varumärke och en influencer så är autenticitet en viktig tillgång. Därför blir en svårighet att välja 

rätt influencer till rätt varumärke, men även att företag ofta lägger fokus på hur många följare en 

influencer har. Uppfattningen av popularitet påverkar mottagarnas attityd gentemot influencern och 

dennes ”likeability” (De Vierman m.fl., 2017, s. 813). 

Dessa studier ger mig en förförståelse kring hur reklam på Instagram och via influencers fungerar. 

En av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie är word of mouth där reklam utgår från 

opinionsbildare. Influencers är en typ av opinionsbildare vilket gör det relevant att använda sig av 

tidigare forskning som undersöker detta fenomen i olika sammanhang. Då influencers arbetar på 

sociala media-plattformar blir det även relevant att förstå hur dessa används i samband med reklam. 

Min studie bidrar med att kombinera influencers med femvertising och se vilken påverkan dessa 

har.  
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2.2 Kvinnor som stereotyper & deras självkänsla  
Landreth Grau och Zotos (2016) beskriver i sin studie hur forskningen visar att kvinnor rent 

generellt porträtteras i roller som familjeorienterade och pryda i reklam. Vissa roller går även ut på 

att kvinnan endast ska fylla en dekorativ funktion. Samtidigt porträtteras män som självständiga 

auktoriteter (Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 761-762). Även Åkestam m.fl.s (2017) studie berör 

ämnet om stereotyper av kvinnor i reklam. Studien belyser tre egenskaper som hjälper till att skapa 

den stereotypiska kvinnan i reklam. Dessa egenskaper är yrkesroller, rollbeteende och fysiska 

egenskaper (Åkestam m.fl., 2017, s. 796). Både Landreth Grau och Zotos (2016) och Åkestam 

m.fl.s (2017) studier beskriver hur kvinnor stereotypt porträtteras som beroende av någon annan och 

i diverse sysselsättningar inom hemmet i olika reklamer (Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 763; 

Åkestam m.fl., 2017, s. 796). 

Landreth Grau och Zotos (2016) beskriver vidare hur stereotyper av könsrollerna har påverkats och 

utvecklats med tiden där feminismens framväxt initierade förändring i hur man såg på 

yrkesmöjligheterna hos kvinnor och män. Även familjestrukturernas förändringar har påverkat hur 

kvinnor respektive män porträtteras i reklam i olika familjesituationer. Tidigare har reklam bidragit 

till att sexism och förvrängda kroppsbilder av kvinnor ansågs accepterat (Landreth Grau & Zotos, 

2016, s. 762). Kroppsbilder är något som även Gill och Elias (2014) undersöker i sin studie där 

resultatet visar på att att karakteriseringen av dessa kroppsbilder både är orealistiska och skadliga. 

Studien beskriver hur viktig och kraftig love your body discourses är för att ”interrupt the almost 

entirely normalized hostile judgement and surveillance of women’s bodies in contemporary media 

culture” (Gill & Elias, 2014, s. 180). I och med detta kan en djupgående effekt skapas där kvinnor 

börjar se brister både på sin egna kropp och andras, vilket kan leda till dåligt självförtroende och 

ätstörningar (ibid). Gill och Elias (2014) beskriver i sin studie hur kvinnliga celebriteter hamnar 

under ett förstoringsglas och kritiseras från topp till tå i allmänhetens öga. Samtidigt som reklamer 

anklagas för falskheten i den visuella redigeringen av kvinnor och deras kroppar (Gill & Elias, 

2014, s. 183).  

Likt Gill och Elias (2014) studie så undersöker även Chaes (2018) studie kvinnors självkänsla, dock 

utifrån sociala mediers och influencers påverkan. Den vanligaste känslan en kvinna upplever när 

denne jämför sig själv med en influencer är avundsjuka. Avundsjukan bygger på jämförelsen i 

samband med dålig självkänsla, vilket inte endast är förknippat med influencers men med sociala 

medier generellt. Vid jämförelsen med någon annan börjar även kvinnorna i fråga utvärdera sig 
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själva (Chae, 2018, s. 257). Influencers arbetar dagligen med sin självpresentation och delar gärna 

med sig av sin lyxigare vardag, vilket gör det lätt för den ”vanliga” kvinnan att göra en social 

jämförelse och på så sätt blir avundsjuk. Denna avundsjuka är baserad på den illusion influencers 

väljer att skapa. I och med feminismen betydelse idag vill alltfler kvinnor porträttera sig själva som 

framgångsrika och då samtidigt som om de har allt. Den självpresentationen influencers ger en 

illusion av på sociala medier kommer inte gratis. De lägger ner en hel del tid och energi för att alltid 

leva upp till denna illusion de skapat (Chae, 2018, s. 258). Med den illusion som influencers bygger 

upp så skapas även en känsla av ”the empowerment of women” (Chae, 2018, s. 259). 

Femvertising innebär den typen av marknadsföring som fokuserar på ”the ’empowered’ 

women” (Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 769). Istället för att objektifiera kvinnor som man 

tidigare, och fortfarande gör, inom alla möjliga olika reklamer så vill man med denna typ av 

marknadsföring hylla dem. Nio av tio av de tillfrågade kvinnorna menade att unga flickor påverkas i 

hur kvinnor blir porträtterade i olika typer av reklamer enligt en undersökning som presenteras i 

Landreth Grau och Zotos studie (Ibid). 

Åkestam m.fl.s (2017) studie undersöker femvertising i en jämförelse med den traditionella 

marknadsföringen som visar mer traditionella stereotyper i sina reklamer. Studien avslöjar att 

resistansen mot marknadsföringen inte är lika hög när det kommer till femvertising som den är 

gällande traditionella marknadsföringen. Femvertising skapar en bättre attityd hos sina mottagare 

vad gäller både reklamen och varumärket (Åkestam m.fl., 2017, s. 802). Då femvertising inte 

använder sig av traditionella stereotyper i sin marknadsföring skapas effekten av en god attityd från 

publiken ifråga (Åkestam m.fl., 2017, s. 799). När konsumenterna ser reklamfilmer så identifieras 

de olika könsstereotyper som presenteras. Utmanandet av de stereotypiska könsrollerna i reklamen 

gör att mottagarna blir troligen mindre provocerad och därmed mer mottaglig för reklamen. De mer 

traditionella kvinnliga könsstereotyper som finns i olika reklamer kan komma att uppfattas stötande, 

vilket kan vara en förklaring till effekten av dålig attityd som kan uppkomma gentemot den 

marknadsföring som använder traditionella stereotyper (Åkestam m.fl., 2017, s. 800). Landreth 

Grau och Zotos (2016) beskriver en rädsla i sin studie om utnyttjandet av femvertising för att skapa 

en ökad försäljning (2016, s. 769). 

Femvertising grundar sig i att utmana den traditionella stereotypen av kvinnor, därför blir det 

relevant att använda sig av tidigare forskning som undersöker just dessa, samt vilken påverkan de 

har på kvinnor och dess självkänsla. Då även femvertising har en påverkan på kvinnors självkänsla 
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blir det relevant att få en förförståelse i hur självkänsla kan påverkas på olika sätt. Min studie bidrar 

med att undersöka femvertising via influencers. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter. De två utvalda teoretiska utgångspunkterna, 

feminism och tvåstegshypotesen, redogörs samt fördjupas den sistnämnda till en inriktning. 

Tvåstegshypotesen fördjupas till teorin om word of mouth. För att kunna uppfylla syftet med denna 

studie undersöks tvåstegshypotesen, samt word of mouth, i samband med feminism. Femvertising, 

som går att koppla till feminism, och word of mouth marketing behöver inte nödvändigtvis utesluta 

den andre, dessa kan komma att användas i en kombination vid ett betalt samarbete. För att kunna 

få en tydligare bild av betalda samarbetens upplevda påverkan på unga kvinnor och hur de förhåller 

sig till dessa, samt i vilken utsträckning som influencers utmanar dessa kvinnliga stereotyper, 

används feminism och word of mouth i relation till varandra. Word of mouth står för 

kommunikationen ur ett konsumentperspektiv för att göra produkten mer relaterbar och feminism i 

form av femvertising för att fånga intresset och skapa ett budskap kring produkten ifråga.  

3.1 Feminism  
Feminism är ett värdeladdat ord med många olika definitioner. Gemzöe (2014) skriver i sin bok ett 

förslag på en definition som lyder: ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är 

underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras” (Gemzöe, 2014, s. 16). Denna definition 

kallar Gemzöe själv för ordboksdefinitionen av ordet feminism. Det finns många olika inriktningar 

inom feminism, samtidigt sammanfattar denna definition vad feminism går ut på. Den riktar 

fokusen på hur verkligheten ser ut, samtidigt som den uppmanar till förändring (ibid). Ett vanligt 

motstånd som feminism möter är exempel på vissa enskilda kvinnor och dess makt. Feminism 

påstår inte att alla kvinnor är mindre viktiga, utan att rent generellt har män mer makt än kvinnor. 

Detta inom alla samhällsområden dessutom (Gemzöe, 2014, s. 19).  

En av de samhällsområden Gemzöe lyfter fram är den sfär om ”kulturell nedvärdering av 

kvinnor” (2014, s. 21) som innefattar representationen av kvinnor i medier och reklam. Detta byggs 

på objektifieringen av kvinnors kroppar med ett tydligt fokus på utseende. Den bild som porträtteras 

av kvinnor i medier är allt annat än jämställd (ibid). Lombardo och Meier (2014) skriver även i sin 
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bok om den symboliska representationen av hur kvinnor och män presenteras i samband med makt. 

För att upprätthålla sociala strukturer och kulturella normer brukar kvinnor presenteras som 

sekundära och mindre viktiga jämfört med män (Lombardo & Meier, 2014, s. 157).  

Feminism som teoretisk utgångspunkt blir relevant för denna studie då detta går att koppla till 

femvertising. Femvertising, som presenteras under tidigare forskning, kan komma att uppleva 

påverka hur unga kvinnor uppfattar, samt upplevs påverkas av, influencern vid ett betalt samarbete. 

För att kunna besvara frågan om hur kvinnliga influencers utmanar kvinnliga stereotyper i sin 

marknadsföring krävs därför en förförståelse för dessa stereotyper och därmed feminism.  

3.2 Tvåstegshypotesen 
Ytligare en relevant teori till denna studie är tvåstegshypotesen, eller så kallad two-step flow of 

communication som den heter på engelska, vilket innebär att man använder sig av opinionsbildare 

för att föra fram ett budskap eller en åsikt (Severin & Tankard, 2014, s. 31). Influencers blir en ny, 

modern typ av opinionsbildare då de sprider ett budskap från ett företag till sin följeskara i syfte att 

påverka dem. Makten av att påverka andra finner sig i att dessa har en tilltro till den som vill 

influera. Gripsrud beskriver hur folk måste tilltro ”ett mått av förnuft, självständighet och 

myndighet” (2011, s. 83) till opinionsbildaren, eller i detta fall influencern. 

Tvåstegshypotesen växte fram på 1940-talet då en studie, som undersökte massmediernas effekt på 

presidentvalet, utfördes. Studien resulterade i att massmedierna inte var den största influensen i 

väljarnas beslutsfattande utan det var opinionsbildarna. Forskarna kom fram till att massmedierna 

nådde fram till opinionsbildarna som i sin tur skapade en åsikt kring denna information och spred 

sedan detta vidare till sina kontakter (Severin & Tankard, 2014, s. 31). Påverkan som massmedierna 

har på sin publik är inte endast bunden till budskapets innehåll och/eller form. Gripsrud skriver 

”Poängen var att medias påverkan inte längre kunde förstås oberoende av de sociala relationerna 

mellan de enskilda människor som utgjorde publiken” (2011, s. 81). Massmediernas publik har egna 

åsikter och kan även dela dessa till sina egna sociala kontakter, därför är medierna beroende av vad 

opinionsledarna sprider vidare för information. Relevansen av denna teori byggs vidare i word of 

mouth. 
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3.2.1 Word of mouth (WOM) 
Word of mouth är en utveckling från tvåstegshypotesen. Kozinets m.fl. (2010) beskriver i sin studie 

hur tvåstegshypotesen har en mer linjär påverkan där teorin innebär att försöka influera en 

opinionsbildare som sedan i sin tur delar detta vidare till nära och kära. Detta då en 

rekommendation från en vän har större inverkan och trovärdighet än om det kommer från en 

försäljare. Utvecklingen från detta stadiet är identifikationen av internets betydelse, vilket 

resulterade i teorin om word of mouth. Denna typ av marknadsföring är baserad på relationer där 

opinionsbildarens nätverk och gemenskaper har en allt större vikt (Kozinets m.fl., 2010, s. 72). 

Marknadsföringsbudskapet bör inte kommuniceras i enkelriktning utan är till för att utväxlas i 

opinionsbildarens gemenskaper. Word of mouth är en samproduktionsmodel, vilket betyder att 

marknadsföringsbudskapet samproduceras med opinionsbildaren och dennes nätverk (Kozinets 

m.fl., 2010, s. 73). Word of mouth använder sig fortfarande av opinionsbildare, eller som i denna 

studie influencers, för att nå ut till den specifika gemenskapen och skapa en diskussion 

konsumenterna emellan kring dess budskap. Word of mouth, även känt som social media marketing, 

har som avsikt att påverka kommunikationen mellan dessa konsumenter. Med internets, och sociala 

mediers, framväxt kom även den konstanta tillgängligheten och den längre räckvidden vilket 

skapade fler möjligheter att sprida marknadsföringsbudskap (Kozinets m.fl., 2010, s. 71). 

Kozinets m.fl.s (2010) studie undersöker opinionsbildare i form av bloggare. Forskningen visar ett 

resultat i att word of mouth marketing (WOMM) får olika former och därmed varierande respons 

beroende på vem som kommunicerar ut kampanjen och hur. Varje enskild opinionsbildare har olika 

typer av strategier för sitt karaktärsberättande, vilket också är anledningen till att en viss typ av 

publik attraheras. Det är därför viktigt att opinionsbildaren fortfarande kan leva upp till dess publiks 

förväntningar när denne gör en word of mouth-kampanj (Kozinets m.fl., 2010, s. 82). 

Opinionsbildarna i en WOMM-kampanj blir en blandning mellan en marknadsförare och 

konsument, detta då de förväntas kommunicera ut kampanjen från ett konsumentperspektiv. Hur 

varje opinionsbildare väljer att lägga upp kampanjen skiljer sig då denna anpassas till vardera flöde. 

Opinionsbildarna skapar sina egna nätverk och gemenskaper genom att bygga upp tillit och vänskap 

till sin följeskara. För att kunna utnyttja och bibehålla denna trovärdighet i sin gemenskap bör 

opinionsbildare balansera ut marknadsföringsbudskapen med sitt karaktärsberättande (Kozinets 

m.fl., 2010, s. 83). Influencers använder den uppbyggda tilliten från sin gemenskap och med sin 

personlighet gå i god för produkten på ett sätt, samt att sälja in den via ett konsumentperspektiv.  
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Word of mouth som teoretiska utgångspunkt blir relevant för denna studie då betalda samarbeten på 

Instagram är en form av WOMM. Influencern ifråga blir opinionsbildaren som försöker att sprida 

marknadsföringsbudskapet till sin följeskara via ett konsumentperspektiv. Teorin skapar en 

förståelse kring hur ett betalt samarbete kan komma att ha en påverkan på dess mottagare, som i 

denna studie är specifikt unga kvinnor.  

4. Material & metod 
Under detta avsnitt presenteras det material som studien undersöker, samt vilken urvalsprocess som 

använts. Därtill kommer metod och sedan dess begränsningar tas i beaktning. Kapitlet avrundas 

med validitet och reliabilitet. 

4.1 Urval & material 
Denna studie är som tidigare nämnt avgränsad till att undersöka hur unga kvinnors, mellan åldrarna 

20-25 år, relationer till influencers beskrivs, samt hur de upplever hur influencers utmanar kvinnliga 

stereotyper i sina betalda reklamsamarbeten. Tre olika influencers undersöks i denna studie för att 

kunna se om olika strategier och personligheter kan ha varierande påverkan på dessa unga kvinnliga 

följare. Totalt kommer nio unga kvinnor intervjuas, det vill säga tre intervjuobjekt per en influencer. 

Vid rekrytering av dessa intervjuobjekt användes Instagram-appen. När man besöker en persons, 

eller i detta fall en influencers, Instagram-konton står det under dennes bio ”Följs av:” som avslöjar 

vilka i min kontaktkrets följer personen ifråga. Därför används denna ”Följs av:” på de tre utvalda 

influencers för att hitta tre intervjuobjekt vardera av dessa influencers. Valet av att studera tre 

kvinnliga influencers via nio kvinnliga följare grundas i att denna studie ämnar att besvara frågor 

gällande female empowerment advertising som framförallt är riktad mot just kvinnor. 

Det urval som har använts under denna studie är en kombination av två icke-sannolikhetsurval; 

bevkämlighetsurval och målmedveteturval. Där bekvämlighetsurvalet innebär att man använder sig 

av lättillgänliga subjekt för sin studie, vilket kan hjälpa vid insamling av utforskande information 

(Wimmer & Dominick, 2000, s. 83). Till denna studie har intervjuobjekten funnits inom min 

kontaktkrets som då blir lättillgängliga subjekt. Målmedveteturval använder sig av subjekt som är 

utvalda baserat på specifika egenskaper och/eller kvalitéer. Målmedveteturval används oftast när det 

kommer till studier om reklam (Wimmer & Dominick, 2000, s. 84). De egenskaper som söktes för 
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intervjuobjekten till denna studie var kvinnor mellan åldrarna 20 till 25 år, som är aktiva användare 

av Instagram-appen och följer minst en av de tre utvalda influencers. Med aktiva användare anses 

en daglig användning av appen, och då ett flertal gånger per dag.  

Dessa urval, bekvämlighetsurval respektive målmedveteturval, är troligtvis inte representativa för 

en population, vilket innebär att studiens resultat inte kommer att gå att generaliseras (Wimmer & 

Dominick, 2000, s. 83). 

4.2 Metod 
Vid undersökningar som studerar exempelvis relationen mellan två grupper är intervjuer 

rekommenderat som metod, detta då man vill försöka förstå människors personliga uppfattningar 

och erfarenheter (Ekström & Larsson, 2011, s. 54). Eftersom denna studie undersöker kvinnliga 

följares relation till kvinnliga influencers, och därmed dess upplevda påverkan, är intervjuer en 

lämplig metod att använda. För att kunna uppfylla syftet med denna studie används därför en 

intervjuundersökning som forskningsmetod. 

Denna studie använder en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur kvinnliga influencers på 

Instagram bygger relationer och förtroende gentemot sina unga kvinnliga följare och hur följarna 

upplever och förhåller sig till influencerns marknadsföring. En kvalitativ undersökningsmetod är att 

föredra vid undersökningar som ämnar att få förståelse för ett mer komplext fenomen. Exempelvis 

vilka kännetecken som finns samt vilka avvikelser som kan uppstå, ”fenomenets kvaliteter med ett 

samlat ord” (Ekström & Larsson, 2011, s. 54). Ekström och Larsson (2011) beskriver hur 

forskningsintervjuer kan användas som den primära metoden i en undersökning eller kombineras 

med en fältstudie, exempelvis tillsammans med en etnografiskundersökning (Ekström & Larsson, 

2011, s. 53). Vid studier om exempelvis en arbetsmiljö och dess kommunikation är en etnografisk 

metod att föredra då man kombinerar intervjuer med forskarens egna observationer i situationen 

(Ekström & Larsson, 2011, s. 54). Då denna studie undersöker den kvinnliga följarens relation till 

den kvinnliga influencern, samt hur följarna förhåller sig till betalda reklamsamarbeten, är följarnas 

personliga uppfattningar materialet som kommer att studeras vilket inte kräver observationer för att 

förstås.  

Forskningsintervjumetoden består av personliga och enskilda intervjuer. Intervjuer handlar om att 

forskaren eftersträvar om att få en förståelse för den eller de som intervjuas. Det finns flera olika 
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intervjutyper där det enklaste sättet att skilja på dessa är på vilken grad av struktur intervjun håller 

sig till (Aspers, 2011, s. 142). Till denna studie appliceras den semistrukturerade intervjuformen på 

de nio utvalda intervjuobjekten för att deras tankar och handlingar ska kunna utvecklas och 

diskuteras fritt. Den semistrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide, men erbjuder möjlighet 

att gå utanför denna frågeguide för att få igång en mer dialogliknande intervju. Denna intervjuform 

brukar användas som en ”informationshämtningsmetod” (Aspers, 2011, s. 143). Den 

semistrukturerade intervjun har en viss struktur i form av ett antal utvalda frågor som forskaren 

håller sig till. Samtidigt är denna intervjutyp öppen eftersom forskaren och den intervjuade 

utvecklar samtalet tillsammans eftersom det finns utrymme för forskaren att följa upp de svar som 

anges (Ibid). 

Intervjuerna har utförts på dagtid på antingen Örebro universitet i ett grupprum eller hos den 

enskilda intervjuobjektets hem. Val av intervjuplats anpassades för att underlätta för den 

intervjuade. De flesta av de intervjuade är studerande, vissa med ett deltidsjobb, med ett undantag 

på två som endast arbetar och är inte studerande. Intervjuerna tog 20 till 30 minuter att genomföra 

och spelades in via en app på forskarens mobiltelefon. Transkriberingen av dessa intervjuer skedde i 

anslutning till intervjutillfällena. Efter detta analyserades transiteringarna av intervjuerna för att 

sedan bilda egna tolkningar utifrån den empiriska datan jämfört med tidigare forskning och de 

ovannämnda teoretiska utgångspunkterna. Intervjuguiden (se bilaga 1) som använts under dessa 

intervjutillfällen består av tre stycken uppvärmningsfrågor för att få intervjuobjektet att slappna av 

samt introduceras till ämnet. Sedan följer två olika teman som intervjun är uppdelad i, vilket är 

betalda samarbeten respektive femvertising. Totalt innehåller intervjuguiden femton frågor 

fördelade i dessa olika teman, utöver de tre uppvärmningsfrågorna. Alla frågor i intervjuguiden 

ställdes till var och en av intervjuobjekten, dock ibland med en annan formulering, samt att det 

tillkom frågor utöver detta under intervjuns gång som kunde utvecklas och diskuteras fritt. 

4.3 Metodproblem 
Ett orosmoment vid användningen av kvalitativa forskningsmetoder kan vara att denna inte kommer 

inte att uppfattas tillräckligt vetenskaplig. Kvalitativ forskning är inte, och bör heller inte vara, 

regelstyrd. Forskningen ska däremot vara, som Aspers (2011) beskriver det: ”stringent” (2011, s. 

33), vilket innebär att forskningen ska vara konsekvent och ordentlig. 
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Det finns även svårigheter i att intervjua andra. Som forskare kan man fastna i sin egna 

omvärldsuppfattning och på så sätt ha svårt att förstå intervjuobjektets syn på omgivningen. För att 

motverka detta bör man inte som forskare försöka planera ut vad intervjuobjektet kommer att svara, 

utan att låta följdfrågor komma upp under samtalets gång (Aspers, 2011, s. 140). Ekström och 

Larsson (2011) beskriver vikten i att ”undvika alltför snabba tolkningar, att dra förhastade slutsatser, 

utifrån sin egen begränsade förförståelse” (2011, s. 29). Forskaren bör i den mån det går hålla sig så 

objektiv som möjlig för att bygga upp en förståelse för vad intervjuobjektet faktiskt menar och 

säger, samtidigt som forskaren knyter an detta till sin egen kunskap (Aspers, 2011, s. 141). 

4.4 Validitet & reliabilitet 
Ett vetenskapligt påstående är varken mer eller mindre vetenskapligt oavsett om det är sant 

alternativt falskt. Det vetenskapliga påstående kräver endast tillräckligt goda skäl för att kunna 

påstås vara sant. Vetenskapliga slutsatser byggs på argument, och dessa argument bör innehålla 

både validitet och reliabilitet. Validitet innebär att argumentet har med saken att göra, medan 

reliabilitet betyder att de uppgifter som fastställs är riktiga. De slutsatser som presenteras styrks av 

den empiriska datan (Ekström & Larsson, 2011, s. 14).  

Den empiriska data som undersöks i denna studie är sammanställningen från de nio intervjuer som 

utförts. De intervjuer som genomförts har fokuserat dess frågor kring studiens huvudfokus, det vill 

säga att besvara syftet med denna studie. På så sätt har dessa intervjuundersökningar med saken att 

göra, vilket bidrar till att stärka validiteten (Ekström & Larsson, 2011, s. 15). Däremot är den 

externa validiteten bristande då resultatet av denna studie inte går att generalisera på grund av 

användningen av icke-sannolikhetsurval (Wimmer & Dominick, 2000, s. 83). Reliabilitet stärks om 

de uppgifter som fastställs är riktiga, med andra ord att intervjuobjekten har svarat ärligt (Ekström 

& Larsson, 2011, s. 15). Intervjufrågorna är utformade som så att de hela tiden berör varandra, samt 

är flera av frågorna återkommande fast med varierande fokus på inriktningen. Detta gör att 

möjligheten för intervjuobjekten att svara oärligt är minimal. 

5. Resultatredovisning  
I denna resultatredovning kommer en sammanställning av de genomförda intervjuer att presenteras 

under ett antal utvalda teman som anses relevanta för att besvara denna studiens frågeställning. 
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Under var och ett av dessa teman kommer de tre influencerna jämföras gentemot varandra utifrån 

svaren från de intervjuades. Detta kommer att ske med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. 

Anknytningar till tidigare forskning och en diskussion av resultatet avhandlas i slutet av varje tema i 

form av en sammanfattning. 

5.1 Relationen till influencern 
Relationen till de olika influencerna skiljer sig en aning, inte endast beroende på vem influencern är 

utan även vem följaren är. Detta kan bero på att de tre utvalda influencers för denna studie fokuserar 

oftast på ett specifikt ämnesområde och bygger upp sina Instagram-konton kring detta, enligt hur de 

intervjuade upplever dessa konton. Gemensamt som många av de intervjuade unga kvinnorna 

jämför sina relationer till influencerna ifråga är kompisrelationer oavsett vilket ämnesområde de 

fokuserar på, där även fler av de intervjuade ser influencern som en inspirationskälla. 

Den relation som de intervjuade har till Clara är att alla är eniga om att de delar hennes värderingar. 

Medan någon tycker att hon är en inspiration och förebild så ser någon annan på deras relation till 

henne som en mer ”kompisrelation”. Utöver Claras värderingar är också de intervjuades tilltro till 

henne överensstämmande. En av de intervjuade utvecklar sin tillit till Clara som: ”Jag tror att 

värderingar värderar hon väldigt starkt, och det syns i det hon väljer att göra för samarbeten”. Då 

Clara är en influencer som beskrivs vara en person med många åsikter uppstår en uppfattning av att 

hon inte heller tackar ja till vilket betalt samarbete som helst. De tre unga kvinnorna som 

intervjuades om, och därmed även följer, Clara är alla överens om att hon fokuserar på en blandning 

mellan komedi och samhällsåsikter på sitt konto. Clara lyfter fram feminism som en av sina 

starkaste åsikter, men berör även andra ämnen som fred på jorden och HBTQ-frågor vilket är två 

exempel en av de intervjuade berättar om. Influencern delar likaså med sig av sin vardag och bjuder 

in till sin privata sfär, vilket även de två andra influencerna gör fastän deras vardag kan se olika ut. 

Claras vardag är fylld av sina katter, vänner, samt åsikter i alla dess former. En av de intervjuade 

upplever inte att Clara ”prackar på” med olika produkter att konsumera utan att hon endast 

samarbetar med företag som på ett eller annat sätt faktiskt gör en god gärning. Allt detta bygger upp 

en tilltro till Clara, vilket två av de intervjuade är överens om att det kan raseras helt om Clara 

skulle välja att samarbete med ett företag som inte är relevant till hennes Instagram-konto eller av 

intresse för hennes följare. Detta skulle även kunna leda till en och annan avföljning, enligt två av 

de intervjuade. 
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Relationen till Bianca bygger däremot på inspiration, samt att de intervjuade unga kvinnorna ser 

upp till henne. Biancas Instagram-konto beskrivs som bra med ett innehåll av fina bilder med ett 

starkt fokus på mode i form av kläder, smycken, kosmetik, samt skönhet och hudvård. Utöver 

modeinriktningen väljer en av de intervjuade att beskriva Biancas Instagram-konto som: ”hon 

lägger ut bilder på semestrar, eller selfies, eller på photoshoots, eller på sitt hus eller på sin lägenhet 

med inredning och så. Den är väldigt mångsidig”. En av de intervjuade jämför även deras relation 

till en kompisrelation då hon följt Bianca länge och upplever att hon lärt känna Bianca på grund av 

hur pass privat influencern är på sin Instagram. Trots denna kompisrelationen den intervjuade 

känner upplever hon att tilltron till Bianca varierar, likaså beskriver en av de andra intervjuade. De 

två kan uppleva att vissa betalda samarbeten har en för lång förklaring till varför en produkt är så 

bra att det känns ”kryddat”, samt att det ibland blir oäkta när en produkt inte visas i sin naturliga 

miljö. ”För hon kan lägga ut en ansiktsprodukt med smink på sig och säga ’Gud den här har jag 

använt’. Och jag tycker inte det blir äkta [...] Då känns det inte så som hon ens använder den själv” 

utvecklar en at de intervjuade sitt svar angående den sviktande tilliten till Bianca. Även om de 

intervjuades tilltro till influencern är varierande så är den stundtals hög, detta är beroende på hur 

Bianca väljer att sälja in produkten och vilken relevans denne har till Instagram-kontot ifråga. Den 

tredje intervjuade unga kvinnan har en hög tilltro till Bianca och tror inte att influencern skulle 

samarbeta med ett varumärke som hon själv inte skulle använda. Om Bianca skulle göra ett betalt 

samarbete med ett varumärke som saknar relevans eller intresse till hennes Instagram-konto och 

följare skulle tilliten bli bristande men inte helt uteslutas. En av intervjuobjekten till Bianca 

beskriver att avsaknaden av relevans skapar en känsla av att influencern endast vill tjäna pengar, 

vilket återigen påverkar tilltron till influencern ifråga. Däremot är de två intervjuade med varierande 

tilltro till influencern öppna för att ändra uppfattning gentemot varumärket ifråga.  

De tre intervjuobjekten tillhörande Margauxs följeskara bygger sina relationer till influencern ifråga 

på underhållning och ”kompisrelationer”. Margaux karakteriseras som en humorfylld influencer av 

alla tre intervjuobjekt, vilka också beskriver henne som en avslappnad och härlig personlighet. 

Detta Instagram-konto innehåller en blandning av mode och livsstill; mammalivsstilen vill säga. På 

frågan varför en av de intervjuade började följa influencern ifråga svarade denne ”hon var en 

väldigt positiv och härlig människa som la upp fina bilder och så, och sen blev hon gravid med 

Arnold så det var kul att följa den resan också”. Margaux är väldigt duktig på att bjuda in till den 

vardagsresa hon gör med sin son, samt att balansera ut det med bilder från kontoret och 

utlandsresor, tycker de intervjuade. En av de intervjuade unga kvinnorna beskriver hur Margaux är 
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mer en underhållning till henne och inte någon hon ser upp till, och därmed inte heller har någon 

makt i att påverka sina åsikter kring olika varumärken. En annan av de intervjuade motiverar sitt 

svar beträffande tilliten till Margaux som så: ”man känner att man kan lita på henne och det hon 

säger. För hon har växt, eller det har vuxit fram ett förtroende får henne genom alla år för hon har 

bra värderingar vad gäller, ja… mycket saker här i livet”. Detta är ett liknande svar som det tredje 

intervjuobjektet upplevde, att hon emellertid har byggt upp en relation till Margaux en längre tid 

och med detta fått en hög tilltro till influencern. Båda dessa intervjuobjekt ser även upp till Margaux 

som den härliga och lättsamma person som hon porträtteras som på Instagram. Margaux har också 

den makten att ändra deras uppfattning om ett varumärke. De tre intervjuade unga kvinnorna har en 

liknande relation till Margaux då den är baserad på underhållning, men två av de ser även upp till 

influencern vilket bidrar till en högre tilltro till henne.  

Kozinets m.fl.s (2010) studie förklarar hur opinionsbildare inom tvåstegshypotesen har oftast en 

större inverkan och trovärdighet hos mottagaren då människor har ett större förtroende till en vän än 

om ett budskap skulle komma från en försäljare. Detta är något som även stämmer inom word of 

mouth, då även denna teori bygger på opinionsbildarens relationer (Kozinets m.fl., 2010, s. 72). 

Influencernas relationer till sin följeskara är en viktig del för att kunna komma att påverka dessa. 

Tilltro till en influencer och dess betalda samarbeten baseras mycket på vilken relevans dessa har 

till vardera influencer och deras Instagram-konto. Betalda samarbetens relevans diskuteras under 

nästkommande rubrik. 

Något att de intervjuade har gemensamt är däremot att man använder appen för att fylla dötid, som 

ett tidsfördriv. ”Varje dag när jag har tråkigt. Man kollar på människor, framförallt vad vänner gör 

med sina liv och om jag gör någonting som jag känner att jag vill dela med mig av så går jag in och 

lägger upp en bild helt enkelt” beskriver en av de intervjuade sin användning av appen. Instagram 

används under flera tillfällen under dagen, oftast i brist på annat att göra. Specifikt i samband med 

sömn, när man vaknar eller ska sova vill säga, är exempel som flera av de intervjuade tillämpar för 

att beskriva i vilka sammanhang Instagram används. De flesta var även rörande överens om att 

appen används för att hålla sig uppdaterade, samt att uppdatera själv även fast det sistnämnda inte 

hade ett lika starkt fokus som det förstnämnda. Instagram används även som en inspirationskälla, 

detta då intervjuobjekten använder appen för att söka just inspiration som tidsfördriv. Inspirationen 

de söker kan variera från person till person beroende på deras egna intressen.  
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Hur Instagram-appen används kan även den ha en upplevd påverkan på hur betalda 

reklamsamarbeten tas emot av dessa unga kvinnor. Alla är överens om att man använder appen för 

tidsfördriv, man söker alltså efter något att göra. Detta kan leda till att man är mer öppen för att 

undersöka ett varumärke vidare då man inte har något bättre för sig just då. Voorveld m.fl.s (2018) 

studie visar ett resultat från sin enkätundersökning hur Instagram används som ett tidsfördriv och att 

reklam på appen inte anses vara lika påtvingat som på andra sociala media-plattformar (2018, s. 50). 

I brist på annat kanske människor, eller unga kvinnor som denna studie har undersökt, är mer öppna 

och tillgängliga för de betalda samarbeten som publiceras på Instagram.  

Beskrivningarna av relationerna växlar mellan "inspirationskälla" och "en kompisrelation”. Clara 

och Margaux är någon man håller med om i deras värderingar, medan Bianca är mer av en 

inspiration i sina fina foton. Alla tre influencers beskrivs som personliga, även fast det är ett större 

fokus på detta i intervjuerna om Clara och Margaux än de om Bianca. Tilltron är varierande mellan 

de olika influencerna. De intervjuade om Bianca har en skiftande tilltro till influencern ifråga, 

medan Clara och Margaux har en högre tilltro för det mesta. Clara som har ett fokus på åsikter, 

speciellt inom feminism, har lättast för att bli dömd också. Intervjuobjekten är mer förlåtande 

gentemot Bianca och Marguax om dessa skulle samarbeta med företag som inte är relevanta eller 

intressanta till sitt Instagram-konto eller sin följeskara. I vissa fall är de intervjuade unga kvinnorna 

öppna för att ändra sin åsikt kring dessa företag endast för att de samarbetade med en influencer i 

deras smak. Clara Henry däremot, som anses vara en stark människa med åsikter, om hon skulle 

göra något felsteg i samarbeten med icke relevanta eller ointressanta företag så övervägs det att 

avfölja henne helt. Influencerns värderingar är en av de största anledningar till att de intervjuade 

följer henne idag, utan dessa skulle de inte se någon annan betydelse i att fortsätta följa henne.  

5.2 Så upplevs betalda reklamsamarbeten 
Betalda samarbetens relevans går hand i hand med tilltron till en influencer, som tidigare nämnt. 

Chen (2018) skriver i sin studie hur ungdomar accepterar de betalda samarbeten som finns på 

Instagram, samt att appen används för att se, och själv försöka uppnå, de upplevelser som en 

celebritet genomlevt (2018, s. 32-33). Detta går att koppla till influencers och deras betalda 

reklamsamarbeten. De intervjuade följer dessa mikrocelebriteter och köper gärna en produkt som 

denna influencer rekommenderar. Många av de intervjuade vill känna att influencern ifråga faktiskt 

använder en produkt genuint för att lockas till att själv konsumera denna produkt. En anledning till 

detta kan vara för att själv försöka uppnå den upplevelse influencern genomlevt. Det är här word of 
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mouth kommer in, vilket grundar sig i att man använder sig av en opinionsbildare för att föra fram 

ett budskap (Severin & Tankard, 2014, s. 31). Denna upplevelse som influencern har genomlevt 

skulle kunna vara ett betalt reklamsamarbete, och därmed ett marknadsföringsbudskap, som endast 

förs fram i hopp om att påverka. Enligt Kozinets m.fl.s (2010) studie om word of mouth använder 

sig opinionsbildare sig av olika typer av strategier för sitt karaktärsberättande. Beroende på vilket 

typ av karaktärsberättande man använder sig av så attraheras en viss typ av publik. Vid ett betalt 

samarbete är det därför viktigt att influencern ifråga fortfarande lever upp till sin följeskaras 

förväntningar, och därmed sitt egna karaktärsberättande (Kozinets m.fl., 2010, s. 82). Det är därför 

viktigt att influencer håller sig till vad som är relevant inom deras ämne av karaktärsberättande för 

att skapa en bra kampanj. Alla de intervjuade är rörande överens om att ett betalt samarbete måste 

ha en tydlig relevans eller koppling till influencern ifråga för att det ska kännas äkta, om det inte 

känns äkta kan tilltron till influencern påverkas till det negativa. 

Bianca jobbar med betalda samarbeten som tillhör kategorin mode och skönhet. Mode och skönhet 

är en bred kategori där några exempel som de intervjuade tar upp är kläder, smycken, accessoarer, 

smink och hudvård. Ansiktsrengöringsprodukter är en vanlig typ av produkt som dyker upp på 

Biancas Instagram-konto, enligt de intervjuade som alla tre tar upp det som ett exempel. I Kozinets 

m.fl.s (2010) studie diskuteras opinionsbildares olika karaktärsberättanden. Influencers har olika 

strategier för hur de kommunicerar ut dessa karaktärsberättanden, och på liknande sätt förväntas de 

betalda samarbetena att förmedlas till följeskaran (Kozinets m.fl., 2010, s. 82). Bianca, exempelvis, 

använder sig av snygga bilder och rabattkoder enligt de tre intervjuade. Eventuellt någon kortare 

informativ text beroende på vad det är för typ av produkt lägger en av de intervjuade till. Om 

samarbetet är för kläder visar Bianca upp dessa i bildformat, men om det är exempelvis en 

hudvårdsprodukt kan hon även lägga ner lite mer tid på en kortare informativ text. De är dock alla 

tre unga kvinnor överens om att fokuset i inlägget hamnar på att det ska se snyggt ut rent visuellt, 

samt att det finns rabattkoder att använda sig av. En av de intervjuade nämner att det måste komma 

naturligt från influencern för att det inte ska kännas för ”kryddat”. En för lång text om hur bra en 

produkt är blir därför för mycket. Även om en bild känns för uppstyrt och uppställt kan det ha en 

dålig upplevd påverkan tycker en annan av de intervjuade. För det mesta håller Bianca 

kommunikationen av sina betalda samarbeten på en okej nivå, men ibland blir det för mycket både i 

bild samt textformat. Severin och Tankard (2014) skriver i sin bok hur influencers används som en 

typ av opinionsbildare för att framföra ett budskap enligt tvåstegshypotesen (2014, s. 31). Sedan 

dess har denna teori utvecklats till word of mouth som snarare fokuserar på att föra fram detta 
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budskap fast ur ett konsumentperspektiv (Kozinets, 2010, s. 83). Följarna som intervjuas i denna 

studie vill uppleva att Bianca faktiskt använder produkterna själv, därför är det viktigt att 

influencern försöker hålla kommunikationen ur ett konsumentperspektiv som inte känns för 

”kryddat” eller uppstyrt. De intervjuade om Bianca upplever en direkt påverkan av influencerns 

betalda reklamsamarbeten där alla tre av de intervjuade erkänner att de ett flertal gånger 

spontanköpt olika produkter som influencern samarbetar med. Detta i samband med att Bianca 

kommunicerat ut detta betalda samarbete med ett visuellt snyggt inlägg som känts genuint på en 

produkt som intervjuobjekten själv har någon nytta av. Även rabattkoderna spelar en viktig roll i 

impulskonsumtionen, enligt de intervjuade unga kvinnorna. De intervjuade uttrycker sig det gäller 

att ”passa på” när det väl finns en rabattkod till en produkt eller ett varumärke som de är 

intresserade av. Detta gäller även produkter de sedan tidigare inte planerat att inhandla eller har ett 

direkt behov av, ett exempel på en sådan produkt kan vara kläder. ”Och då köper man mer än man 

borde” utvecklar en av de intervjuade unga kvinnorna kring diskussionen av vilken upplevd 

påverkan just rabattkoder har på henne själv. Utöver sina behov till att impulskonsumera upplever 

alla tre att de blir påverkade indirekt, att marknadsföringsbudskapet lägger sig i bakhuvudet och gör 

sig påmind när de vid ett senare tillfälle ser produkten.  

Margaux som, enligt de intervjuade, har ett fokus på mode och livsstil kan samtidigt göra 

samarbeten med produkter relaterade till barn och mammor då hon är en mamma själv, därför är 

hennes gräns för relevans större än exempelvis Biancas. Margaux använder även hon fina bilder till 

sina betalda samarbeten, dock med ett fokus på humor. Alla de tre intervjuade unga kvinnorna är 

eniga om att humor används i någon form, oavsett om det är i bild- eller textformat. Likt Bianca så 

använder också Margaux rabattkoder, men det får inte ett lika stort fokus i hennes betalda 

samarbeten som i Biancas. Två av de intervjuade får upplevelsen av att det är ett personlig åsikt och 

tips från Margaux, då influencern är väldigt personlig på Instagram. ”Hennes sprudlande 

personlighet genomsyrar allt hon gör” beskriver en av de intervjuade när hon ska beskriva 

influencerns sätt att kommunicera ut betalda samarbeten. En annan av de intervjuade unga 

kvinnorna tycker att många av samarbetena känns naturliga, avslappnade och personliga, men att 

alltfler av dessa samarbeten börjar röra sig mot ett mer ”typiskt influencer”-sätt, som är det uttryck 

intervjuobjektet själv väljer att använda. Med detta menar den intervjuade att hon får känslan av att 

Margaux lägger mer och mer tid på att ta finare bilder och liknande. Vid frågor om Margauxs 

betalda reklamsamarbeten medger de intervjuade att även de köpte en och annan produkt i samband 

med att ha sett ett sådant inlägg. Till skillnad från Biancas följare som intervjuats i denna studie är 
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de som följer Margaux inte lika spontana, mestadels. De intervjuade avslöjar att de endast 

konsumerar en produkt som kan kopplas till ett betalt samarbete om de sedan tidigare planerat detta 

inköp. Även här spelar rabattkoderna en stor roll då också dessa intervjuobjekt kan tänka sig ”passa 

på” när de kan få produkten lite billigare. En av de intervjuade  berättar att hon inte har något emot 

att inhandla kläder rent spontant när hon ser ett betalt samarbete, men när det kommer till andra 

produkter är hon mer eftertänksam. En annan av de unga kvinnorna avslöjar att hon gärna kikar runt 

på företagets hemsida efter att ha sett ett betalt reklamsamarbete och därefter bestämmer sig för om 

företaget har något intressant att erbjuda. 

Clara som arbetar med åsikter har en relevansgräns som innebär varumärken som har samma 

värderingar som influencern själv, vilket kan bli en väldigt bred gräns med lite fantasi. ”Hon vill ju 

göra något bra, det märker man ju. Jag tror inte hon skulle göra ett samarbete med vad som helst” 

säger en av de intervjuade om Clara. En annan av de intervjuade håller med den föregående talaren 

om att det känns som att Clara vill göra skillnad och detta smittar även av sig till influencerns 

betalda samarbeten. ACOs intimtvål är ett exempel som alla tre av de intervjuade unga kvinnorna 

tar upp och tycker alla att det är en passande produkt till vad Clara står för. En av de intervjuade 

unga kvinnorna tycker att Claras, likt Margauxs, kommunikation av betalda samarbeten känns som 

en personlig åsikt. En annan likhet till Margauxs sätt att kommunicera ut betalda samarbeten är 

användningen av humor, vilket alla tre unga kvinnor är överens om. Skillnaden är dock att Clara 

blandar humorn med en allvarsamhet, och med en upplysande text. ”Informativ” är ett ord som alla 

tre intervjuobjekt väljer att beskriva Claras betalda samarbeten med, och gärna detta i textformat. 

Clara blandar annars sina betalda samarbeten mellan bild- eller videoformat. Två av de intervjuade 

känner inte av konsumenthetsen i samband med Claras samarbeten. Den ena beskriver det som så 

att hon upplever att Clara säljer oftast inte in endast en produkt utan ett helt företag. Den andra 

intervjuade unga kvinnan menar att på sättet Clara kommunicerar ut sina samarbeten får hon inte 

känslan av att det är konsumenthets utan att influencern endast vill göra skillnad. Med skillnad 

menas utveckla samhället till det bättre, om det är att prata om kvinnokroppen eller stötta fred på 

jorden har ingen betydelse utan det är båda en strävan efter utveckling. Ingen av de intervjuade 

nämner däremot att Clara använder rabattkoder, vilket båda de andra influencerna gör. De 

intervjuade unga kvinnorna beskriver den indirekta påverkan de tror sig få från Claras betalda 

reklamsamarbeten. Detta då ingen av de intervjuade upplever att dessa samarbeten påverkar dem till 

att impulsivt och spontant konsumera en produkt de sen tidigare inte planerade att köpa. Endast en 

av de intervjuade beskriver att hon kan ha konsumerat en produkt direkt efter att ha sett ett betalt 

!21



samarbete om denne, men endast om hon redan tidigare planerat att köpa produkten ifråga. De 

andra två intervjuade avvaktar och handlar produkten vid ett annat tillfälle om de känner ett behov 

av denne. En av dessa påstår sig snarare påverkas av de samarbeten som gör skillnad i omvärlden än 

de som bidrar till konsumtionen i samhället. Ett exempel på detta kan vara att skänka pengar till en 

organisation som Svenska Freds. Alla tre av intervjuobjekten tror sig påverkas indirekt av Claras 

betalda samarbeten. Att de då tar in det budskap influencern delar med sig av och till nästa gång de 

går i en affär, eller liknande, och eventuellt känner igen produkter från att tidigare ha sett ett betalt 

samarbete om denne. ”Det tror jag är jättesvårt att säga för jag tror att mycket är omedvetet. Jag tror 

att man påverkas. Man vill ju tro att man inte påverkas, men det gör man nog” säger en av de 

intervjuade. 

Balansen av betalda samarbeten jämfört med ”vanliga” inlägg är även den viktig. Flera av de 

intervjuade, oavsett vilken influencer intervjun handlade om, hade en hög förståelse för varför 

influencers generellt har betalda samarbeten. Det vill säga att influencers måste ha en inkomst för 

det jobb de gör, utvecklade samtliga intervjuobjekt. Alla utom tre av de intervjuade tycker att den 

balans som samtliga influencers har idag är bra. Två av de som inte höll med handlade intervjun om 

Bianca där den ena inte hade någon åsikt kring balansen, och den andra upplevde att den inte var 

bra då det var för mycket betalda samarbeten. Den tredje intervjuades om Margaux och kunde även 

hon uppleva att det ibland blev för många samarbeten. När de intervjuade unga kvinnorna fick gissa 

på hur många betalda samarbeten det var av de senaste nio inläggen upplevdes Clara ha minst antal 

med uppfattningen av 1,5 av 9 inlägg. En av de intervjuade beskriver Claras betalda samarbeten 

som ”kul reklam” och menar att denne inte märks av så tydligt i och med det. Uppfattningen var 

däremot att Bianca hade flest betalda samarbeten med ett resultat på 3-3,5 av 9 inlägg, och då är inte 

främjandet av hennes egna sminkföretag medräknat i detta resultat. Den intervjuade unga kvinnan 

som inte hade någon åsikt kring balansen upplevde inte att det fanns någon balans, samtidigt som 

hon inte upplevde att det var något fel med detta. Margaux fick ett resultat på 2-2,5 av 9 inlägg 

upplevdes som betalda samarbeten.  

Word of mouth marketing är något som används för att främja marknadsföringsbudskap, men för att 

använda en influencer till detta krävs det att dessa budskap balanseras ut med dennes 

karaktärsberättande. Det är viktigt att hålla en god balans för att bibehåll influencerns trovärdighet 

(Kozinets m.fl., 2010, s. 83). De flesta av de intervjuade är nöjda med den balans influencerna har 

idag. Hade det blivit fler betalda samarbeten är dock de flesta eniga om att det hade blivit för 

mycket och på så sätt blivit skeptiska mot autenticiteten av dessa. Om influencern saknar tilltro från 
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sin följeskara så försvinner även makten till att påverka dem (Gripsrud, 2011, s. 83). När det 

kommer till att påverka sin gemenskap är det många faktorer som spelar roll. För att impulsivt 

konsumera olika produkter spelar rabattkoderna en viktig roll, men även hur influencern 

kommunicerar ut detta samarbete. Kozinets m.fl.s (2010) studie om word of mouth visar ett resultat 

på att responsen av ett betalt samarbete varierar beroende på vem som kommunicerar ut kampanjen 

och hur (2010, s. 82). Dessa influencers har olika strategier på kommunikationen av deras betalda 

samarbeten, vilket leder till olika resultat i den upplevda påverkan. Bianca använder exempelvis en 

mer lockande typ av kommunikation i form av rabattkoder än exempelvis Clara som skulle kunna 

beskrivas åt det mer inspirerande hållet. Margauxs kommunikation hamnar någonstans mittemellan 

de andra två. Olika influencers fokuserar på varierande ämnesområden, och därmed bygger upp 

olika typer av följeskaror. Följeskaran erbjuder sedan i sin tur en typ av social makt till influencern 

ifråga (Nechita, 2018, s. 108). Detta kan förstås även i denna studie då de flesta av intervjuobjekten 

tror sig åtminstone påverkas indirekt av ett betalt samarbete. Beroende på hur detta samarbete 

kommunicerats ut har vissa även spontanköpt olika produkter, där rabattkoder visar sig ha en stor 

betydelse. Rabattkoder skapar en mindre konsumtionshets där flera av de intervjuade känner att de 

vill ”passa på” när man ändå kan få en produkt till ett billigare pris. 

Kommunikationen av en produkt måste vara anpassad efter hur influencern ifråga kommunicerar 

annars för att kännas äkta. Kommunikationen i bild, video eller textformat får inte vara för ansträngt 

utan måste upplevas som naturligt från influencern. Det måste också ha influencernas egna prägel 

på sig för att den ska upplevas äkta och på så sätt godkännas av tilltron, vilket är något Kozinets 

m.fl. (2010) diskuterar i sin studie. Varumärkets budskap måste balanseras ut med influencernas 

egna personligheter för att skapa en högre trovärdighet hos mottagarna (Kozinets m.fl., 2010, s. 83). 

En influencer som har en humoristisk och lättsam kommunikation, som exempelvis Margaux, bör 

därför även hålla kommunikationen av ett betalt samarbete på samma nivå. Clara använder också 

sin humor, men även åsikter och värderingar, i sina betalda samarbeten. Clara använder ett mer 

informativt tillvägagångssätt i sin kommunikation, vilket bidrar till att det känns äkta och genuint då 

detta är ett sätt Clara annars kommunicerar på. De olika influencerna använder varierande 

tillvägagångssätt i sin kommunikation troligtvis för att det ska passa in på vilka de är och hur de 

arbetar med sitt Instagram-konto i övrigt. Biancas konto, exempelvis, beskrivs att innehålla fina 

bilder. Det är ett område influencern väljer att fokusera på oavsett om inlägget är ett ”vanligt” 

sådant eller i samband med ett betalt samarbete. Clara och Margaux som har mer av ett humoristiskt 

fokus bör därför använda detta i sina samarbeten för att kommunikationen av det betalda samarbetet 
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inte ska skilja sig från de andra inläggen och därmed upplevas mer genuina. Margaux som är så 

populär som hon är på grund av sin personlighet bör sätta en personlig prägel på sina betalda 

samarbeten till exempel. 

Den upplevda påverkan på de unga kvinnorna är mycket baserat på tilliten till influencern ifråga. 

Tilliten är i sin tur beroende på hur de betalda samarbetena kommuniceras, men framförallt dess 

relevans till influencern och dennes följeskara. Om ett samarbete inte är relevant till en influencers 

Instagram-konto känns inte samarbetet som autentiskt, vilket både den tidigare forskningen belyser 

som en viktig tillgång samt som de intervjuade håller med om. De Vierman m.fl.s (2017) studie 

beskriver de betalda samarbeten som influencers gör är ett effektivt sätt att nå ut till sin målgrupp, 

dock måste samarbetet mellan företaget och influencern ifråga vara trovärdigt (2017, s. 813). 

Avsaknaden av relevans skapar en känsla av att det inte är äkta och att influencern endast tackar ja 

till betalda samarbeten för att tjäna pengar, enligt några av de intervjuade. De intervjuade unga 

kvinnorna är alla rörande överens om att de tre utvalda influencers för denna studie gör ett bra jobb 

när det kommer till relevans av betalda samarbeten, då detta inte är något problem de ser till de 

olika Instagram-kontona. Tilliten till dessa betalda samarbeten byggs på att det ska känns äkta, att 

det är något som influencern ifråga faktiskt rekommenderar till sina följare. Detta är viktigt i en 

word of mouth-kampanj då influencern agerar som en blandning mellan konsument och 

marknadsförare. Influencern ska via sina betalda samarbeten starta en WOM-konversation genom 

att sälja in produkten eller varumärket från ett konsumentperspektiv. För att influencern ska kunna 

påverka dennes följeskara krävs att dessa känner en tillit till influencern (Kozinets m.fl., 2010, s. 

83). 

5.3 Så uppfattas influencers presentation av sig själv 
Lombardo och Meier (2014) skriver i sin bok om hur kvinnor och män porträtteras genom den 

symboliska representationen i samband med makt. Kulturella normer och sociala strukturer 

presenterar gärna kvinnor som sekundära jämfört med män (Lombardo & Meier, 2014, s. 157). De 

intervjuades uppfattningar av alla tre av dessa utvalda kvinnliga influencers är att de är både starka 

och självständig. Alla känns naturliga, dock till olika grader. De kroppsbilder som influencerna 

presenterar är även den varierande, samtidigt är alla de intervjuade unga kvinnorna överens om att 

kropparna visas upp i sin naturliga miljö. Bikinibilder tas på en strand exempelvis.  
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Gemzöe (2014) lyfter fram i sin bok hur kvinnor representeras i medier, vilket oftast är en 

objektifiering av kvinnokroppen med fokus på utseende (2014, s. 21). Detta är något som inte 

stämmer så bra överens med den uppfattningen de intervjuade har av hur Clara porträtterar sig själv. 

Alla tre av de intervjuade kvinnorna är överens om att Clara alltid visar en naturlig bild av sig själv 

där utseende inte alls är högt prioriterat. Detta kan även bero på att influencern gärna uttalar sig 

inom ”body positivity” och i och med detta gärna visar upp sin kropp men inte för att objektifiera 

utan för att normalisera, enligt intervjuobjekten. De intervjuade upplever detta då influencern ifråga 

endast tar bikinibilder i sin naturliga miljö där hon inte lägger någon tanke på att sträcka på sig utan 

gärna visar en valk eller två. Intervjuobjekten beskriver hur de kan uppskatta att Clara visar upp en 

verklighetstrogen och mänsklig bild av sig själv. I bilder tar influencern ifråga även gärna för sig 

där en av de intervjuade beskriver sin uppfattning av Clara som ”Jag tror inte hon accepterar att bli 

nertryckt i samhället”. Clara visar på en självständighet och auktoritet i sina bilder som hon 

publicerar på Instagram, enligt de intervjuade unga kvinnorna. Uppfattningar om hur Clara visar 

upp sig och kommunicerar har en positiv effekt på de intervjuade. På frågan om hur Clara påverkar 

synen på sin egna kropp svara en av de intervjuade: ”Att det inte gör någonting hur man ser ut, man 

har en kropp. Man har en kvinnlig kropp som klarar ganska mycket ändå. Vi är starka”. En annan av 

de intervjuade uttrycker sig ”Jag tycker hennes bild verkar sund och jag kan relatera till mycket. 

Blir själv mer självsäker av en hel del inlägg” på samma fråga. Den tredje unga kvinnan förklarar 

hur hon inspiras av att Clara visar upp en naturlig bild av hur en kvinnokropp ser ut, men när det 

kommer till att stärka självkänslan har influencern ingen större upplevd påverkan. Den intervjuade 

motiverar detta genom att förklara hur hon anser att Clara riktar sig till en yngre målgrupp, men 

också att hon kan uppskatta vad influencern gör för denna målgrupp. De andra två intervjuade 

upplever däremot att Clara har en positiv effekt på deras självkänsla. En av de motiverar sitt svar 

om att influencern får henne att känna sig stark med att säga ”att jag inte ska acceptera att någon 

trycker ner mig utan jag ska fortsätta bygga på det jag är bra på, och det jag tycker om. Och att 

ingen ska behöva fälla mig för den jag är liksom”. Två av de intervjuade upplever att Clara påverkar 

dem och deras självkänsla genom inspiration. 

Bianca har, jämfört med Clara, ett större fokus på utseende. De intervjuade beskriver hur de 

upplever att Bianca gärna visar upp sig själv som snygg. En av de intervjuade påstår att influencern 

lärt sig sina fotovinklar, och alla de intervjuade kvinnorna är överens om att de inte upplever att hon 

förskönar sin kropp med redigeringar mer än med ett och annat filter. Bianca pratar öppet om sina 

ätstörningar hon har haft, vilket gör att upplevelsen av att influencern skulle försöka skapa någon 
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typ av kroppshets minkas. En och annan bikinibild kan förekomma, men då i en naturlig miljö som 

på en strand exempelvis. Bianca beskrivs av de intervjuade som snygg och smal, men detta på ett 

naturligt sätt. Utöver den kroppsbild som Bianca porträtterar upplever de intervjuade att hon är 

”självständig” som är ett ord alla tre väljer att beskriva henne med. ”Jag tycker att hon porträtterar 

sig som väldigt stark och en framgångsrik kvinna” uttrycker sig en av de intervjuade. Medan en 

annan beskriver hur Bianca gärna tar plats samtidigt som hon är ödmjuk. Den tredje intervjuade 

kvinnan ser Bianca som självständig samt självsäker och motiverar det med ”hon postar 24/7 så hon 

är ju väldigt säker på det hon gör”. Bianca har en blandad upplevd påverkan på sina följare som 

intervjuats till denna studie. ”Jag tycker den är bra. Också det här med mat visar hon upp helt 

naturlig. Så jag tycker inte att det är någon hets eller något” säger en av de intervjuade i sina egna 

ord som svar på en fråga om Biancas kroppsbild. Bikinibilder i kombination av bilder på mat och 

öppenheten om sina tidigare ätstörningar gör att två av de intervjuade tycker att den kroppsbild som 

porträtteras inte känns hetsande. Den tredje intervjuade unga kvinnan utvecklar sina tankar om 

Biancas sätt att porträttera sin kropp i bilder: ”Kanske för att visa att hon ser väldigt smal ut [...] 

men hon kanske gör det för sig själv för att liksom på något sätt bekräfta för sig själv på något sätt 

att hon är smal. Och det kan jag uppleva som triggande när man själv kanske har en dålig period 

och tycker att man... Önskar att man hade en sån kropp, typ så!”. Den intervjuade upplever dock att 

”triggandet” minskas när Bianca pratar ut om sina ätstörningar, även om det fortfarande kan ha en 

viss upplevd påverkan på självkänslan. Utöver kroppsbilderna har Bianca en effekt på de 

intervjuades självkänsla. ”Att jag blir inspirerad att jag också vill bli framgångsrik och.. men inte ta 

skit. Och inte förminskas” säger en av de intervjuade. De andra två intervjuade instämmer med 

inspirationen då även de kan känna sig inspirerade till att våga vara sig själva och ta för sig mer. 

Beskrivningen av hur Margaux porträtterar sig är liknande den om Clara, vilket är att hon upplevs 

som naturlig. ”Hon är så verklighetstrogen som man kan bli i den branschen faktiskt. För hon känns 

väldigt genuin och sig själv till punkt och pricka. Och ibland har hon kunnat lägga upp bilder när 

hon i våra ögon ser förjävlig ut för att hon har haft en tuff dag. Och så... Det är ju så verkligheten 

ser ut” väljer en av de intervjuade att uttrycka sig om Margaux som svar på frågan om hur hon 

upplever att influencern porträtterar sig själv. Detta är något som de andra två även upplever och 

tycker att influencern ifråga gärna visar upp en ”ofixad” och ”nyvaken” bild på sig själv. De gånger 

Margaux visar upp sin kropp anses det inte bidra till någon kroppshets då hon befinner sig i sin rätta 

miljö enligt de intervjuade. Ordet ”stark” är något alla tre av de intervjuade unga kvinnorna väljer 

att beskriva henne med. ”Hon är en mamma, hon är en egenföretagare, hon är... jaa.. a strong 
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woman!”, uttrycker sig en av de intervjuade. En av de andra intervjuade kvinnorna väljer också hon 

att motivera varför Margaux anses vara stark i samband med den vardagsbalans influencern har i 

form av familj och en framgångsrik karriär. När det kommer till Margauxs upplevda effekt på de 

intervjuades självkänsla uttrycker två av dem att de tror sig bli påverkade omedvetet av att se 

influencerns kropp. ”Sen är det ju ännu en kropp som är stereotypisk som kvinnan ska vara. Alltså 

hon är ju väldigt smal och väldigt asså så... Så det är klart att det matas av bilder som stereotypiska 

kvinnor ska vara. Det att just när jag tittar tar jag inte med mig, men det föser säkert på typ att det är 

så det ska vara” utvecklar en av de intervjuade sitt svar. Den intervjuade upplever utöver detta inte 

att Margaux har någon påverkan på hennes självkänsla ”varken mer eller mindre” som hon säger i 

sina egna ord. En av de andra intervjuade säger att hon inte påverkas negativt av Margauxs 

porträtterade kroppsbild. ”Jag tycker inte hon uppmuntrar till såhär ohälsosamma ideal [...] det 

känns som Margaux är väldigt såhär att hon uppmuntrar tjejer bara genom att vara sig själv typ. 

Faktiskt.” säger den intervjuade kvinnan som ett resultat av att influencern ifråga upplevs så 

naturlig och personlig som hon gör. Även självkänslan kan den intervjuade känna påverkas till det 

bättre och säger: ”Att man inte behöver känna att man är dålig när man är inne på hennes kanaler 

typ. Asså man kan lätt känna så med andra, att man känner sig lite misslyckad själv. För att vissa 

ska alltid visa ett perfekt liv och det tycker jag inte att hon gör riktigt”. Med detta menar den 

intervjuade att Margaux påverkar hennes självkänsla i form av inspiration, vilket även den tredje 

intervjuade kvinnan håller med om. ”Eftersom hon är så energigivande och positiv hela tiden så 

boostas man själv av henne som person, just för att hon är så självständig och stark. Och kvinna, så 

kan man ändå se sig själv i det. Vilket gör att man mycket lättare kan se möjligheter för sig själv 

istället för att bromsa” är så den tredje unga kvinnan väljer att förklara på vilket sätt Margaux 

påverkar hennes självkänsla genom att inspirera. 

Gill och Elias (2014) lyfter fram en diskussion kring kroppsbilder som porträtteras i medier. De 

kroppsbilder som sprids är orealistiska som skapar nästintill omöjliga ideal att leva upp till. Detta 

kan leda till att kvinnor börjar se brister i sig själva och därmed få ett dåligt självförtroende vilket 

kan i sin tur leda till ätstörningar eller liknande sjukdomar (Gill & Elias, 2014, s. 180). De 

kroppsbilder som de utvalda influencers för denna studie porträtterar är inte orealistiska i form av 

att de inte upplevs redigerade mer än ett filter eller två. Alla tre influencers beskrivs med ord som 

”fin”, ”snygg” eller ”smal”, men samtidigt naturliga i den mån att de faktiskt råkar ha en sådan 

kropp. Dock finns det olika sätt att porträtterar den på Instagram. Clara väljer att visa sig själv som 

helt naturlig, att även i bikinibilder inte behöva sträcka på sig och på så sätt visa en och annan valk. 

!27



Margaux upplevs porträttera sig själv naturligt hon med. Influencern delar gärna med sig av ett 

osminkat och nyvaket ansikte. Dock sträcker hon gärna på sig i exempelvis bikinibilder även fast de 

sker i en naturlig miljö. Bianca vill gärna ha ett snyggare bildflöde, enligt de intervjuade, och på så 

sätt upplevs inte bilder fullt så naturliga som de andra influencerna. Det är en blandad effekt detta 

har på intervjuobjekten. Endast en uttrycker att hon faktiskt kan bli ”triggad” av de bilder som 

Bianca väljer att publicera på sitt Instagram-konto. Att det ibland är lite för mycket fokus på just 

kroppen, även fast influencern gärna talar ut om sina ätstörningar. Ärligheten i att dela med sig av 

sin sjukdom gör att de andra två intervjuade inte upplever samma kroppshets, då de upplever att det 

balanseras ut med bilder på mat också. Två av de intervjuade som följer Margaux uttryckte att de 

tror sig påverkas indirekt av de bilder influencern delar och att detta rent automatiskt stöttar den 

idealbild som finns av kvinnokroppen. Endast Clara som visar upp sin kropp på ett naturligt sätt, i 

form av att visa att även hon har valkar, har en positiv upplevd påverkan på alla tre 

intervjuobjekten. Dessa tre känner sig inspirerade och motiverade i att deras kroppar är bra precis 

som de är. Något alla tre influencers bidrar med är däremot den inre självkänslan, då de flesta av 

intervjuobjekten uttrycker hur de blir inspirerade till att själva bli framgångsrika och vara starka i 

sig. 

5.4 Femvertising - eller inte? 
Femvertising går ut på att bryta det gamla mönstret i att använda stereotyper av kvinnor i reklam 

och istället hylla starka och självständiga kvinnor (Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 769). Landreth 

Grau och Zotos (2016) studie visar på att reklam som använder sig av femvertising är mindre 

provocerande och på så sätt blir konsumenterna mer mottagliga för denna typ av främjanden 

(Landreth Grau & Zotos, 2016, s. 800). Alla intervjuobjekt upplever att vardera av influencerna 

använder sig av femvertising då de oavsett om det är i betalda samarbeten eller inte porträtterar sig 

som starka och självständiga. Några få av de intervjuade tror sig däremot att den traditionella 

stereotypen av kvinnor i reklam kan har en större upplevd påverkan på de än reklam som använder 

sig av femvertising. De flesta av de intervjuade är eniga om att den porträtterade bilden influencerna 

använder sig av idag är mer effektiv då det samtidigt stämmer överens med influencernas 

karaktärsbyggande sen tidigare. Något gemensamt intervjuobjekten uppskattar är även att de 

utvalda influencerna presenterar sig som starka och självständiga, samt att det faller sig naturligt att 

samtliga använder sig av femvertising i sina betalda reklamsamarbeten. 
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Clara som tidigare beskrivs att porträttera sig själv som stark och självständig gör inga undantag vid 

betalda samarbeten, enligt intervjuobjekten. På en fråga där Clara jämfördes med en traditionell 

stereotyp av en kvinna svarade en av de intervjuade ”jag tror att allt hon gör är att andas att bryta 

allt det gamla om hur en kvinna ska vara. Jag tror att hon försöker göra allt för att inte vara så”. 

”Feminist på ett bra balanserat sätt. Rolig i sitt utryck, stark och modig som visar alla sina sidor 

både bra och dåliga” väljer en annan av de intervjuade att beskriva Clara. De intervjuade är alla 

eniga om att Clara har starka åsikter inom feminism och porträtterar därefter sig själv som stark i 

foton. Vid en jämförelse med tanken av att Clara skulle porträttera sig som en stereotyp kvinna och 

hur hon porträtterar sig idag föredrar alla de intervjuade den bild de har av Clara idag. En av de 

intervjuade blir däremot skeptisk till om reklam med en traditionell stereotyp av en kvinna har en 

större upplevd påverkan på henne. ”Om hon hade vart traditionell eller så som en tjej ’ska vara’, då 

kanske man hade tagit emot det mer för det är så man är van att ta emot reklam tänker jag? Ehm.. 

Men då sticker hon ut å andra sidan när hon gör som hon gör. Det är svårt! Jag tror både och där!” 

lyder motiveringen till intervjuobjektets tvivel. Samma intervjuade unga kvinna lyfter även fram att 

hon tycker det är problematiskt att använda sig av feminism som ett verktyg att öka försäljningen. 

Däremot att just Clara använder det som är så pass uttalad inom ämnet sen tidigare är det mer 

accepterat än om det skulle komma från någon som inte alls är insatt inom feminismen. En annan av 

de intervjuade tycker dock att det är bra att dessa frågor lyfts oavsett om det är i reklamsyften eller 

inte.  

Bianca, likt Clara, beskrivs även hon som stark, självständig och framgångsrik. En av de intervjuade 

säger med egna ord: ”jag tycker att hon porträtterar sig som en väldigt stark och framgångsrik 

kvinna, och att hon hyllar andra framgångsrika kvinnor rätt mycket”. Bianca uppfattas att 

porträttera sig som stark i allmänhet på sin Instagram. På en fråga om femvertising var något som 

upplevdes positivt eller negativt svarade en av de intervjuade ”Det har ju blivit väldigt såhär nu för 

tiden att man belyser feminism väldigt mycket. Och jag tycker väl kanske att det är mer positivt att 

det säljs saker för något som är bra än om det snarare skulle vara nedvärderande. Ja men lite som 

det sålts förut, att tjejer ska vara lite underkastade på något sätt och liksom [...] Att tjejer ska vara 

lite undergivna och liksom.. Då tycker jag mycket mer att det säljs som att tjejer är starka”. En 

annan av de intervjuade unga kvinnorna tycker om att Bianca inte försöker vara en stereotypisk 

kvinna utan att hon istället tar för sig lite mer. Den intervjuade utvecklar sin tanke med att berätta 

att hon tror att det är en av anledningarna till varför Bianca är så pass populär som hon är. Den 

tredje intervjuade kvinnan tycker däremot inte om att Bianca använder femvertising till att främja 
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sitt eget sminkmärke. ”För att jag följer andra feminister som jag ändå tycker gör det på ett 

snyggare sätt, men det här vart bara. För jag har aldrig sett henne att hon har uttryckt sig såhär 

tidigare och nu helt plötsligt så var det fokuset [...] Det kändes som att hon ville använda det här nu 

för att det är det som gäller i samhället typ” motiverar intervjuobjektet sin åsikt. De betalda 

samarbeten som Bianca har, utöver främjandet av hennes eget sminkmärke, uppskattar de tre 

intervjuade kvinnorna att hon kommunicerar ut med hjälp av femvertising. 

Margaux är även hon beskriven som en stark och självständig kvinna. Detta beskrivs oftast i 

samband med att hon är mamma, att hennes mammaroll blir som ett bevis på hennes styrka, enligt 

de intervjuades uppfattning. En av de intervjuade motiverar sitt svar om hur hon upplever Margaux 

på Instagram som: ”jag tror att Margaux ändå vill punktera och belysa det faktum att man 

fortfarande kan vara en mamma men fortfarande väldigt stark inom sin yrkesroll och framgångsrik 

[...] Och sen också utifrån hennes Instagram så ser hon… Hon ger skenet av att vara en väldigt stark 

driven kvinna för att hennes karl är ju inte med på så mycket. Det är mest fokus på henne själv och 

Arnold.”. Margaux hade inte passat in så bra som en stereotypisk kvinna, enligt de intervjuade. Två 

av de intervjuade tror sig påverkas mer av Margaux när hon är sig själv och inte försöker porträttera 

sig stereotypiskt. De två intervjuobjekten uppskattar att hon går sin egna väg och tror att hon på så 

sätt kan sticka ut från mängden. Den tredje unga kvinnan är inte lika säker utan blir ifrågasättande 

på sitt egna agerande. ”Troligtvis gör jag ju inte det, jag kanske går på det här? Att det ligger i mitt 

huvud att det ska vara på ett visst sätt? Och att jag omedvetet går efter det” utvecklar den 

intervjuade sitt svar på frågan om hon själv tror att femvertising har en större upplevd påverkan på 

henne jämfört med den traditionella stereotypen av en kvinna i reklam.  

De intervjuade lägger stor vikt i att ett betalt samarbete ska kännas som att det genuint kommer från 

influencern ifråga. När influencern upplevs att porträtteras som en stark och självständig kvinna i 

sitt karaktärsberättande, behöver de porträtteras likadant i sina betalda samarbeten för att det ska 

kännas autentiskt. Femvertising blir därför ett naturligt sätt att kommunicera ut betalda 

reklamsamarbeten på då de endast är sig själva, vilket är självständiga och starka kvinnor. 

Femvertising fokuserar på ”the ’empowered’ women” och att hylla dessa (Landreth Grau & Zotos, 

2016, s. 769). Flera av de intervjuade känner sig själva inspirerade av hur influencerna porträtterar 

sig själva och motiveras till att själv bli självsäkra. Chae (2018) skriver i sin studie hur influencers 

gärna skapar en illusion av en lyxigare vardag, vilket leder till att den ”vanliga” kvinnan blir 

avundsjuk. I denna illusion menar forskaren att influencerna porträtterar sig själva som 

framgångsrika och på så sätt skapas även en känsla av ”the empowerment of women” (Chae, 2018, 
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s. 258-259). Influencerna i denna studie kan absolut visa upp en lyxigare sida av sin vardag men är 

samtidigt väldigt duktiga på att visa en mindre bra sida också. De är alla tre bra på att bjuda in till 

sin personliga vardagliga sfär. Något från Chaes (2018) studie som däremot stämmer bra in på 

uppfattningen av de utvalda influencerna är att de porträtteras som framgångsrika och skapar en 

känsla av ”empowerment” (2018, s. 259). Alla intervjuobjekten har flera gånger uttryckt deras 

upplevelse av att influencerna ifråga porträtteras som just framgångsrika och starka. 

Landreth Grau och Zotos (2016) skriver i sin studie om en rädsla för att femvertising ska utnyttjas i 

samband med ökad försäljning (2016, s. 769). Detta är något som några av de intervjuade lyfte, fast 

med en lätt irritation. De flesta av de intervjuade såg det positiva i att marknadsföra med ett bra 

budskap som stöttar feminism, då det bara är bra att budskapet sprids och blir större. Men två av de 

intervjuade upplevde att detta var problematiskt, att feminism inte alls ska utnyttjas för att öka några 

försäljningssiffror utan borde spridas som ett budskap i sig. I Åkestam m.fl.s (2017) studie 

beskriver de hur marknadsföring som använder sig av traditionella stereotyper har konsumenterna 

en högre resistens mot än de som använder sig av femvertising. Detta då mottagarna får en bättre 

attityd gentemot både reklamen och varumärket (Åktestam m.fl., 2017, s. 802). De flesta av de 

intervjuade såg endast det positiva i att använda sig av femvertising, vilket kan leda till att en god 

attityd skapas. Något intressant som en av de intervjuade som följer Bianca lyfte fram var att 

oavsett om feminism ”utnyttjas” så är det egentligen bara bra att denna bild av starka och 

självständiga kvinnor porträtteras i reklam. Att det inte blir ett utnyttjande utan ett normaliserande 

av att kvinnor inte alls måste vara sekundära till män i frågor gällande makt. Lombardo och Meier 

(2014) skriver i sin bok om den symboliska representationen och hur kvinnor och män presenteras i 

samband med makt, vilket är att kvinnor presenteras som sekundära jämfört med män (2014, s. 

157). Detta är inte något som upplevs på de utvalda kvinnliga influencers för denna studie. Rent 

generellt har kvinnor mindre makt än män, men det finns självklart undantag på detta (Gemzöe, 

2014, s. 19). Enligt de intervjuade kan dessa tre influencers ses som ett undantag. Detta då 

influencerna beskrivs gärna med ord som ”självständiga” och ”framgångsrika”, vilket skapar en 

uppfattning av att dessa har en någon typ av makt. Även i den upplevda påverkan dessa influencers 

har på deras följeskara kan ses som ett bevis på dess makt, eller en sociala makt som Nechita (2018) 

beskriver i sin studie (Nechita, 2018, s. 108).  
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6. Slutsatser 
Följarnas relationer till influencerna ifråga har många likheter, men även några skillnader. Oavsett 

vilken typ av relation bygger följarna upp en tilltro till influencern ifråga. En relation baserat mer på 

likvärdiga värderingar har en större tilltro, men om influencern inte kan leva upp till dess 

förväntningar så väntas även störst konsekvenser. Influencers med skiftande tillit har fortfarande 

makten till att få följarna att ändra sina uppfattningar kring ett varumärke.  

Influencernas betalda reklamsamarbeten skiljer sig till större del då de använder sig av olika 

karaktärsberättanden. Relevans till influencern och dess Instagram-konto, samt sättet att 

kommunicera ut det betalda samarbetet är två viktiga grundvalar för den upplevda påverkan på 

följarna, utöver tilliten till influencern ifråga. Betalda reklamsamarbeten med fina, inspirerande 

bilder och rabattkoder skapar en större konsumenthets än samarbeten som är baserad på en längre 

informativ text. 

Självpresentationen av influencerna beskrivs som självständig av följarna. Självständighet tar form 

på olika sätt, exempel kan vara; att ta mammarollen, att vara tydlig med sina åsikter och värderingar 

eller att vara aktiv på Instagram. Sättet influencerna vågar att ta för sig inspirerar de intervjuade 

unga kvinnorna till att göra likadant, och därmed ökar deras självkänsla. Sedan varierar det mellan 

influencerna om de väljer att visa upp en helt naturlig bild eller en mer ansträngd presentation av sig 

själv. 

Alla tre av de utvalda influencers för denna studie beskrivs som starka, framgångsrika och 

självständiga kvinnor. Att använda sig av femvertising faller sig naturligt då de sedan tidigare 

upplevs som ”empowered women”. Om influencerna inte hade använt sig av femvertising hade 

karaktärsberättandet blivit bristande och därmed även tilliten. Detta betyder att alla tre influencers i 

denna studie utmanar de kvinnliga stereotyper som finns, och detta både i sitt vanliga 

karaktärsberättande och i sina betalda reklamsamarbeten.  

Word of mouth lägger stor vikt på influencers karaktärsberättande och hur pass bra de kan koppla 

sina betalda reklamsamarbeten till detta. Olika influencers upplevs påverka dess följare varierande. 

Bianca som fokuserar sitt karaktärsberättande på fina bilder och inspiration har större potential till 

en direkt påverkan, medan Clara som fokuserar på sina värderingar och att göra världen till en 

bättre plats har större potential till en indirekt påverkan. Margaux som är ett mellanting mellan de 
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två tidigare nämnda influencerna tar även ett mellanting i sin potentiella påverkan, då den är 

blandad mellan en direkt och indirekt påverkan. 

Avslutningsvis så ämnar denna studie att besvara syftet med denna studie vilket är hur kvinnliga 

influencers på Instagram bygger relationer och förtroende gentemot sina unga kvinnliga följare och 

hur följarna upplever och förhåller sig till influencerns marknadsföring, samt hur följarna upplever 

att influencerna utmanar kvinnlig stereotyper. Metoden som användes för att kunna besvara 

forskningsfrågorna, och därmed uppfylla syftet, var en kvalitativ intervjumetod. Resultatet visar på 

att relationen till de olika influencerna har många likheter, det vill säga att de ses som ”kompisar” 

eller inspirationskällor. Olika typer av influencer med användningen av varierande 

kommunikationsstrategier i sina betalda samarbeten har också olika typer av upplevd påverkan på 

unga kvinnor. Självpresentationen på alla tre influencers beskrivs som självständig, även då 

självständigheten tar olika former. Användningen av femvertising faller sig likaså naturligt och 

därmed utmanas de kvinnliga stereotyper som finns. De teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie går väldigt mycket hand i hand med begreppet femvertising då det är en väsentlig del i 

karaktärsberättande som finns i word of mouth. Det skulle vara intressant att utveckla denna studie 

genom att göra en kvantitativ studie inom samma ämne för att se om det finns några signifikanta 

samband mellan de olika grundpelare som presenteras i denna studie. Tillika använda sig av ett 

sannolikhetsurval för att på så sätt eventuellt kunna generalisera det resultat man får fram.  

!33



7. Källförteckning 
7.1 Litteratur 
Aspers, Patrik. 2011. Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. 2. uppl. Malmö: Liber 

AB.  

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. 2011. Metoder i kommunikationsvetenskap. (red.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Gemzöe, Lena. 2014. Feminism. 2. uppl. Stockholm: Bilda Förlag & Idé.  

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur - Mediesamhälle. 3. uppl. Göteborg: Diadalos AB.  

Lombardo, Emanuela & Meier, Petra. 2014. The Symbolic Representation of Gender - A Discursive 
Approach. Farnham: Ashgate Publishing Limited.  

Severin, Werner J. & Tankard, James W. 2014. Communication Theories: Origins, Methods and 

Uses in Mass Media. 5. uppl. Harlow: Pearson Education Limited. 

Wimmer, Roger D. & Dominick, Joseph R.. 2000. Mass Media Research - An Introduction. 

Belmont: Wadsworth Publishing Company 

7.2 Vetenskapliga artiklar 
Chae, Jiyoung. 2018. Explaining Females’ Envy Toward Sociala Media Influencers. Media 

Psychology. 21(2): s. 246-262. DOI: 10.1080/15213269.2017.1328312 (Hämtad 2019-01-07). 

Chen, Huan. 2018. College-Aged Young Consumers' Perceptions of Social Media Marketing: The 

Story of Instagram. Journal of Current Issues & Research in Advertising. 39(1): s. 22-36. DOI: 

10.1080/10641734.2017.1372321 (Hämtad 2018-10-23).  

De Veirman, Marijke, Cauberghe, Veroline & Hudders, Liselot. 2017. Marketing through Instagram 

influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. 

International Journal of Advertising. 36(5): s. 798-828. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035 

(Hämtad 2018-10-23).  

!34



Gill, Rosalind & Elias, Ana Sofia. 2014. ‘Awaken your incredible’: Love your body discourses and 

postfeminist contradictions. International Journal of Media & Cultural Politics. 10(2): s. 179-188. 

DOI: 10.1386/macp.10.2.179_1 (Hämtad 2018-12-10). 

Kozinets, Robert V., de Valck, Kristine, Wojnici, Andrea C. & Wilner, Sarah J.S. 2010. Networked 

Narratives: Understanding Word-of-Mouth Markering in Online Communities. Journal of 

Marketing. 74(2): s. 71-89. DOI: 10.1509/jmkg.74.2.71. (Hämtad 2018-12-05). 

Landreth Grau, Stacy & Zotos, Yorgos C. 2016. Gender stereotypes in advertising: a review of 

current research. International Journal of Advertising. 35(5): s. 761-770. DOI:

10.1080/02650487.2016.1203556. (Hämtad 2018-11-28). 

Nechita, Alina. 2018. Online Brand Awareness. A Case-Study on Creating Associations and 

Attachment. Journal of Media Research. 11(2): s. 91-111. DOI:10.24193/jmr.31.7 (Hämtad 

2018-10-23). 

Voorveld, Hilde A. M., van Noort, Guda, Muntinga, Daniel G. & Bronner, Fred. 2018. Engagement 

with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type. 

Journal of Advertising. 47(1): s. 38–54. DOI: 10.1080/00913367.2017.1405754 (Hämtad 

2018-10-23) 

Åkestam, Nina, Rosengren, Sara & Dahlén, Micael. 2017. Advertising ”lika a girl”: Toward a better 

understandning of ‘femvertising’ and its effects. Psychology & Marketing. 34(8): s. 795-806. DOI: 

10.1002/mar.21023 (Hämtad 2018-11-28).  

7.3 Instagram 
Dietz, Margaux. (2010). Instagram (Version 75.0). [App] Tillgänglig: https://www.instagram.com/

margauxdietz/?hl=sv [2018-11-27] 

Henry, Clara. (2010). Instagram (Version 75.0). [App] Tillgänglig: https://www.instagram.com/

glasclara/ [2018-11-27] 

Ingrosso, Bianca. (2010). Instagram (Version 75.0). [App] Tillgänglig: https://www.instagram.com/

biancaingrosso/?hl=sv [2018-11-27] 

!35

https://www.instagram.com/margauxdietz/?hl=sv
https://www.instagram.com/margauxdietz/?hl=sv
https://www.instagram.com/glasclara/
https://www.instagram.com/glasclara/
https://www.instagram.com/biancaingrosso/?hl=sv
https://www.instagram.com/biancaingrosso/?hl=sv


Bilaga 1 
Intervjuguiden 

Uppvärmningsfrågor: 

- I vilka sammanhang använder du dig av Instagram? 

- Du följer XXX, hur kommer det sig? Vad är det du fastnade för? 

- Hur skulle du beskriva XXXs instagram-konto? Något specifikt ämne XXX fokuserar på? 

Tema betalda samarbeten: 

- Vad tycker du om XXXs betalda samarbeten?  

- Har XXX en bra balans av sina betalda samarbeten och ”vanliga” inlägg? 

- Tycker du de betalda samarbeten XXX har är relevanta till dennes instagram-konto? 

- På vilket sätt kommunicerar XXX ut dessa betalda samarbeten? 

- Hur påverkas du och ditt handlande efter att ha sett/läst ett betalt samarbetesinlägg? 

- Har ser din tilltro ut till XXX? Vad har du för relation till XXX? 

- Hur ställer du dig till ett betald samarbete med ett varumärke du sedan tidigare inte gillar? 

Respektive gillar, har det någon påverkan på ditt handlande efter detta? 

- Vilka strategier upplever du att XXX använder sig av när hon gör betalda samarbeten? 

Tema femvertising: 

- Hur tycker du att XXX presenterar sig själv som kvinna i dessa betalda samarbeten? 

- Upplever du att XXX visar sitt naturliga jag eller gärna redigerar diverse bilder för att skapa en 

illusion av den ”perfekta” kroppen/ansiktet etc? 

- Hur upplever du den kroppsbild som XXX porträtterar i sina Instagram-bilder? Och hur påverkar 

detta dig i din syn på din egna kropp? 

- Har du några krav eller förväntningar på att XXX alltid ska visa sig perfekt? 

- I jämförelse med hur den traditionella kvinnan porträtteras i reklam (beroende av någon annan, 

sämre yrkesroll, ingen auktoritet, sysselsättningar i hemmet, etc), hur tycker att XXX porträtterar 

sig själv? 

- Hur påverkas din egna självkänsla i samband med hur XXX porträtterar sig själv? (Om XXX 

porträtterar sig själv som stark, hur påverkas du och din självkänsla av det? Eller svag, hur 

påverkas din självkänsla av det?) 
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- Upplever du att du är mer eller mindre resistent mot betalda samarbeten där XXX porträtterar sig 

som en stark självständig kvinna jämfört med den traditionella stereotypen av kvinnor i reklam?
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