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Sammanfattning   

Detta examensarbete behandlar unga kvinnors upplevelser och identifikationskänslor av 

att följa influencers på Instagram, där fokus ligger på att analysera det rituella beteendet 

som sker i samband med användandet av det sociala mediet. 

 

Studiens syfte är att besvara följande frågeställningar: Hur påverkas unga kvinnor 

av influencers på Instagram? Kan fenomenet influencers på Instagram liknas vid en 

modern form av religion då det dels inkluderar rituella beteenden och dels innebär ett 

slags dyrkan där unga kvinnor tillskriver influencers en idolstatus som de vill identifiera 

sig med?  

 

Teoretisk utgångspunkt för studien är olika psykologiska teorier kring människans 

behov och beteenden, som ligger inom ramen för religionspsykologi. Tidigare forskning 

inom området behandlar studier kring sociala medier, idoldyrkan, rituella beteenden, 

samt vad religion är eller gör.   

 

Metoden som används är en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, där 

materialet inhämtas från fem mailintervjuer, 25 enkäter, observationer, samt tidigare 

forskning kring ämnet. Materialet analyseras med hjälp av tidigare forskning, de 

teoretiska perspektiven och begreppen influencers, religiösa ledare, idoler och 

religion. Resultatet delas in i olika teman: Hur unga kvinnor påverkas 

av influencers på Instagram, idoldyrkan kring dem och om fenomenet influencers på 

Instagram kan liknas vid en modern form av religion.  

 

Studien visar att samtliga respondenter känner till fenomenet influencers och att de 

någon gång aktivt har följt en sådan. Resultatet är inte entydigt, men visar att 

respondenterna i högre eller lägre grad blir påverkade av influencers uppdateringar på 

Instagram. En slutsats är att en jämförelse kan göras mellan respondenternas relation till 

influencers och idoldyrkan, samt att vissa individers användande av Instagram kan 

liknas vid en modern form av religion, där religiösa funktioner uppfylls.  

 

Nyckelord: Flöde, Idoldyrkan, Influencers, Instagram, Religion, Rituellt beteende och 

Sociala medier. 
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Förord   

Vi vill framförallt tacka vår handledare Olov Dahlin för vägledning, inspirerande och 

viktiga råd till uppsatsen. Ett stort tack erhålls även till de respondenter som ställt upp i 
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material. Även ett stort tack ges till våra vänner och vår familj som stöttat och hejat på 

oss. 
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1. Inledning 

Unga vuxna i Sverige spenderar en stor del av sin fritid på sociala medier till skillnad 

från förr, då åldersgruppen spenderade sin fritid på andra typer av aktiviteter. I det 

postmoderna samhället har de klassiska religionerna fått mindre utrymme för denna 

ålderskategori, därav väcktes intresset hos oss om det kan vara så att unga vuxna har 

funnit en annan väg till religiösa upplevelser på sociala medier (Uppsala universitet 

2012). Fromm menar att i princip alla människor har ett religiöst behov samt att de 

flesta människor har ett behov av att se upp till någon eller något (Andersson & Sander 

2015, s.42). Utifrån Fromms teori väcktes tanken att undersöka om dagens unga vuxna 

har funnit en ny, modern väg för att täcka detta behov. 

 

Internet är i modern tid en viktig och stor del i unga vuxnas liv, där sociala medier som 

bland annat Facebook, Instagram och Twitter används för att dela med sig av åsikter, 

bilder och andra profilerade inlägg. Åldersgruppen 16–25 år är den grupp som använder 

sig allra mest av sociala medier, där hela 95% använder sig av någon form av sociala 

nätverk. Användarna av sociala medier möter ett stort informationsflöde, något som kan 

påverka dem positivt men också negativt, då det bidrar till höga förväntningar och krav 

på användarna. Det är vanligt att användarna upplever att de får ta emot för mycket 

information, men det är också ett bra sätt att hålla kontakt med familj, släkt och vänner, 

något som berikar användarnas arbets- och vardagsliv. Till skillnad från andra mer 

traditionella medier där professionella mediearbetare står bakom informationen som 

skrivs, så är det huvudsakliga materialet på Instagram publicerat av folk i allmänheten 

(Statens medieråd 2018).  

   

På Instagram finns det influencers som arbetar aktivt med att marknadsföra produkter 

via företag, där en influencers syfte är att posta bilder i flödet som på ett eller annat sätt 

påverkar följaren genom sponsrade inlägg, inspirerande bilder eller motiverade 

bildtexter (Instagram 2019). Influencern “biancaingrosso” lägger, den 12 maj 2019, upp 

en bild i sitt flöde på Instagram, med en kärlekshälsning till sina följare där hon skriver: 

  

I never ever thought I would have 1 million amazing friends here on Instagram. 

You mean the world to me and I never take you guys for granted. I feel so so 

blessed and I really appreciate every comment, like and all the love you guys 

give me every single day. When you tag me in your stories and when you open 
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up to me in my dm about your personal stories. You help me in so many ways 

you have no idea. I love that we are there for each other and that I can feel 

comfotable opening up with you guys when I´m down & going through a hard 

time. That you actually take the time and lift me up and that you always believe 

in me!! So many beautiful people out there (biancaingrosso 2019-05-12).  

 

I hälsningen tackar hon sina följare för deras engagemang och berättar för dem hur 

viktig hon anser att deras relation till varandra är. För att bli en väletablerad influencer 

krävs det att ha ett stort antal följare, posta intresseriktade inlägg och att vara 

närvarande (biancaingrosso 2019). 

  

Uppsatsen undersöker relationen mellan influencers och deras följare, samt 

problematiserar relationen mellan människor som möts i sociala medier och huruvida 

det kan kopplas till olika religiösa aspekter. Den här studien har sitt fokus på 

respondenters individuella upplevelser, uppfattningar och erfarenheter, studien utförs 

därmed inom ramen för en beteendevetenskaplig undersökning.   

 

1.1 Syfte och frågeställning   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga kvinnor påverkas av samtidens 

nätverksfenomen influencers på det sociala mediet Instagram. Fokus ligger på att 

studera unga kvinnors relation till influencers och huruvida det är möjligt att tolka 

beteendet i religiösa termer. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar:    

  

• Hur påverkas unga kvinnor av influencers på Instagram?   

•  Kan fenomenet influencers på Instagram liknas vid en modern form av religion 

då det dels inkluderar rituella beteenden och dels innebär ett slags dyrkan där 

unga kvinnor tillskriver influencers en idolstatus som de vill identifiera sig med? 

      

1.2 Avgränsningar   

Efter undersökning av forskningsläget, kan en slutsats dras att det finns tidigare 

forskning om det sociala mediet Instagram, samt om influencers. Det kan dock noteras 

att med anledning av att influencers är en relativ ny form av entreprenörer så är det i 

dagsläget få studier som finns tillgängliga i detta ämne, varför denna studie fyller en 

kunskapslucka. 
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Undersökningen avgränsas till att fokusera på unga kvinnors upplevelser och tolkningar, 

en avgränsning som görs med anledning av uppsatsens beteendevetenskapliga 

inriktning. Studien riktar in sig på sambandet mellan unga kvinnors beteenden och 

huruvida det kan klassificeras som en modern form av religion. För att begränsa 

uppsatsens data har valet gjorts att enbart titta på upplevelser hos unga kvinnor i åldern 

18–24 år, ett åldersspann som ingår i termen “unga vuxna” (Hollertz 2010). Inget fokus 

har lagts på att studera skillnader i ålder inom avgränsningen vid kodning och analys av 

det insamlade materialet. Inte heller har respondenternas kulturella bakgrund, klass, 

utbildning eller livsstil inkluderats i undersökningen. Därefter har 

ytterligare en avgränsning gjorts genom att samtliga informanter är blivande akademiker 

som studerar på högskola eller universitet i Sverige. Avgränsningarna motiveras genom 

att resultatet blir mer riktat samt för att representera den mest aktiva gruppen på forumet 

Instagram (Statens medieråd 2019). Valet i att studera sambandet mellan Instagram och 

en modern form av religion har gjorts av anledning att det saknas forskning med denna 

kombination. Influencers finns på flera sociala medier på internet, men vi har valt att 

avgränsa vår uppmärksamhet till influencers på Instagram, ett socialt 

medium där influencers har en evident plats och är alltmer förekommande. Instagram är 

ett forum som kan liknas vid en personlig och intim bilddagbok där adressaten delar 

med sig av sin dag, antingen till en offentlig publik eller genom godkända följare. 

Observationerna som gjorts i uppsatsen är avgränsad till att enbart undersöka svenska, 

kvinnliga influencers på Instagram, utan att ta hänsyn till variabler som influencerns 

ålder, sociala status eller kategori. Detta val gjordes med anledning av uppsatsens 

storlek och den enorma mängd material som skulle bli följden av att även studera 

internationella konton som florerar på Instagram. 

 

1.3 Bakgrund och definitioner    

Sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter är ett relativt nytt 

fenomen som idag används frekvent av människor världen över. Användandet av 

sociala medier ökar ständigt. Facebook är i dagsläget det största nätverket men enligt 

studier gjorda av Internetstiftelsen ökar Instagram mest i användandet och beräknas vara 

större än Facebook 2021 (Svenskarna och internet 2018). De som främst använder 

sociala medier är ungdomar och unga vuxna. Internet har blivit en så självklar del i 

deras liv att generationen kallas för “digitala infödingar” vilket gör att generationen 
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har svårt att föreställa sig en vardag utan internet. Sedan Instagram lanserades 2010 har 

populationen vuxit markant och idag är det mer än 1 miljard aktiva konton som används 

varje månad (Instagram 2019). Sociala mediers plattformar främjar familjer, vänner och 

främlingar att hålla kontakten både lokalt och globalt. I forumet kan 

privatpersoner, influencers och företag publicera inlägg, inspirera, kommentera och gilla 

bilder och videoklipp (Kurser.se 2019).    

 

Influencer är ett samlingsbegrepp för internetprofiler som arbetar för att påverka andra 

människors handlande, förmedla åsikter samt motivera och inspirera på Instagram, 

Twitter, Youtube, Snapchat och Facebook. Influencers skapar relationer med sina 

följare genom att aktivt dela bilder, videoklipp och kommenterar inlägg i sociala 

medier (Framtid.se 2019).    

 

För att bli en influencer krävs det ingen specifik utbildning, även om det på vissa håll 

erbjuds enstaka eftergymnasiala kurser. En framgångsrik influencer livnär sig på att 

företag och organisationer betalar för att influencern postar inlägg om deras specifika 

produkter. Det är krävande och erfordras stort engagemang för att slå igenom 

som influencer. En influencer bör ha ett uppbyggt kontaktnät, behärska fototekniker och 

redigering samt vara skicklig på att skriva säljande texter (Framtid.se 2019).    

 

1.4 Disposition   

Uppsatsen kommer att inledas med en syftesbeskrivning följt av avgränsningar samt en 

bakgrundsbeskrivning av ämnet. Följande avsnitt är en metoddel där val av metod, 

urval, etiska överväganden, frågeformulär samt material kommer att beskrivas. Vidare 

presenteras studiens teoretiska referensram, samt tidigare forskning kring ämnet. Dessa 

två kapitel har, utifrån uppsatsens ramar, valts att slås ihop till ett och samma kapitel, då 

det tolkas som passande för just denna studie. Sedan presenteras undersökningen, som 

är indelad i olika underrubriker för att lättare strukturera upp det insamlade materialet. I 

diskussionsdelen diskuteras undersökningsdelens slutsatser utifrån studiens tidigare 

forskning och teoretiska referensram, följt av en diskussion om framtida forskning. 

Uppsatsen avslutas med en metod- och teoridiskussion. 

 

 

 



 

 8 

2. Metod och material   

I denna del kommer våra tillvägagångssätt att presenteras i kategoriserade underrubriker 

för att skapa tydlighet för hur uppsatsskrivandet har genomförts. 

 

2.1 Metodval och urval 

Valet föll på att göra en kvalitativ studie med inslag av kvantitativa studier på unga 

vuxna kvinnor i åldern 18–24 år, sålunda har mixade metoder använts för att söka svar 

på frågeställningarna. Metoderna som används är enkätundersökning, mailintervju, 

observationer och litteraturundersökning.  

 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de är i samma åldersspann, är blivande 

akademiker och identifierar sig själva som kvinnor. För att undvika risken att 

informanterna blir feltolkade har mailintervjuer valts ut som den bäst lämpade metoden. 

I och med att respondenterna själva skriver sina svar elimineras risken att intervjuaren 

projicierar sina förutfattade meningar i hennes svar (Lantz 2013, s. 16). Ytterligare 

anledning till att använda mailintervjuer var att minska risken för att det skulle bli 

någon skillnad på kvalitén i materialet då det är två uppsatsskrivare i denna uppsats 

(Lantz 2013, s. 20). Att hitta respondenter är krävande och kan vara svårt, därav 

tillfrågades respondenter från uppsatsskrivarnas egna nätverk, vilket underlättade 

markant i sökarbetet. Fördel med att tillfråga respondenter utifrån bekvämlighetsurval är 

att de av respekt och vänlighet tog sig tid att besvara frågorna som ställdes (Krag 

Jacobsen 1993, s. 12).  

 

Informationsbrev skickades ut genom mail till de utvalda respondenterna med en 

förfrågan om deltagande och en kort text där studiens syfte presenterades. 

Respondenterna blev även informerade om att de kunde välja att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Enkät- och intervjumaterialet samlandes in och tolkning och analys av 

materialet påbörjades.  

 

I artikeln “How to... use mixed methods research” beskrivs hur studier där kvalitativ 

och kvantitativ forskning kombineras är väldigt populärt inom samhälls- och 

beteendevetenskapliga undersökningar. Det är extra värdefullt att använda sig av 

mixade metoder när det kommer till komplexa, sociala frågor, då det annars riskeras att 

bli ett för magert material att enbart använda sig utav en metod. I och med att blandade 
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metoder lämpar sig väl i komplexa samhälls- och beteendevetenskapliga områden, är 

det relevant att använda dessa metoder ihop, trots att vi inte utfört mixade studier 

tidigare (Emerald publishing 2019). Vi ser det som positivt och tryggt att vi skriver 

uppsatsen i par då vi kan komplettera och stötta varandra. 

 

Alvehus uttrycker i boken ”Skriva uppsats med kvalitativ metod” fördelarna med att 

som forskare vara vän med respondenterna då ett ömsesidigt förtroende för varandra 

redan finns. Samma fördel ser vi med att skriva tillsammans med en vän i denna 

omfattande uppsats (Alvehus 2013).  

 

De kriterier som användes för att respondenterna skulle få delta i studien var: 

1. Kvinna i åldern 18–24 år. 

2. Studerande på högskola eller universitet 

 

Här är en presentation av intervjupersonerna, där namnen bytts ut:  

1. Klara – Kvinna, 21 år, Uppsala, studerande 

2. Isabell – Kvinna, 24 år, Stockholm, studerande 

3. Linnea – Kvinna, 22 år, Stockholm, studerande 

4. Vanja – Kvinna, 20 år, Karlstad, studerande 

5. Maria – Kvinna, 19 år, Karlstad, studerande 

   

2.2 Etiska överväganden   

För att följa riktlinjer som presenters i boken “Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder” har informanterna i den skriftliga mailintervjun blivit informerade 

om sina rättigheter till anonymitet samt att de utan vidare förklaring när som helst, både 

under och efter intervjun har rätt att ångra sin medverkan; intervjun är således helt 

frivillig. Denna information publicerades för att tydliggöra informanternas säkerhet och 

trygghet (Holme & Solvang 1997 s. 32). 

 

Vi har i intervju- och enkätbeskrivningarna till respondenterna valt att inte redogöra för 

våra frågor huruvida det finns någon religiös koppling till beteendet som följare. Detta 

etiska val har vi gjort efter överväganden och kommit fram till att det skulle kunna 

påverka och eventuellt styra resultatet. I observationsdelen har vi valt att inte skriva ut 
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namn från de publicerade citaten, detta för att inte avslöja några identiteter från 

observationerna, däremot har influencernas virala namn valts att skrivas ut. 

 

2.3 Frågeformulär   

Intervjuerna skedde över mail och delades in i tre huvuddelar. Den första delen hade 

fokus på respondentens användande av sociala medier, den andra delen fokuserade på 

influencers och respondenternas relation till dessa, samt i den sista delen fick 

respondenterna själva skriva övriga synpunkter och tankar gällande ämnet. Intervjuerna 

bestod av 23 frågor och bifogas som bilaga A.   

 

Enkäterna bestod av 11 frågor, där respondenterna fick kryssa i det svar som stämde 

bäst med deras erfarenheter och upplevelser, de hade även chansen att skriva i egna 

kommentarer utöver de färdiga alternativen. I en fråga fick respondenterna värdera hur 

väl de instämde med de känslor som var kopplade till influencers med att fylla i 

“instämmer helt”, “instämmer delvis”, “instämmer knappast” och “instämmer inte”. 

Enkäterna bifogas som bilaga B.  

 

Både intervju- och enkätfrågorna skapades utifrån studiens frågeställningar och 

resultaten från dessa utgör studiens huvudsakliga empiri.  

 

2.4 Material   

För att få tillgång till unga kvinnors upplevelser och känslor har, som framgått ovan, 

material hämtats genom fem intervjuer, samt tjugofem enkäter. Observationer på 

influencers Instagramsidor utgör också en del av materialet. Utöver dessa primärkällor 

har även följande metodiklitteratur använts som: “Intervjumetodik” av Lantz (2013), 

samt “Forskningsmetodik” av Holme och Solvang (1997). Royal Society for Public 

Health, Colliander och Dahlén samt Zhao, Grasmuck och Martins studier ligger som 

grund för studiens tidigare forskning och teori gällande sociala medier. Böcker som 

användes för tidigare forskning, samt studiens teori gällande idoler och idoldyrkan är 

“Musikliv” av Lilliestam, samt Kjellanders avhandling “Jag och mitt fanskap: vad 

musik kan göra för människor”. För att ta del av tidigare forskning och teorier kring 

religion och ritualer har böcker som “Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i 

förändring” av Andersson och Sander, “Den religiösa människan - en introduktion till 

religionspsykologin” av Geels och Wikström, “Nya perspektiv på religion” av Gilhus 
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och Mikaelsson, samt Människor och makter 2.0 – en introduktion till 

religionsvetenskap” av redaktörerna Svensson och Arvidsson, använts.  
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3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv  

Texterna i detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring sociala medier och identitet, 

behovet av idol och idoldyrkan, samt tidigare forskning gällande rituella beteenden och 

vad religion är eller gör. Avsnittet presenterar även studiens teoretiska referensram. I 

denna uppsats används flera olika teoretiska perspektiv som bas för att förstå 

informanternas beteende. Teorier om idoldyrkan, samt religion och riter behandlas i 

uppsatsens andra del, där människors behov av en idol, samt 

huruvida influencers beteende mot sina följare kan liknas vid en modern form av 

religion studeras. Olika teorier kring personlighetspsykologi, religion, social verklighet 

och andlighet i vår tid används i denna uppsats (Geels & Wikström 2012). Teorier kring 

idoler och karismatiska förebilder kommer också att användas.   

  

Relationen mellan teori och empiri är viktigt i en avhandling eller uppsats, att skilja 

handlande från funderande är således viktigt. Teorier kan inte förklara allt, detta med 

skäl av att mänskliga samhällen är mycket komplexa och invecklade, något som gör att 

behovet av systematik behövs lika väl i forskning som inom samhällsvetenskap. Genom 

att använda ett särskilt teoretiskt perspektiv gör att synen på det som beskrivs blir på ett 

särskilt sätt. Detta bidrar till att genom att applicera flera olika teorier på det som 

undersöks, kan resultatet ofta motsäga varandra, eller i vissa fall komplettera varandra. 

Teorin ger tyngd och förståelse hur respondenterna i en uppsats resonerar (Dahlin 

2019).   

  

3.1 Sociala medier och identitet, samt identitetsskapande arenor     

Den brittiska organisationen Royal Society for Public Health har tillsammans med 

organisationen Young Health Movement genomfört en studie kring om ungdomars 

psykiska hälsa påverkas av sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat, 

Youtube och Twitter (RSPH 2017). Undersökningen är baserad på studier med 1500 

ungdomar i åldern 14–24 år som handlade om deras hälsa påverkats negativt av 

användandet. Forskningen visade att personer i åldern 16–24 år är de som är mest aktiva 

på sociala medier och att det ger negativa effekter på hälsan. Särskilt påverkade blev 

individer som använder sig av Instagram, men även Snapchat och Facebook visade sig 

medföra negativa effekter. Enligt studien är Instagram den främsta boven till psykisk 

ohälsa, då det skapar ångest hos framför allt kvinnor som jämför sig med andra kvinnor 

på filtrerade bilder, vilket resulterar i dålig självkänsla och kroppsuppfattning. Studien 
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visar även att de som är aktiva mer än två timmar per dag på Instagram, riskerar att 

drabbas av ensamhet och att framkalla känslor som rädsla för att missa något viktig som 

postas i flödet. Andra negativa biverkningar av sociala medier är sömnproblem då de 

flesta poster publiceras på kvällstid i samband med att de ska sova, vilket bidrar 

till att följarna inte vill gå miste om den digitala gemenskapen och för att de vill leva 

upp till det förväntade idealet (RSPH 2017).   

 

Colliander och Dahléns studie studerar varumärkesmarknadsföring genom att göra vissa 

jämförelser mellan traditionella och sociala medier. Bloggarnas läsare relaterar ofta till 

bloggarna som sina vänner och det, menar författarna, är en stor anledning till 

bloggarnas succé och framgång. Genom att bloggarna gör reklam för olika typer av 

varumärken, blir det lättare för läsarna att skapa en relation till varumärket genom 

bloggaren (Colliander & Dahlén 2011).   

 

Zhao, Grasmuck och Martin presenterade 2008 en analysstudie vid namn 

“Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships” 

där de forskade kring hur unga vuxna skapar sig en identitet på Facebook och huruvida 

det liknar det liv som finns utanför det sociala nätverket. Resultatet de presenterar 

bygger på att många unga vuxna sållar bort egenskaper som inte anses önskvärda och 

istället skapar en konstruerad identitet som inte stämmer in på individens liv utanför 

Facebook. Omgivningens behov blev en styrande faktor för hur individerna anpassade 

sin Facebookidentitet (Zhao, Grasmuck & Martin 2008).    

   

3.2 Individers behov av en idol    

Eva Kjellander har forskat på idoler och vad beundrarskap kan betyda för människor. 

Hon påvisar att det är vanligt förekommande att ungdomar dyrkar sina idoler fanatiskt i 

tonåren. Det är vanligt förekommande att beundraren pausar sin besatthet under åren då 

hen skapar familj. Att ungdomar fäster sig vid idoler beror på att de söker och formar 

sin egen identitet och blir mer socialiserade. Vidare menar Kjellander att det är positivt 

att följa idoler då det ger en känsla av gemenskap och dyrkarna får ett socialt umgänge 

med likasinnade (Kjellander 2013, s. 136).  

 

Lars Lilliestam skriver om idoler och idoldyrkan i sin bok “Musikliv”, som baseras på 

tidigare forskningsresultat och tidningstexter. Lilliestams bok behandlar frågor kring 
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identitetsskapande, där hans fokus ligger på musik, men trots detta kan dessa studier 

ändå bidra till denna uppsats då idoler och idoldyrkan även finns i andra sammanhang. 

Lilliestams bok understryker hur viktigt det är för människor att vara en del i ett 

sammanhang och social grupp som på något vis samspelar med individens egen 

identitet. Genom att utveckla en stark och känslomässig länk till sin idol kan en person 

anses vara ett “fan” och i ett sökande efter ideal, identitet, livssyn och värderingar spelar 

ofta en idol en stor roll där de bidrar till individers sökande efter vem de egentligen är 

som person. Människor i alla åldrar är i behov av förebilder, men som vuxen är det 

sällan något som erkänns. Tillskillnad från barn och ungdomar är detta alltså något som 

vuxna människor gärna inte pratar om och idoldyrkan kan på så vis yttra sig i olika 

former. För barn och ungdomar är ofta en idoldyrkan energisk, något som ofta lugnar 

ner sig något när de växer upp och blir vuxna, men trots det kan idoler fylla samma 

typer av funktioner hos individen, där sökandet efter förebilder och en identitet står i 

fokus. Samhörighetskänslan där flera personer dyrkar samma idol kan ibland vara 

mycket stark och djupt hängivna “fans” kan ibland förminska och håna personer som 

inte har samma dyrkan för idolen (Lilliestam 2006).  

 

3.3 Ritualer och beteenden   

Olika former av riter kan observeras överallt i världen, exempelvis kan en judisk familj 

hålla en måltid där de minns uttåget ur Egypten, eller så genomför en muslim en bön i 

en moské. Vetenskap och teknologi har inte lyckats ersätta dessa olika typer av rituella 

handlingar, som fortsätter att prägla människors liv och spelar en betydande roll, även i 

ett modernt samhälle. Ann-Christine Hornborg (2010) redogör hur Ronald Grimes 

menar att användning av termerna ”rit” och ”ritual” ofta används synonymt, något som 

professor Grimes dock menar är fel. Istället föreslår han att de två begreppen ska skiljas 

åt och användas i olika sammanhang. En särskild handling som utförs i tid och rum, 

menar Grimes, beskriver termen “rit”, som således beskriver vad en människa faktiskt 

gör i praktiken. Grimes menar att begreppet “ritual” istället innebär särskilda 

kännetecken och definieras i formella definitioner.  Grimes har, till skillnad från många 

andra forskare, en bred syn på vad som får räknas som en rit. Medan andra forskare 

definierar riter som endast religiösa handlingar, menar Grimes att det finns vissa 

kvaliteter som handlingen bör ha för att kunna få tolkas som en rit. Dessa egenskaper är 

bland annat: symboliska, repetitiva, formaliserade, medvetet odlade eller kollektiva. 
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Genom att använda Grimes breda definition av riter, blir det därmed möjligt att tolka de 

flesta handlingar som en form av rit 

  

Vi kan avläsa människors intentioner i vardagshandlingarna: de borstar tänderna 

för att slippa dyra tandläkarbesök, de äter för att de är hungriga och så vidare. 

Men ingen deltar i nattvarden för att de är hungriga, så förvandlingen från bröd 

och vin till att bli eller symbolisera Jesu blod och kropp är en kvalitet som 

handlingen tillskrivs av traditionen – vi har fått en rit. En vanlig handling (dricka 

vin), har strikt formaliserats och tillskrivits en symbolisk betydelse som kräver en 

kulturell kod för att förstås (innebörden i nattvarden). Symboliken i riten och hur 

den ska framställas finns nu som en idealmodell, som sedan människan ska 

härma och tillskriva sin egen mening (Hornborg, 2010, s.39)   

   

Så beskriver Hornborg skillnaden mellan vardagshandlingar och beteenden som kan 

tolkas som ett rituellt beteende (Hornborg 2010). 

 

I Svenska Dagbladet skriver artikelförfattaren Anna Asker hur viktigt det är med 

moderna riter och hur det också finns ett stort behov av det. Exempelvis genomförs 

ritualer som konfirmationer, bröllop, dop och begravningar i viktiga tillfällen och 

tidpunkter i livet. Hon diskuterar vidare hur viktigt det är att det skapas nya, moderna 

riter och ger exempel på hur hon anser att det borde finnas en ritual för skilsmässa, då 

det upplevs av många som en turbulent händelse i livet (Svenska dagbladet 2005).   

Gilhus, Mikaelsson menar att för att förstå den sociala aspekten för ritualutövarnas 

handlingar måste kulturen synliggöras, undersökas och framförallt förstås. I ritualer 

förekommer det maktstrukturer samt hierarkier, men det är inte syftets huvudsakliga 

princip. Ritualer kan sålunda vara kostsamma för den troende, kan kräva 

offerhandlingar eller vara sparsamma och utföras utan särskild ansträngning. Oavsett 

ansträngningsgrad är de ändock ritualer, den gemensamma nämnaren är att det finns ett 

körschema för vad som förväntas av ritualutövaren (Gilhus & Mikaelsson 2003, ss.187–

194).   

 

Begreppen ”ritual” och ”rit” har i denna uppsats valts att användas likvärdigt, trots att det 

finns delade meningar om begreppens olikheter och likheter (Hornborg 2010).   
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3.4 Religion    

Det finns mängder av olika sätt att definiera religion på, och inom religionspsykologin 

ligger det en svårighet i att titta på individers religiösa erfarenhet då detta ofta är privat 

och väldigt intimt. Som forskare går det att ha en snäv eller en vid form när termen ska 

definieras (Geels & Wikström 2012, s.21).  

 

Ofta delar religionsvetare in religionen i två olika typer, substantiell form, som visar vad 

en religion är och funktionell form, som visar vad religionen gör. Den substantiella 

definitionen syftar till exempelvis trosföreställningar, institutionsformer, upplevelser 

och observanser. Funktionsdefinitionen innehåller de meningssystem som fyller olika 

funktioner som sociala, psykologiska och sammanbindande samt meningsskapande för 

ett samhälle. Att kunna hålla ihop en grupp och ett samhälle, prata om existentiella 

frågor, erbjuda trygghet och att ge skydd mot skräck för döden är således viktigt i den 

funktionella formen av religion. Att använda den funktionella definitionen som är 

mycket vidare än den substantiella, gör det möjligt att hitta religion i andra former av 

mänsklig verksamhet (Andersson & Sander 2015 ss. 44–46). Andersson och Sander 

beskriver hur sociologen Daniéle Hervieu-Léger menar på att det finns en problematik i 

att religion kan försvinna och utvecklas vidare på samma gång och med det menar hon 

att det är viktigt att finna nya, moderna instrument för att kunna studera religion i ett 

senmodernt samhälle (Andersson & Sander 2015, s. 45). 

 

Inom viss forskning är det viktigt att titta på individers egna inre stämningar och 

kvaliteter och ha verktyg till att kunna undersöka fenomenet när en individ påstår sig 

upplevt en religiös upplevelse eller annan religiös erfarenhet. Exempel på religiösa 

upplevelser eller religiös erfarenhet kan vara när en intervju sker med människor som 

just deltagit i gudstjänster, bibelläsning eller meditation. Upplevelseinriktade forskare 

har som mål att hitta dessa erfarenheter och upplevelser för att sedan kunna sortera dem 

och analysera. I den hermeneutiska och tolkande forskningstraditionen studeras 

människan inte som ett objekt utan som ett agerande subjekt. Människan ses som en 

upplevande, meningssökande och meningsskapande individ och vikten ligger i att kunna 

förstå och kartlägga handlingar och intentioner (Geels & Wikström 2012, ss.24-25).    

 

En människa är följaktligen religiös i den utsträckning som hon har tillägnat sig, 

eller försöker tillägna sig, en viss religions (eller en kombination av religioners) 
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tanke- och livsmönster som sitt eget personliga tolkningsmönster. 

Tolkningsmönster är en individs mer eller mindre organiserade system av 

kunskaper, trosföreställningar, roller, normer, värden, vanor och dispositioner 

utifrån vilka han eller hon väljer, organiserar, strukturerar och tolkar upplevelser 

och skapar mening (Andersson & Sander 2015, s. 48) 

 

Så beskriver Daniel Andersson och Åke Sander en individs personliga tolkningsmönster 

i boken “Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring”.  Vidare förklarar 

professorerna hur psykoanalytikern Erich Fromm menar på att i princip alla människor 

har ett religiöst behov och att det är viktigt för människor att ha en tydlig ram som de 

kan orientera sig i. Att ha ett objekt som anses värt att dyrka är också av stor vikt för de 

allra flesta människor (Andersson & Sander 2015, s.42).  

 

I de flesta religioner krävs det någon form av utbildning för att bli en ledargestalt inom 

tron. Bland annat inom Svenska Kyrkan krävs det en gedigen utbildning både på grund- 

och avancerad nivå samt att bli invald av kyrkorådet eller av biskopen för att få titulera 

sig en viss roll (Svenska Kyrkan 2018). Inom sociala medier kan influencers kan gå 

enstaka kurser, men det är inget krav för att ändå få vägleda många människor på 

sociala medier och för att få kalla sig själv för en influencer (Framtid.se 2019).  
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4. Undersökning   

I denna del kommer det att undersökas vad influencers har för påverkanskraft på unga 

kvinnor och kopplingen till idoldyrkan och religion.  

  

4.1 Observationer på Instagram   

Under den här rubriken kommer ett antal exempel från välkända, 

svenska influencers bilder och konton att presenteras.    

 

En kvinna kommenterar en bild som tillhör “mandyschulman” en svensk, 

välkänd influencer med 133 000 följare. På bilden är ”mandyschulman” med sin syster 

”hannahwidell” som hon även har ett podcastprogram tillsammans med  

 

Tack gode Gud, eller snarare TACK till er X och X att ni finns i mitt liv just nu, 

började nyligen lyssna på Fredagspodden och kolla på “På middag hos Hannah 

och Amanda”. (Har lyssnat ikapp ALLT) Det är ju det bästa jag kunde ha gjort, 

tänker bara för mig själv, var har ni varit hela mitt liv när jag behövt er haha! Jag 

min syster och min mamma följer allt ni gör, jag och min storasyster kan 

verkligen känna igen oss i er, det är så roligt! Ni är grymma, ni inspirerar o 

hjälper sååååå mycket. Att starta dagen med eran podd på hög volym, det är livet! 

Kramar trevlig helg! (Observation Instagram 2019-04-02)  

 

På en annan bild där samma influencer beskriver att det varit en jobbig vecka 

kommenterar en annan ung kvinna:  

 

Jag vet knappt vart jag ska börja. Dina tårar idag kändes som att det kunde ha 

varit jag. Jag tycker att du är så stark och jag är så tacksam över att du finns. Du 

hjälper så många bara genom att vara dig! Tack för att du finns! Hade jag kunnat 

hade jag köpt Chanelväskan, för det förtjänar du för allt du gör för oss 

(hjärtemoji) (Observation Instagram 2019-04-02) 

 

Influencern “hannahwidell” med dryga 64 000 följare lägger upp en bild på sig själv och 

skriver i sin bildtext: 
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Älsklingar! Vad ni är fantastiska. Läste alla era fina kommentarer som en 

godnattsaga och vaknade stark! I dag tar jag över världen. All kärlek tillbaka till 

er! (hjärtemoji)” (Observation Instagram 2019-04-02) 

 

I en video som “biancaingrosso”, en influencer med 1000 000 följare, lägger upp, 

berättar hon gråtande hur dåligt hon mår, då hennes pojkvän lämnat henne och hur svårt 

det är att må bra igen. Videon har fått 864 kommentarer där de flesta följarna 

postar hjärtemojis och skriver bland annat “kärlek”, “jag känner med dig”, “du är 

fantastisk”, “du är min största förebild” och “tack för att du visar dig 

sårbar” (Observationer Instagram 2019-04-02)   

 

Influencer “isabellalowengrip”, med 460 000 följare, lägger upp en bild där hon sitter 

inne i ett flygplan. I bildtexten beskriver hon hur det är svårt att vara en ensamstående 

mamma och att genom att flyga i privatplan gör det möjligt för henne att kunna hinna 

med och hämta hennes barn på förskolan. Bilden har fått 702 kommentarer, där 

människor ifrågasätter influencerns miljötänk, varav andra följare 

försvarar influencern med svarande kommentarer som: “Har du noterat X kost? Den är 

till stor del vegansk. Det är väldigt stort miljöperspektiv om NÅGOT!”. “Tror hennes 

flygningar är viktiga för henne och hennes företag :) och därmed måste hon ju flyga!” 

och “Du är bara avundsjuk på X för att hon har bättre ekonomi än dig”. På varje 

kommentar som influencern får kritik för att inte tänka på miljön finns det minst en 

följare som står upp och försvarar influencern (Observationer Instagram 2019-04-02) 

 

I podcastprogrammet “Fredagspodden” talar två kvinnor med varandra i avsnittet 

“Hannah och Amandas religion” om att de inte har en egen hashtag på Instagram. De 

kommer efter diskussion fram till att de ska starta en egen hashtag med namnet 

#hannahochamandasreligion där deras följare på Instagram kan samlas och lägga upp 

bilder och stötta varandra (Fredagspodden 2014) 

   

4.2 Enkäter   

 

4.2.1 Sammanställning   

1.     Ålder?    

18år 19år 20år 21år 22år 23år 24år Totalt 
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2  4 3 6 6 4 25 

 

2.     Har du Instagram?    

Ja 

25 

Nej 

0 

 

3.     Hur aktiv är du på Instagram? Kolla gärna din aktivitetslogg    

0-30min 

5 

30-60min 

8 

60min eller mer 

12 

    

4.     Följer du några influencers?    

Ja  

24 

Nej 

1 

 

     

5.     Vilken kategori tillhör influencerna som du följer? Tillåtet att välja flera 

svarsalternativ.    

Hälsa och träning 

14  

Livsstil 

22 

Mode och skönhet 

21 

Humor 

8 

Inredning 

10 

    

6.     Varför följer du influencers? Tillåtet att välja fler svarsalternativ.   

Gemenskap 

4 

Nyfikenhet 

16 

Inspiration 

24 

Motivation 

13 

Få kraft 

2 

    

7.     Vilka känslor får de influencers som du följer dig att känna?    

 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer knappast Instämmer inte 

Glädje 9 11 4 1 

Falskhet 2 13 3 6 

Dyrkan 4 7 4 10 

Avundsjuka 2 7 9 6 

Motivation 11 11 3  

Ångest 7 13 4 1 

Gemenskap 5 6 7 7 

Inspiration 18 7   
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Nyfikenhet 17 5 1  

Skam 2 2 6 14 

Ilskan  6 3 15 

Överraskad 2 6 9 7 

Sorg 1 4 1 18 

Rädsla  1 4 19 

Avsky  3 4 17 

Underlägsenhet 3 5 8 8 

Överlägsenhet  3 5 12 

Meningsfullhet 4 9 4 7 

Meningslöshet  4 7 13 

Nedstämdhet 2 5 4 13 

 

8.     Känner du att du påverkas mer av influencernas uppdateringar när du har en 

dålig dag?    

Ja 

18 

Nej 

7 

    

9.     Har du avföljt någon influencer på ditt Instagramkonto?    

Ja 

25 

Nej 

0 

      

10.  Om ja på fråga 9, av vilken anledning? Tillåtet att välja flera svarsalternativ.    

     A) Avundsjuka    

     B) Besatthet    

     C) Falskhet     

     D) Delade inte ens åsikter    

     E) Äckel    

     F) Avsky    

     G) Ointressant    

     H) Influencern postade för många inlägg    

     I) Underlägsenhet    

     J) Nedstämdhet    
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A 

9 

B 

1 

C 

12 

D 

11 

E 

2 

F 

2 

G 

21 

H 

10 

I 

5 

J 

10 

 

   

11.  Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om 

något på Instagram?    

Aldrig 

0 

Sällan 

6 

Ibland  

11 

Ofta 

8 

 

 

4.2.2 Enkätanalys   

Medelåldern på enkätrespondenterna är 21,8år där totalt 25 kvinnor i ålder 18-24år blev 

tillfrågade. Samtliga respondenter är unga vuxna kvinnor som studerar en akademisk 

utbildning och är aktiva på det sociala mediet Instagram. De fick besvara hur många 

minuter per dag som de är aktiva i forumet där fem personer är aktiva på Instagram 0-30 

minuter per dag, åtta personer 30-60 minuter per dag och tolv personer är aktiva 60 

minuter eller mer. Samtliga respondenter uppmuntrades att granska sin aktivitetslogg 

för att leverera ett korrekt svar på sin frekvens. 24 av 25 personer medger att de följer 

någon form av influencer på Instagram, där den avvikande respondenten menar att hon 

ändå tar del av influencers uppdateringar men att hon söker sig till deras profiler på 

egen hand.    

 

De flesta respondenter följer influencers som tillhör kategorin “livsstil”, följt av “mode 

& skönhet, “hälsa & träning”, “inredning” och “humor”. Av de tillfrågade 

respondenterna uppger 24 av 25 personer att de blir inspirerade av att följa influencers, 

16 personer följer influencers av nyfikenhet, 13 personer för att motiveras, fyra personer 

för att uppleva gemenskap, samt två personer upplever att de får kraft. Deltagarna fick 

möjlighet att lämna fler svarsalternativ i vår känslotabell och även att dela med sig av 

egna erfarenheter:   

 

“På en dålig dag blir man glad av humor influencers på Instagram”   

“Följer deras bloggar/Youtube kanal och följer därför dem på Instagram för fler 

uppdateringar”   



 

 23 

“Hålla koll på saker som sker i samhället och se hur dessa ställer sig till 

olika händelser”   

“Jag följer inga influencers men jag kollar på konton ibland”   

“KUL, intressant att följa upp deras liv. Brist på saker att göra”   

“Gillar att vara i den “världen” och få energi och glädje”(Enkäter 2019-03-22) 

   

Alla respondenter har i ett känslo-rutsystem fått värdera sina personliga känslor som 

uppstår genom att följa influencers. Respondenterna har validerat sina upplevelser olika 

och det gav en spretig kalkyl som visar på differenta svar. I känslorutsystemet har en 

eller fler respondenter medgivit att de delvis eller helt upplever känslor i forumet. 

Känslorna är presenterade utan inbördes ordning; glädje, falskhet, dyrkan, avundsjuka, 

motivation, ångest, gemenskap, inspiration, nyfikenhet, skam, ilska, överraskande, sorg, 

rädsla, avsky, underlägsenhet, överlägsenhet, meningsfullhet, meningslöshet samt 

nedstämdhet.    

 

18 av 25 respondenter upplever att de påverkas mer av influencers uppdateringar när de 

har en dålig dag, medan sju personer inte instämmer i detta påstående. Alla 25 personer 

har någon gång avföljt minst en influencer på sitt Instagramkonto. De dominerande 

känslorna till varför respondenterna har avföljt influencern, är på grund av 

att influencern upplevdes som ointressant eller falsk, att de inte delade influencerns 

åsikter, att influencern postade för många inlägg per dag, att följaren upplevde sig 

nedstämd, därefter att hon kände sig avundsjuk, följt av underlägsenhetskänslor, ångest, 

avsky och besatthet. Deltagarna fick även på denna fråga möjlighet att lämna fler 

svarsalternativ i vår känslotabell samt dela med sig av erfarenheter:   

 

“Avföljde 32 bikinikonton på en dag för ett tag sedan. Insåg inte hur mycket 

onödigt självförakt jag utsatte mig för. Det var befriande att avfölja”   

“Mådde dåligt av hens ”perfekta” liv och tröttnade på falskheten. Har även mått 

dåligt av träningskonton”   

“För mycket reklam och falska inlägg”   

“Influencern lägger upp olagliga eller radikala inlägg som jag inte kan stå 

bakom”   

“Jag anser att deras konton ej tilltalar mig, tex bara främja onödig konsumtion”   

“Det gav mig inget, fick inget av det förutom ångest och nedstämdhet”   

“Det blev för mycket inblick och att leva i någon annans perfekta liv.”   
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“Ville inte vara en del av galenskapen pga extrema åsikter enligt 

mig.”    (Enkäter 2019-03-22) 

   

Respondenterna fick i sista frågan besvara om de lockats till konsumtion efter att 

en influencer har tipsat om en produkt i flödet på Instagram. Åtta av 25 personer menar 

att de ofta lockas till konsumtion, elva personer motiveras ibland, medan sex personer 

sällan lockas till konsumtion. Om influencern erbjuder rabatterat pris beskriver en 

respondent att hon därmed blivit uppmuntrad till att genomföra köpet.    

 

4.3 Intervjuer    

4.3.1 Del 1: Sociala medier   

Intervjuerna visar på att alla fem respondenter använder sig av det sociala 

mediet Instagram. Gemensamt är också att alla har haft sitt Instagramkonto i fem år 

eller mer. Hur mycket tid som läggs på forumet skiljer sig, där respondenterna svarar att 

de lägger mellan 30 minuter och 120 minuter per dag. De intervjuade personerna 

besöker sidan för att hålla kontakt med vänner och familj, inspireras av influencers, för 

att inte missa händelser i olika personers liv, oavsett om det rör sig om vänskaper, ytliga 

kontakter, kända personer eller trender. En respondent svarar:    

 

Den är ju absolut beroendeframkallande att trycka sig in på, det är också 

intressant att hålla sig uppdaterad vad som händer bland ens kompisar, men även 

bland tex influencers. Det finns ett behov som gör att man vill ”hänga med” 

(Vanja 2019-04-16).   

   

Vanja poängterar att det är viktigt att gå in på Instagram för att känna sig delaktig och 

involverad i sina följda kontons liv, oavsett vilken relation hon har med dem.      

 

Jag kollar alltid på Instagram det första jag gör på morgonen när jag vaknar och 

alltid innan jag somnar. Det är som att man inte vill missa någonting vad som har 

hänt, man vill hålla sig uppdaterad. Jag burkar ofta kolla mycket på Instagram när 

jag är själv, eller om jag inte har något annat att göra, typ när man väntar eller 

sitter på bussen eller när jag har rast i skolan (Maria 2019-04-16).   

   

Alla respondenter svarar att de har en form av Instagram-rutin, där fyra av fem personer 

alltid klickar in på forumet när de fortfarande ligger i sängen på morgonen innan de 

kliver upp. Alla fem respondenter klickar in på forumet på kvällen innan de ska sova.  



 

 25 

Utöver dom tillfällena, besöker de intervjuade personerna ofta forumet när de är 

uttråkade, väntar på bussen, har rast i skolan, vill fördriva tid eller är ensamma.   

 

“Instagram är både en viktig men jobbig del, då Instagram visar den fina sidan av 

allas liv så man jämför med sitt eget.” (Klara 2019-04-16)   

   

Huruvida Instagram är viktigt eller inte, skiljer sig bland de tillfrågade personerna. En 

menar på att det var viktigare när hon var yngre, men att det idag inte har samma värde. 

En annan menar på att det inte är viktigt alls, utan att det endast har en funktion av att 

vara underhållande. Vissa respondenter finner en svårighet med att besvara frågan 

om Instagram är viktigt eller ej. Vanja menar på att det är viktigt på ett sätt, då det är 

betydelsefullt för henne att besöka sidan, framförallt när hon mår psykiskt dåligt, men 

också för att kunna koppla av och för att fly sin egen verklighet, samt för att uppleva 

någon annans persons liv i bilder. Hon menar också på att konton inspirerar och 

motiverar och på så vis är viktiga för henne. En annan respondent svarar på frågan 

såhär:   

 

Ja men det är det ändå, ganska. Jag har provat att göra uppehåll men då har det 

känts som att något stort saknas, och jag tycker det är roligare och bättre att få 

kolla när jag vill. Det är bra tidsfördriv ibland. (Maria 2019-04-16).   

    

Likt Maria menar Klara att det är ett bra tidsfördriv att besöka Instagram och att det 

även är en källa till glädje, då hon följer humorkonton som ger henne glädje och 

positivitet.    

 

4.3.2 Del 2: Influencers   

Respondenterna beskriver vad begreppet “influencer” har för mening för dem och 

kommer fram till att det är en person med ett stort konto och många följare, en som 

inspirerar andra, som de inte känner sedan innan, som livnär sig på sociala medier och 

gör samarbeten samt reklam för olika produkter. Maria menar dessutom att 

en influencer ofta har många följare som står upp och försvarar personen i 

kommentarsfältet när hen får kritik.   

 

Just ordet influencer för mig har en dålig klang och jag betraktar det som något 

negativt. Jag ser framför mig en person med många följare, som lägger upp 

sponsor grejer stup i kvarten, aldrig har en dålig dag, lever ett perfekt liv, äter 
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rätt, tränar rätt, är väldigt snygg och vet själv om det men är även ung och lite 

naiv till hur världen faktiskt ser ut. (Klara 2019-04-16)   

   

Klaras svar sticker ut ur mängden när det gäller hennes svar om vad en influencer är för 

henne. Alla respondenter följer någon typ av influencers som tillhör kategorin livsstil, 

mode, hälsa, skönhet, träning, humor och inredning. Skälet till varför de intervjuade 

personerna följer influencers är för att det är intressant, de blir inspirerade, de 

uppmuntras till skratt, de håller sig uppdaterade och upplever en “må-bra-känsla”.    

   

Jag gillar att hålla mig uppdaterad vad som händer, personen får mig på något 

sätt att må bra. Man blir beroende och det är svårt att säga varför egentligen. Jag 

blir inspirerad av bilderna som dom lägger upp som på nåt sätt målar upp en fin 

bild av livet. Det är som att man bara ser dom fina sakerna som händer, men 

ibland kan de även ta upp och diskutera viktiga ämnen som typ när Bianca 

Ingrosso berättar om sin Bulimi och om någon gått igenom nåt jobbigt. När jag 

gjorde slut med min pojkvän så var jag extra mycket inne på Instagram och 

tyckte det kändes skönt att koppla bort, då hjälpte dom mig på något sätt att gå 

vidare (Maria 2019-04-16).   

   

För Maria är det viktigt att en influencer ger stöd i svåra eller förändrade livssituationer. 

Vanja menar på att vissa influencers har hon följt under en lång tid och således har hon 

skapat en relation till dem genom att ha följt dem i livsavgörande händelser som 

graviditeter, giftermål, sjukdomsstadier och separationer. Därav är det svårt att bryta, då 

det ger en känsla av gemenskap.    

 

För att få tips på olika träningsövningar, kläder. Även för att jag tycker att vissa 

verkar vara så himla härliga de har bra och viktiga åsikter. (Isabell 2019-04-16)   

   

Isabell påpekar att hon har konstruerat en följarbank av influencers som ger henne kraft 

i vardagen. Det bekräftas även av Linnea:   

 

Jag blir glad och peppad. Detta beror dock på att jag har avföljt de influensers 

som ger mig dålig energi (Linnea 2019-04-16).   

    

Andra känslor som är relaterade till följandet av influencers är inspiration, motivation, 

glädje, gemenskap, en “bra-känsla”, men också känslor som avund och irritation. 
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Irritationen motiveras av respondenterna för att de upplever att alla influencers i forumet 

inte presenterar en helt sanningsenlig bild av sig själv samt sin vardagssituation, utan 

använder sig av en form av fasad. Maria svarar på frågan såhär:   

 

Nej egentligen inte, men det gör inte så mycket tycker jag. (Maria 2019-04-16)    

   

Maria menar på att frågan huruvida influencers presenterar sig sanningsenligt eller ej 

inte har särskilt stor betydelse. Respondenterna svarade alla ja på frågan om de blir 

påverkade av influencers uppdateringar, både på ett positivt och negativt sätt. Vissa 

menade att de blir uppmuntrade av grupptryck att gilla sådant som tidigare inte föll dem 

i smaken. Alla respondenter medger att de har avföljt influencers någon gång. Fyra av 

fem respondenter anser att de blir mer påverkade med negativa känslor 

av influencers uppdateringar när de själva har en dålig dag. Samtidigt som den femte 

respondenten menar att hon får mer handlingskraft av influencers när hon inte är på 

topp, och det håller även en av dem som påverkas negativt med om då hon förmedlar att 

positiva uppdateringar ger henne motivation att må bättre när livet känns tungt.    

Alla de intervjuade personerna anser sig själva bli påverkande av influencers gällande 

konsumtion, vilket många influencers uppmuntrar genom att vara sponsrade av diverse 

företag. Respondenterna konsumerar kläder, smink och heminredning och ofta i 

samband med att det erbjuds att handla med rabatterade priser.    

Vid fråga om respondenterna har känt sig avundsjuka på influencers ofta tillrättalagda 

liv menar samtliga att de upplevt känslan, men att det är så pass viktigt att finnas med i 

gemenskapen så att de inte vill lämna forumet. Tre av fem respondenter uttrycker även 

att de tycker att det är roligt att vara inne på Instagram.    

 

Eftersom jag provade att ta bort min Instagram en gång för att inte sitta så mycket 

med mobilen så vet jag hur jag kände. Det var skönt att kanske inte bli så 

beroende, men det kändes som att något saknades. Då bestämde jag mig för att 

jag får vara inne och kolla när jag vill, jag är ung och det är på något sätt nya 

tider nu. Det är som att ha en idol typ men jag kan hela tiden kolla vad de gör. 

Det är lite spännande varje gång att gå in för att se om dom lagt upp något nytt 

(Maria 2019-04-16).   

   

Maria upplevde en saknad av att inte längre vara medlem i forumet när hon slutade 

använda Instagram och sålunda menar hon på att det är viktigt för henne att vara 

uppkopplad. De andra respondenterna menar på liknande vis att de är för nyfikna för att 
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gå miste om nästkommande post. Vanja svarade så här på frågan om hon skulle kunna 

tänka sig att avfölja alla sina influencers imorgon utan att bli känslomässigt påverkad:  

 

Nej jag ser ingen anledning till varför jag skulle avfölja dom. (Vanja 2019-04-

16)    

   

Fyra av de fem tillfrågade kvinnorna menar vidare att de inte är villiga att stänga 

ner Instagram för gott utan att uppleva några hämmande känslor. Därefter besvarade 

några av respondenterna att det finns influencers som de skäms mer för i det offentliga 

rummet än andra att följa.     

 

Ja, det tycker jag absolut! De som är normsnygga, har rätt stil och följer trender 

är mer uppskattade än dem som är radikala och vågar stå upp för sin åsikt. Tycker 

att det är supertråkigt att det är så. Jag gillar att följa kroppsaktivister, 

radikalfeminister och andra människor som vill stå upp för viktiga saker i 

samhället. Det ger mig positiv energi när man väl vågar gå utanför det som är 

”mer accepterat” och inte följa dem som går efter normerna. (Linnea)   

 

Jag vet inte, men kanske dom influencers som är yngre är mig är lite ”skämmit” 

att följa. Jag och mina kompisar pratar ju aldrig eller i alla fall nästan aldrig om 

de vi följer eller diskuterar influencers. Det är mer någon privat relation man har 

till dom, eller hur jag ska förklara, men jag vet inte om det beror på att det 

är skämmit (Maria 2019-04-16)   

   

Enligt Linnea och Maria är det beroende på tycke, smak och umgänge som avgör vem 

som skapar mest acceptans eller skam att följa. Maria menar också på att hon i sin 

umgängeskrets sällan diskuterar relationen till influencers eller vilka som följs, det är 

istället endast en privatsak som de håller för sig själva.    

 

Respondenterna är oeniga när det gäller frågan huruvida det finns något skamfyllt i att 

erkänna för sig själv hur stor betydelse influencers och Instagram har i deras liv. Klara 

och Isabell menar på att det inte är skamfyllt att erkänna, medan Vanja, Maria och 

Linnea upplever att det finns en skam kopplat till tiden som läggs ner 

på influencers publicerade bilder. Maria upplever att det kan framstå som “töntigt” att 

erkänna och berätta för någon hur mycket hon blir påverkad av en influencer, och att det 

faktiskt är viktigt för henne.    
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Nej det tycker jag inte, alla har rätt att följa det dem vill. Men man ser en del 

personer försöka efterlikna någon och det är kanske de gör frivilligt men skulle 

gärna se att de vågar vara på det sättet dem vill. (Klara 2019-04.16) 

   

Ja, jag tycker själv att det är lite pinsamt att jag inte känner att jag skulle kunna 

avfölja alla influensers utan några känslor. Tror att man tycker att det är jobbigt 

att erkänna för sig själv på grund av att man inte vill vara ”en sån” som lägger så 

mycket tid på sociala medier. Man vill inte påverkas men ändå så gör man det, 

mycket! (Linnea 2019-04-16)   

   

Att inte vara “en sån som lägger ner mycket tid på sociala medier” genomsyrar de som 

menar att det är genant att svara för sig själv. Huruvida det är skamfyllt att svara 

sanningsenligt i intervjun som respondenterna deltagit i tycker Maria, Klara och Isabell 

att det inte upplevs skamligt alls. Vanja upplever att det eventuellt är lite skamfyllt då 

det inte är något som hon vanligtvis delar med sig av till sina nära. Linnea svarar att hon 

är tacksam över att intervjun var anonym, då vågade hon dela med sig av sina 

erfarenheter utan att målas ut. Hon säger därefter att det är sorgligt att Instagram har en 

sådan stor plats i många unga vuxnas liv.    
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5. Diskussion och slutsatser 

I den här delen kommer det som framkommit i resultatdelen att analyseras och 

diskuteras utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Förslag till framtida 

forskning kommer även att behandlas i detta kapitel.   

  

5.1 Influencers påverkan   

Studien gjord av Royal Society for Public Health, RSPH, visar på att individer i 

åldrarna 14–24 år är den åldersgrupp som är mest aktiva på sociala medier (RSPH 

2017). Ett sådant aktivt engagemang styrks av respondenterna i denna undersökning, 

där samtliga tillfrågade unga vuxna använder sig av Instagram. Respondenterna i vår 

studie skiljer sig åt på frågan hur många minuter de är aktiva på forumet varje dag, där 

de flesta svarar att de är aktiva mer än 60 minuter per dag. Enligt RSPH (2017) löper 

människor, som använder sig av forumet mer än två timmar per dag, en större risk att 

drabbas av ensamhet och en rädsla för att missa något viktigt. I vår studie har inget 

fokus lagts på att studera sambandet mellan hur aktiva respondenterna är per dag kontra 

hur de mår, dock har vi uppmärksammat ett samband bland respondenternas svar kring 

aktivitet och hälsa hos de som är aktiva mer än 60 minuter per dag. RSPH:s tidigare 

forskning kring sambandet kan tolkas vara en förklaring till varför vissa respondenter 

upplever känslor som nedstämdhet, sorg, rädsla och ångest i samband med följandet 

av influencers (RSPH 2017). Ytterligare anledning till varför hälsan påverkas negativt 

kan bero på det som Zhao, Grasmuck och Martins (2008) studie visar på, det vill säga 

att användare på sociala medier väljer att medvetet framhäva lyckade sidor hos sig själv 

och undvika negativa händelser. Det ger en icke sanningsenlig konstruerad personlighet 

som kan bidra till ångest för att andra människor lever ett härligare liv än vad en själv 

gör, något som bekräftas av respondenter även i vår studie (Zhao, Grasmuck & Martin 

2008). Maria menar däremot att det är inte har någon större betydelse huruvida 

en influencer presenterar sig sanningsenligt eller ej, något som bevisar mångfalden i 

individernas känslor kopplade till influencers. Vi ser att det finns en stor komplexitet i 

att studera och dra slutsatser av människors känslor kopplade 

till influencers och Instagram, då dessa varierar stort, men även med vissa likheter.   

  

RSPH:s studie (2017) visar på hur unga vuxnas psykiska hälsa försämras av 

användandet av det sociala mediet Instagram. Studien visar också att forumet skapar 

ångest och dålig självkänsla hos främst kvinnor som jämför sig med filtrerade bilder 
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som publiceras av bland annat influencers. Detta är något som bekräftas av 

respondenterna i vår studie, där 20 av 25 personer delger att de delvis eller helt 

instämmer i att influencers som de följer skapar någon form av ångest hos dem.   

  

En respondent menar att Instagram för med sig en form av ångest då det endast är den 

“fina sidan” av influencers liv som porträtteras, som i sin tur leder till en jämförelse av 

det som personen själv inte har. Trots RSPH:s undersökningsresultat (2017) som visar 

på negativa slutsatser kring hälsan, poängterar flera respondenter i vår studie att de även 

finns flertalet positiva känslor förknippade med att följa influencers. De uppger 

exempelvis känslor av gemenskap, utveckling och stöd för att gå vidare i svåra tider i 

livet, samt meningsfullhet och att de får ut något fint av att vara aktiv på Instagram. 

Maria beskriver hur hon anser att forumet är viktigt för henne, då hon under en 

tidsperiod gjorde ett uppehåll från Instagram, men att hon då upplevde att något stort 

saknades i hennes vardag. Marias känslor av saknad kan tolkas bero på att följarnas 

relation till influencern är vänskaplig, något som styrks av Colliander och Dahléns 

studie (2011) kring varumärkesmarknadsföring. Deras studie visar på hur upplevelsen 

av vänskap är en stor anledning till varför många följare lockas till konsumtion efter att 

influencers marknadsfört olika produkter. Detta bekräftas av våra respondenters svar om 

konsumtion efter reklaminlägg publicerade av influencers.    

  

Resultat av enkätundersökningen i denna studie, visar en stor spridning i känslor som är 

knutna till att följa influencers på Instagram. Enkäterna visar på att variationen av 

känslor hos unga vuxna är stor, men även att många känslor är gemensamma. På frågan 

vilka känslor som respondenterna upplever genom att vara aktiva på forumet samt 

genom att följa influencers, svarar minst hälften av de tillfrågade att de instämmer helt 

eller delvis att de känner glädje, falskhet, motivation, ångest, inspiration, nyfikenhet 

samt meningsfullhet. Inspiration är den känslan som flest respondenter känner då 

samtliga instämmer i frågan.  

 

Respondenterna är eniga om att en influencer är en person som florerar på sociala 

medier med ett stort följarkonto där de inspirerar sina följare, samt gör samarbeten och 

reklam för diverse produkter. Uppsatsskribenterna har inte presenterat någon färdig 

definition av begreppet eller titeln “influencers” för respondenterna, utan de har fått 

utgå från sina egna, personliga uppfattningar om vad en influencer är. Då titeln 

influencers är mycket vid, och kan innebära ett stort spann av yrkesmässiga inriktningar 
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och variationer, ser vi en komplexitet i att utgå ifrån en smal definition av begreppet, då 

influencers kan finnas på fler sociala medier än Instagram som vi har granskat. Då 

fenomenet också är relativt nytt, är det inte en allmängiltig uppfattning av titeln i det 

svenska samhället. 

 

5.2 Idoldyrkan   

Under avsnittet tidigare forskning redogjordes det för att människor har ett stort behov 

av att dyrka samt inspireras av idoler. Detta är något som bekräftas av respondenterna i 

denna uppsats i beskrivningen av vad influencers har för påverkan på dem. Kjellander 

(2013) har i sin tidigare forskning noterat att följande av idoler skapar en känsla av 

gemenskap och kontakt med likasinnade människor. I vår enkätundersökning svarar 

elva kvinnor av 25 att de upplever gemenskap samt att de känner känslor av dyrkan 

inför influencers. Lilliestams (2006) studier poängterar också vikten av att vara en del 

av ett sammanhang och social grupp. Genom våra observationer ser vi 

att influencers ofta uttrycker sig vänskapligt gentemot sina följare och signalerar 

frekvent hur betydelsefulla de är för dem, exempelvis genom att kalla dem “älsklingar” 

och genom att till exempel skriva “tack för att ni finns”. Lilliestam (2006) menar att 

genom att skapa en känslomässig länk till sina idoler, blir personen ett “fan”, som 

idolen hjälper och stöttar i dennes sökande efter ideal, identitet, livssyn och värderingar. 

Respondenterna i denna studie bekräftar att en vänskaplig och hållbar relation till 

influencers kan utgöra ett starkt sammanhang där gemenskap grundas och frodas. 

Genom observationerna som gjorts på olika influencers konton, kan en slutsats dras att 

följare till influencers ofta står upp och försvarar dem inför andras negativa 

och stundom råa kommentarer, något som också Maria påpekar i sin intervju. Detta 

beteende stödjs av Lilliestams bok med tidigare forskning, där han menar på att 

samhörighetskänslan av att dyrka idoler ofta kan vara väldigt stark och hängiven, där 

“fansen” ofta försvarar och gärna förminskar de personer som kommit med kritiska 

påståenden (Lilliestam 2006).  

  

Hos barn och ungdomar är ofta idoldyrkan mer energisk, något som utåt sett ofta lugnar 

ner sig när personen blir vuxen, detta är även något som utöver Lilliestam (2006) också 

Kjellanders studier stödjer (Kjellander 2013). I vår studie uttrycker Isabell i intervjun 

hur det var viktigare för henne att vara en del av Instagram och att följa influencers när 

hon var yngre, men att det idag inte är av samma betydelse för henne. Detta kan också 
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tolkas vara en anledning till varför det skiljer sig så mycket i hur viktigt det är för 

respondenterna att engagera sig i influencers, då dessa unga vuxna i åldersspannet 18–

24 år som deltagit i denna studie kan tolkas vara i en övergångsfas från ett ungdoms- till 

ett vuxenliv, där vi ser att Isabell som är 24 år inte engagerar sig lika frekvent som hon 

gjorde tidigare. Enligt studier från Lilliestams bok har människor i alla åldrar ett behov 

av förebilder, men att vuxna oftare har svårare att erkänna att behovet finns (Lilliestam 

2006). Detta kan tolkas vara en anledning till varför flera av respondenterna uppger att 

de tycker det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt på alla frågor om 

känslor kopplade till influencers.  

 

5.3 Rituellt beteende – modern form av religion?   

Respondenterna beskriver att de har ett systematiskt mönster för när de kollar 

flödet på Instagram, där fyra av de fem intervjuade personerna, alltid klickar in på 

forumet medan de fortfarande ligger i sängen på morgonen, och där samtliga klickar in 

på forumet innan de ska sova. Många besöker även sidan under andra tillfällen som ett 

tidsfördriv när de har “tråkigt”. Genom att använda Grimes breda definition av riter, blir 

det därmed möjligt att tolka de flesta handlingar som en form av rit (Hornborg 2010). 

Genom att studera Instagram-ritualen som respondenterna uppger, kan det ur Grimes 

ritteori tolkas vara en vardagshandling som har tillskrivit en symbolisk betydelse som 

kräver en viss kulturell kod för att förstås i sitt sammanhang. Det tolkar vi som en 

generationsfråga där unga vuxna lever i en mer digitaliserad värld där sociala medier 

har en större betydelse än vad forumet har för den äldre generationen. Här blir det 

viktigt att ritualen förstås i sitt sammanhang för att kunna förstå ritualutövarnas 

handlingar, precis som Gilhus och Mikelsson påvisar (2003).  

 

Det kan tolkas som att det inte finns någon bakomliggande simpel förklaring 

till Instagram-rutinen på mornar och kvällar, som exempelvis Hornborg porträtterar i sin 

ritteori där människor exempelvis borstar tänderna för att slippa dyra tandläkarbesök 

som en vanlig vardagshandling. Genom att Instagram-rutinen har formaliserats och 

tillskrivits en symbolisk betydelse där vissa meningsskapande funktioner fylls, 

minimerar unga vuxna att missa trender och känna sig utanför, samt uppleva känslor av 

gemenskap, meningsfullhet och inspiration (Hornborg 2010). RSPH:s notering att unga 

vuxna som använder sociala medier utsätter sig för sömnbrist då de är mest aktiva på 

kvällstid, kan enligt oss tolkas som att följarna gör en offerhandling då de offrar sin 
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sömn för att “hänga med” samt att uppnå andra personliga värden (RSPH 2017). En 

vanlig handling kan således därför, enligt denna ritteori kombinerat med 

respondenternas svar, tolkas som en rit. Asker redogör i sin debattartikel i Svenska 

Dagbladet för varför det finns ett behov av moderna riter (Svenska Dagbladet 2005). Vi 

menar att denna Instagram-rutin kan tolkas som en modern, ny form av ritual, som 

respondenterna upplever som allt för värdefull för att avslutas. Detta är, enligt oss, ett 

tydligt exempel på hur ritualer kan utvecklas och förändras genom tiden, eftersom det 

finns ett fortsatt behov att ritualisera tillvaron.  

 

På samma sätt som ritualer finns i modern tappning ser vi att det även finns andra sätt 

att jämföra influencers på Instagram med religiösa företrädare. Religiösa företrädare är 

länken mellan de troende och religionens budskap, på samma vis kan influencers tolkas 

fungera som en företrädare för hur följarna ska handla i meningsskapande situationer.  

 

Jag vet knappt vart jag ska börja. Dina tårar idag kändes som att det kunde ha 

varit jag. Jag tycker att du är så stark och jag är så tacksam över att du finns. Du 

hjälper så många bara genom att vara dig! Tack för att du finns! Hade jag kunnat 

hade jag köpt Chanelväskan, för det förtjänar du för allt du gör för oss 

(hjärtemoji)  (Observationer Instagram 2019-04-02) 

 

Ofta delas religion in i två olika former, substantiell form som visar vad en religion är, 

och funktionell form, som visar vad religionen gör. Den funktionella definitionen 

beskriver vilken funktion som religionen kan fylla för en individ, grupp eller samhälle 

där det är viktigt att kunna prata om existentiella frågor, erbjuda trygghet och att ge 

skydd mot en skräck för döden (Andersson & Sander 2015, ss.44–46). En av de 

intervjuade kvinnorna berättade hur hon fann stöd och fick kraft av att följa influencers i 

en period där hon hade separerat med sin partner. Hon berättar även att hon imponeras 

av influencers mod att dela med sig av motgångar vilket gör dem ännu mer närvarande. 

En annan respondent menade att hon tycker det är betydelsefullt för henne att besöka 

sidan när hon mår psykiskt dåligt. Ytterligare en respondent menade att det kändes som 

att “något stort saknades” i hennes liv i samband med att hon hade gjort ett uppehåll 

från forumet. Genom att använda en funktionell definition av religion kan relationen till 

influencers tolkas vara en form av religion, där detta ger följarna som utövare, en 

djupare mening i tillvaron.  
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På frågan som respondenterna fick om de trodde att influencers presenterar sig helt 

sanningsenligt i forumet, svarade en kvinna att hon inte trodde det, men att det inte hade 

någon större betydelse att de bara visar väl utvalda delar. Detsamma menar Svensson 

när han förklarar hur religionsberättelser uppstod från första början, för att få anhängare 

till den specifika religionen friserade värvaren historien för att locka fler bundsförvanter 

(Svensson 2010, s.144). 

 

På influencerna “mandyschulman” och “hannahwidell”s sidor finns ett flertal exempel 

på följare som kan tolkas ha en religiös koppling till dem. En följare kommenterar: 

 

Tack gode Gud, eller snarare TACK till er @mandyschulman och 

@hannahwidell att ni finns i mitt liv just nu... (Observationer Instagram 2019-04-

02) 

 

Detta kan, enligt oss, tolkas som Fromm också menar på, att alla människor har ett 

religiöst behov där människor behöver en tydlig ram att orientera sig i (Andersson & 

Sander 2015, s.42). I det här sammanhanget kan det tolkas som att kvinnan i citatet 

ovan har vänt sig till en ny form av religion där hon vänt sig till influencerna istället för 

att rikta sin tacksamhet till Gud.  

 

Inom viss forskning är det viktigt att titta på individers egna inre stämningar och 

kvaliteter och ha verktyg till att kunna undersöka fenomenet när en individ påstår sig ha 

upplevt en religiös erfarenhet. Exempel på religiösa upplevelser erfarenheter kan vara 

när människor deltagit i gudstjänster, bibelläsning eller meditation. Upplevelseinriktade 

forskare har som mål att hitta dessa erfarenheter och upplevelser för att sedan kunna 

sortera och analysera dem. Detta undersöks inom den hermeneutiska och tolkande är 

den forskningstraditionen. Människan studeras som en upplevande individ, inte som ett 

objekt men som ett agerande subjekt. Människan ses som en meningssökande och 

meningsskapande individ och vikten ligger i att kunna förstå och kartlägga handlingar 

och intentioner (Geels & Wikström 2012, ss.24–25)   

 

Influencerna skriver i en annan bild till sina följare: 
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Älsklingar! Vad ni är fantastiska. Läste alla era fina kommentarer som en 

godnattsaga och vaknade stark! I dag tar jag över världen. All kärlek tillbaka till 

er! (hjärtemoji (Oberservation Instagram 2019-04-02) 

 

Enligt Geels och Wikström (2012, ss. 24–25) kan en person få en religiös upplevelse av 

att exempelvis ha deltagit i bibelläsning. Det kan enligt oss, tolkas som att Widell fått 

erfara en religiös upplevelse efter att hon läst motiverande kommentarer som stöttat och 

gett henne en känsla av att hon är kapabel att erövra världen. 

 

Återigen enligt Geels och Wikströms teorier kan människan ses som en 

meningssökande och meningsskapande individ där vikten ligger i att kunna förstå och 

kartlägga handlingar och intentioner (2012, ss.24–25). Som Fromm poängterar så är det 

också viktigt för utövarna att ha en tydlig ram att förhålla sig till (Andersson & Sander 

2015, s. 42). Detta talar de välkända influencerna om i sitt podcastprogram 

“Fredagspodden” i avsnittet “Hannah och Amandas religion”. Där poängterar de att de 

saknar en egen hashtag på Instagram där både följare och grundarna kan samla bilder 

och stötta varandra. Denna samlingsplats skapar de därför och döper till 

“hannahochamandasreligion” (Fredagspodden 2014). Detta tolkar vi som att de 

välkända influencerna vill skapa en gemensam plattform för sina följare där de kan 

samlas i ett gemensamt samfund, liksom många andra religiösa institutioner har.  

 

Anderson och Sander menar att människor skapar sig ett personligt tolkningsmönster 

som innehåller en viss religion eller en kombination av flera religioners tanke- och 

livsmönster. Dessa innehåller system fyllda av kunskap, roller, normer, 

trosföreställningar, vanor, värden och dispositioner, som strukturerar, tolkar och 

organiserar individens upplevelser och som vidare ger mening (Andersson & Sander 

2015, s. 48). Enkätundersökningen visar på att fem av 25 respondenter upplever en stark 

känsla av gemenskap medan sju respondenter inte alls upplever detta av att följa 

influencers. Undersökningen visar också på att fyra av 25 respondenter upplever en 

stark känsla av meningsfullhet medan sju respondenter inte alls instämmer i detta. Detta 

tolkar vi som att det för vissa personer fyller samma identitetsskapande och 

meningsskapande funktioner som religion kan göra, medan andra inte alls upplever det. 

Det är viktigt att poängtera att en religiös koppling inte innefattar alla influencers och 

följare på Instagram, utan enbart för vissa. Varför vissa människor finner en religiös 

koppling eller funktion, medan andra människor inte gör det, har denna uppsats inte 
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studerat primärt, utan enbart om det kan vara en religiös plattform i modern tappning 

eller ej. Vi ser sålunda att det faktiskt är så pass meningsskapande för vissa att det kan 

vara en modern, religiös arena. Enligt oss skulle detta kunna bli problematiskt, att en 

influencer har sådan stark påverkanskraft hos vissa, då de inte har samma utbildning och 

erfarenhet som en präst eller annan religiösföreträdare har av att vägleda en stor grupp 

(Svenska kyrkan 2018). 

 

5.4 Framtida forskning  

Det krävs även vidare forskning kring varför vissa individer använder Instagram som en 

modern form av religion, som har meningsskapande och identitetsskapande funktioner, 

medan andra inte gör det. Huruvida det finns bakomliggande faktorer som exempelvis 

personligheter, livsstilar eller annat som gör att känslor kopplade till influencers varierar 

så mellan respondenterna, kan vi i denna uppsats endast spekulera i. För att dra vidare 

slutsatser kring detta, krävs en mer omfattande datainsamling med denna inriktning.  

Detta ger vi fritt spelutrymme för fler hungriga religionsvetare att studera vidare på.  

  

5.5 Metod- och teoridiskussion    

Det visade sig vara mycket fördelaktigt att använda bekvämlighetsurval där vi 

tillfrågade respondenter från våra respektive nätverk, då svarsfrekvensen blev hög; hela 

100 procent av de tillfrågade svarade på mailintervjuerna och enkäterna.  

 

Vissa respondenter menade på att det fanns en viss problematik med att svara helt 

sanningsenligt på intervjufrågorna, då det ibland uppledes som skamfyllt. Detta är något 

som måste poängteras i denna del då det, i viss mån, kan ha påverkat resultatet. Utan att 

veta helt säkert upplever vi att det var gynnsamt för resultatet att inte skriva ut till 

respondenterna att vi undersökte möjligheten om influencer och Instagram kan vara en 

ny religiös arena.  

 

Det är viktigt att vara medveten om att de olika idol-, rit- och religionsteorier som vi 

använt är just teorier och inte etablerad eller evig sanning. Uppsatsen är analyserad genom 

dessa teorier och kopplade till det insamlade materialet och trots att detta har gjorts med 

en så objektiv syn som möjligt, går det inte att bortse ifrån att materialet ändå är tolkat av 

oss som uppsatsskrivare.  
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Bilagor A 

Enkätfrågor till C-uppsatsen om unga kvinnors relation till influencers på Instagram  

1. Ålder?  

 

2. Har du Instagram?  

 Ja  

 Nej  

 

3. Hur aktiv är du på Instagram? Kolla gärna din aktivitetslogg  

 0–30 minuter per dag?  

 30–60 minuter per dag?  

 60 minuter eller mer per dag?  

 

4. Följer du några influencers?  

 Ja  

 Nej 

  

5. Vilken kategori tillhör influencerna som du följer? Tillåtet att välja flera 

svarsalternativ.  

 Hälsa och träning  

 Livsstil   

 Mode och skönhet  

 Humor  

 Inredning 

  

6. Varför följer du influencers? Tillåtet att välja fler svarsalternativ. 

 Gemenskap  

 Nyfikenhet  

 Inspiration  

 Motivation  

 Få kraft  
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 Övrigt, motivera gärna ditt svar 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Vilka känslor får de influencers som du följer dig att känna? Tillåtet att 

välja flera svarsalternativ.   

                   Instämmer helt     Instämmer delvis    Instämmer knappast    Instämmer inte  

Glädje     

Falskhet   

Dyrkan   

Avundsjuka  

Motivation  

Ångest  

Gemenskap  

Inspiration  

Nyfikenhet  

Skam  

Ilska  

Överraskad  

Sorg  

Rädsla  

Avsky  

Underlägsenhet  

Överlägsenhet  

Meningsfullhet  

Meningslöshet  

Nedstämdhet  

 

8. Känner du att du påverkas mer av influencernas uppdateringar när du har 

en dålig dag?  

 Ja  

 Nej  

 

9. Har du avföljt någon influencer på ditt Instagramkonto?  
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 Ja  

 Nej 

 

10. Om ja på fråga 9, av vilken anledning? Tillåtet att välja flera 

svarsalternativ.  

 Avundsjuka  

 Besatthet  

 Falskhet    

 Delade inte ens åsikter  

 Äckel  

 Avsky  

 Ointressant  

 Influencern postade för många inlägg  

 Underlägsenhet  

 Nedstämdhet  

 Övrigt, motivera gärna  

 

11. Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat 

om något på Instagram?  

 Aldrig  

 Sällan  

 Ibland  

 Ofta  

 

Stort tack för att du tog dig tid till att svara!  

 

Bilagor B 

Bilaga 1 - Mail med information om studien   

Hej!   

Vi gör en studie kring influencers påverkan på unga kvinnor och är intresserade av dina 

erfarenheter och upplevelser av influencers på Instagram. Studiens syfte är att studera 

människors upplevelser av att använda sig av sociala mediet Instagram och att 
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följa influencers. Ditt deltagande i dessa frågor skulle vara väldigt betydelsefullt för oss 

och för vår studie.   

Vi planerar att göra totalt fyra stycken mailintervjuer, där kandidaterna är mellan 18–24 

år och identifierar sig själva som kvinnor. Som intervjuperson är du anonym och svaren 

som vi får av dig kommer att avidentifieras. Om du skulle ångra dig att delta i intervjun, 

under tiden du svarar eller efteråt så accepteras det utan vidare anledning. Ditt 

deltagande är således frivilligt men mycket betydelsefullt för studien.   

Om du har frågor gällande studien eller intervjufrågorna så är du välkommen att höra av 

dig till oss, Olivias mail; hmr16omn@student.hig.se  Stinas 

mail; hmr16kfn@student.hig.se  

Tack på förhand!   

  

Hälsningar Olivia och Stina  

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

  

Del 1  

• A) Har du Instagram?  

• B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?  

• C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?  

• D) Varför besöker du sidan?  

• E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på 

dygnet, eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)  

• F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?  

  

Del 2  

• A) Vad är en influencer för dig?   

• B) Följer du några Influencers?  

• C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.  

• D) Varför följer du influencers?   

• E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?  

• F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt?   

• G) Känner du att du påverkas av influencernas uppdateringar?  

mailto:hmr16omn@student.hig.se
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• H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?  

• I) Har du avföljt några influencers?  

• J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om 

något på Instagram  

• K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband 

med influencers eller inspirationskonton?  

• L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?   

• M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan 

känslor?   

• N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att 

följa än andra? Utveckla hur?  

• O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?  

• P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i 

denna intervjun?   

  

 Del 3  

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?   

   

Stort tack för att du tog dig tid till att svara!  

 

Intervju, Klara 

Del 1   

A) Har du Instagram?   

Ja det har jag.   

B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?   

Sedan 2012.  

C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?   

Svårt att säga men skulle gissa på 120 minuter.   

D) Varför besöker du sidan?   

För att se vad kompisar gör eller prata med kompisar men även för se vad lite kändare 

personer jag följer gör för något, det blir på något sätt personligare med instagram, 

man vet att de själva lägger upp sina inlägg då främst som stories.   
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E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på dygnet, 

eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)   

Har inte direkt någon speciell rutin men oftast när man vaknar på morgonen, sedan 

några gånger under dagen, på bussen och när man är uttråkad. Det är ett enkelt 

tidsfördriv. Sedan går jag även in på kvällarna innan jag ska sova. Det jag kollar 

främst på är stories då det inte längre läggs ut lika mycket bilder på instagram längre 

utan det är mest stories som gäller. Dessutom har jag slutat följa många personer som 

jag känner tar energi ifrån mig.   

F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?   

Instagram är både en viktig men jobbig del, då instagram visar den fina sidan av allas 

liv så man jämför med sitt eget. Men främst är det ett tidsfördriv, jag brukar inte kolla 

inläggen från de jag följer utan går typ direkt in på sådant som kommer upp när man 

trycker på symbolen för sök, där är det många memes och andra saker som gör en 

glad.     

 

Del 2   

A) Vad är en influencer för dig?    

Just ordet influencer för mig har en dålig klang och jag betraktar det som något 

negativt. Jag ser framför mig en person med många följare, som lägger upp saker om 

sponsor grejer stup i kvarten, aldrig har en dålig dag, lever ett perfekt liv, äter rätt, 

tränar rätt, är väldigt snygg och vet själv om det men är även ung och lite naiv till hur 

världen faktiskt ser ut.   

B) Följer du några Influencers?   

Ja det gör jag, eller de klassas nog som influencers i andras ögon men inte i mina. De 

personer som jag tycker tar energi har jag slutat följa.   

C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.   

Främst mode, livsstil, hälsa och skönhet.   

D) Varför följer du influencers?   

Det är intressant och se hur deras liv ser ut sen blir man inspirerad av de.    

E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?   

Motivation men även avund.   

F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt?    



 

 47 

De jag följer nu ja, främst eftersom att de verkar genuina och följer de även 

på youtube där de verkar vara den personen de utgör sig för på instagram.  

G) Känner du att du påverkas av influencernas uppdateringar?   

Jag gjorde men inte längre då jag slutat följa de som tar energi och får mig att må 

dåligt.   

H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?   

Nej utan då blir jag mer ”nej ju j****r ska jag också göra sådär eller se ut sådär”  

I) Har du avföljt några influencers?   

Ja  

J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om något 

på Instagram   

Ja om jag ser att det är en trend eller själv tycker det är snyggt.  

K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband med influencers eller 

inspirationskonton?   

Ja  

L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?    

Skulle klara mig utan det men är en för nyfiken person för att sluta.   

M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan känslor?  

Nej   

N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att följa än 

andra? Utveckla hur?  

Nej, inte vad jag märkt, men jag själv tycker inte att det är ok att följa vissa men det är 

för att jag inte stödjer det dem gör oftast är dessa personer youtubers som även blivit 

stora på instagram och har gjort saker som jag upplever som rasistiska eller sexuellt 

kränkande men även på etiskaplan.    

O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?   

Nej det tycker jag inte, alla har rätt att följa det dem vill. Men man ser en del personer 

försöka efterlikna någon och det är kanske de gör frivilligt men skulle gärna se att de 

vågar vara på det sättet dem vill.   

P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i denna 

intervjun?    

Nej   
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Del 3   

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?    

Inte vad jag kan tänka på J  

  

Intervju, Isabell 

Del 1   

A) Har du Instagram?   

JA.  

B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?  

 Blev medlem på precis innan gymnasiet som jag började 2011.   

C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?   

Det är lite olika men kanske runt 30min-1h  

D) Varför besöker du sidan?   

Mest för att kolla om någon lagt upp något, eller för inspiration för heminredning, 

köksartiklar, kläder, smink.  

E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på dygnet, 

eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)   

Nja, kollar väl lite när jag vaknat på morgonen samt lite på kvällen innan jag lägger 

mig. Annars brukar jag mest kolla runt på insta om jag behöver fördriva lite tid eller 

behöver inspiration.  

F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?   

När jag var yngre tyckte jag det. Idag har jag inte samma behov av att lägga upp bilder 

eller kolla vad andra göra.  

   

Del 2   

A) Vad är en influencer för dig?   

En person som försöker eller livnär sig på de sociala medier vi har idag. Antingen 

genom träning, mode, personliga åsikter osv.   

B) Följer du några Influencers?   

Ja.  

C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.   

De tillhör hälsa & träning, mode och livstil.  
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D) Varför följer du influencers?   

För att få tips på olika träningsövningar, kläder. Även för att jag tycker att vissa verkar 

vara så himla härliga de har bra och viktiga åsikter.  

E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?   

Det är lite blandat, ibland är det bra känslor och ibland irritation.  

 F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt?    

Nej, det tror jag inte.   

G) Känner du att du påverkas av influencernas uppdateringar?   

Ja ibland.  

H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?   

Ja absolut, det är väl oftast då man jämför sig lite mer med andra.   

I) Har du avföljt några influencers?   

Yes  

J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om något 

på Instagram   

Ja ibland om det gäller heminredning inte lika mycket gällande mode.  

K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband med influencers eller 

inspirationskonton?   

Ja.  

L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?   

Inte jätte viktigt, men jag tycker det är roligt och intressant.  

M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan känslor?   

Ja.  

N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att följa än 

andra? Utveckla hur?   

Inte tänk på det.  

O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?  

 Nej, det tycker jag inte.  

P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i denna 

intervjun?  Nej, absolut inte.  
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 Del 3   

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?    

Inte vad jag kan komma på för tillfället.   

 

Intervju, Linnea     

Del 1   

A) Har du Instagram?   

Ja, jag har Instagram.  

B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?   

Sedan 2013, då var jag 15 år.   

C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?   

Runt 40 minuter  

D) Varför besöker du sidan?   

Mest för att kolla roliga memes och få inspiration till outfits, smink och hår.   

E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på dygnet, 

eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)   

Mest på kvällen när jag har tråkigt och inte kan sova.  

F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?   

Nej, inte särskilt. Jag skulle kunna leva utan det. Använder mest Instagram när jag är 

uttråkad.   

  

Del 2   

A) Vad är en influencer för dig?    

Någon som gör samarbeten och visar upp sponsrade saker.  

B) Följer du några Influencers?   

Ja, jag följer dem som jag mår bra av och som ger mig positiv energi.  

C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.   

Dem flesta är inom mode, skönhet och humor.   

D) Varför följer du influencers?    

För att bli inspirerad eller bli uppmuntrad, ibland för att skratta.  

E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?   
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Jag blir glad och peppad. Detta beror dock på att jag har avföljt dem influensers som 

ger mig dålig energi.   

F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt?    

Nej, inte alltid. Tror mycket är en fasad.   

G) Känner du att du påverkas av influensernas uppdateringar?   

Ja, absolut. Jag påverkas mycket av vad dem lägger upp. Ser jag en produkt tillräckliga 

många gånger så vill jag ha den. Förr hatade jag exempelvis magväskor, nu tycker jag 

att det är skitsnyggt pga att jag sett det på så många influensers.   

H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?   

Ja, så kan det vara ibland.   

I) Har du avföljt några influencers?  

Ja, dem som har fått mig att må dåligt!  

J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om något 

på Instagram   

Ja, ofta!  

K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband med influencers eller 

inspirationskonton?   

Ja, när det kommer till inredning och kläder. Att man önskar man hade råd att uppnå 

en vis inredningsstil eller klädstil, men pengarna finns inte.   

L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?    

Inte särskilt viktigt, men tycker det är roligt att bli inspirerad.   

M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan känslor?    

Nja, det skulle jag nog inte. Hade nog saknat den positiva känslan som jag får av att 

kolla på inredning, smink, kläder, humor osv.   

N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att följa än 

andra? Utveckla hur?   

Ja, det tycker jag absolut! De som är normsnygga, har rätt stil och följer trender är mer 

uppskattade än dem som är radikala och vågar stå upp för sin åsikt. Tycker att det är 

supertråkigt att det är så. Jag gillar att följa kroppsaktivister, radikalfeminister och 

andra människor som vill stå upp för viktiga saker i samhället. Det ger mig positiv 

energi när man väl vågar gå utanför det som är ”mer accepterat” och inte följa dem 

som går efter normerna.   

O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?   
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Ja, jag tycker själv att det är lite pinsamt att jag inte känner att jag skulle kunna avfölja 

alla influensers utan några känslor. Tror att man tycker att det är jobbigt att erkänna 

för sig själv på grund av att man inte vill vara ”en sån” som lägger så mycket tid på 

sociala medier. Man vill inte påverkas men ändå så gör man det, mycket!  

P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i denna 

intervjun?    

Vissa kan säkert känna så. Dock känner jag inte att det finns någon anledning att inte 

svara sanningsenligt då det är en intervju man kommer vara anonym i, vilket är bra!  

   

 Del 3   

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?    

Det är sorgligt att sociala medier och influensers får ta så stor plats i våra liv.   

   

Intervju, Vanja   

Del 1   

A) Har du Instagram?   

Ja det har jag  

B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?  

Ungefär i 5 år tror jag.  

C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?   

Det är olika men i genomsnitt ungefär 1 h per dag  

D) Varför besöker du sidan?   

Den är ju absolut beroendeframkallande att trycka sig in på, det är också intressant att 

hålla sig uppdaterad vad som händer bland ens kompisar, men även bland 

tex influencers. Det finns ett behov som gör att man vill ”hänga med”.   

E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på dygnet, 

eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)   

Det finns vissa tider som jag oftare besöker Instagram, framförallt på kvällarna när 

man sitter i soffan eller har lagt sig i sängen. Men även mornar när man precis vaknat. 

Ofta när man är hemma själv skulle jag påstå.   

F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?   

Alltså det beror på hur man menar med viktigt, på ett sätt är det viktigt, jag gillar ju att 

vara inne där. Om man i perioder mår psykiskt dåligt så upplever jag att det är skönt 
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att gå in där och inspireras och dras in i någon annan persons liv, att bara koppla av en 

stund och ”fly verkligheten”. Det finns också mycket peppande konton där, människor 

som lägger upp citat och bilder som gör att man blir inspirerad.  

   

Del 2   

A) Vad är en influencer för dig?    

En person som har ett stort konto med många följare, en person som inspirerar andra i 

det hon eller han gör.   

B) Följer du några Influencers?   

Ja det gör jag, flera.   

C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.   

De flesta går under kategorin livsstil skulle jag tro, vissa har lite blandat av exemplen.   

D) Varför följer du influencers?  

Som jag skrev ovan så blir man peppad och inspirerad, det tycker jag är viktigt. Vissa 

har jag följt så länge, och sett deras konton växa, och då är det extra kul att följa dom 

när dom får barn, gifter sig osv… Det är som att man känner dom på något vis.     

E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?   

Inspiration, glädje, gemenskap, ”peppad”.   

F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt?    

Nej kanske inte alltid, men det finns också många som berättar om jobbiga saker dom 

gått igenom, och det märks att det är många följare som får mycket stöd från det om 

man gått igenom liknande.   

G) Känner du att du påverkas av influencernas uppdateringar?   

Ja absolut, av vissas i alla fall, och oftast på ett bra sätt.  

H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?   

Ja det är möjligt att man känner sig lite otillräcklig ibland, att man inte har ett lika 

perfekt liv, men å andra sidan kan vissa influencers också få en att må bättre.  

I) Har du avföljt några influencers?   

Ja det har jag, ibland blir det för mycket inlägg eller så tappar man intresset.   

J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om något 

på Instagram   

Ja ibland, köper en del smink och kläder, ofta om det är i samband med rabatt.   
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K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband med influencers eller 

inspirationskonton?   

Som jag skrev ovan, att om man har en dålig dag kan man ibland känna att man inte 

duger, men det är inte så ofta enligt mig.   

L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?    

Jag tycker framförallt att det är roligt och det hjälper mig ibland om man mår dåligt.    

M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan känslor?    

Nej jag ser ingen anledning till varför jag skulle avfölja dom.  

N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att följa än 

andra? Utveckla hur?   

Vissa känns lite ”pinsamma” i min umgängeskrets att följa, varför vet jag egentligen 

inte. Jag kan tänka mig att mina vänner känner samma, men det är inget vi diskuterar. 

Hela ”influencer grejen” upplevs lite ”pinsam” i sig, enligt mig. Det är inget man 

skryter över att man gillar direkt.   

 O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?   

 Ja men eventuellt lite.   

P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i denna 

intervjun?    

Eventuellt lite, det är som att man inte vill prata om det allt för mycket, det upplevs lite 

”töntigt”, enligt mig.   

   

 Del 3   

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?  

Inget jag kommer på specifikt.  

  

Intervju, Maria 

Del 1 

A) Har du Instagram?  

Ja  

B) Hur länge har du varit medlem på Instagram?  

6 år  

C) Hur många minuter per dag spenderar du på Instagram?  
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Ungefär 1 ½ timme  

D) Varför besöker du sidan?  

Jag gillar att följa mina kompisar och se vad de lägger upp för bilder, men också andra 

personer som har stora konton och lägger upp inspirerande inlägg. Det är roligt att 

bli insprirerad av bland annat inredningskonton och också influencers som jag följer.   

E) Har du någon särskilt Instagram-rutin? (Finns det exempelvis olika tider på dygnet, 

eller vissa speciella platser som du besöker sidan på?)  

Jag kollar alltid på instagram det första jag gör på morgonen när jag vaknar och alltid 

innan jag somnar. Det är som att man inte vill missa någonting vad som har hänt, man 

vill hålla sig uppdaterad. Jag burkar ofta kolla mycket på instagram när jag är själv, 

eller om jag inte har något annat att göra, typ när man väntar eller sitter på bussen 

eller när jag har rast i skolan.   

F) Upplever du att Instagram är en viktig del i din vardag? I så fall varför?  

Ja men det är det ändå, ganska. Jag har provat att göra uppehåll men då har det känts 

som att något stort saknas, och jag tycker det är roligare och bättre att få kolla när jag 

vill. Det är bra tidsfördriv ibland.   

  

Del 2  

A) Vad är en influencer för dig?    

En influencer tänker jag är en person på instagram med många följare som inte 

personen känner sen innan. Det är en person som insprierar andra som mig till exempel 

att gå in och titta på hennes eller hans konto. Ofta är influencerna inriktade på livsstil 

och lägger upp vardagliga bilder där man får vara med personen i sitt vardagsliv och 

ibland följa med på resor. Ofta har influencerna många fans eller följare som 

kommenterar och försvarar influencern om någon skriver en konstig kommentar eller 

så…  

B) Följer du några Influencers?  

Ja några stycken  

C) Inom vilka kategorier tillhör influencerna som du följer? Exempelvis hälsa & 

träning, livsstil, mode & skönhet, humor, inredning m.m.  

Mest livsstil men också inredning och mode.   

D) Varför följer du influencers?    

Jag gillar att hålla mig uppdaterad vad som händer, personen får mig på något sätt att 

må bra. Man blir beroende och det är svårt att säga varför egentligen. Jag blir 
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inspirerad av bilderna som dom lägger upp som på nåt sätt målar upp en fin bild av 

livet. Det är som att man bara ser dom fina sakerna som händer, men ibland kan de 

även ta upp och diskutera viktiga ämnen som typ när Bianca Ingrosso berättar om sin 

Bulimi och om någon gått igenom nåt jobbigt. När jag gjorde slut med min pojkvän så 

var jag extra mycket inne på instagram och tyckte det kändes skönt att koppla bort, då 

hjälpte dom mig på något sätt att gå vidare.   

E) Vilka känslor upplever du genom att följa dina influencers?   

Inspiration, glädje, lite besatthet, stöd på nåt sätt, som att man är en del av nåt.  

F) Tror du att influencern presenterar sig helt sanningsenligt   

Nej egentligen inte, men det gör inte så mycket tycker jag.  

G) Känner du att du påverkas av influencernas uppdateringar   

 Ja absolut, mest på ett bra sätt. Ibland kan man känna att man själv inte är lika perfekt 

såklart, men jag blir mer inspirerad och mår bra än vad jag tycker det är jobbigt.   

H) Upplever du att du påverkas mer negativt en dålig dag?  

Ja så är det nog, Om man typ känner sig tjock och ful och så ser man alla perfekta 

kroppar så kan det ju vara jobbigt.   

I) Har du avföljt några influencers?  

Ja det har jag  

J) Händer det att du motiveras till konsumtion efter att en influencer tipsat om något 

på Instagram  

Ja, jag köper ibland kläder och smink som de ger rabatt för, eller som de har gjort 

själva, typ Bianca Ingrosso.   

K) Har du någon gång upplevt en känsla av avundsjuka i samband med influencers eller 

inspirationskonton?   

Ja, lite  

L) Hur viktigt är det för dig att följa och inspireras av influencers?    

Eftersom jag provade att ta bort min instagram en gång för att inte sitta så mycket med 

mobilen så vet jag hur jag kände. Det var skönt att kanske inte bli så beroende, men det 

kändes som att något saknades. Då bestämde jag mig för att jag får vara inne och kolla 

när jag vill, jag är ung och det är på något sätt nya tider nu. Det är som att ha en idol 

typ men jag kan hela tiden kolla vad de gör. Det är lite spännande varje gång att gå in 

för att se om dom lagt upp något nytt.   

M) Skulle du kunna tänka dig att avfölja alla dina influencers imorgon utan känslor?    

Nej, jag har ju typ provat när jag tog bort den och det var tråkigt och tomt tyckte jag.  
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N) Upplever du att det finns influencer som är mer accepterade i samhället att följa än 

andra? Utveckla hur?  

Jag vet inte, men kanske dom influencers som är yngre är mig är lite ”skämmit” att 

följa. Jag och mina kompisar pratar ju aldrig eller i alla fall nästan aldrig om de vi 

följer eller diskuterar influencers. Det är mer någon privat relation man har till dom, 

eller hur jag ska förklara, men jag vet inte om det beror på att det är skämmit.  

O) Upplever du att det finns något skamfyllt i att erkänna för sig själv hur stor 

betydelse influencers och instagram har i ditt liv? I så fall hur?  

Ja men lite, alla följer ju dom, dom som är i min ålder typ, men man pratar inte om det, 

kanske beror det på det. Det känns lite töntigt att berätta att en influencer påverkar mig 

mycket, fast dom egentligen gör det, så är det som sagt inget man pratar om.   

P) Upplever du att det finns något skamfyllt i att svara helt sanningsenligt i denna 

intervjun?  

Nej inte så, men man blir medveten om en relation som man har till dom som man 

egentligen aldrig tänkt på, i alla fall inte att jag är så beroende av den.   

  

Del 3  

Finns det andra tankar eller upplevelser hos dig kring ämnet som vi inte redan tagit upp 

i frågorna?    

Nej inget jag kan komma på.  

  

 


