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Förord 

Innan studiens inledning vill vi rikta några speciella tack. Först vill vi tacka våra 

medstudenter och handledare för den återkoppling som hjälp oss att förbättra denna studie. Vi 

vill vidare rikta ett stort tack till respondenterna, vilka vi inte hade klarat oss utan för att 

kunna genomföra studien. 

 
Slutligen vill vi rikta ett speciellt stort tack till vår bi-handledare och universitetslektor 

Magnus Hansson. Trots höga arbetsbelastningar och handledning för flertal andra grupper tog 

du dig även tiden för vårt arbete som har varit till stor hjälp. 

 
Denna uppsats har i många skeden varit en resa med många upp- och nedgångar som gett oss 

alla tre författare en större insikt i hur det är att skriva en uppsats. Tack vare oss alla tre har vi 

fått en mer lärorik upplevelse och insikt i hur det är att skriva uppsats och allt vad det 

innefattar i processen. 

 
 

“Why do we fall? So we can learn to pick ourselves back up” - Batmans pappa 



Abstract 

The purpose of this study is to describe how a Social Media Influencers’ passion and 

transparency changes during their career. The paper is a further development of Audrezet, 

Moulard & de Kervilers’ (2018) study to confirm the findings of the Authenticity framework 

and was used to answer the reached question “How does Social Media Influencer´s passion 

and transparency change as their career develops?”. A qualitative study with a deductive 

approach is conducted. In order to collect and analyze the data, three Social Media 

Influencer´s were interviewed and the method of content analysis was used. The study shows 

that Social Media Influencers’ passion is consistent but as their career develops, the striving 

for passion becomes more important. The Social Media Influencer´s transparency changes as 

their career develops, making the Social Media Influencer seem more honest and aware of 

not being too commercial. 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en Social Media Influencers passion och 

transparens förändras under dess karriär. Uppsatsen är en vidareutveckling av Audrezet, 

Moulard & de Kervilers (2018) studie för att bekräfta resultaten från trovärdighetsramverket 

och användes för att besvara forskningsfrågan "Hur förändras Social Media Influencers 

passion och transparens i takt med att deras karriär utvecklas? ”. En kvalitativ studie med en 

deduktiv ansats genomfördes. För att samla in och analysera data intervjuades tre stycken 

Social Media Influencers och innehållsanalys användes som metod. Studien påvisar att 

passionen hos en Social Media Influencers är konsekvent men när deras karriär utvecklas blir 

strävan efter passion viktigare. Social Media Influencers transparens förändras när deras 

karriär utvecklas. Utvecklingen innebär att Social Media Influencer verkar mer ärlig och 

medveten om att inte vara för kommersiell. 
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1. Inledning 
I studiens inledning presenteras en beskrivning av fenomenet Social Media Influencers. 
Varför olika företag väljer att samarbeta med dessa och vilka utmaningar som uppstår för 
Social Media Influencers i takt med att dess sociala medieplattform kommersialiseras. 
Inledningen leder sedan till frågeställning och ett syfte som undersökningen baseras på. 

 

 
Sociala medier har fått en allt större roll i vardagligt användande för såväl enskilda individer 

som företag. Med över en miljard aktiva användare på Instagram per månad sen lanseringen 

2010 (Instagram, 2019) och ännu fler på Facebook och YouTube (Kallas, 2019) har mängd tid 

som spenderas på sociala medier tagit en allt större del i individens vardag. Det har visat sig att 

genomsnittliga individen spenderar ungefär två timmar per dag på sociala medier (Statista, 

2019) och genom denna mängd användning kommer individens åsikter och beteende att bli 

påverkade av en myriad av olika aktörer som bidrar med sina egna olika åsikter, idéer, 

rekommendationer och nyheter. Sociala medier har blivit en komplex arena med stor grad av 

informationsflöde (Litterio et al., 2017). 

 
En av dessa olika aktörer som vuxit fram i samband med sociala medier är de så kallade social 

media influencers (SMI). Gällandes den forskning som hittills utförts kring fenomenet SMI, 

finns idag en diskrepans kring själv definition av fenomenet. I denna studie väljer vi därför att 

använda Stubb, Nyström & Colliander (2019), Childers, Lemon & Hoy (2018), De Veirman, 

Cauberghe & Hudders (2017) och Lou & Yuans (2019) definition där SMI anses som en 

trovärdig person verksam i en specifik bransch genom sina aktiviteter på sociala medier. Den 

har tillgång till en stor publik som regelbundet följer dess aktiviteter på respektive plattformar 

såsom Facebook, Instagram och Youtube. Vi kompletterar även definitionen med Evans et al. 

(2017) som menar att SMI skall i första hand relateras till sin sociala medieplattformen den är 

verksam på när den ses i en annan kontext. Detta för att ha en distinktion mellan SMI och 

artister, skådespelare samt andra aktörer som byggt upp en stor publik utanför sin sociala 

medieplattform. Gällandes de branscher som SMI kan ägna sig åt har de mest populära visat 

sig vara teknologi, fashion, skönhet, livsstil och träning. För denna studie väljer vi att fokusera 

på SMI som ägnar sig åt träning, närmare bestämt styrketräning och yoga. Valet är baserat på 

vårt eget intresse för branschen samt att det är en av de växande trenderna på sociala medier 

(Maoz, 2018). 
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Då SMI har tillgång till stor publik främst i form av sin följarbas har en vidare utveckling gjorts 

av Childers, Lemon & Hoy (2019) som menar att det går att kategorisera SMI baserat på antalet 

följare. Dessa kategorier delas in i tre grupper, mega-, macro- och micro-influencer. En mega- 

influencer är de som har över en miljon följare, makro-influencer ett följarantal på 10 000 till 

en miljon och micro-influencers har ett antal mellan 500 till 10 000 följare. I denna studie har 

en undersökning gjorts på tre SMI med en följarbas som faller inom kategorin makro- 

influencer. 

 
I takt med att SMI vuxit som fenomen har därför fler företag börjat ta hjälp av dessa för 

marknadsföring. I en undersökning av Stelzners (2015) tillfrågades 3700 marknadsförare där 

96% svarade att de använder sociala medier för att marknadsföra sina verksamheter. Cooley & 

Parks-Yancy (2019) menar att ett sätt att ta sig an utmaningen att få förtroende och 

uppmärksamhet för sitt företag är att ingå samarbete med en väletablerad SMI som har en god 

relation med dess följare. Att trovärdigheten från följare till SMI finns sedan tidigare 

underlättar arbetet med marknadsföringen för att på så sätt bygga förtroende för företagets 

varumärke (Stelzners, 2015). När SMI anses trovärdiga har det även visat sig att de har större 

inflytande över sina följare och att detta även leder till en högre acceptans från följarna när 

SMI ingår i nya företagssamarbeten (Lou & Yuan, 2019). Även om trovärdigheten leder till 

ökad acceptans bör SMI ingå i samarbeten som är relevanta för den bransch dem är inriktade 

mot. Samarbetet bör även passa in på SMIs målgrupp och tidigare publicerade inlägg 

(Childers, Lemon & Hoy, 2019). Hur ett samarbete mellan företag och SMI ser ut kan ta olika 

skepnader. En vanlig typ av samarbeten är när företag gör massutskick med gratisprodukter till 

SMI i hopp om att de ska publicera produkten på sina sociala medier. Motsatsen till 

massutskick är de som innefattar ett avtal under längre tid där SMI blir kompenserad i form av 

pengar, produkter eller rabattkoder och innehåller oftast ett krav från företaget att SMI skall 

publicera företagets varumärke i ett inlägg på sin sociala medieplattform (Audrezet, Moulard 

& de Kerviler, 2018). 

 
Denna marknadsföring via SMI, även kallad influencer-marketing, har blivit ett tillägg utöver 

traditionell och digital marknadsföring eftersom yngre generationer främst vänder sig till 

sociala medier för beslutsfattning om ett möjligt produktköp (Newman, 2015). Medans digital 

och traditionell marknadsföring sker via opersonliga budskap i former av affischer, annonser, 

tv-reklam, radio skiljer sig influencer marketing på det sätt att det nu är SMI personliga åsikt 

och trovärdighet som står i fokus och är den huvudsakliga motiveringen till varför en produkt 
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eller tjänst ska köpas. Det har visat sig att när en SMI står för marknadsföringens huvudsakliga 

budskap finns det en positiv effekt på köpintentioner, ökad försäljning, attityd mot varumärket, 

igenkänningsfaktor gentemot varumärket samt företagets marknadsvärde (Pöyry et al., 2019). 

Ett svar på varför detta sker har förklarats av så kallade parasociala interaktioner som beskriver 

relationen mellan SMI och dess följare. Genom de parasociala interaktionerna skapas en 

relation där följaren till en SMI formar en känsla av kamratskap eller illusion av vänskap. 

Denna relation uppstår främst i samband med att en individ tilltalas av SMI fysiska attraktion, 

samhörighet eller den bransch som SMI är verksam inom (Jin & Muqaddam, 2019). När SMI 

marknadsför sponsrat material av ett företag, finns det tack vare parasociala interaktioner, en 

mindre distans mellan det kommersiella budskapet och den potentiella köparen som ger en 

positiv effekt på varumärkets trovärdighet. Vid traditionell och digital marknadsföring sker inte 

detta då Pöyry et al. (2019) menar att det är för stor distans mellan budskapet och den 

potentiella köparen. 

 
Enligt Statista (2019) spenderades över 5,6 miljarder dollar på marknadsföring via Instagram 

under 2018 och detta förväntas växa upp till 7 miljarder dollar år 2020. Instagram har visat sig 

vara den mest attraktiva plattformen för marknadsförare att använda sig av till skillnad från 

andra populära plattformar såsom Facebook, Twitter och Youtube (MediaKix, 2019). Detta 

bevisar en popularitet gällandes Instagram som social medieplattform för företag att 

marknadsföra sina produkter och kommer således att vara denna studies forskningsområde. 

 
1.1 Problembakgrund 

En utmaning som uppstår gällandes trovärdighet är när SMI via sin Instagram skall 

marknadsföra en sponsrad produkt eller publicera inlägg om ett samarbete. Även om SMI 

trovärdighet får en positiv effekt i samarbete med företag som är i anknytning till sin bransch, 

målgrupp och tidigare publicerade inlägg har forskning visat att när för mycket kommersiellt 

publicerade inlägg, likt den traditionella och digitala marknadsföring, kommer från SMI inlägg 

uppstår en irritation hos följarna (Evans et al., 2017; Stubb, Nyström & Colliander, 2019). 

Forskning har därmed studerat effekten hos följare i undersökning av sponsrade inlägg från 

SMI i fråga om hur pass tydligt eller otydligt det kommersiella budskapet är (Evans et al., 2017; 

Stubb, Nyström & Colliander, 2019). Dessa effekter av hur olika budskap av sponsrade inlägg 

är publicerat svarar endast på hur följarnas trovärdighet förändras gentemot företaget och SMI, 
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men studierna lyfter inga praktiska tillvägagångssätt i hur budskapen om de sponsrade inläggen 

borde utformas och förmedlas. 

 
En möjlig praktisk lösning för trovärdighet är den studie gjord av Audrezet, Moulard & de 

Kerviler (2018) kring autenticitet, någonting som vi under studien kommer benämna som 

trovärdighet. I sin studie lyfter de hur SMI strategiskt bör hantera och utforma sitt inlägg för 

att få det att framstå som trovärdigt. Genom empiriska data insamlad från en kvalitativ metod 

där de intervjuade SMI om deras vardagliga arbete, utvecklade de ett ramverk som utgår från 

två huvudsakliga begrepp hos SMI gällande trovärdighet; passion och transparens. Med 

transparens menar Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) en fullständig representation av 

SMI position i samarbetet med företaget, förutsättningarna för sponsringen samt en personlig 

åsikt gällandes det sponsrade materialet. Med passion menar de att SMI drivs av en hög 

motivation till sitt arbete och detta återspeglas i inläggen som skapar en större trovärdighet.  

 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) grundar passion från självbestämmandeteorin och 

beskriver begreppet som teoretiskt driven. Denna drivkraft bakom passion benämns som 

intrinsikal motivation som uppstår vid uppfyllelse av tre psykologiska behov, kompetens, 

autonomi och samhörighet. De tre psykologiska behoven fungerar därmed som drivkrafter för 

passion och innefattar en dynamisk funktion med olika betydelser över tid. Även transparens 

innefattar förklarande drivkrafter men är till skillnad från passion inte teoretiskt grundat, utan 

empiriskt. Här drivs transparensen av SMI förmåga att förmedla sin personliga åsikt och 

relevant information kring samarbetsstrukturen gentemot sina följare. Detta betyder att 

transparens drivs över tid av SMI erfarenhet i hur det utformar sina inlägg för att minska 

distansen mellan sina följare och det kommersiella budskapet. 

 

När en SMI jobbar med att uppnå trovärdighet menar Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) 

att deras inlägg innehåller stor grad av transparens och passion. Även Stubb, Nyström & 

Colliander (2019) skriver om att följare visar mer acceptans och får en ökad förtroende för både 

SMI och företag när det finns en tydlig transparens kring det sponsrade inläggen. 

 
Utifrån vad Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) diskuterar om trovärdighet påstår de att 

SMI börjar sin karriär med stor passion. De menar dock att i takt med att de professionaliseras 

och deras karriär växer i fråga om fler samarbeten och följare, kommer graden av passion de 

startar sin karriär med att minska i takt med nya samarbeten. Samarbeten där SMI har hög grad 

av passion kommer bli ersatt med samarbeten där grad av passion sjunker samtidigt som den 
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ekonomiska ersättningen blir högre. Detta innebär att trovärdigheten skulle minskas när 

passionen försvinner i takt med SMI karriärutveckling. Detta är emellertid ett antagande som 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) baserar på sin undersökning och som inte har 

bekräftats. På uppmaning av deras studie är det därför av intresse för oss att undersöka hur 

passion och transparens förändras över tid och hur detta påverkar SMI trovärdighet. Detta 

innebär en undersökning i hur de psykologiska behoven kompetens, autonomi och 

transparens förändras över tid samt hur personliga åsikter och ärlighet förändras för att 

minska det kommersiella budskapet. 
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1.2 Forskningsfråga 

Hur förändras Social Media Influencers passion och transparens i takt med att deras karriär 

utvecklas? 

 
1.3 Syfte 

Syftet med denna studie blir därmed att beskriva hur SMI passion och transparens har 

förändrats över tid baserat på Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) studie. Detta kommer 

att göras genom att analysera de drivkrafter som ligger till grund för passion och transparens 

från den empiriska data på både lång och kort sikt. 
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2. Teoretisk referensram 
I denna del beskrivs begreppen passion och transparens kopplat till självbestämmandeteori. 
Dessa begrepp mynnar sedan ut i trovärdighetsramverket och olika grader av trovärdighet 
som kommer att vara den teoretiska utgångspunkten för att analysera det empiriska 
materialet. 

 

 

2.1 Passion hos SMI 

För att SMI skall framstå trovärdiga för sina följare menar Audrezet, Moulard & de Kerviler 

(2018) att två strategier bör anammas i publicering av sponsrade inlägg som de valt att namnge 

passion och transparens. Begreppen är valda utifrån den respons som erhölls från SMI 

angående sina samarbeten med företag. Svaren innefattar både den process som leder upp till 

etablering av samarbete, men även pågående samarbeten. Gällande passion kom Audrezet, 

Moulard & de Kerviler (2018) fram till att definiera det som den lust att inte ingå i samarbeten 

med företag som inte stämmer överens med SMI egna subjektiva värderingar och principer. 

Vidare behöver SMI även frihet i att uttrycka sig kreativt på sin Instagram då detta ger större 

utrymme att visa sina individuella kunskaper och förmågor. SMI krav för att uppnå passion 

grundar sig därmed på tre krav; en samhörighet till företaget, en autonomi i form av fri 

kontroll över sitt Instagram-konto och en möjlighet att visa kompetens. Förklaring till 

uppkomsten av de tre kraven förklarar Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) med hjälp av 

självbestämmandeteorin (Self-Determination theory). 

 
2.2 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin är en motivationsteori utvecklad av Deci & Ryan (2000). Teorin tar 

delvis sin utgångspunkt i tidigare forskning om människans målorientering som innefattar den 

strävan individer har till ett visst utfall men Deci & Ryan (2000) gör även nya antaganden med 

sin teori. Vad de tillägger utöver den tidigare forskningen är att ett målorienterat utfall kan nås 

genom olika tillvägagångssätt men att vissa tillvägagångssätt har större positiv påverkan på 

individens motivation än andra. Det som har större positiv påverkan på motivation är 

individens egen tillfredsställelse av tre psykologiska behov under processen mot ett visst 

målorienterat utfall. Dessa behov har benämnts som kompetens, autonomi och samhörighet 

och är något som Deci & Ryan (2000) förklarar finns medfött hos alla individer. Detta innebär 

oavsett skillnader i individuella egenskaper har de tre psykologiska behoven betydelse för alla 

individers motivation. 
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För att därmed få en förståelse för individers val i strävan mot ett visst mål har 

självbestämmandeteorin delat upp motivation i två olika delar med olika separata innebörder. 

Dels den motivation individer drivs av för att uppfylla de tre psykologiska behoven 

samhörighet, kompetens och autonomi och dels den motivationen som drivs av att uppnå eller 

undvika en separat konsekvens. Den förstnämnda som innefattar processen och uppfyllelse av 

de tre behoven benämns som intrinsikal motivation och den andra att uppnå eller undvika en 

separat konsekvens benämns som extrinsikal motivation (Deci & Ryan, 2000). 

 
För förståelse i hur SMI uppfattas som trovärdiga kommer följande del att presentera hur 

intrinsikal motivation kan förstås i koppling till passion och även hur extrinsikal motivation 

fungerar som en regulator i form av den kompensation SMI erhåller från företaget i ett 

samarbete. I slutet av referensramen presenteras även transparens och dess funktionalitet för 

ökad uppfattad trovärdighet som sedan mynnar ut i Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) 

trovärdighetsramverk. 

 
2.2.1 Intrinsikal motivation och passion 

Intrinsikal motivation definieras som den typ av handlingar en individ utför för att tillfredsställa 

sina psykologiska behov. I denna typ av motivation är det handlingarna som är av betydelse 

och inte utfallet av handlingarna. Deci & Ryan (2000) menar att individer kommer söka sig till 

aktiviteter som främjar personlig utveckling, integritet och ökat psykiskt välmående vilket 

Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) likställer till sin definition av passion då de menar 

att; 
 

“A passionate ... strategy corresponds to a set of means that an SMI develops in order to 

ensure an intrinsically satisfying creation process—a self-gratifying activity in accordance 

with his or her true self. “ 
 

Ett antagande Deci & Ryan (2000) gör i teorin är att människan är utvecklingsorienterad vilket 

betyder att när en individs psykologiska behov är tillfredsställda uppstår inte ett tillstånd av 

balans i tillfredsställelsen. Individen kommer fortsätta i samma eller dylika handlingar som 

främjar ytterligare personlig utveckling samt välmående och detta är innebörden av intrinsikalt 

motivation. Handlingarna är målet. 
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De handlingar som främjar intrinsikal motivation och därmed passion är de handlingar som 

tillfredsställer de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet och fastän 

dessa tre behov inte är ömsesidigt uteslutande varandra fyller de egna unika syften för 

individen. Eftersom intrinsikal motivation är likställt med passion i denna studie kommer en 

genomgång av de tre behoven från Deci & Ryans (2000) teori presenteras samt en koppling till 

den funktionalitet den har för SMI passion. 
 

Autonomi 

Autonomi grundar sig i mängd frihet individen besitter till att göra det som den har ett 

intrinsikalt intresse för att göra. Deci & Ryan (2000) menar att positiv kausalitet existerar 

mellan grad av autonomi och intrinsikal motivation men gör även vissa antaganden gällande 

modererande faktorer på autonomi. Den främsta antagande faktorn är den gällandes 

extrinsikala belöningar där Deci & Ryan (2000) ställer sig bakom argumentet att individer 

kommer känna sig mindre autonoma när de upptäcker att sina handlingar leder till en positiv 

belöning även om en belöning inte är orsaken till utförandet av handlingen från första början. 

Effekten när extrinsikal belöning påverkar autonomi kallas för uppfattad autonomi. Andra 

faktorer som visat sig påverka en individs grad av autonomi är utpressning, utvärdering, 

övervakning och deadlines. Då intrinsikal motivation likställs med passion innebär detta att 

grad av autonomi i ett företagssamarbete kommer att påverka hur pass mycket passion SMI 

känner. Enligt Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) innefattar autonomi avtalskraven från 

företaget i fråga om antal inlägg om sponsringen som skall publiceras på SMI Instagram och 

även hur inläggen skall utformas. Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) hävdar att frihet i 

kreativt skapande måste garanteras i ett företagssamarbete för att passion skall uppnås. 

 
Kompetens 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) förklarar även att passion kräver möjligheten för SMI 

att visa sina kunskaper och förmågor. Detta benämns inom självbestämmandeteorin som 

kompetens där Deci & Ryan (2000) menar att en individ visar högre intrinsikal motivation 

när den får möjlighet att uttrycka sin fulla kompetens. En SMI som arbetar med styrketräning 

kommer därmed känna större passion för sitt arbete när den har möjligheten att visa sin fulla 

kompetens gällandes träning i det som publiceras. 

 
Kompetens visar sig även regleras på två olika sätt varav det första är negativ respektive positiv 

återkoppling. Med positiv återkoppling uppstår en känsla av effektivitet och därmed ökad 
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kompetens, vilket har en positiv påverkan på individens passion. På samma sätt ger negativ 

eller obefintlig återkoppling en dålig känsla av kompetens vilket har en negativ påverkan på 

individens passion (Deci & Cascio, 1972). Det framgår att det krävs att individen skall känna 

sig ansvarig för den kompetenta handlingen. Gör den inte det har den ingen effekt på passionen. 

En annan reglering av kompetens är individens uppfattade kompetens. Deci & Ryan (2000) 

menar att en individ som har uppfattad kompetens inte behöver ha en tydlig redogörelse för 

dess kompetenta handlingar i form av återkoppling. För att känna kompetens behöver individen 

enbart känna att den är kompetent att utföra handlingen. Den uppfattade kompetensen har i sin 

tur en positiv påverkan på den intrinsikala motivationen. 

 
Samhörighet 

Även om autonomi och kompetens är av störst betydelse för den intrinsikala motivationen 

menar Deci & Ryan (2000) att samhörigheten även fyller ett unikt syfte för individen. Audrezet, 

Moulard & de Kerviler (2018) beskriver att en SMI inte vill ingå i samarbeten som inte stämmer 

överens med dess egna principer och värderingar. Det innebär att en individ vill känna 

tillhörighet till en viss grupp eller andra individer för att bli motiverad till att utföra en aktivitet 

(Elg & Engström, 2015). SMI kan påbörja och avsluta samarbeten med företag baserat på 

känslan av samhörighet, både gentemot företaget men även till den bransch den är verksam i. 

Om en viss handling ökar SMI känsla av samhörighet ökar även passionen till att fortsätta i 

samma beteendemönster (Audrezet, Moulard & de Kerviler, 2018). Deci & Ryan (2000) menar 

även att samhörighet kan upprättas genom handlingar som överensstämmer med rådande 

kontextuella normer. Individen behöver inte känna samhörighet till normerna men genom att 

följa dem kan samhörighet upprättas till berörda individer inom samma kontext. Om en individ 

vill känna samhörighet men inte tillåts det på grund av faktorer som hindrar, kan individen 

komma att söka sig till alternativa lösningar som är skadligt för individens intrinsikala 

motivation. 

 
Ett viktigt påpekande gällandes den intrinsikala motivationen kopplat till passion är att 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) aldrig gör några påstående eller antaganden kring de 

psykologiska behoven gällandes förhållandet mellan SMI och den följarbas som finns. 

Passionen grundar sig enbart på den kompetens, autonomi och samhörighet som existerar 

mellan en SMI och det företag den är i samarbete med. 
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För att koppla tillbaka på Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) definition av passion för 

SMI i samarbete med företag förklarar självbestämmandeteorin att tre psykologiska behov 

behöver uppfyllas. För att SMI skall känna passion krävs det en överensstämmelse med 

företaget i fråga om principer och värderingar (samhörighet), fri vilja (autonomi) i hur deras 

inlägg publiceras för att visa sina kunskaper och förmågor (kompetens). Följande grafiska 

illustration presenteras därför för att förstå hur de tre psykologiska behoven samspelar och leder 

till passion. 

 

Figur 1. De tre psykologiska behovens samspel för intrinsikal motivation och passion 
 
 
 

2.2.2 Extrinsikal Motivation 

Om den intrinsikala motivationen beskriver att utförandet av en handling görs utan något 

specifikt ändamål utöver handlingen, är motsvarigheten extrinsikal motivation det motsatta. 

Extrinsikal motivation förklarar aktiviteter som utförs för en specifik belöning (Ryan, 

Williams, Patrick & Deci, 2009). Extrinsikalt värde är enligt filosofin något som enbart har ett 

värde i förhållande till något annat. I praktisk förklaring innebär detta att pengar har inget värde 

om det inte sätts i jämförelse med vad som går att få ut med pengarna (Smith, 1948). I fallet 

för SMI innebär extrinsikal motivation att sponsrat material publiceras av den anledningen av 

att det finns en kompensation att få ut i form av pengar, produkter eller rabattkoder. Intrinsikal 

och extrinsikal motivation utesluter inte varandra och oftast handlar det om att en individ drivs 

av båda typerna. Deci & Ryan (2000) menar att det finns tillfällen där en individ inte utför 

handlingen med en intrinsikal motivation men med extrinsikal. I dessa fall kommer individen 

inte drivas av någon passion i utförandet då det mer handlar om att “gå igenom processen” tills 

utfallet av handlingarna är fullbordat. 
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Om en individ saknar alla de tre psykologiska behov som krävs för att uppnå intrinsikal 

motivation, samt att det inte finns någon extrinsikal belöning, innebär det att en person är 

amotiverad (Deci & Ryan, 2000). Amotivation beskrivs som ett läge där individen inte 

uppfattar relationen mellan den aktivitet som utförs och den belöning som följer den (Pelletier, 

Tuson, & Haddad, 2010). För en SMI skulle det innebära att den inte känner passion för det en 

potentiell samarbetspartner är verksam med och väljer därför bort samarbetet. Det innebär 

också att den inte får betalt för att publicera innehåll och därför inte har någon extrinsikal 

motivation. 

 
2.3 Transparens hos SMI 

Tillsammans med passion är transparens det andra begreppet som skall leda till högre 

trovärdighet för SMI. Enligt Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) innefattar transparens 

om SMI olika tillvägagångssätt för att i inläggen visa en fullständig representation av vad 

samarbetet har inneburit. Detta innefattar samarbetets struktur och under vilka förutsättningar 

det skett samt en sanningsenlig åsikt kring den sponsrade produkten. Utifrån detta drivs 

transparensen på SMI förmåga att bidra med relevant information kring samarbetet samt 

genuin ärlig åsikt kring den sponsrade produkten, vilket kan beskrivas som att vara ärlig och 

informativ. Genom transparens kan SMI bevara sin personliga integritet, stärka sin 

trovärdighet.  

 
Trots att fenomenet SMI och influencer-marknadsföring är relativt nytt har transparens visat 

sig ha olika effekter i fråga om hur följare ser på det. En studie utförd av Caubergh & Hudders 

(2017) visade hur ungdomar mellan åldrarna 11–14 utvecklar ett mer kritiskt tänkande kring 

marknadsföring när transparens finns med och andra studier visade att när en SMI visar 

transparens i sitt inlägg kommer detta att öka SMI trovärdigheten (Evans et al., 2017; Stubb, 

Nyström & Colliander, 2019). Även om transparens ökar trovärdigheten visar en studie att det 

också kan leda till en lägre benägenhet för följare till SMI att interagera med deras inlägg 

genom att gilla, dela och kommentera (Evans et al., 2017). 

 
2.4 Trovärdighetsramverket 

Genom de två begreppen passion och transparens utvecklade Audrezet, Moulard & de 

Kervilers (2018) ett ramverk. Ramverket menar att passion och transparens leder till 

trovärdighet. För att ställa trovärdighet i koppling till den teoretiska bakgrund från 

självbestämmelseteorins intrinsikal och extrinsikal motivation definierar de begreppet där 
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handlingar som är drivna av passion kommer att uppfattas som mer trovärdiga hos följare och 

konsumenter. Denna definition av trovärdighet handlar alltså inte om faktisk trovärdighet utan 



14  

om uppfattad trovärdighet. I jämförelse gav Moulard, Garrity & Rice (2015) en annan 

definition där trovärdighet är uppfattningen att individen beter sig i likhet med dennes sanna 

jag. Ytterligare en definition av Moulard, Raggio & Folse (2016) menar att trovärdighet är den 

grad när konsumenter uppfattar ens individs motivation och dedikation till att leverera en 

produkt. Trovärdighet tycks därmed handla om uppfattad trovärdighet och det är detta som 

Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) använder i sitt trovärdighetsramverk. De namngav 

sitt ramverk till Authenticity Management Framework som i denna studie kommer att 

översättas till trovärdighetsramverket. 
 
 

Figur 2. Passion och transparens samspel i trovärdighetsramverket 
 
 

I ramverket samspelar begreppen passion och transparens som leder till en av fyra typer av 

trovärdighet. Ramverket innehåller två skalor som mäter passion och transparens där passionen 

befinner sig på den vertikala skalan och transparens på den horisontella. Vad Audrezet, 

Moulard & de Kerviler (2018) menar är att passionen hos SMI är subjektiv som tolkas och 

kopplas teoretiskt med hjälp av samhörighet, autonomi och kompetens vilket likställs till Deci 

& Ryans (2000) påstående om de tre psykologiska behovens breda funktionalitet i olika 

kontexter. Vidare är transparens den möjlighet för SMI att uttrycka en full representation av 

samarbetet och dess förutsättningar samt en personlig åsikt kring de sponsrade inläggen. Detta 

betyder även att SMI transparens är en individuell subjektiv tolkning då det gäller personliga 

åsikter kring sponsrat material under en viss typ av samarbete med specifika villkor. 

 
När grad av passion och transparens har tolkats och analyserats kommer ett utfall som enligt 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) landar i en specifik typ av trovärdighet. Dessa fyra 
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olika typer av trovärdighet benämns som absolut trovärdighet, naiv trovärdighet, opersonlig 

trovärdighet och falsk trovärdighet. Ett antagande som Audrezet, Moulard och de Kerviler 

(2018) gör i sin studie är att i takt med att SMI karriär växer kommer passion sjunka i utbyte 

mot extrinsikala belöningar, främst en bättre finansiell kompensation. Under sin karriär antar 

även Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) att SMI arbetar mot någon specifik typ av 

trovärdighet men att det även kan uppstå temporala avvikelser. Det vill säga, enskilda och 

kortfattade händelser som drastiskt förändrar SMI trovärdighet. 

 
Absolut trovärdighet 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) använder begreppet absolut trovärdighet i sitt 

ramverk. Författarna beskriver absolut trovärdighet där en SMI i samarbete med ett företag får 

möjlighet att uttrycka sig med en hög passion i sina inlägg i samband med hög transparens. 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) menar att villigheten att acceptera partnerskap sjunker 

om samarbetet inte innebär en bevarad passion och garanterad transparens. Uppnås inte dessa 

förutsättningar innebär det att SMI inte har uppfyllt det som krävs för att placeras i rutan för 

absolut trovärdighet. 

 
Naiv trovärdighet 

Begreppet naiv trovärdighet beskriver situationer när en SMI visar hög grad av passion i ett 

samarbete, men en lägre grad av transparens. Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) 

beskriver ett exempel där en SMI inte har något formellt avtal med företaget om att vara 

transparent kring samarbetet mot sina följare. Via inläggen blev det uppenbart att SMI försökte 

vara spontan när individen nämnde samarbetspartnern i inlägget. Resultatet blev ett försök till 

att väga upp den saknade transparensen med mer passion vilket Audrezet, Moulard & de 

Kerviler (2018) ansåg som naivt, vilket då mynnade ut i naiv trovärdighet. 

 
Opersonlig trovärdighet 

Opersonlig trovärdighet är när SMI har full transparens mot sina följare gällande det samarbete 

SMI ingått med en partner, men detta sker utan någon passion. Audrezet, Moulard & de 

Kerviler (2018) menar att risken med opersonlig trovärdighet är att SMI följare kan uppfatta 

innehållet som publicerat för kommersiellt syfte. Då materialet som SMI publicerar är utformat 

som en ren informationskälla, menar Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) även att det finns 

en ökad risk att följarna visar mindre entusiasm. 
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Falsk trovärdighet 

Enligt Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) handlar falsk trovärdighet om samarbeten där 

SMI varken visar passion eller transparens för den part som samarbetet sker med. SMI som 

blev intervjuade i deras studie förklarade att det är deras jobb att publicera innehåll kring olika 

företag och att de måste försörja sig. Det blir därför inte alltid optimal publicering gällande 

transparens och passion. Författarna menar att opportunistiska samarbeten är någonting som 

leder till de två sistnämnda typerna av trovärdighet och är därför någonting som bör undvikas 

om SMI vill framstå som trovärdiga. 

 
2.5 Teoretisk summering 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) bygger sitt trovärdighetsramverk baserat på grad av 

passion och transparens. I ramverket är det enbart passion som härleds från Deci & Ryans 

(2000) självbestämmandeteorin. Detta betyder att den passion SMI innehar grundar sig på de 

tre psykologiska behoven kompetens, autonomi och samhörighet och hur dessa tre drivkrafter 

förhåller sig inom SMI verksamhetsområde. 

 
Transparensen är framtagen från Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) studie och deras 

empiriska material som innefattar tillvägagångssätt för SMI att i sitt material visa en fullständig 

representation av vad samarbetet har inneburit. Detta innefattar samarbetets struktur och under 

vilka förutsättningar det skett samt en sanningsenlig åsikt kring den sponsrade produkten. Hur 

transparent inlägget blir grundar sig på SMI förmåga att förmedla relevant information och 

personliga åsikter för att minska distansen mellan det kommersiella budskapet och följaren. 

Transparensen drivs därmed av hur pass ärlig och informativ SMI är.  

 
Genom passion och transparens bygger SMI, enligt Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018), 

en trovärdighet som graderas i fyra olika kategorier. Dessa grader innefattar en hög och/eller 

låg grad av passion och transparens. Vid hög grad av båda får SMI en så kallad absolut 

trovärdighet. Vid hög passion och låg transparens får SMI naiv trovärdighet. Vid hög 

transparens och låg passion får SMI opersonlig trovärdighet och när både passion och 

transparens är låg bildas falsk personlighet. 

 
Utifrån Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) antagande om försämrad passion i takt med 

SMI karriärutveckling i utbyte mot bättre finansiella samarbeten innebär det en SMI över tid 

rör sig mot en opersonlig eller falsk trovärdighet. 
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3. Metod 

Nedan följer ett avsnitt om den metod som är vald för att utföra studien. Studiedesignen är 

beskriven samt tillvägagångssättet för datainsamling och hur förberedelser kring dessa har 

gått till. Avsnittet fortsätter med urvalet som gjorts för att samla empiri, och avslutas 

reliabilitet och validering av det material som är behandlat. 
 
 

3.1 Studiedesign 

För att förstå hur SMI passion och transparens förändras i takt med sin karriärutveckling 

kommer följande metodologi att utgå från litteraturens ramverk om trovärdighet grundad på 

passion och transparens. På uppmaning av Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) kommer 

studien att undersökas med kvalitativ utgångspunkt och intervjufrågorna har formulerats för 

två primära syften; 

1. Att kunna identifiera och gradera passion och transparens under en SMI olika 

karriärval. 

2. Att förklara anledningen till varför passion och transparens ökat eller minskat med tid. 
 
 

Jacobsen (2017) menar att en kvalitativ undersökning hjälper att undersöka fenomenet med en 

närhet och större relevans. Detta grundar sig på att insamlad data ger möjlighet till en mer 

nyanserad och rikare data för vår tolkning. Genom en kvalitativ metod med intervjuer erhålls 

en mer realistisk representation av hur SMI arbetar med sin trovärdighet än vad kvantitativ 

analys i form av data från enkäter skulle bidragit med. När vi använder oss av en kvalitativ 

utgångspunkt är detta även i överensstämmelse med vad Yin (1994) säger om hur en fallstudie 

utgår i många fall med frågor som behandlar forskningsfrågor som grundar sig på “varför” eller 

“hur”. 

 
Då vår studie grundar sig på Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) var teorin förbestämd 

sen tidigare. Detta innebär att vi har en teoretisk utgångspunkt i självbestämmandeteorin och 

vårt tillvägagångssätt utgår ifrån vad Bryman & Bell (2017) beskriver som en deduktiv ansats 

där vi bygger vidare på den redan utförda forskningen. På grund av begränsade resurser i tid 

anser vi att den deduktiva ansatsen är en fördelaktig utgångspunkt för oss då fenomenen SMI 

och influencer marketing är relativt nya och outforskade. Deduktiv ansats hjälper oss att tolka 
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och bearbeta empiriska data då Jacobsen (2017) menar att kvalitativa data innehåller högre 

grad av komplexitet än den vid kvantitativ. 

 
Samtidigt ger kvalitativ även en möjlighet till flexibilitet under studiens forskningsprocess. 

Fastän studien bygger vidare på Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) fanns antagande, 

uppmaningar och begränsningar som förändrades i denna studies problemformulering under 

forskningsprocessen. Då problemformuleringen inte var fastställd från början har en större 

möjlighet via en kvalitativ ansats varit att gå tillbaka och ändra på den då forskningsprocessen 

inte var låst (Jacobsen, 2017). 

 
3.2 Datainsamling 

Genom kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer har möjlighet varit att utforska en närhet i 

respondenternas syn på fenomenet. Denna via intervjuer ger möjlighet till relevant data då 

respondenterna är väl representativa då de går under studiens definition av SMI. Det blir 

respondenterna som formar empirin baserat på de svar som ges och resultaten blir då grundade 

i deras expertis istället för författarnas konceptuellt grundade antaganden om verkligheten 

(Cunnigham & Haley, 2000). För datainsamling använde vi semistrukturerade individuella 

intervjuer som sker både ansikte mot ansikte samt över telefon. Ansikte mot ansikte har skett 

med de respondenter som befunnit sig i staden vi utfört denna studie. Gällande ansikte mot 

ansikte har vi fått en större möjlighet att kunna etablera trovärdighet och öppenhet mot 

respondenten samt att intervjun får ett naturligare flöde då Jacobsen (2017) menar att det är 

färre distraktioner ansikte mot ansikte. Genom ansikte mot ansikte får även vi som intervjuar 

en större möjlighet att observera miljön vi befinner oss i samt respondenten reaktioner och 

därmed skapa en större kontroll över intervjun. Telefonintervjuer har utförts med de 

respondenter som vi inte haft möjlighet att prata med ansikte mot ansikte. Telefon har blivit 

det näst bästa alternativet då vi anser att mail- och chatt intervjuer för med sig för många 

nackdelar i fråga om kontroll av intervju och tolkning av enbart textbaserade data. Till 

skillnad från ansikte mot ansikte blir det vid en telefonintervju svårare att etablera 

trovärdighet och öppenhet och vi har mindre kontroll över miljön runt omkring respondenten 

vilket kan innebära att det blir mindre flyt i samtalet då det finns risk att respondenten blir 

störd under samtalets gång Jacobsen (2017). Efter varje utförd intervju utfördes en 

diskussion kring respondenternas representation för studiens empiri. Inför en intervju 

antecknades förväntningar angående vad intervjun skulle uppnå och efter utförd intervju 

diskuterades om 
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förväntningarna blev uppnådda. Efter diskussion av utförda intervjuer noterades inga 

anmärkningar kring de risker som telefonintervjuer för med sig. 

 
Jacobsen (2017) pratar om olika grader av strukturering i en intervju där den graderas på en 

skala från helt sluten eller helt öppen. Utefter denna grad har vi valt att utföra 

semistrukturerade intervjuer där intervjuerna utförs med grundläggande öppna frågor för att 

ha en utgångspunkt. Att ha förberedd struktur hjälper till att undvika den komplexiteten som 

en helt öppen intervju kan medföra. För att undvika komplexitet och underlätta arbetet med 

analysen valdes strukturering och upprättning av en intervjuguide som överskådligt innehåller 

teoretiskt förankrade teman som frågorna berör. Guiden menar Bryman (2012) stödjer 

undersökningen då den säkerställer att intervjun håller sig till de teoretiska teman som studien 

undersöker. Gällande plats för intervjun pratar Jacobsen (2017) om naturligt eller artificiell 

kontext där syftet är att respondenten ska känna sig bekväm på den plats intervjun utförs. 

Naturlig kontext kan till exempel vara arbetsplatsen om studien handlar om respondentens 

jobb. Då de respondenter vi intervjuade inte är bundna till en specifik arbetsplats är det svårt 

att avgöra vad den naturliga platsen för dessa individer är. Vi har därför valt att utföra intervju 

ansikte mot ansikte på en förslagen artificiell plats där vi försökt ha en kontrollerad miljö för 

att minimera eventuella distraktioner från omgivningen. Intervjun utfördes på ett café i nära 

anslutning till respondentens hem. 

 
Vi har även under intervjuerna valt att berätta om studien syfte för de respondenter som 

intervjuas. Anledningen till det är för att respondenterna ska få en ökad förståelse för studien 

och underlätta för besvarande av frågorna. Med respondenternas samtycke har vi valt att 

ljudinspela intervjuerna i samtycke av respondenterna då Bryman (2012) menar att inspelning 

av intervjuer skapar möjlighet att transkribera materialet. Vid inspelad intervju finns även 

möjlighet till att gå tillbaka till intervjun för att observera respondenternas svar i fråga om 

tonläge, pauser och förändringar i rösten som har betydelse för tolkning av datan. Då vi är tre 

personer som utför studien har vi under varje intervju valt att ha två personer som ställer 

intervjufrågor medans en person för anteckningar. Tidsintervallet för varje intervju var 

planerad till ungefär 60 minuter för att respondent och intervjuare inte ska bli utmattade. Detta 

i koppling med att Jacobsen (2017) pratar om att en intervju inte bör sträcka sig längre än 90– 

120 minuter. 
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Jacobsen (2017) skriver även om observationer som ett sätt att samla in data. Det handlar om 

att samla information genom att undersökaren betraktar vad som i vårt fall blir respondenternas 

aktivitet på Instagram. Anledningen är för att samla in bakgrundsinformation för att vara 

förberedda inför de intervjuer som utförs. Vi har gjort det som Jacobsen (2017) benämner som 

dold observation då respondenten inte vet om att vi tittat igenom deras Instagram innan 

intervju. Anledningen är att respondenten ska svara det den tänker på under intervjun och inte 

försöka basera någonting på det vi säger vi observerat på Instagram. 

 
3.3 Urval 

I enlighet med Jacobsen (2017) har vi innan urvalsprocessen erhållit oss en överblick över alla 

personer vi anser representativa för undersökning. Överblicken har vi erhållit genom att 

observera olika SMI Instagram. Gällande grunder för att vara representativ så har vi valt SMI 

som lägger stor vikt vid att publicera inlägg gällande träning. SMI ska även ha haft tidigare 

samarbeten alternativt befintliga samarbeten med olika företag. Vi har utgått ifrån de 

begränsningar vi bestämt oss för gällande typ av social media, det vill säga Instagram. Samt den 

bransch vi vill rikta in oss på, träningsbranschen. Urvalskriteriet är därefter ändamålsstyrt där vi 

valt respondenter baserat på information. Jacobsen (2017) pratar om att välja de respondenter 

som anses kan ge mest omfattande information kring ämnet för att kunna besvara 

frågeställningen. Jacobsen (2017) nämner dock att det kan vara svårt att använda information som 

ett kriterium då det är svårt att veta hur bra informationskällor de olika respondenterna är för 

studien. Vi har därför valt personer med samma utgångspunkt som Audrezet, Moulard & de 

Kerviler (2018) eftersom vår studie bygger vidare på deras, vilket är SMI som dagligen arbetar 

med sin Instagram och över tid har haft många olika samarbeten. Dessa personer bör därför anses 

inneha stor kunskap om ämnet och är därför lämpliga att ta hjälp av för att samla information och 

svara på vår forskningsfråga.  
 

Urvalet har baserats på att SMI har utfört tidigare alternativt pågående samarbeten vilket 

möjliggör till att undersöka individens syn på samarbeten gällande sin egen passion och 

transparens gentemot företaget och deras produkter. Urvalet grundade sig även i att individen 

ska ha varit aktiv under några år då SMI trovärdighet skulle undersökas över tid. Aktiviteterna 

på deras kanaler skiljde sig åt när det kom till transparens av betalda samarbeten, antalet 

samarbeten som de hade gjort och även dess längd på samarbeten med företagen. Detta för att 

kunna avläsa likheter och skillnader i individens trovärdighet i fråga om passion och 

transparens. Efter att urvalsprocessen var klar kunde tre respondenter ställa upp på denna 

studie där alla tre definierades som macro-influencers.  
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Urvalsmetoden för intervjuobjekten är baserat på ett målstyrt urval vilket är en typ av 

utformning som grundar sig i att besvara den fastställda frågeställningen som utgår ifrån 

självbestämmandeteorin. Målstyrda intervjuer är en metod som är baserat på kvalitativa 

undersökningar där urvalet av intervjuobjekt både är begränsat och anpassat till studien. 

Urvalet klassificeras som en fast urvalsstrategi där valet av intervjuobjekt inom den bestämda 

branschen fastställdes utan att komplettering av flera eller andra intervjuobjekt behövdes för 

att kunna besvara forskningsfrågan. Detta då undersökningens kriterier inte förändrades med 

tiden, och att den information som fått fram under intervjuerna ansågs som betydelsefull. 

(Bryman & Bell, 2017) 

 
3.4 Analysmodell 
För att analysera den empiriska datan var utgångspunkten från Audrezet, Moulard & de 

Kervilers (2018) ramverk som använder passion och transparens för att bygga trovärdighet. 

Vår analysmodell utgår delvis från Hsieh & Shannons (2005) beskrivning om riktad 

innehållsanalys som är att bekräfta eller utöka existerande litteratur kring ett fenomen som 

ännu inte är tillräckligt utforskat. Detta stämmer överens med vår studie eftersom fenomenet 

SMI är ett relativt outforskat samt att passion och transparens i samspel för trovärdighet inte 

har beprövats i praktiken. 

 
Eftersom ramverket undersöker passion och transparens är dessa två begrepp det som 

empirin söker att besvara. Detta innebär en undersökning av vad i empirin som förklarar 

graden av passion och transparens över tid. Ett sätt att undersöka underliggande faktorer 

bakom passion och transparens är det som enligt Jacobsen (2017) beskriver som öppen 

kodning vid innehållsanalys. Denna typ av kodning förklarar Hansson (2012) som en axial 

öppen kodning indelat i tre olika grupperingar som benämns som koncept, teman och 

aggregerade dimensioner. 

 
Koncepten fungerar som ett verktyg att i ett första skede kategorisera erhållna transkriberade 

data. Dessa så kallade första ordningskoncept måste enligt Hansson (2012) ha ett förklarande 
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värde samt att de utformas med en ömsesidig uteslutning av varann. Ifall en överlappning 

mellan två eller fler koncept uppstår finns två olika tillvägagångssätt. Antingen att 

sammanfogas koncepten till ett eller att bryta upp dem i flera separata kategorier. Ifall 

koncepten anses vara lika men inte är det samt att en sammanfogning eller ytterligare 

uppdelning inte är möjlig menar Hansson (2012) att empiriska exempel borde ges för att 

förtydliga skillnaden. 

 
Andra steget blir den första axiala kodning där en grupp av koncept blir tilldelade ett specifikt 

tema som söker att ha en övergripande förklaring för alla grupperade koncept. Dessa teman 

söker därmed att abstrahera koncepten ytterligare och har precis som koncepten ett krav på att 

vara ömsesidigt uteslutande varann. Då denna studie ämnar undersöka passion och transparens 

över tid menar Hansson (2012) att koncept och teman även skall utformas med en möjlighet 

att innefatta en dynamik som kan förklaras på olika sätt över tid. 

 
När teman är gjorda är sista steget en ytterligare abstraktion som innebär en indelning av teman 

i aggregerade dimensioner. Hansson (2012) menar att dessa dimensioner borde ha en teoretisk 

förankring och att rubriceringen av dessa skall tydliggöra detta. För vår studie som grundar sig 

på att undersöka passion och transparens över tid har vi därför valt att använda dessa två 

begrepp som de teoretiskt laddade orden som koncepten skall härledas till. 

 
3.4.1 Kodningsprocessen 
En kodning utfördes enligt intrabedömarreliabilitetsmetoden som innebar att två författare 

delade och kategoriserade in delar av transkriberade data i olika kategorier för att sedan se om 

det finns en överensstämmelse mellan författarnas uppfattning av den empiriska data (Gwet, 

2008). 

 
Första steget handlade om det Jacobsen (2017) menar med att kategorisera delarna av den 

transkriberade texten. Då de aggregerade dimensioner bestod av passion och transparens 

delades först data in någon av de två. Hos passion delades data in i tre kategorier, nämligen 

kompetens, autonomi och samhörighet eftersom detta är vad självbestämmandeteorin menar är 

det som bevarar och driver passion framåt. Gällandes de delar inom transparens delades data 

in i ärlighet och informativ vilket var två kategorier som uppstod efter en litteraturgenomgång 

av empirin samt Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) transparensdefinition. 
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En ytterligare kategorisering gjordes utöver de transkriberade data som hamnade under 

antingen passion eller transparens. Detta var data där respondenterna uttrycker en extrinsikal 

motivation gällandes samarbetets finansiella fördelar samt det som inte motsvarar intrinsikalt 

motiverade mål. 

 
Efter indelningen träffades författarna och tillsammans utvärderade kategoriseringarnas 

överensstämmelse. Följande tabeller visar grafiskt i hur båda författarna kategoriserat den 

transkriberade data. 

 
Diagram 3. Författarnas indelning av transkriberade data i sex kategorier för respondent 1. 
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Diagram 1. Författarnas indelning av transkriberade data i sex kategorier för respondent 2. 

 

Diagram 3. Författarnas indelning av transkriberade data i sex kategorier för respondent 3. 
 

Ett intressant fynd i kategorisering av data hos respondent tre är skillnad av författarnas 
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hur pass mycket varje författare hade delat upp data under respektive kategorisering. 

Innehållsmässigt framgick det vid utvärderingen att författarna uppfattat samma innehåll ur 

data men hade delat upp transkriberade data i olika mängd. 

 
Vid överensstämmelse av kategoriserad data fastställdes data inom respektive kategori tills 

alla kategorierna var genomarbetade. Precis som Deci & Ryan (2000) menar gällandes 

överlappning och samband mellan kompetens, autonomi och samhörighet återfanns även 

transkriberade data som passade in i flera kategorier under passion. I de fallen diskuterades det 

kausala samband en viss data innehöll mellan flera kategorier och placerades därefter i den 

kategori som förklarar ursprunget i det kausala sambandet. Det vill säga, om exempelvis 

transkriberade data förklarade något som handlade om att kompetens gav autonomi placerades 

data i kategorin kompetens. 

 
Nästa steg blev första steget i kodningsprocessen som Hansson (2012) nämner som etablering 

av första ordningskoncepten. Under denna process befann sig transkriberade data redan under 

de teoretiskt formade kategorierna där vi påbörjade av rubriceringen av koncept. I de fall 

likheter uppstod utfördes, enligt Hanssons (2012) hänvisningar, en sammanfogning av koncept 

för att uppnå kraven för ömsesidigt uteslutande. I de fall vi funnit överlappande likheter mellan 

flera kategorier kommer empiriska exempel att användas för särskiljning av koncepten. Initialt 

uppstod 37 olika koncept som alla talade för en egen unik sak där en ytterligare abstraktion 

genom utfördes av koncepten som resulterade i totalt 17 olika koncept. 

 
I ett sista steg i intrabedömarreliabilitetsmetoden var den tredje författarens granskning av de 

17 koncepten i förhållande till den empiriska data. Målet för koncepten var om rubriceringen 

var representativa för datainnehållet. I detta steg söktes koncepten igenom efter brister i 

representation, otydligheter eller felformuleringar och en gemensam bearbetning utfördes tills 

koncepten ansågs representativa samt ömsesidigt uteslutande. Efter granskning utfördes en 

sammanfogning och 17 koncept resulterade i totalt 16 olika koncept. 
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3.5 Reliabilitet & validitet 
Genom föregående kodningsprocess har vi arbetat utifrån det som Jacobsen (2017) förklarar 

om extern och intern validitet. Extern validitet tar upp frågan om en studie faktiskt kan 

generaliseras utöver det sammanhanget som studien utförts i och på så sätt överföras till andra 

än de som undersökts. Bryman (2012) menar att extern validitet riskerar att bli svag i de fall då 

kvalitativ metod används, då dessa typer av studier tenderar att ha små urval av respondenter. 

Är den externa validiteten svag så går resultatet därför endast att applicera på de respondenter 

som varit delaktiga i studien. Avsikten med denna studie är dock inte att generalisera utan 

istället att skapa förståelse och beskriva hur passion och transparens kan förändras över tid. 

 
I samband med att den externa validiteten anses vara en svaghet för kvalitativa metoder, anses 

den interna validiteten vara en styrka (Jacobsen, 2017). Den interna validiteten handlar istället 

om resultaten faktiskt kan uppfattas som riktiga. Det är då fråga om respondenten har gett sanna 

svar på de frågor som ställs, ifall vi som forskare har gjort en korrekt tolkning av den data som 

tagits fram samt om de resultat och slutsatser som vi kommer fram till faktiskt återspeglar 

verkligheten. Vi använde därför intrabedömarreliabilitetsmetoden som ett verktyg för att stärka 

den interna validiteten. 
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4. Empiri 
I följande del presenteras empiri som är framtagen via intervjuer nämnda ovan och är det som 
studiens analys bygger på. Varje respondent presenteras i ordning från ett till tre. Empirin 
kommer presenteras uppdelat med en respondent åt gången. 

 
 

Nedan presenteras en tabell som beskriver relevant information gällande de respondenter som 

deltog på intervjuer. Samt information och intervjuerna. 
 
 

Respondent Media- 
plattform 

Bransch Antal följare Typ 
intervju 

av Intervjulängd 

Respondent 1 Instagram Träning 
Fitness 

/ 16 400 Ansikte mot 
ansikte 

1 Tim 14 Min 

Respondent 2 Instagram Träning 
Fitness 

/ 20 600 Telefon 58 Min 

Respondent 3 Instagram Yoga 
Lifestyle 
Fitness 

/ 
/ 

78 000 Telefon 48 Min 

Tabell 1. Information om respondenter och intervjuer 
 

Respondent 1 

Respondenten är verksam inom träningsbranschen och hennes primära inkomstkälla kommer 

från arbete som coach där hon hjälper andra människor med kost och träning. Det är därför av 

värde att nämna att respondenten inte förlitar sig enbart på hennes karriär som SMI gällandes 

inkomst. 

 
Respondenten berättar att hennes karriär som SMI inte var planerat, utan någonting som 

successivt växte fram efter hennes första samarbete år 2014. Det första samarbete hon ingick i 

var med ett av Sveriges största företag inom kosttillskott. Då respondenten är aktiv inom 

bodybuilding menar hon att henne största anledning till samarbetet var för att ha ett 

tävlingsteam att tävla för, då det är någonting som krävs för att få ställa upp som bikinifitness 

atlet. Respondenten berättar att hon i starten av sin Instagram-karriär var relativt oerfaren 

gällandes de olika företagen som var verksamma inom träningsbranschen. När hon gick med i 

sitt första samarbete valde hon därav det företaget hon hade störst erfarenhet av gällande 

produkter inom kosttillskott och använt sedan tidigare. När det kommer till krav från företaget 
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berättar respondenten att hon förväntades publicera en till två gånger i veckan på hennes 

Instagram. Dessa skulle innehålla företagets produkter som exempelvis kläder eller kosttillskott 

där följarna tydligt såg företagets logotyp. I utbyte fick hon 10–40% rabatt på företagets 

sortiment att handla för. Gällande kravet kring inlägg berättar respondenten att hon till en 

början kände sig pressad att publicera inlägg med ett kommersiellt syfte. Innan samarbetet 

brukade hon inte publicera den typen av bilder menade hon. Pressen kring detta är någonting 

som hon fortfarande kan känna än idag. 

 
“Samtidigt så tycker jag att med tiden har lärt mig att göra det mer personligt så att det inte 

ser pressat utåt, vilket det kanske gjorde då. För på den tiden tror jag att jag kryddade 

ganska mycket på inläggen. 

 
Trots att samarbetet gick som planerat berättar respondenten att hon till en början inte kände 

sig viktig för företaget då de utöver henne hade samarbeten med ett större antal andra SMI. 

Detta gjorde att hon kände sig som en liten ambassadör i hörnet som utformade gratis 

marknadsföring. Uppmärksamheten från företagets sida förändrades till det bättre när 

respondenten började prestera på de bodybuildingtävlingar hon ställde upp i. I samma skede 

ökade även hennes följarantal på Instagram. När uppmärksamheten från företaget blev större 

kände hon att hennes samhörighet till dem blev starkare, detta är någonting som enligt 

respondenten ökade hennes motivation till att ge mer tillbaka till företaget i form av Instagram- 

inlägg. Respondenten berättade även att hon under samarbetet var väldigt omedveten om vilka 

möjligheter det fanns för henne gällande vad hon själv kunde få ut av samarbetet. Hennes egen 

karriärutveckling inom bodybuilding och även Instagram, var därför ingenting som 

förändrade hennes egna krav på samarbetspartnern. Insikten kring detta anser hon dock är en 

aspekt som hon fått allt eftersom hennes karriär utvecklades, och är någonting som hon tagit 

med sig varje gång hon ingått nya samarbeten med andra företag. 

 
År 2017 valde respondenten att lämna det första samarbetet för att gå vidare till en 

internationell konkurrent. Anledningen till bytet av samarbetspartnern var att hon inte längre 

ville vara med ett företag som sponsrade många SMI. Hon kände sig inte unik och samarbetet 

ansågs inte vara personligt och därav kände hon sig inte som en viktig del av företaget. 

Respondenten berättar att hon innan det nya samarbetet inte hade mycket erfarenhet av 

företaget men att hon dock testat deras produkter vid ett fåtal tillfällen. En av de största 

anledningarna till att hon gick med i det nya samarbetet var att hon ville känna sig unik. 
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“Jag är en del av någonting. Men känner sig mer unik. Vi var liksom sju till åtta personer i 

hela Sverige som hade det här samarbetet.” 

 
Med detta menade respondenten även att hon trodde att företaget skulle ha större 

uppmärksamhet för det hon publicerade på sin Instagram. Förväntningarna från företaget 

jämfört med det första samarbetet skiljde sig åt, då hon förväntades publicera fem till sex inlägg 

i veckan, samt vara med och representera företaget på olika mässor. I utbyte fick hon en större 

summa att handla företagets produkter för. Det nya samarbetet innebar även att hon fick tävla 

för deras team. 

 
År 2017 började respondenten även samarbeta med ett företag som sålde gymkläder. 

Anledningen till samarbetet var att hon redan använde företagets produkter och uppskattade 

dem väldigt mycket. Dock valde hon att lämna företaget två år senare, då hon inte kände sig 

betydelsefull i samarbetet på grund av att de sponsrade en större mängd SMI. Detta innebar att 

företaget inte märkte om hon publicerade inlägg eller inte, vilket minskade motivationen för 

henne. Tilliten till företaget sjönk även när hon fick reda på att förutsättningarna gällande avtal 

kring samarbeten skiljde sig åt avsevärt mycket mellan de sponsrade SMI. 

 
Trots förväntningar om mer uppmärksamhet från det internationella företaget valde 

respondenten samma år att avsluta samarbetet då hon kände att hennes förväntningar inte blev 

uppfyllda. Samma år valde hon även att byta tävlingscoach för hennes karriär inom 

bikinifitness och den nya coachen introducerade henne för ett nytt samarbete då coachen hade 

en koppling till ett företag som sålde kosttillskott och som uppmärksammades på Instagram 

väldigt mycket. Återigen var tillhörigheten till teamet den största faktorn som motiverade 

henne till att ingå i det nya samarbetet. 

 
Till följd av en intressekonflikt mellan hennes anställning och det nya samarbetet var 

respondenten år 2018 tvungen att lämna det pågående samarbetet. Via personlig kontakt fick 

hon upp ögonen för ny samarbetspartner som även dem var internationella. Samarbetet gav 

henne ett bra avtal som innebar att hon fick handla kosttillskott för en viss summa. Hon hade 

även en rabattkod som hon kunde ge ut till sina följare på Instagram. Rabattkoden var någonting 

som hon skulle få betalt för när en kund valde att använda den. Dock uteblev betalning för 

rabattkoden från företaget vilket gjorde att hennes motivation till att publicera koden sjönk i 
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samband med hennes tillit för företaget. Även om det endast var hon tillsammans med tre andra 

som var en del av teamet i Sverige, kände hon ingen samhörighet. Kombinationen av dessa 

gjorde att hon återigen kände sig åsidosatt. 

 
“Till sist märkte de inte om jag började dra ner på antal inlägg eller började slarva. Då 

kände jag varför ska jag ha ett samarbete…?” 

 
Bristen på engagemanget från företaget innebar att hon år 2019 lämnade samarbetet. 

 
 

Respondenten fick efter avslutat samarbete kontakt med ytterligare ett företag som sålde 

kosttillskott. Tillsammans med företaget arbetade hon fram ett avtal som passade henne. Det 

var nu hon för första gången fick känslan av att företaget faktiskt var intresserade av vem hon 

var som person och inte bara vem hon var på Instagram. Avtalet gick ut på att hon skulle 

publicera ett visst antal inlägg per månaden, samt representera företaget på olika mässor. Även 

detta avtalet gav henne en rabattkod som hon skulle få betalt för varje gång den användes utav 

hennes följare. I utbyte fick hon även här en summa att handla kosttillskott för. Företaget har 

hon samarbete med än idag och respondenten berättar att det varit en mycket bättre erfarenhet 

än tidigare. Respondenten berättar att företaget alltid uppmärksammar henne när hon publicerar 

någonting gällande dem, samt att det alltid är lätt att få kontakt med dem om hon skulle ha 

några frågor. Företaget har även årliga träffar där hon blir inbjuden vilket gör att hon känner 

större samhörighet. Gällande inläggen hon gör för de samarbeten hon har berättar respondenten 

att en av de viktigaste aspekterna är att hon står bakom den produkt hon representerar, samt att 

hon visar att det är ett samarbete som ligger bakom det som publiceras. 

 
Under respondentens karriär har hon haft diverse engångs-samarbeten. Dessa samarbeten har 

gått ut på att hon får produkter från företag som hon sedan ska publicera inlägg om på sin 

Instagram. Respondenten berättar att motivationen bakom dessa var att hon tyckte det var kul 

med sponsringen, att få produkterna gratis. Dock har hon i takt med att hennes karriär växt, 

sluta göra dessa typer av samarbeten. Anledningen är att hon anser att den typen av samarbeten 

påverkar hennes trovärdighet, samt att hon inte känner någon samhörighet till de företagen som 

kontaktar henne gällande dessa typer av samarbeten. 
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Respondent 2 

Respondenten startade sin karriär som SMI inom träningsbranschen i samband med sitt första 

samarbete med ett företag som säljer kosttillskott. Hon tävlar inom bodybuilding och arbetar 

på ett företag verksamma inom fitness. Hon ser sig främst som en atlet inom bodybuilding och 

hennes primära inkomstkälla kommer inte från sitt arbete som SMI. 

 
Respondentens första samarbete tog fart i samband med att ett företaget skickade ut en 

förfrågan gällande en kontinuerlig publicering av deras produkter i kombination med hennes 

intresse för bakning. Respondenten nämner att samarbetet var utan något avtal där hon 

förväntades göra tio publiceringar i månaden på sin Instagram. Av dessa tio inlägg skulle fem 

av dessa innehålla recept där hon använde sig av företagets produkter. Respondenten menar att 

hon idag inser att många inlägg påverkar hennes följares förtroende till det negativa. Hon menar 

även att det var stora krav från företagets sida men att utbytet inte var på lika villkor. 

 
“Jag tror alltså att det var ganska så våldsamt, typ tio inlägg i månaden vilket känns som 

ganska mycket.” 
 

2016 inledde respondenten sitt andra samarbete som var med ett företag som sålde 

kosttillskott. Samarbetet skedde i samband med att hon växte som atlet inom bodybuilding då 

hon placerade sig inom topp tre på sin debuttävling samma år. I det nya samarbetet kände hon 

en stor samhörighet med de anställda och de övriga SMI som blev sponsrade. Detta eftersom 

företaget arbetade mer personligt. Till följd av detta valde hon att avsluta samarbetet med det 

första företaget. Det andra företaget gav henne större frihet gällande antalet inlägg som skulle 

publiceras på hennes Instagram. I takt med att företaget började växa tog de in fler 

ambassadörer och respondenten menar att det inom träningsbranschen blev en stor grej att 

tillhöra företaget. Detta innebar att hon kände sig förbisedd och inte längre kunde ställa lika 

stora krav på företaget. Att allt fler SMI ville tillhöra företaget resulterade i att företaget erbjöd 

mindre, men ställde större krav på de individer som hade samarbeten. 

 
“Där har ju kraven ökat men det är ju för att branschen har ändrats, det är så mycket bars 
nu och så många andra sponsorer som drar i en. Då behöver de sätta större krav på deras 

ambassadörer.” 
 

Respondenten startade under samma period samarbete med ett klädföretag inom 

träningsbranschen. Respondenten kände till företaget sen tidigare och hade länge använt sig av 
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produkterna. Hennes första kontakt med företaget skedde i samband med en av hennes 

bodybuildingtävlingar. Detta var 2016 då hon fick ett presentkort att handla för och därefter 

kontaktades hon igen för ännu ett presentkort. Den kontinuerliga kontakten innebar att ett 

samarbete inleddes. Respondenten berättar att teamet som har samarbete med företaget idag är 

för stort. Det har blivit för lätt att bli ambassadör för företaget, då vem som helst kan gå in på 

deras hemsida och ansöka. Det har resulterat i att avtalen ser olika ut för olika individer samt 

att den stora mängder ambassadörer gör att det är svårt att lära känna andra ambassadörer och 

därmed få en teamkänsla. Även om samarbetet med företaget är opersonligt menar 

respondenten att hon alltid har uppskattat produkterna vilket är den största anledning till att 

hon fortfarande har kvar samarbetet. 

 
“De jobbar ju med väldigt många men sen så vet jag att många som är företagets 

ambassadörer, de har typ tio procent rabatt men är ändå kallade ambassadörer, så på det 
sättet har de gjort en smart marknadsföring. men jag har ju noll koll på vilka det är då det är 

typ 1000-tals och det känns inte som ett ordentligt team” 

 
År 2017 startade respondenten ett samarbete med ett annat företag som sålde kosttillskott som 

även var en del av de företag hon tidigare samarbetat med. Hon berättar att teambuildingen 

inom företaget var väldigt bra och att teamet inom företaget redan hade en stark 

sammankoppling. Samarbetet gav ingen ekonomisk ersättning men respondenten fick fri 

tillgång till produkterna. Företaget hade från början inga krav på henne gälla publicering av 

inlägg vilket innebar att hon kunde göra lite som hon ville. Vid ett senare skede började även 

företaget sälja träningskläder. Respondenten berättar att träningskläderna inte höll den kvalité 

hon eftersträvade vilket innebar att hon inte använde sig av dem när hon tränade. Då hon hade 

en negativ inställning till kläderna valde hon att inte prata någonting om dem på sina sociala 

medier. Hon valde istället att publicera bilder där hon bar kläderna för att tillfredsställa 

företaget och ge dem publicitet. Efter en tid begärde företaget full exklusivitet men fortfarande 

utan ekonomisk ersättning. 

 
“Plötsligt innan jul förra året så var det såhär att men nu vill vi kräva full exklusivitet. Vilket 
betyder att jag inte får marknadsföra några andra kläder heller från andra bolag utan bara 

deras kläder” 
 

Exklusiviteten innebar att respondenten skulle vara tvungen att säga upp samarbetet med den 

andra partnern som sålde träningskläder som hon faktiskt uppskattade. Exklusiviteten skulle 

även innebära att hon inte skulle få tävla för något annat team än just den samarbetspartnern. 
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Respondenten ansåg därför inte att företag såg hennes behov och det hon eftersträvade. Hon 

valde därför under 2019 att avsluta samarbetet. 

 
Efter det avslutade samarbetet blev respondenten kontaktad av ett större företag inom 

kosttillskott. Företaget tillverkar kosttillskott och kläder som är under deras egna märke men 

är även återförsäljare för ett större antal produkter. Företaget erbjöd ett samarbete med bättre 

avtal både gällande det ekonomiska men även gällande hennes tävlingssatsning då de såg 

henne som en atlet. Hon blev rekommenderad av andra bekanta SMI att ansluta sig och fick 

genast en plats i tävlingsteamet vilket innebar att hon kände en större samhörighet till företaget. 

Då hon fick tillhöra deras tävlingsteam som hon blivit rekommenderade av från vänner, kände 

hon även en starkare samhörighet till företaget. 

 
“Men sen så hörde företaget av sig och de hade en väldigt bra deal och jag känner ganska 
många som är med i teamet sen innan och alla berättade att det är så himla bra här, och då 

kände jag amen då byter jag” 
 

Respondenten anser sig ha en bra koppling till sina följare genom att hon framstår som en 

genuin SMI som inte anser sig vara bättre än andra. När det kommer till samarbeten med 

företag vill hon att det alltid ska finnas tydliga avtal att hon får det som är lovat och samtidigt 

kan ge det som företaget förväntar sig. Respondenten anser även att en viss del frihet inom 

arbetet är viktigt, då hon nämner bland annat att om företaget har för högra krav på antalet 

inlägg per vecka missgynnar det både företaget och henne som SMI. 

 
Respondenten berättar att hon undviker kortare samarbeten i form av pressutskick då hon inte 

anser att det är trovärdigt, men skulle hon välja att visa upp en produkt som skickats ut till 

henne skulle hon vara väldigt transparent med att det är ett samarbete. 

 
Respondent 3 

Respondenten började sin karriär på Instagram i samband med att plattformen lanserades år 

2010. Syftet var då att marknadsföra sitt dåvarande yrke som personlig tränare inom fitness. 

Hon menar att vara SMI handlar om att inspirera andra till något och det har hon försökt med 

ända sen hon skapade sitt Instagram-konto. Det var inte förrän år 2015 som hennes Instagram- 

konto började öka i popularitet. Sedan september-oktober 2019 är karriär som SMI hennes 

primära inkomst då hon berättar att hon gjort ett aktivt val att gå från fitness till att lägga större 
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fokus på yoga. Någonting som avspeglar sig på hennes Instagram. Fastän hennes Instagram- 

konto är hennes primära inkomstkälla är den inte tillräcklig men det är en satsning som hon 

valt att göra. 

 
Innan satsningen att utbilda sig inom yoga har respondenten haft en mängd olika samarbeten 

som sträcker sig tillbaka ungefär sju år. Det första samarbetet hon ingick var med ett 

dryckesföretag som innefattade arbetsuppgifter att visa deras varumärke på hennes sociala 

medier men även att arbeta ute i butik och dela ut gratisprover. Företaget hade frågat 

respondenten om hon ville ingå i samarbetet och hennes motivering till att tacka ja var att det 

var ett bra sätt för att nå ut till folk inom samma bransch. 

 
“Det var ett bra sätt att få träffa folk inom samma bransch och mer som en rolig grej.” 

 
 

Vid tillfället hade respondenten inga förväntningar på företaget då hon var relativt ny inom 

branschen. Samarbetet pågick inte länge då hon klassificerade det som ett jobb. När hennes 

yrke som personlig tränare började utvecklas insåg hon att kompensationen från företaget inte 

var tillräckligt bra. Vilket innebar att hon valde att avsluta samarbetet. 

 
Nästa samarbete startade som ett direkt resultat av att hon tävlade i fitness. I samband med 

tävling ökade antalet följare på hennes Instagram från 18-tusen till 24-tusen. Som resultat av 

den ökade publiciteten fick hon kontakt med ett företag som sålde proteinsnacks och dryck. 

Företaget i fråga var i skedet att etablera en ny produkt och ville använda henne som ansiktet 

utåt. Respondenten kände sedan tidigare till personen som kontaktade henne från företaget och 

valde att gå med i samarbetet. Avtalet innebar att hon skulle vara tillgänglig för fotografering 

samt publicera inlägg kring varumärket på hennes Instagram. Det var dock inga krav på antalet 

inlägg som skulle publiceras vilket hon hade stor uppskattning för. Den största anledningen till 

samarbetet var enligt henne den samhörighet som samarbetet innebar. Men även den betydande 

rollen hon skulle få. 

 
“En skön känsla, man kände en samhörighet och också att jag skulle få en betydande roll… jag 

skulle få en chans att nå ut till fler [följare] och så var det ersättningen jag skulle få varje 

månad också”. 
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Efter sex månader berättade företaget att dem ansåg att hon gjorde ett jättebra jobb och hade 

henne som praktexempel när de visade andra SMI hur dem skulle arbeta med sina inlägg på 

Instagram. Den tidigare planen kring att ha henne som ansikte utåt blev dock aldrig fullföljd 

då hon valde att åka iväg på en sex månader lång resa till Thailand. Tack vare hennes tidigare 

arbete valde företaget att ha kvar samarbete med henne, dock fick en annan person ta över 

rollen som ansiktet utåt. 

 
Vid ett senare tillfälle ingick hon i samarbete med ett företag som sålde hörlurar. Motiveringen 

till detta samarbete var att hon i samband med sin träning behövde bra hörlurar och tidigare 

produktköp av ett annat populärt märke slutade i besvikelse. När företaget hörde av sig till 

henne ställde hon kravet att hon inte ville samarbeta utan att ha provat produkten först. Efter 

att ha testat produkten beslutade hon att hon ville starta samarbetet om företaget kunde erbjuda 

ekonomisk ersättning. Kravet resulterade i att företaget upprättade ett “affiliate-system”. Detta 

innebar att respondenten hade en direkt länk till företagets hemsida på sin Instagram. Varje 

gång en kund valde att gå via länken och köpa produkten erhöll respondenten en viss summa 

pengar. Respondenten berättar att samarbetet genererade bra summor i jämförelse med andra 

samarbeten. 

 
Gällandes resterande samarbeten under respondentens karriär var hon under intervjun väldigt 

tydlig med att hon inte visste hur många det varit. Det var flera samarbeten som inte togs upp 

men de som nämndes under intervjun var de som har störst betydelse för hennes karriär. 

 
Ett annat viktigt samarbete startades via en mediebyrå. Respondenten hade skrivit upp sig på 

byråns hemsida som sedan matchade henne med ett företag som hon skulle marknadsföra. Trots 

bra kompensationen tyckte respondenten att byrån styrde hennes arbete för mycket vilket 

påverkade hennes inställning till samarbetet. Hon menade att samarbetet via byrån var enkla 

pengar. När samarbetet avslutades under våren 2019, kontaktade företaget henne direkt och 

förklarade att de hade sett hennes arbete via byrån och ville etablera ett direktavtal. Detta 

tackade hon ja till då det nya samarbetet skulle innebära mycket mer frihet och även bättre 

relation i form av direkt kommunikation till företaget. Kommunikationen underlättade för 

henne ifall hon hade frågor och funderingar till företaget som hon ville ha besvarade. 

 
Denna typen av kommunikation har respondenten uttryckt som väldigt viktigt i alla sina 

samarbeten då det öppnar upp möjligheter för henne att få feedback i sitt arbete även om den 
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ekonomiska kompensationen också har varit viktig för henne. Hon nämner även att hon under 

sina samarbeten lägger stort fokus på att alla parter ska bli nöjda, både företaget och hennes 

följare. Att få sina följare nöjda är något hon anser är jätteviktigt. Hon vill att andra skall dra 

nytta av hennes samarbeten. Den ekonomiska ersättningen hon får i samarbetet har inte stor 

betydelse om inte hennes följare även kan få ut något av samarbetet. Dock nämner hon att hon 

är principfast och väljer ibland bort sånt som kan gynna både henne och väljarna. Ett exempel 

hon nämner var när ett företaget under november 2019 hörde av sig gällande Black- 

Fridaykampanjer varpå hon tackade nej till dessa. Motiveringen till detta var att hon 

inte vill bidra till köphets. 

 
En händelse under respondentens karriär resulterade i att hon tappade i antal följare. 

Hon menar att hon alltid arbetar efter att vara ärlig mot sig själv och utgå från sina principer. 

Är det någon som inte håller med om hennes karriärsval tänker hon inte ändra på sig själv för 

att få någon att uppskatta henne. I fråga om detta förändrats i och med att antal följare har ökat 

förklarar hon att individers åsikter får mindre och mindre betydelse ju fler följare hon får. 

 
“Tråkigt… men om det är folk som avföljer, då är det inte dom följarna jag skall ha”. 

 
 

Även om respondenten alltid försöker arbeta utifrån sina egna principer berättar hon att hon 

vid enstaka tillfälle har brutit mot dem. Under ett samarbete via tidigare nämnd mediebyrå 

skulle hon marknadsföra ett företag som erbjöd kunder att samla sina lån. 

I detta fall var det enligt henne ett medel till enkla pengar men något hon inte kunde stå bakom. 

För att inte framstå som köpt förklarar respondenten att mediebyrån ger direktiv i vad som skall 

stå i inlägget men inte vad som ska sägas i övrigt. 

 
“Men det står ju inte vad man skall säga innan och efter. Så jag sa att jag absolut inte vill 

[uppmana] till att ta massa lån, jag är snarare tvärtemot. Men däremot så kan det vara bra 

att om man har massa lån, att se över dom i den här tjänsten”. 

 
Samarbete var något som utfördes för flera år sedan och hon har sedan dess valt att inte ingå i 

samarbeten där hon inte kan ställa krav i vad företagen skall tillåta henne att göra. Dessa krav 

har vuxit med tiden i takt med att antal följare ökat och hennes karriär utvecklats. Hon berättar 

att företagen idag inte är lika viktiga. Hon anser att hon är den viktiga då det är företagen som 
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är i behov av hennes tjänst. Samtidigt vet hon att hon gör ett bra jobb och att hennes följare är 

köpkraftiga. Detta har resulterat i ett mycket större självförtroende. 

 
I dagsläget samarbetar respondent med olika företag, bland annat de tidigare nämnda företaget 

som säljer protein-snacks och drycker. Respondenten berättar att hon arbetar väldigt noggrant 

med sitt Instagram-konto gällandes sin transparens, och lägger stor vikt vid att visa när något 

är sponsrat då hennes Instagram-konto har blivit mycket viktigare för hennes karriär som SMI. 

Hon är även i en förändring då hennes tidigare engagemang inom träning och fitness nu 

övergått till yoga. 

 
Övergången att utbilda sig inom yoga är något som respondenten verkligen vill satsa på. 

Samtidigt som hon vill dra nytta av sina erfarenheter och börja jobba med influencer- 

marknadsföring. Hon menar att hon med yogan kommer få ut mer med sitt liv och är i ett skede 

att etablera ett samarbete med ett företag som är i anknytning till hennes nya val av bransch. 

Med detta nya samarbete har hon ställt tydliga krav på att hon inte vill se köpt ut, möjlighet för 

att kunna vara personlig, att få vara ansiktet utåt för företaget och att få en rimlig ekonomisk 

ersättning. Respondenten menar även att detta samarbete kan komma att kräva att äldre 

pågående samarbeten måste avslutas men det är något som hon är villig att genomföra för att 

fortfarande kunna arbeta utifrån sina egna principer och värderingar. 
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5. Analys 
Följande analys kommer utgå från Hanssons (2012) hänvisning om kodning och att rubricera 
empirin i olika koncept som därefter tilldelas ett tema som kopplar till de teoretiska 
begreppen passion och transparens. Efter det följer en analys av SMI extrinsikala motivation 
som slutligen mynnar ut i vilka bakomliggande faktorer som påverkar transparens och 
passion över tid i takt med SMI karriärsutveckling. 

 
 

# Förklarande koncept Empiriskt exempel 
1 Pliktkänsla gentemot 

företaget 
“Samtidig så vill jag att det samarbetet är genuint och att det ser bra ut 
för företaget och att jag bidrar med min del för båda parters skull” 

 
“Jag vill inte bara skita i honom och gå över till [företag] nu för att jag 
kanske kan tjäna mer pengar på det. Då gynnar jag hellre honom 
fortfarande.” 

 
“Jag är jäkligt noggrann med att alla skall vara nöjda med det jag gör, 
det är ju ett slags jobb.” 

2 Personlig anknytning till 
varumärket 

“För mig var det ett självklart val eftersom dem var de enda jag har 
någon slags koppling till.” 

 
“Dels använde jag produkterna innan samarbetet. Jag hade ju tom lagt 
ut bilder på puddingarna innan jag började samarbetet.” 

 
“Jag vill vara personlig och det här är ett företag som jag använder 
själv som jag verkligen kan stå bakom” 

3 Personlig kontakt med 
företaget 

“Han vill veta vem jag är. Inte bara vem [Respondent 1] på Instagram 
är utan [Respondent 1] i verkliga livet som atlet.” 

 
“Men jag kände liksom att jag kan inte stå bakom ett företag som inte 
har koll på vilka som är ambassadörer och som inte har nära kontakt 
[med mig]” 

4 Teamkänsla “Det var många kompisar som gick med i [Företag] och det här var ju 
innan [Företag] ... det ett var bra team och inte bara sociala 
mediefokuset. Det var mycket teambuilding och personerna bakom som 
jag tyckte om” 

 
“Jag tycker verkligen om [Företag] och har varit med länge och där är 
det sådär att de är ju väldigt bra på teambuilding” 

 
“Jag är en del av någonting. Men känner sig mer unik. Vi var liksom sju 
till åtta personer i hela sverige som hade det här samarbetet.” 

5 Krav från företaget “Jag tror alltså att det var ganska så våldsamt, typ tio inlägg i månaden 
vilket känns som ganska mycket.” 

 
“De krävde exklusivitet för de tyckte det var för mycket andra kläder i 
våra flöden … så kom det ett jättehårt exklusivitetskrav som förstörde 
allt.” 
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  “Där har ju kraven ökat men det är ju för att branschen har ändrats, 
det är så mycket bars nu och så många andra sponsorer som drar i en 
och då behöver de sätta större krav på deras ambassadörer.” 

6 Bevarande av integritet “Jag skiter lite i vad jag postar. Jag har nog lite samma inställning som 
jag hade i början när jag började vara aktiv på Instagram. Jag har 
aldrig haft syftet att få mycket följare och få mycket sponsorer. Jag har 
bara kört.” 

 
“Jag tror jag tänker såhär att jag försöker tänka att när jag lägger upp 
saker så ska det komma från mig. Sen får folk tycka att det är intressant 
eller ointressant.” 

 
“Jag har verkligen försökt med att jag har min linje.” 

7 Grad av återkoppling 
från följare och företag 

“Blir alltid uppmärksammad när jag lägger ut en Instagramstory eller 
vad som helst. Dem ser hela tiden vad jag gör. Dem ser vad jag gör, är 
nöjda med det jag gör. Bra, då blir jag motiverad att fortsätta.” 

 
“Det var därför jag gick ur. Jag kände att jag är inte betydelsefull i det 
här samarbetet längre, dem klarar sig skitbra utan mig. Dem ser inte 
ens vad jag lägger upp och inte lägger upp.” 

 
“Man försvinner om man inte tävlar. Jag vet inte om det någonstans var 
ett desperat försök att synas igen, att jag gått med dem här för då får 
jag mycket publicitet. Det kan ha legat något sånt i det. Det slog mig 
verkligen nu.” 

8 Erhållet självförtroende 
som SMI 

“Jag tycker faktiskt att så viktiga är inte företagen. Det är snarare jag 
som är viktig för dem.” 

9 Krav mot företag “Dem samarbetet jag tagit med an efter [Företag], där har jag hela 
tiden stegrat mig själv när jag gått över till nya samarbetspartners. Då 
har jag sagt att den här dealen hade jag med det förra [Företaget], jag 
vill att ni som minst matchar det för att vi ska kunna samarbeta. För jag 
har aldrig velat nedgradera mig.” 

 
“Då måste man ställa krav tillbaka för då är det såhär att okej, jag 
måste ha ett team [för att tävla] men ni måste betala om ni ska kräva x 
antal inlägg.” 

10 Grad av sanningsenlig 
åsikt gällandes 

produkten 

“Eftersom jag inte fick använda produkten [på grund av diet] så tänkte 
jag att jag inte kunde ha kvar ett samarbete där jag inte längre använde 
produkterna. Det blir jättekonstigt. Jag kan inte göra en gröt slänga på 
puddingen och sen kasta det.” 

 
“Samtidigt så tycker jag att med tiden har lärt mig att göra det mer 
personligt så att det inte ser pressat utåt, vilket det kanske gjorde då. 
För på den tiden tror jag att jag kryddade ganska mycket på inläggen 
jag skrev, att jag liksom överdrev och tyckte att jag de var det bästa som 
fanns och ni måste köpa det här för det är mycket bättre än allt annat.” 

 
“Jag skall kunna stå bakom det jag förespråkar.” 

11 Insikt i att vara för 
kommersiell 

“Sen så vill man ju verka genuin. Man vill inte verka köpt i sitt konto. 
Så brukar jag alltid förhandla ifall de kräver ett inlägg i veckan, så är 
det inte bra för företaget och det är inte bra för mig heller. För folk 
kommer fatta att det här gör hon bara för att få betalt.” 
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  “Man måste ju fatta själv att man lär se köpt ut om man lägger ut för 
mycket [sponsrade inlägg].” 

12 Grad av passande 
innehåll till SMIs 

tidigare publicerade 
inlägg 

“Jag ser det mest som att jag sköter min del av avtalet. Jag har skrivit 
på att jag ska göra det här, så det känns inte onaturligt. Det känns inte 
som att det inte hör hemma här i mitt flöde. utan det känns som att det 
passar in även om det kanske ligger visst tvång bakom det.” 

 
“Mitt i smeten så kom det där [inlägget] upp. Jag tyckte att det såg 
jätteonatuligt ut. Men har dem sagt att jag ska lägga ut det så får jag 
väl göra det. Lite så, för jag kommer ihåg att det var så opassande då.” 

13 Altruism gentemot 
följare 

“Dem samarbeten jag har vill jag ha för att andra skall dra nytta av 
rabattkoder eller nånting sånt. Och om inte det uppskattas av följarna 
så är inte det ett bra samarbete. Då borde jag ju kolla mig efter annat.” 

14 Produktplacering i inlägg “Det ska synas tydligt på bild oavsett om det är träningsbild på 
gymmet, en bild på frukosten med proteinet i bakgrunden, eller en 
shaker. Deras logga skulle liksom synas och deras produkt.” 

15 Tydliggörande av betalt 
samarbete 

“Ja men det är jätteviktigt [att visa att det är betalt samarbete]. Det är 
det enda jag gör.” 

 
“Det är lite svårt med just [Företaget] för de vill typ inte att man ska 
pusha så tydligt att det är ett betalt samarbete.” 

16 Kunskap om 
marknadsföringslagen 

“Jag har fått uppfattning om att man ska markera allt [som betalt 
samarbete] även om just ett inlägg inte är betalt, men som sagt jag har 
ärligt talat inte tänk på det när jag postat. Jag har läst om 
[marknadsföringslagen] flera gånger. Lagen är väldigt diffus, så det är 
därför jag tror att jag inte har skrivit om det. Jag vet inte om jag måste 
eller inte. Företagen har inte sagt om jag ska göra det.” 

 

Kodningsprocessen första axiala kodning innefattade rubriceringen av teman. Dessa utgick från 

Hanssons (2012) anvisning om ömsesidigt uteslutande teman som även skall funktionera som 

dynamiskt förklarande över tid. Efter koncepten och dess innebörd urskildes därför en mer 

specifik rubricering av vardera teman. I fallet för SMI innefattar de tre psykologiska behoven 

en mer specifik beskrivning. Det första behovet samhörighet rubricerades efter genomgång av 

koncepten till samhörighet till företaget. Vidare rubricerades det andra temat autonomi till 

autonomi över sitt Instagram-konto och slutligen rubricerades kompetens till kompetens som 

SMI. Med en bakgrund från empiri och teoretisk koppling till självbestämmandeteorin utgjorde 

dessa tre dynamiska teman grunden för passion. 

 
Under transparens var utgångspunkten från Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) definition. 

Med bakgrund från empiri fick ärlighet och informativ två rubriceringar som denna studie 

benämner som ärlighet till följare och informativ gällandes företagssamarbetet. 



41  

 

Följande schema illustrerar den axiala kodningsprocess där koncept återfinns under respektive 

tema och aggregerad dimension. 

 
# Koncept Tema Dimensioner 
1 Pliktkänsla gentemot företaget  

Samhörighet till företaget 
 
 
 
 

Passion 

2 Personlig anknytning till 
varumärket 

3 Personlig kontakt med företaget 
4 Teamkänsla 
5 Krav från företaget Autonomi över sitt Instagram-konto 
6 Bevarande av integritet 
7 Grad av återkoppling från följare 

och företag 
 

Kompetens som SMI 
8 Erhållet självförtroende som SMI 
9 Krav mot företag 
10 Grad av sanningsenlig åsikt 

gällandes produkten 
 
 

Ärlighet till följare 

 
 
 
 

Transparens 

11 Insikt i att vara för kommersiell 
12 Grad av passande innehåll till 

tidigare publicerade inlägg 
13 Altruism gentemot följare 
14 Produktplacering i inlägg  

Informativ gällandes 
företagssamarbetet 

15 Tydliggörande av betalt 
samarbete 

16 Kunskap om 
marknadsföringslagen 

Tabell 3. Kodningschemat koppling från koncept till tema och dimensioner 
 
5.1 Passion 

Samhörighet till företaget 

Gällandes självbestämmandeteorins beskrivning om samhörighet har vi urskilt fynd i empirin 

som vi rubricerat under temat samhörighet till företaget. I detta tema framgick det från den 

empiriska data att alla SMI bygger samhörighet till individer som ingår i företaget. 

Genomgående för temat var de tre respondenternas framträdande av pliktkänsla gentemot 

företaget de befann sig i samarbete med. Mest framgående var pliktkänsla hos den respondent 

vars karriär primärt handlade om att vara SMI. Detta tycks förklaras av det Deci & Ryan (2000) 

menar med normer. Då respondenten primärt arbetade som SMI är hennes Instagram-konto 

hennes arbetsplats och det antyder via empirin att företagen är hennes kunder. En norm att följa 

på arbetsplatsen kan anses vara att utföra sin plikt till att tillfredsställa kunder. Därmed kan 

pliktkänsla anses vara dynamisk i fråga om följarantal och inte tidsbaserad. 

 
Gällande personlig kontakt med företaget skall det inte förväxlas med det Deci & Ryan (2000) 

menar med återkoppling som går under kompetens. Här visade det sig handla om en ökad 
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samhörighet till företaget när en individuell kontakt upprättades med företagsrepresentant. 

Trots en relativt statisk betydelse över tid visade alla tre respondenter att personlig kontakt 

ökade passion. Detta tycks förklaras genom Deci & Ryans (2000) beskrivning om att känslan 

av att känna sig sedd ökar samhörigheten till den åskådande individen. När företagsrepresentant 

visat intresse har detta ökat passion för respondenterna. Även om det framgick som betydande 

för samtliga respondenter kunde någon dynamisk förändring över tid inte urskiljas. 

 
En dynamisk aspekt till samhörighet framstod i de tre respondenternas förklaring till 

teamkänsla. Detta är i likhet med det Elg & Engströms (2015) beskrivning om att känslan av 

tillhörighet till en grupp motiverar individer att utföra handlingar. Respondenten vars karriär 

enbart bygger på att vara SMI uttryckte en önskan att arbeta med kollegor igen. Förklaringen i 

detta tycks ligga i att hon varit verksam under en längre tid och därmed arbetat ensamt med sitt 

Instagram-konto länge. Primära yrket som SMI skiljer sig från de andra två då de även arbetar 

som atleter och har arbetskollegor inom den branschen. Önskan om kollegor under senare tid 

för ena respondenten kan därför komma från att hon till skillnad från de andra professionaliserat 

sin verksamhet och primärt arbetar med att vara SMI, och i samband med detta uteslutit 

möjligheten till kollegor. 

 
Gällande personlig anknytning till varumärket återfanns även där en dynamisk förändring över 

tid. Detta tycks förklaras med Deci & Ryans (2000) beskrivning om att människan är 

utvecklingsorienterad. Även om en respondent saknade kopplingar till andra företag i början 

av sin karriär visade hon inte en låg samhörighet till det företagssamarbetet hon ingick i. Men 

i takt med utvecklad karriär visade de två andra respondenter att tidigare koppling till företag 

hade betydelse för att de skulle ha känt samhörighet i framtida samarbeten. Personlig 

anknytning till varumärket tycks därmed förklaras genom den erhållna samhörigheten SMI har 

haft tidigare i sin karriär. Erhållen erfarenheten påverkar SMI val i framtida samarbeten då ny 

insikt finns gällandes potentiella företag som kan bidra mest samhörighet. 

 
Autonomi över sitt Instagram-konto 

Vidare i autonomi har vi kunnat bekräfta teoretiska likheter till Audrezet, Moulard & de 

Kerviler (2018). Den främsta handlade om kontroll över sitt Instagram-konto som grundade 

sig på krav från företag. Likheten med teorin är något som vuxit fram i takt med att deras karriär 

har utvecklats då kontrollen över Instagram-konto inte var en viktig aspekt i början av sina 

karriärer. Detta förklaras genom okunskap som fanns kring avtalskrav i tidigt skede av
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karriären. Med tiden fick respondenterna större insikt i hur krav från företag begränsar deras 

aktiviteter på Instagram och för att autonomi skulle bevaras eller öka blev kontrollen över 

Instagram en viktigare del för samtliga i takt med att deras karriärer som SMI växte 

tillsammans med kunskapen. 

 
Ett koncept vi inte kunde ställa i likhet till teori är bevarande av integritet. Detta var ett 

genomgående koncept hos två av respondenterna som grundar sig på följarnas påverkan. Då 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) baserar sin studie på relationen mellan SMI och 

företag som grund för passion och transparens görs inga explicita anmärkningar på följarnas 

påverkan på passionen. I bevarande av integritet visade en respondent en genomgående trend 

under intervjun där hon menade att följarnas åsikt fick mindre betydelse med tiden eftersom de 

ökade i följarantal medans en annan respondent uttryckte att hon “skiter lite i vad [hon] 

publicerar” men där det senare framgick att en förlust i följare orsakade henne till att utforma 

och publicera i desperation för att återfå dem. Förutsättningarna för autonomi tycks därmed 

vara grundat på samspelet mellan SMI och företag samt följare. 

 
Kompetens 

Inom kompetens fanns det flera likheter med det som Deci & Ryan (2000) talar om inom 

självbestämmandeteorin. Den största handlar om den återkoppling som krävs för att en individ 

ska känna sig intrinsikalt motiverad till en handling. I respondenternas fall ansåg samtliga att 

en obefintlig återkoppling varit någonting som påverkat deras syn på samarbetet negativt. 

Påverkan av den obefintliga återkoppling är dock någonting som tycks ha börjat påverka först 

efter att positiv återkoppling erhållits för första gången. Anledningen till att den obefintliga 

återkopplingen inte påverkat innan SMI fått positiv återkoppling, verkar förklaras på det sätt 

att respondenterna inte haft insikt i hur positiv återkoppling motiverat. De visste inte vad de 

saknade innan de upplevt det. 

 
En ytterligare men förvisso diffus likhet till teorin är konceptet gällandes krav mot företag. 

Även om Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) menar att SMI passion grundar sig på 

möjligheten att förmedla kunskaper och förmågor klargörs aldrig en definition vad dessa 

innebär. Krav mot företag kan i den benämning anses som en likhet till teori och förklarar den 

förmåga att ställa hårdare krav mot företag i takt med karriärens utvecklande. Förklaringen 

bakom detta tycks ligga i att respondenternas erfarenhet skapar större insikt i vad som driver 

deras passion och detta är i likhet med Deci & Ryans (2000) förklaring om människan som 
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utvecklingsorienterad. När SMI erhåller mer erfarenhet får de även en större insikt i vad 

företagen kan bidra med vilket gör att respondenternas krav blir allt högre. Dessa krav påverkar 

i sin tur i fler teman än bara kompetens då kraven kan innefatta sådant som ger SMI mer 

autonomi, finansiell kompensation eller exempelvis möjlighet att vara mer transparent i sina 

inlägg. Detta är i likhet med Deci & Ryans (2000) mening om de psykologiska behovens 

samband och överlappningar. 

 
5.2 Transparens 

Ärlighet till följare 

En likhet har även bekräftats till Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) beskrivning om 

transparens i fråga om individuella tolkning av SMI subjektiva åsikter kring ärlighet. Från en 

respondent framstod det att bidra med sanningsenlig åsikt gällandes produkt är något hon har 

lyckats bli bättre mer då erfarenhet som SMI hjälpt henne att framstå mer personlig över tid på 

sitt Instagram-konto. Ärlighet i detta fall tycks vara baserat på respondentens uppfattning om 

att vara sanningsenlig mot sina följare men innefattar inte att bidra med en faktiskt personlig 

åsikt om produkten. 

 
Den andra respondenten syn på ärlighet handlar om att hon berättar om sin ärliga åsikt kring 

de företag och produkter hon jobbar med. Dock innebär hennes subjektiva ärlighet att hon 

endast publicerar sånt hon tycker är bra. Produkter hon tycker mindre om eller ogillar väljer 

hon att inte publicera eller marknadsföra. 

 
Den tredje respondenten bygger ärlighet på att testa produkten innan hon publicerar den för att 

hon “skall kunna stå bakom det”. Detta kan förklaras då respondenten menade att hon alltid 

försökt “hålla sig till sin linje” som verkar innefatta inte bara en ärlighet mot följarna, men 

även en ärlighet mot sig själv. Ett intressant skede var när respondenten inte uppfyllde detta då 

hon ingick i samarbete med ett företag där hon inte stod bakom verksamheten. I detta fall 

avviker detta från vad som skapade ärlighet då hon inte stod bakom produkten eller följde “sin 

linje”. Detta förklaras genom att hon gjorde det för den ekonomiska ersättningen och kan i 

likhet med Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) falsk trovärdighet. Skillnaden mellan alla 

respondenter tycks därmed ligga i deras egna subjektiva uppfattningar gällandes vad som är 

ärligt. Den här uppfattningen tycks ligga i att de tre respondenterna har tre olika personligheter 

som ligger till grund för hur de ser på ärlighet. 
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Ärlighet byggdes även över tid på respondenternas tidigare publicerade inlägg där tidigare 

samarbeten spelade stor roll för vilka samarbeten SMI valde i framtiden. Samtliga respondenter 

hade allt eftersom deras karriärsutveckling blivit mer noggranna kring valet av 

samarbetspartners. Från att tacka ja till de flesta samarbeten väljer dem nu istället att arbeta 

med företag som passa in i sitt flöde på Instagram. Detta är i likhet med Childers, Lemon & 

Hoy (2019) som menar att publicerade inlägg bygger trovärdighet när det ligger i linje med vad 

som publicerats tidigare och vilken bransch som SMI är verksam i. Återigen är erfarenheten en 

faktor som gör att respondenterna ställer högre krav vilka företag de väljer att samarbeta med. 

 
Informativ 

Den empiriska data har även varit i likhet med Evans et al. (2017) om transparens i fråga om 

att vara informativ. I fallet om att tydliggöra ett betalt samarbete i samband med publicerandet 

av inlägg svarade respondenten som arbetar primärt som SMI att få av följarna interagerade 

med hennes bild genom att gilla, kommentera och dela. Detta tycks ligga i att en hög 

transparens som leder till ökad trovärdighet görs på bekostnad av det som ligger till grund för 

SMI-marknadsföring, det vill säga personliga genuina åsikter och parasociala relationer. 

Istället blir inlägget för kommersiellt och likt den digitala och traditionella marknadsföringen. 

Som Evans et al. (2017) förklarar resulterar hög transparens i ett försämrat engagemang i form 

av gilla, kommentera och dela från följarna. I detta tillfälle uppstod en konflikt för respondenten 

som menade att uppnå hög transparens är viktigt för henne eftersom hon arbetar primärt som 

professionell SMI. Men det försämrade engagemanget ledde för henne till minskad ekonomisk 

ersättning då följarnas engagemang var det som företaget baserad den ekonomiska ersättning 

respondenten skulle erhålla. 

 
Även om transparens bygger på att tydliggöra samarbetets förutsättningar när SMI publicerar 

något för att bygga upp trovärdighet, visade de två respondenter vars karriär delvis bygger på 

att vara SMI och delvis atleter, en likgiltighet gentemot marknadsföringslagen. Denna 

likgiltighet bygger på en osäkerhet kring vad som är rätt och fel när det kommer till lagar och 

riktlinjer om att marknadsföra sponsrade inlägg som SMI. En anledning till osäkerheten kan 

vara att lagen är utformad efter digital och traditionell marknadsföring men inte SMI- 

marknadsföring. Vidare hade även inlägg som inte tydliggjort sponsrat företagssamarbete, och 

därmed inte följt lagen, fått några konsekvenser. Det kan då tänkas bli lätt att fortsätta publicera 

inlägg utan att markera bakgrunden för inlägget. 
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5.3 Extrinsikal motivation 

I likhet med självbestämmandetoerin återfanns ett samspel mellan passion och extrinsikal 

motivation. Respondenterna menade i många fall att den finansiella aspekten i ett samarbete 

var viktigt för dem. Detta grundade sig i många fall på att bevara eller stärka passionen och 

handlade sällan om annat. Det vill säga att respondenterna såg den ekonomiska aspekten som 

en nödvändighet för att ha en möjlighet i att fortsätta arbeta med det dom håller på med. I 

koppling med Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) antagande om att passion skulle 

försämras i takt med att SMI utvecklar sin karriär i utbyte om mer fördelaktiga har detta inte 

kunnat bevisas. I de fall där den extrinsikala motivation inte grundade sig i att bevara eller öka 

passion urskildes två intressanta fall. För en av respondenterna framgick en försämring i 

passion baserat på extrinsikal motivation i form av ökad publicitet som “proffsatlet”. 

Förklaringen bakom detta tycktes ligga i en önskan om att bli sedd. Självbestämmandeteorin 

nämner att i brist på samhörighet söker sig individen till alternativa lösningar som inte gynnar 

passion. I detta fall tycks lösning vara en falsk samhörighet genom ökad uppmärksamhet och 

publicitet via sociala medier. 

 
Vidare gick en annan respondent med i ett samarbete enbart baserat på extrinsikal motivation 

i form av “snabba pengar”. Detta är i likhet med Deci & Ryans (2000) beskrivning av individer 

som drivs av extrinsikal motivation “går igenom processen” fram tills belöning erhålls. Även 

om individen enbart drevs av den extrinsikala belöningen utnyttjades transparens på så sätt att 

bevara någon form av trovärdighet även om respondenten hade insikt över hur onödigt 

samarbetet var. Detta visade dock ingen antydan på Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) 

antagande om försämrad passion med tiden då samarbetet skedde i början av respondentens 

karriär. 

 
5.4 Analys av trovärdighet 

Koncepten som står i grund för de aggregerade dimensionerna passion och transparens har 

därmed drivit analysen för hur respondenternas trovärdighet har förändrats genom tiden. 

Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) antagande om att alla SMI startar sin karriär med 

hög passion betyder att deras trovärdig antingen landar i de två rutorna naiv trovärdighet eller 

absolut trovärdighet men som över tid blir mer dynamisk när passion och transparens 

förändras. Den följande delen av analysen behandlar därmed alla tre respondenternas olika 
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karriärsdynamik och hur passion och transparens har förändrats med tiden i anknytning med 

trovärdighetsramverket. Eftersom ingen av de tre respondenter kunde besvara när de först 

ansåg sig själva vara SMI togs beslutet att första samarbetet var startpunkten på deras karriär. 

Tre tidpunkter etablerades varpå den första är när respondenten ansågs inleda sin karriär som 

SMI, den andra i mitten av deras karriär och den sista är vart dom befinner sig ju nu. Alla tre 

respondenter har därmed olika mängd tid de varit verksamma som SMI och de förändringar 

över tid som påverkar passion och transparens har varit annorlunda i alla tre fall men även haft 

vissa likheter sinsemellan som kommer att analyseras i följande del. 

 
Respondent 1 

Då Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) menar att SMI oftast startar sin karriär med naiv 

eller absolut trovärdighet kunde detta bekräftas hos respondent ett. Första arbetet hon ingick i 

var i brist på erfarenhet men trots detta kände hon samhörighet till företaget. Detta förklaras 

med att hennes brist på erfarenhet innebar att hon ställde mindre krav på själv gällandes de 

psykologiska behoven. Transparensen kan anses låg då hon “kryddade inläggen” vilket 

resulterade i att ärligheten blev låg som följd av hennes brist på erfarenhet. Slutsatsen blev 

därmed för respondenten hög passion och låg transparens vilket skapade en naiv trovärdighet. 

 
I takt med att hennes karriär som SMI utvecklades blev hon även mer erfaren. Den ökade 

erfarenheten innebar att kraven för att uppnå samhörighet till företaget, autonomi över sitt 

Instagram-konto och kompetens som SMI ökade. Vid denna tidpunkt som var några år efter 

karriären hade startat visade respondenten en skiftning mot opersonlig trovärdighet. Detta var 

till följd av att företag inte fick henne att känna samhörighet till företaget samt kompetens som 

SMI, då erhållen erfarenhet ökade kraven hon ställde på sig själv gällandes de förväntningar 

hon hade på företaget för att känna passion. 

 
Hennes utvecklade erfarenhet har nu tagit henne till ett stadie där hon befinner sig i absolut 

trovärdighet. Hon har via tidigare erfarenheter fått ökad insikt i vad som behövs för att uppnå 

passion och tar det i beaktande när hon utformar dagens samarbeten. Detta samtidigt som hon 

har lärt sig bibehålla en hög grad av transparens genom att vara ärlig i de inlägg hon publicerar 

samt väljer de samarbeten som stämmer överens med den bransch hon är verksam i. 
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Respondent 2 

För den andra respondenten stämde inte Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) påstående 

om naiv eller absolut trovärdighet i början av karriären. Här urskildes en opersonlig 

trovärdighet. Respondentens första samarbete beskrevs som ett med “våldsamma” krav. Även 

om respondenten vid detta tillfälle hade bristande erfarenhet var kraven från företaget något 

hon tyckte var för höga. Detta tyder på en låg grad av passion då autonomi över sitt Instagram- 

konto sjönk. Då samarbetet även innefattade att publicera något som respondenten redan 

publicerat dagligen sen tidigare, urskildes en högre grad av ärlighet som ökade transparensen. 

 
Några år in som SMI börjar respondenten att tyda på att känslan av samhörighet till företag 

och kompetens som SMI har en mer betydande roll på passionen för att kvarstå ett samarbete. 

Erfarenhet att arbeta som SMI visade en ökad plikt till företaget hon var i samarbete med samt 

att ökade krav mot företagen. Detta förde henne mot en högre grad av passion och därmed mot 

absolut eller naiv trovärdighet. På grund av större pliktkänsla mot företagen menade även 

respondenten att hon följer avtalskraven genom att hon inte visar tydliggörande av betalt 

samarbete. Detta sänker hennes grad av att vara informativ gällandes företagssamarbetet som 

därmed sänker transparensen. Med den höga graden av passion och låga grad av transparens 

hamnar respondenten i en naiv trovärdighet. 

 
I senaste samarbetet visade respondenten en fortsatt naiv trovärdighet. Hon grundade sitt 

samarbete på en hög grad av samhörighet till företaget i form av personlig anknytning till 

varumärket samt att hennes erhållna erfarenhet visade hög kompetens som SMI. Hon ställde 

krav mot företag och ingick i samarbete som matchade hennes förväntningar. Dock urskildes 

en fortsatt låg transparens i fråga om ärlighet till följare då respondenten aldrig publicerar 

några negativa åsikter. Kritik av produkter riktade hon endast mot företag och detta resulterade 

i en låg grad av ärlighet och därmed transparens. Respondenten får därmed en naiv 

trovärdighet som är likhet med Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) som menar att 

ifrågasättande av SMI ärlighet kan uppstå när konstant entusiasm och intresse återfinns i 

Instagram-inläggen. 

 
Respondent 3 

Även för respondent tre vars karriär varit längst hos alla tre fanns en likhet till Audrezet, 

Moulard & de Kerviler (2018) då respondenten startade sin karriär med absolut trovärdighet. 

Hon visade hög samhörighet till företag genom tidigare koppling till varumärket samt att hon 
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ville träffa människor i samma bransch som därmed ökade teamkänslan. Dessa resulterade i 

en hög grad av passion. Respondentens grundtanke när hon upprättade sin Instagram var att 

inspirera andra inom träning vilket ökade hennes ärlighet mot följare genom altruism. 

Samtidigt hade hon även publicerat produkten innan i sitt Instagram-konto som var passande 

innehåll. Det gav henne högre transparens. 

 
Även om respondenten visade en trend att fortsätta i samma trovärdighet återfanns en likhet 

till Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) som menar att det kan uppstå temporala 

avvikelser i trovärdigheten under SMI karriär. Under en kort period gick respondenten med i 

ett samarbete som enbart grundades på extrinsikal motivation i form av “snabba pengar”. I 

detta korta samarbete urskildes en falsk trovärdighet då respondenten inte visade någon passion 

i fråga om samhörighet till företaget. Gällande graden av transparens var den låg samarbetet 

inte kan anses passande mot det hon publicerat tidigare, hon stod inte heller bakom produkten 

vilket gav henne en låg ärlighet mot följarna. 

 
Gällandes respondentens framtida val har en hög passion kunnat urskiljas. Hennes övergång 

mot yoga har bidragit med en ökad grad av autonomi över sitt Instagram-konto då respondenten 

tycks ledas av att bevara sin integritet samt insikt i att inte acceptera krav från företag som kan 

försämra passionen. Den erhållna erfarenheten gjorde även att hon visade hög kompetens som 

SMI. Även om övergången till yoga är en lägre grad av ärlighet mot följare i form av passande 

innehåll såg respondenten en acceptans från följare som inte tycktes påverka hennes 

transparens. Acceptansen från följare tycks ha orsakats av respondentens upprepade altruism 

mot dem och då hon idag arbetar primärt som SMI uttryckte hon vikten av att vara informativ 

gällandes företagssamarbetet. För respondent tre har det framgått tydligt att passionen inte 

försämrades med tiden i utbyte mot bättre finansiella möjligheter. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
 

Följande del beskriver den slutsats vi kommit fram till och därmed svar på forskningsfrågan. 
Avsnittet beskriver även de delar inom området som studiens resultat inte innefattar, och som 
således öppnar dörrarna för ytterligare framtida forskning. 

 

 
Efter analysen kan vi därmed landa i vissa slutsatser gällandes “Hur förändras Social Media 

Influencers passion och transparens i takt med att deras karriär utvecklas?”. Precis som 

Audrezet, Moulard & de Kerviler (2018) menar med passions subjektivitet samt Deci & Ryans 

(2000) förklarande om de tre psykologiska behoven breda funktionalitet i olika kontexter har 

vi urskiljt en förändring av passion och transparens hos alla respondenterna där alla tre visat 

gemensamma drag trots en skillnad i verksam tid som SMI. 

 
Först har vi sett att passionen hos SMI inte sjunkit med tiden i utbyte mot bättre finansiella 

möjligheter vilket motbevisar Audrezet, Moulard & de Kervilers (2018) antagande. För det 

andra har vi istället sett att SMI krav att bevara eller öka graden av passion, stärks i takt med 

att de erhåller mer erfarenhet i sina karriärer på Instagram och får en djupare insikt i vad det 

är som driver deras intrinsikala motivation. Detta överensstämmer med Deci & Ryan (2000) 

antagande om att människan som utvecklingsorienterad. Vid tillfredsställelse av intrinsikal 

motivation uppstår inte balans utan individen kommer fortsätta i dylika handlingar som främjar 

välmående och personlig utveckling. 

 
Även transparensens förändring över tid har varit en direkt effekt av den erfarenhet som 

samtliga respondenter får i takt med att sina karriärer utvecklas. Förändringen är synlig genom 

att inlägg på Instagram blir mer personliga och därmed ansågs vara mer ärliga. Detta visade 

sig dock var en subjektivitet hos alla respondenter, och sättet att utforma inläggen på ett ärligt 

sätt skiljde sig mellan olika SMI. Vidare bidrog erfarenhet med ökad insikt i vilka typer av 

samarbeten som bör initieras för att inte framstå för kommersiell. Detta övergick från att 

respondenterna tog sig an ett flertal olika samarbeten för att sedan avgränsa sig till färre 

samarbeten som var mer betydelsefulla och anpassade till bransch eller Instagram-flöde. 

 
Även om samtliga respondenter definierades som macro-influnencers framstod en skillnad 

mellan den respondent som primärt ansåg sig som SMI, och de andra två som främst såg sig 

själva som atleter. Den respondenten vars karriär primärt handlade om att vara SMI tycktes 

arbeta under andra förutsättningar gällandes vad det är som driver passionen och transparens. 
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Detta belyser en diskussion i hur passion och transparens fungerar hos SMI som inte går att 

förklaras med hjälp av att definiera dem som macro-influencers. Childers, Leon & Hoy (2018) 

kategorisering i micro-, macro-, och macro-influencers skulle därmed kunna utvecklas till ny 

kategorisering som, utöver följarantal, även tar hänsyn till om SMI definierar sig själv som 

primärt SMI eller något annat. 

 
Även om vi funnit hur passion och transparens bidrar till ökad trovärdighet menar Audrezet, 

Moulard & de Kerviler (2018) att detta är uppfattad trovärdighet. Den uppfattade 

trovärdigheten är endast baserad utifrån SMI perspektiv och synsätt på sig själva. Detta innebär 

att framtida forskning även borde ta i beaktande hur effekten av passion och transparens 

uppfattas av följarna. Den uppfattade trovärdigheten bör därmed undersökas om det egentligen 

handlar om faktisk trovärdighet. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Teman Frågor Motiv 

Validitetsfrågor Har du ställt upp på den här forskningen 
på förfrågan med din egen vilja? 

 

Har du förstått innebörden av vad vi 
kommer att undersöka? 

Samtycker du till att vi använder ditt 
material anonymt i vår uppsats? 

Inledande fråga Hur länge har du varit influencer och var 
detta något planerat? 

Motiv: Frågans syfte är att se när 
i karriären respondenten kan 
likställas till denna studies syfte 
av SMI. 

Vilka samarbeten har du haft under åren 
som du varit aktiv med i din Instagram? 

Motiv: Frågan söker att få reda 
på antalet samarbeten samt att 
första initierade samarbetet 
fungerar som starten som SMI 
ifall respondenten hade svårt att 
svara på föregående fråga. 

Företagssamarbetets 
motiv, förutsättningar 
och struktur (per 
företag) 

Varför gick du med i samarbetet? Motiv: Frågan är formulerad för 
att få en ökad förståelsen kring 
SMI motivering till att den anslöt 
sig till ett samarbete. Frågan 
ställs för varje samarbete som 

  ingåtts för att sedana analyseras 
  över tid. 
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 Hur såg avtalet ut? 
- Vad förväntades av dig? 
- Vad förväntade du dig av 

din samarbetspartner? 
- Tycker du företaget 

kontrollerade dig för 
mycket eller hade du 
tillräcklig frihet? 

Syftet med frågan är att kunna 
jämföra med Deci & Ryans 
(2000) resonemang om 
autonomi, kompetens och 
samhörighet. Detta för att få 
insikt i hur företagets hanterar 
samarbetet, för att sedana 
analysera hur SMI uppfattar de 
olika samarbetet. 

Arbetet gentemot 
följarna 

Hur viktigt är dina följares åsikter? 
- Har detta förändrats med 

tiden i och med att du fått 
fler? 

- Reflekterar du över dina 
följares syn på dig när du 
byter ett samarbete? 

- Är du mer noggrann med 
val av samarbeten när din 
följarbas har ökat? 

Motivet: Frågan söker att 
undersöka hur de psykologiska 
behoven påverkas via följarna. 
Audrezet, Moulard & de Kerviler 
(2018) gör inga anmärkningar 
kring följares effekt på SMI 
passion och transparens. 

Hur tänker du när du utformar ett inlägg 
som är sponsrat? 

- Är det viktigt att du visar 
ärlighet gentemot 
produkten? 

- Har du koll på regler och 
riktlinjer när det gäller 
publicering av sponsrade 
inlägg? 

- Är det viktigt för dig att du 
följer dessa riktlinjer och 
regler? 

Motiv: Då transparensen i fråga 
om ärlighet är subjektiv 
(Audrezet, Moulard & de 
Kerviler, 2018) söker denna fråga 
att få insikt i respondenternas 
subjektivitet. Vidare söker frågan 
efter respondenternas uppfattning 
kring det informativa och 
tydliggörande av samarbetet. 

 Vilka företag anser du har haft störst 
betydelse för din karriär? 

- Har betydelsen även ändrat 
din syn för företaget och 
produkterna 

Motiv: Audrezet, Moulard & de 
Kerviler (2018) menar att 
temporala avvikelse kan uppstå 
under karriären som påverkar 
trovärdigheten. Denna fråga 
fyller det syfte att undersöka om 
något speciellt företag påverkat 
SMI och hur detta förändrade 
deras intrinsikala motivation i 
framtiden. 

Avslutande frågor Är det något som du vill ha sagt kring 
ditt arbete som influencer? 

Motiv: Avslutande fråga som 
söker efter eventuell information 
som inte är kopplat till teori men 
som likväl 



 

 


