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Abstract 
The people of today's society have multiple social media platforms that they can use to 

communicate with other people all around the world. By doing so, they are getting affected by 

each other’s thoughts and opinions. The aim of our study is to examine what leadership and 

followership looks like in a relationship between a public figure and its followers on social 

media. The study is performed with qualitative methods and a deductive approach that relies 

on relevant theories which guided our research forward. The theories we have used are based 

on leadership and followership. As a result, we came to the conclusion that the public figures 

we have studied are inspirational leaders that affects their followers by power and influence. 

We could also see power and influence used the other way around as well. Followers could 

also affect the public figure they are following by using their power and influence on them. 

However, we can see that it is different from platform to platform, and it also depends on who 

the leader is, what type of person the follower is and how they chooses to identify with the 

public person. Based on our study, we have come to the conclusion that this type of 

relationship can also can be inspired by and implement in an organization, where you usually 

can see leadership and followership, for example between a manager and an employee. 

  

Key words: leadership, followership, power, influence, public figures, social media. 

 

Nyckelord 
Ledarskap, följarskap, makt, inflytande, offentliga personer, sociala medier 

 

Tack 
Vi vill tacka alla personer som har bidragit till vår uppsats. 

 

Tack till alla intervjupersoner och deltagare i fokusgruppen som har avsatt tid för att svara på 

våra frågor samt vår handledare Olle Duhlin vid Linneuniversitetet i Kalmar som bidragit med 

feedback på vår uppsats.  

 

Kalmar, den 9 januari 2017 

 



  
 

2 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	  
1.1 Bakgrund ____________________________________________________________ 1	  

1.1.1 Internets framväxt __________________________________________________ 1	  
1.1.2 Offentliga personer och deras följare ___________________________________ 2	  
1.1.3 Ledarskapsrollen på sociala medier ____________________________________ 3	  

1.2 Problemdiskussion _____________________________________________________ 3	  
1.3 Problemformulering ____________________________________________________ 5	  
1.4 Syfte ________________________________________________________________ 5	  

2 Metodologi __________________________________________________________ 6	  
2.1 Forskningsproblemets karaktär ___________________________________________ 6	  
2.2 Val av ansats __________________________________________________________ 6	  
2.3 Val av forskningsstrategi ________________________________________________ 7	  
2.4 Urval ________________________________________________________________ 8	  
2.5 Datainsamlingsmetoder ________________________________________________ 10	  

2.5.1 Primär- och sekundärdata ___________________________________________ 10	  
2.5.2 Fokusgruppsmetoden _______________________________________________ 11	  
2.5.3 Intervjuer ________________________________________________________ 14	  
2.5.4 Innehållsanalys ___________________________________________________ 15	  

2.6 Tolkning av data ______________________________________________________ 17	  
2.6.1 Hermeneutik _____________________________________________________ 17	  

3 Ledarskap och följarskap _____________________________________________ 19	  
3.1 Ledarskap på sociala medier ____________________________________________ 19	  

3.1.1 Empirisk analys av ledarskap på sociala medier _________________________ 21	  
3.2 Förmågan att inspirera _________________________________________________ 27	  

3.2.1 Empirisk analys av förmågan att inspirera ______________________________ 29	  
3.3 Makt och inflytande ___________________________________________________ 38	  

3.3.1 Empirisk analys av makt och inflytande ________________________________ 40	  
3.4 Följarskap och följarskapsstilar __________________________________________ 47	  

3.4.1 Empirisk analys av följarskap och följarskapsstilar _______________________ 50	  

4 Slutsats ____________________________________________________________ 54	  

5 Förslag på vidare forskning ___________________________________________ 57	  

6 Referenslista ________________________________________________________ 58	  
6.1 Personlig kommunikation ______________________________________________ 63	  

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

1.1.1 Internets framväxt 

I och med internets framväxt har sociala medier fått ett allt större inflytande i 

människors vardag. Nationalencyklopedin (2016) definierar sociala medier som “ett 

samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”. Det finns exempelvis 

kanaler som Facebook, Instagram, Youtube och Snapchat. Till skillnad från massmedier 

så utgår sociala medier från att innehållet produceras av de som använder dem (ibid.). 

Genom sociala medier får även offentliga personer tillgång till att kommunicera med 

sina följare på ett mer direkt sätt (Persson, 2014). Vi kan ta kontakt och kommunicera 

på ett helt annat sätt än vad vi kunnat göra tidigare. Beroende på vem som driver kontot 

kan innehållet se olika ut. Innehållet kan vara mer formellt med information om var man 

kan se en artist live, men även mer personligt såsom bilder och texter från deras vardag. 

På alla sociala mediekanaler kan man också på olika vis följa och kommunicera med allt 

från vänner och bekanta till offentliga personer via video, text och bild. 

 

Enligt Findahls (2014) studie av svenska folkets internetvanor år 2014 har tiden som 

ägnas åt sociala medier ökat i alla åldersgrupper. I Sverige använder 95 % av 

ungdomarna mellan 16 och 25 år sociala medier på internet. Bland alla kanaler är 

Facebook mest populärt, särskilt i åldersgruppen 16-25 år. Instagram är en annan 

populär kanal, speciellt bland unga kvinnor (ibid.). Även en rapport gjord på begäran av 

Statens Medieråd (2016) visar att människors användande av internet och sociala 

medier har ökat. I takt med att nyhetskonsumtionen via internet kraftigt ökade mellan år 

2010 och år 2013, har läsningen av papperstidningar fortsatt minska bland unga. En 

anledning till minskningen är att den generella användningen av internet via mobilen 

har ökat, och därmed också nyhetskonsumtionen via internet. I rapporten spekuleras det 

om att ökningen kan bero på att det människor idag delar på sociala medier består av 

länkar till olika artiklar, vilket gör att människor via sociala medier tilldelas nyheter 

utan att de själva aktivt behöver söka upp dem. För unga mellan 13 och 18 år som 

konsumerar nyheter varje dag är nyhetskonsumtionen på internet och mobilen mycket 

viktigare än TV (ibid.). 
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Många unga spenderar mer tid på sociala medier och mediekonsumtionen har 

förändrats, därmed har sociala medier blivit en av de viktigaste informationskällorna för 

unga människor. Detta har stärkt inflytandet som sociala medier har över deras liv. Det 

leder till att offentliga personer på sociala medier har större möjlighet att påverka, vilket 

i sin tur kan vara en orsak till att människors verklighetsuppfattning och åsikter blir mer 

formade av vad de skriver, då detta sedan dyker upp i följarnas flöde. Människor väljer 

att följa offentliga personer, som i sin tur väljer att uttrycka sina värderingar och åsikter 

i olika frågor. Det får då följarna ta del av vilket leder till att de offentliga personerna 

kan påverka dem. Detta påminner om den påverkan en ledare kan ha över sina följare 

inom en organisation eller i en grupp, vilket i sin tur fick oss att fundera på om det kan 

vara så att offentliga personer har erhållit någon form av ledarroll genom sitt 

användande av sociala medier. 

 

Med den ökade mängden tillvägagångssätt för att kunna följa och kontakta offentliga 

personer, har en tvåvägskommunikation utvecklats. Istället för att bara få ta del av 

intervjuer, artiklar i tidningar eller att få se dem live på scen, finns det nu flera olika sätt 

att ta del av deras vardagliga liv. Effekterna av att lättare kunna kontakta varandra leder 

till en känsla av närmare kontakt. I och med att alla olika sociala medie-plattformar har 

utrymmet för att uttrycka sina åsikter ökat och gjort det allt mer tillgängligt för följarna 

att ta del av offentliga personers åsikter och värderingar. Därigenom kan personers 

världsuppfattning, åsikter och värderingar influeras och påverkas på ett mer personligt 

plan. Genom att följarna får ta del av en mer personlig sida av offentliga personer har 

det lett till att även de kan utöva makt och påverkan på den offentliga personen.  

1.1.2  Offentliga personer och deras följare 

I vår studie talar vi om offentliga personer som på ett effektivt sätt lyckats påverka och 

leda sina följare via sociala medier. Offentliga personer är ett stort begrepp som kan 

innefatta alla personer vars arbete innebär att synas i offentligheten. Då vi, genom vår 

utbildning, har störst erfarenhet av kultur- och underhållningsbranschen, har vi inriktat 

oss på offentliga personer som arbetar inom denna bransch. Underhållningsbranschen är 

ett stort begrepp som vi har valt att definiera som ett fält där en prestation framförs 

antingen för en fysisk eller virtuell publik, exempelvis inom musik. Vi har avgränsat oss 

ytterligare genom att bara behandla artister och mediepersonligheter som på ett eller 
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annat vis är aktiva på sociala medier och har hängivna följare. Det vi kommer att 

studera är relationen mellan en ledare, i form av en offentlig person, och dess följare på 

sociala medier.  

1.1.3 Ledarskapsrollen på sociala medier 

I litteraturen tillskrivs ofta ledarrollen resursstarka aktörer såsom företagsledare eller 

politiker (Sveningsson & Alvesson, 2010). Den traditionella bemärkelsen av ledarskap 

och följarskap handlar om att producera någonting, för att få följarna att agera på ett 

visst sätt och att producera arbete. Detta studeras vanligtvis i formella former, såsom 

inom organisationer och i arbetslivet (ibid.). Det sammanhang vi vill studera handlar 

dock inte om ett ledarskap i en traditionell bemärkelse. Det har inte studerats tillräckligt 

hur offentliga personers inflytande över deras följare ser ut genom ett ledarskaps- och 

följarskapsperspektiv.  

 

Ledarskap innebär att ledaren agerar och efterföljarna följer och svarar på olika sätt 

beroende på hur ledarskapet gestaltar sig (Sveningsson & Alvesson, 2010). Utan sina 

efterföljare är ett ledarskap knappast betydelsefullt då ledarskapet inte går att utöva utan 

en relation (ibid). Utifrån dessa definitioner kan vi anta att interaktionen på sociala 

medier även kan ses som en typ av ledarskap och följarskap då det sker ett utbyte 

mellan de båda parterna. Vi kan även dra paralleller till Alvesson och Sveningssons 

(2010) påstående om att ett ledarskap inte är betydelsefullt om man inte har några 

efterföljare. En offentlig ledare på sociala medier är beroende av sina följare om deras 

kommunikation på sociala medier ska ha någon större betydelse. I Henriksons (2016) 

artikel diskuteras att en ledare på nätet idag måste övertyga sina följare till att följa hen, 

vilket förvrider den traditionella hierarkin som brukar råda inom makt och ledarskap. 

Abib-Pech (2013) förklarar i sin litteratur att man kan vara en ledare genom att agera på 

ett sätt som inspirerar andra till att förverkliga sig själva. Därför kan vem som helst, 

med hjälp av sociala medier, idag kan bli en ledare så länge personen har förmågan att 

inspirera och motivera andra till att förverkliga sig själva, vilket de offentliga 

personerna kan göra och därför kan betraktas som ledare. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi har tidigare stött på och behandlat ledarskap och följarskap främst i förhållande 

mellan chef och anställd genom ett företagsperspektiv. Vi uppfattar att det inte finns 
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lika mycket forskning och undervisning som behandlat ledarskap och följarskap på 

andra arenor såsom på sociala medier. 

 

Tidigare forskning har förvisso behandlat hur den digitala eran i stort har påverkat 

följare i form av fans, men de har inte tagit upp hur just sociala medier har påverkat 

dem. Saara L. Taalas och Irma Hirsjärvi (2015) är två forskare som tidigare behandlat 

fankultur men inte i från det perspektiv vi vill studera. Mark Duffett (2014) tar upp 

begreppet fans från ett kulturellt perspektiv och förklarar hur fans förändrades i och med 

internets framväxt. Inom litteraturen har vi bland annat läst “The Adoring Audience: 

Fan Culture and Popular Media” av Lisa A. Lewis (1992). Denna fokuserar på 

begreppet fans och hur detta relaterar till bland annat en persons identitet i mer 

psykologiska termer och behandlar inte riktigt hur sociala medier kan påverka det hela. 

Alla tre studier tar upp intressanta ämnen, men täcker inte riktigt det forskningsområde 

vi vill beröra. De har inte heller tagit upp relationen mellan den offentliga personen och 

fansen utifrån ett ledarskaps- och följarskapsperspektiv, därmed har de heller inte 

behandlat hur sociala medier påverkar relationen mellan ledaren och följaren. Vi anser 

att det finns outforskade områden inom relationen på sociala medier som vår studie kan 

bidra till att belysa. 

 

Vi som författare upplever att offentliga personer har ett allt större inflytande i dagens 

samhälle och kan påverka på ett annat sätt än vad de tidigare haft möjlighet att göra. Vi 

själva befinner oss i den målgrupp som anses använda sociala medier allra mest och kan 

därmed se ett mönster av fenomenet i våra egna flöden på sociala medier, då vi kan se 

att många av våra bekanta delar, kommenterar och på andra sätt interagerar med 

offentliga personer dagligen. 

 

Som vi tidigare resonerat kring, har tillgången till offentliga personer på sociala medier 

lett till att gränsen mellan personers offentliga sida och privata har blivit allt mer diffus. 

Följderna av detta kan vara att de offentliga personerna har fått ett större inflytande över 

följarna, någonting som kan ses på både positivt och negativt. Ett exempel var när Justin 

Biebers fans startade hashtagen #cutforbieber. Fansen ville få Bieber att sluta röka 

marijuana genom att lägga upp bilder på när de skar sig (O’Reilly, 2016). Det blev en så 

stor uppståndelse att Instagram valde att dölja alla bilder som lades upp under hashtagen 

(ibid.). Ett exempel på en mer positiv påverkan är Zara Larsson som tar ställning och 
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upplyser hennes följare om feminism och jämställdhet (Amster, 2015). Många ser upp 

till henne på grund av detta, men hon har även fått mycket hat för att hon tar ställning på 

sociala medier. Det har lett till att hennes fans och andra offentliga personer öppet börjat 

stötta henne, genom att till exempel skapa hashtagen #backazara som har använts för att 

ge henne stöd under tider då hon har fått utstå många hatiska kommentarer (ibid.). 

 

Utifrån detta kan vi se att både en offentlig person och följare använder sig av 

ledarskapsverktyg, såsom makt och inflytande, som ett sätt att påverka och motivera. 

Under de senaste åren med sociala mediers framväxt har förhållandet mellan kända 

personer och följare utvecklats och de offentliga personerna påverkar nu sina följare, 

men även sina fans, på fler sätt än vad de tidigare har gjort. Genom att plocka ut 

ledarskapsteorierna från dess sedvanliga tillämpningsområde och tillskriva offentliga 

personer en ledarskapsroll, vill vi uppmärksamma hur ledarskap och följarskap ser ut i 

förhållandet mellan offentliga personer och deras följare.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställning: 

Hur ser ledarskap och följarskap ut i förhållandet mellan offentliga personer och deras 

följare på sociala medier? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur följare påverkas av offentliga personer genom 

ett ledarskaps- och följarskapsperspektiv. Genom att skildra relationen mellan de olika 

parterna på sociala medier ska vi beskriva hur ledarskap och följarskap ser ut i ett annat 

sammanhang än i det traditionella organisatoriska sammanhanget. Detta bidrar till en 

kompletterande bild av vad ledarskap och följarskap innebär, och hur makt och 

påverkan kan ta sig uttryck i samhället, utanför organisationernas gränser. 
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2 Metodologi 
I vårt metodkapitel förklarar vi hur vår studie genomfördes, tolkades och varför vi valt 

att fokusera på vissa delar mer än andra. Vi har i vårt metodkapitel valt att beskriva de 

olika metoderna och tillvägagångssätten vi har för att behandla källor och samla empiri. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Utifrån den problemformulering och syfte vi beskrivit tidigare har vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod i vårt arbete, det vill säga en studie som bygger på primär 

datainsamling via exempelvis fokusgrupper, innehållsanalys och intervjuer (Thomas, 

2003). Vi har även valt att använd oss av sekundärkällor så som artiklar för att kunna få 

en bättre helhetsbild av olika händelseförlopp som vi inte kunnat få fram genom vår 

innehållsanalys. Frågorna till fokusgruppen och intervjuerna formulerades så att de 

berör deltagarnas personliga erfarenheter om följarskap på sociala medier. Utifrån dessa 

frågor och svar har vi kunnat studera och observera beteenden och relationer mellan 

offentliga personer och följarna på sociala medier. Vi ville ha svar från olika typer av 

följare för att få ett bredare perspektiv på olika följarstilar på sociala medier. Därför 

valde vi att kontakta både trogna fans till stora artister som Zara Larsson och Justin 

Bieber men även andra följare som dagligen använder sig av sociala medier. Utifrån vår 

insamlade empiri kunde vi sedan börja analysera den utifrån ledarskaps- och 

följarskapsteorier för att slutligen dra slutsatser. 

 

2.2 Val av ansats 

Vi har i vår forskning valt att använda oss av ett deduktivt arbetssätt. Vi fann detta 

tillvägagångssätt som bäst lämpad för att uppfylla studiens syfte. Detta medförde att vi 

kunde ta redan kända teoretiska tankar och begrepp och applicera på vårt 

forskningsobjekt och på så vis visa hur ledarskap och följarskap kan ta form utanför den 

organisatoriska gränserna. Det deduktiva arbetssättet kännetecknas enligt Bryman & 

Bell (2011) av att teorierna får stå till grund för de idéer som kommer att undersökas i 

studien. Solberg & Solberg (2013) skriver att det deduktiva arbetssättet kommer från 

rationalismen och att man genom ett logiskt tänkande ska kunna använda hypoteser 

eller antaganden dragna från teorier, tillsammans med observationer, för att kunna 

frambringa logiska slutsatser. Arbetssättet gav oss med andra ord en teoretisk grund så 
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att vi sedan kunde utforma forskningsfrågor på ett sätt som gjorde dem relevanta för 

ämnet. 

 

Detta gjordes genom att vi utgick från organisationsvetenskapliga teorier för att få en så 

djupgående förståelse som möjligt. För att förstå en relation så bra som möjligt så föll 

det sig naturligt att utgå från teorier som har med ledarskap och följarskap att göra. Det 

som enligt Fejes & Thornberg (2015) kan vara en risk med den deduktiva ansatsen är att 

forskarna blir förblindade av teorierna och därför inte har förmågan att bearbeta och 

använda empirin fullt ut. De tar även upp att slutsatserna från studiens resultat aldrig 

kan vara helt säkra då saker kan ändras från fall till fall (ibid.). Detta är något som vi har 

haft i åtanke under arbetets gång och försökt motarbeta genom att använda oss av olika 

metoder för att få fram empiri så att vi kan se flera infallsvinklar av samma problem. 

2.3 Val av forskningsstrategi 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är två typer av tillvägagångssätt att 

använda sig av som Bryman & Bell (2011) belyser gällande strategiska undersökningar. 

I vår studie har vi utgått från den typ av forskning som vi ansåg mest relevant för att 

försöka förstå oss på relationen mellan ledare och följare på sociala medier. Vi 

beslutade därför att vår forskning behöver grundas i kvalitativa undersökningar för att få 

ett så öppet perspektiv som möjligt i vårt arbete. En kvalitativ forskningsstrategi är ett 

sätt för forskare att på ett meningsfullt vis få ta del av personliga åsikter, genom bland 

annat individers personliga erfarenheter och åsikter via intervjuer, samt egna 

observationer (Thomas, 2003).   

 

Fördelen med att använda sig av denna metod i vår studie är att den är smidig att 

anpassa utefter hur forskningen artar sig med tiden (Eliasson, 2013). Alvesson & 

Sköldberg (2008) pekar på att den kvalitativa studien är mer öppen och fri där empirin 

kan tolkas på många olika sätt och från olika perspektiv, det vill säga att detta gav oss 

betydligt friare händer och tankar för att forma vår studie efter våra egna intressen 

gällande intervjuer, egna observationer och tolkningar. Bryman & Bell (2011) menar att 

forskning som är uppbyggd på ett sådant sätt lägger vikten vid hur olika individer själva 

tolkar sin verklighet via kvalitativa intervjuer. Alvesson & Sköldberg (2008) förstärker 

detta ytterligare och menar på att i en kvalitativ metod så är det individens perspektiv 
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som står i fokus och är det som formar undersökningen snarare än att vi som forskare 

och våra tankar och idéer formar studien. 

 

2.4 Urval 

Det teoretiska urvalet grundades i hur pass nära vi kunde komma den frågeställning och 

syfte vi har i vår inledning, samt hur det gick ihop med den empiri vi ansåg relevanta 

och intressanta för ett fortsatt arbete. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det är 

teorin som styr förloppet, där forskare utgår från analytiska grunder, vilken 

datainsamling som är relevant och hur de ska få tag på den redan från början (ibid.).  

 

Detta innebär att vilka grupper som helst skulle kunna ställas mot varandra och jämföras 

i en så pass grundad teori (ibid.). Vi valde därför att vända oss till ett urval av följare till 

de offentliga personer som vi ser har stor påverkan över många människor, därför 

intervjuar vi Zara Larssons samt Justin Biebers fans. Valet av teorier har grundat sig i 

att vi både vill beröra ett ledarskap- och följarskapsperspektiv för att analysera och 

beskriva relationen som sker på sociala medier. Därav valde vi att först och främst 

fokusera på ledarskapsteorier såsom personligt ledarskap, media leadership, 

transformativt ledarskap och även makt. Vi fördjupar oss i teorier om följarskap och 

olika följarskapsstilar. Vi har i vårt arbete fokuserat på offentliga personer som vi via 

vår innehållsanalys sett ha ett stort inflytande och påverkan via sina sociala medier. 

Därav har vi främst lagt vår fokus på att studera Justin Bieber och Zara Larsson som har 

ett stort inflytande på alla sina sociala medier. De har dessutom ett stort följarantal och 

påverkar många människor och har lyckats skapa en hel del positiv samt negativ 

uppståndelse i media genom att uttrycka sina åsikter via bild och text.  

 

Vi har även valt att analysera Tora Rydelius och Therese Lindgren då de också har stort 

inflytande men är till skillnad från Larsson och Bieber, kända tack vare sociala medier. 

För att studera följarna har vi valt att begränsa oss till ungdomar mellan 15 och 26 år. Vi 

har medvetet valt att utgå från den åldersgrupp som Findahl (2014) förklarade som den 

största användaren av sociala medier. Denna begränsning har vi gjort då vi anser att det 

är en grupp som vi antar har störst risk att bli påverkade av offentliga ledare eftersom de 

använder sociala medier mest. Vi själva befinner oss inom samma målgrupp och kan 

därför, enligt hermeneutiken som vi förklarar senare i detta kapitel, använda oss av våra 

egna erfarenheter för att tolka resultaten. Nedanför kommer en kortfattad beskrivning av 
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de offentliga personerna vi valt att behandla i vår studie och varför de varit av intresse 

för oss.  

 

Zara Larsson - 19-årig svensk popartist som år 2013 fick sitt genombrott med låten 

Uncover som på kort tid toppade listor runt om i världen. Musiken är inte det enda 

Larsson brinner för utan är även en feminist och uppmärksammar gärna olika 

samhällsproblem öppet på sina sociala medier. Hon är aktiv på Instagram, Twitter, 

Snapchat, Facebook samt driver en podcast. En av de kanaler som hon är mest aktiv på 

är Instagram. Idag, 29 november 2016, har Zara Larsson 2,1 miljoner följare på 

Instagram. Hon är väldigt aktiv då hon lagt upp 27 bilder under bara en vecka i slutet av 

november 2016. På Instagram lägger hon upp både proffsiga bilder från hennes 

uppträdanden och fotograferingar för tidningar, men även privata semesterbilder på sig 

själv och sin syster och festbilder med kompisar. Hon lägger även upp bilder och 

bildtexter som uppmärksammar hemska händelser runt om i världen som till exempel 

terrordådet i Nice, skjutningen i Orlando, Black Lives Matter-relaterade händelser, och 

även bilder samt texter med feministiska budskap. Vi ville analysera Larsson då hon via 

sina sociala medie-konton lyckats skapa en del uppmärksamhet i media på grund av sina 

uttalanden där hon lyckas väcka en del starka reaktioner, både positiva och negativa, 

hos sina följare.  

 

Justin Bieber - 22-årig kanadensisk artist som även han lyckats skapa reaktioner från 

sina följare på sociala medier genom personliga bilder ur sitt privatliv. Med sina 78 

miljoner följare på Instagram har Bieber lyckats väcka ett intresse hos en hel del följare 

och fans på sociala medier. Även på Twitter och Facebook följs han av ofantligt många 

personer dagligen med sina 90 miljoner respektive 77,7 miljoner följare. Numera är han 

endast aktiv på Twitter och Facebook. Vi ville analysera Bieber för att han tidigare varit 

aktiv på Instagram men vars konto han nu har raderat på grund av sina följares 

ageranden på sociala medier. Detta gör honom till en intressant person att analysera då 

han hade miljontals unga följare som lyckades påverka honom till att ta bort sitt konto.  

 

Tora Rydelius - 22-årig journalistikstudent som driver kontot 1337likes på Instagram. 

Hennes mål var att bli stor på Instagram för att gynna sin egen karriär i framtiden och 

köpte följare från början för att utåt sett redan verka stor och därmed värva fler följare. 

Rydelius driver ett humoristiskt konto med inslag av ironi, sarkasm och som idag följs 
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av cirka 53 000 människor där hon aktivt uppdaterar minst en gång i veckan. Toras 

inlägg har blivit uppmärksammade av bland annat medieprofilen Alex Schulman, TV-

programmet Nyhetsmorgon samt TV-personligheten Filip Hammar som dessutom givit 

henne ett journalistjobb. Rydelius var intressant att få med i vår studie då hon gått från 

en helt vanlig student till någon som på kort tid lyckats skapa uppmärksamhet på 

Instagram genom sitt egenproducerade innehåll.  

 

Therese Lindgren - 29-årig youtuber och författare som under 2015 började prata om 

bland annat psykisk ohälsa, veganism och djurens rättigheter på sin egen youtubekanal. 

Med sina 349 000 följare och 12 miljoner visningar per månad har Lindgren idag en av 

Sveriges mest sedda youtubekanaler med vunna priser som årets youtuber från både 

Guldtuben och Finest Awards. Lindgren är främst aktiv på sin youtubekanal men 

uppdaterar även en hel del på sin Instagram där cirka 710 000 följer henne. På 

Instagram är hon vardaglig och uppdaterar ungefär 5-6 inlägg per vecka med mycket 

bilder på sig själv, smink, mat, djur men även en del mindre samarbeten och tävlingar 

där hon lottar ut olika saker. På Youtube är hon mer personlig och gör videos om vad 

hon gör om dagarna, om ämnen hon brinner för djurens rättigheter men också om smink 

och samarbeten med företag. Det som gör Lindgren intressant att studera är att hon är 

stor på sociala medier och har många följare utan att vara känd sen tidigare. Hennes 

youtubekanal är hennes huvudsakliga sysselsättning, till skillnad från Larssons och 

Biebers huvudsakliga sysselsättning som är musik.  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

För att förstå hur offentliga personer och deras följare påverkar varandra på sociala 

medier har vi samlat in primärdata genom att använda oss av fokusgruppmetoden, 

intervjuer och innehållsanalys. Vi har även valt att komplettera vår primärdata med 

sekundärdata såsom artiklar och intervjuer. I det här kapitlet har vi presenterat hur vi har 

gått tillväga.  

 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

För att kunna besvara vår frågeställning och uppfylla syftet med vår studie är korrekt 

data väldigt viktig att ta fram. För detta krävs det att informationen vi använder oss av 

är trovärdig och relevant att använda för att vi ska kunna dra en slutsats. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014) diskuterar i sin litteratur att relevant data måste kunna sättas 
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in i en särskild situation för att kunna ge användbar information. Primärdata och 

sekundärdata är två typer av data som man kan samla in för att få fram information. 

Fokus ligger på antingen direkta eller indirekta observationer (ibid.). I vår studie har 

både den primära och sekundära datan använts. Fejes & Thornberg (2015) lyfter fram 

att primärdata låter forskare komma åt kärnan i en undersökning, genom att på ett mer 

personligt plan kunna närma sig fenomenets verkliga innebörd. Denna data har vi 

använt för att förstå hur relationen mellan ledare och följare ser ut och för att få en 

djupare förståelse genom individers personliga berättelser och upplevelser samt 

rapporteringar i media om olika händelser. Möjlig kritik till den primära 

datainsamlingen är att det kan vara svårt att få tag på relevanta personer att intervjua, att 

det tar tid att kontakta personerna och anpassa frågorna så att de är relevanta för vår 

teori. 

 

Då sekundärdata var en viktig del av vår empiri var det viktigt att de källor vi använde 

oss av var trovärdiga. För att vår studie skulle bli korrekt och noggrann gjorde vi därför 

en källgranskning av samtliga sekundärkällor som ett sätt att bestämma om de borde 

vara med i vår studie. En källgranskning består av fyra steg; observation, ursprung, 

tolkning och användbarhet (Holme & Solvang, 1997). Observation går ut på att man ska 

få tag på källor (ibid.). Det var viktigt för oss att få en överblick över de källor som 

fanns tillgängliga och var relevanta för vår studie. Sedan gjorde vi en 

ursprungsbestämning, som kan jämföras med källkritik. Vi försökte då hitta ursprunget 

till källan, alltså vem som stod bakom den och ta reda på om det var en äkta eller falsk 

källa. Efter det gjorde vi en tolkning av källan som innebar att vi innehållsbestämde 

källan och analyserade den. Till slut ställde vi oss frågan om källan var användbar eller 

inte. De källor vi valde bort, valdes bort på grund av att de antingen inte ansågs 

relevanta för vårt ämne, eller för att ursprunget till källan inte visade sig vara trovärdig.  

2.5.2 Fokusgruppsmetoden 

För att studera efterföljarna valde vi att utgå från fokusgruppmetoden. En fokusgrupp 

består av grupper av människor som är involverade i samma situation (Olsson & 

Sörensen, 2011). Den skall vara tillräckligt liten för att ge alla i gruppen en chans att få 

sin röst hörd (Hennink, 2014). Syftet med metoden var att genom en gruppdiskussion 

komma fram till olika perspektiv som vi kunde använda i denna studie.  
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Enligt Halkier (2010) är fokusgruppmetoden bra för att producera data om sociala 

gruppers tolkningar, interaktioner och normer. Den enskilda deltagaren får mindre sagt i 

en fokusgruppsintervju än i en individuell intervju. I den individuella intervjun har 

forskaren större möjligheter att tränga sig in i individens förståelse och erfarenheter 

(ibid.). Vi har trots detta valt att använda oss av fokusgrupper då vi vill frambringa en 

diskussion som kan leda till nya insikter i olika individers följarskap och på så vis få en 

djupare analys. En fördel med fokusgrupper är att metoden har möjlighet att producera 

koncentrerad data om ett bestämt fenomen eller ämne på ett relativt lättillgängligt sätt 

som inte är särskilt påträngande för deltagarna jämfört med exempelvis fältarbete och 

deltagande observation (Halkier, 2010). Forskaren behöver inte vara ute på fältet och 

hoppas att det händer något som intresserar henne. Nackdelen är att man kanske går 

miste om annat intressant som man bara får tillgång genom att vara närvarande (ibid.). 

 

När vi rekryterat deltagare har vi använt oss av snowball sampling. Snowball sampling 

handlar om att man går igenom de yttre delarna av sitt eget sociala nätverk för att 

rekrytera deltagare till fokusgruppen (Halkier, 2010). De deltagare vi rekryterade 

påverkas av offentliga personer på ett mer generellt sätt än de personer vi intervjuade. 

Fördelen med snowball sampling är att deltagarna känner sig tryggare men även 

förpliktade att ställa upp (ibid.). Det kan vara lättare att få ett samtal att fungera när man 

har en relation till deltagarna. 

 

Det optimala antalet personer en fokusgrupp ska bestå av varierar i litteraturen. De 

flesta är däremot eniga om att maxantalet är tio till tolv deltagare. Vår fokusgrupp 

bestod av tio personer där de generellt diskuterade om deras användande av sociala 

medier och hur deras följarskap såg ut. Fokusgruppsintervjun skedde virtuellt genom en 

diskussionsgrupp på Facebook. Detta gav deltagarna mer tid att fundera ut sina svar och 

underlättade för oss då alla svar redan fanns nedskrivna. Vi gjorde detta val eftersom 

personerna vi ville ha med i fokusgruppen fanns utspridda över hela Sverige. Då 

deltagarna är ungdomar mellan 21-26 år och använder sociala medier dagligen kändes 

det som en självklar plats att genomföra gruppintervjun på. Detta är ett sätt att motverka 

den negativa kritiken som fokusgrupper möts av gällande som vi tidigare har 

kommenterat, alltså att individen inte säger lika mycket i en fokusgrupp som i en 

enskild intervju. Genom att utföra fokusgruppmetoden virtuellt fick de även chansen att 
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reflektera och ge ett så pass välformulerat svar som möjlig, utan att känna tidspress eller 

att bli avbruten av någon annan. 

 

Innan fokusgruppsintervjun utsåg vi en av oss som moderator, som varit den som skrivit 

alla frågor och eventuellt ställt följdfrågor samt fått diskussionen att flyta på. Resten av 

oss agerade observatör och medhjälpare. Vi använde oss av trattmodellen där vi börjar 

intervjun mer öppet och avslutar med mer strukturerade frågor för att få svar vi kan 

analysera med hjälp av de teorier vi har valt att använda. Fördelen med att ha en mer lös 

struktur i början gör att det leder till diskussion istället för att de bara svarar på frågor. 

Det ger mer plats åt deltagarnas personliga perspektiv. 

 

Enligt Olsson och Sörenssen (2011) är en nackdel med denna metod att moderatorn kan 

låta sig styras för mycket i diskussionen genom en eller flera dominanta deltagare, eller 

att moderatorn inte är tillräckligt neutral i diskussionen. Detta har vi tänkt på och därför 

hade vi alla tillgång till diskussionerna i gruppen även om bara en av oss var gruppens 

moderator. På så vis kunde vi övriga, som ej var direkt inblandade i diskussionen, ha en 

mer objektiv syn på hur diskussionen tog form och hade möjlighet att anmärka om 

exempelvis moderatorn inte skulle ha varit tillräckligt neutral. En annan nackdel med att 

genomföra virtuella fokusgruppsintervjuer är att bristen av fysisk närvaro gör att vi inte 

kunde läsa av kroppsspråket eller höra betoningar i det talande språket. Vi har istället 

tolkat det skrivna språket och framtoningen de har i sina svar, hur djupgående de svarat 

och hur engagerade de verkar ha varit att diskutera och formulera sig i ord.  

 

Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) bygger trovärdigheten på att forskningen är systematisk, 

noggrann och rigoröst gjord. Innan vi gjorde fokusgruppsintervjuerna läste vi på om 

fokusgruppmetoden för att noggrant kunna göra intervjun på det mest optimala sättet. 

Generellt sätt säger litteraturen att det optimala antalet deltagare per fokusgrupp bör 

vara ungefär 5-12 stycken, vilket vår grupp innehöll. Vi valde att utföra intervjuerna 

virtuellt på nätet då både vi som forskare och deltagarna behärskar tekniken. Innan vi 

inledde fokusgruppsintervjuerna presenterade vi oss och berättade för deltagarna vad 

studien handlar om och vad intervjuerna ska användas till. Dahlin-Ivanoff (2015) säger 

att man ska vara aktsam när man arbetar med utsatta och sårbara grupper. Även fast vi 

inte arbetar med sådana grupper har vi ändå låtit deltagarna bestämma om de vill bli 

anonymiserade i uppsatsen. 
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Bland deltagarna i våra fokusgrupper var en stor majoritet kvinnor. Varför det blev så 

kan bero på att kvinnor använder sociala medier i större utsträckning än vad män gör, 

som vi tidigare nämnt. Speciellt på Instagram kan man tydligt se att det är kvinnorna 

som dominerar, både bland de offentliga personerna som har miljontals följare och 

bland följarna (Findahl, 2014). En annan anledning till varför en stor majoritet av våra 

deltagare var kvinnor kan även bero på valet av offentliga personer. Dessa offentliga 

personer har många kvinnliga följare. Vi har inte valt dem på grund av den anledningen, 

utan för att de har ett stort inflytande på sociala medier. 

2.5.3 Intervjuer 

Vi har även använt oss av en vanlig metod inom kvalitativa studier, nämligen intervjuer. 

Tanken var att bara ha fokusgrupper för att studera följarna, men på grund av några 

avhopp i sista stund kunde inte intervjupersonerna definieras som en fokusgrupp då 

antalet inte uppnåddes, därför fick vi genomföra intervjuer istället. Vi begränsade våra 

intervjuer till enbart fans av Justin Bieber och Zara Larsson för att få ett annat 

perspektiv än i den generella fokusgruppen då en person som är ett stort fan av en 

offentlig person kan ha ett annat förhållningssätt än någon som mer neutralt följer 

offentliga personer. Vi intervjuade sammanlagt fem personer, varav två var fans av 

Justin Bieber i åldrarna 15 och 16, och tre var Zara Larsson fans som var mellan 15 och 

17 år gamla. De är alla anonyma i vår uppsats för att många begärde detta, vilket gjorde 

att vi tog valet att låta alla anonymiseras för enkelhetens skull. Det alla hade 

gemensamt, samt som var en anledning till att vi valde just dessa personer att intervjua, 

var att de alla driver antingen en blogg eller en fansida om den kändis de beundrar. 

Detta gav oss värdefulla och fylliga svar i och med deras hängivelse i följarskapet. 

Dessutom använder de alla sociala medier dagligen, och vanligtvis flera gånger om 

dagen.  

 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnet vi vill beröra utifrån 

intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). De ämnen vi ville beröra var 

ledarskap och följarskap på sociala medier utifrån den offentliga person som 

intervjupersonen följer. Dessa ämnen hade vi bestämt i förväg. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är detta den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Vi valde att använda 

oss av denna metod då vi ville ha så fylliga och detaljerade svar som möjligt. Att 
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intervjuerna genomfördes virtuellt underlättade för oss eftersom svaren fanns 

nedskrivna och var tillgängliga att gå tillbaka till om det var något som var oklart. Med 

virtuellt menar vi att intervjuerna har ägt rum i en sluten facebookgrupp samt med hjälp 

av privata meddelanden.  

 

Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerad intervju och 

semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att använda oss av den 

semistrukturerade intervjuformen eftersom den semistrukturerade intervjun är mer styrd 

och omfattar fler frågor (Eliasson, 2013). Därför kan det vara svårare att få djupare svar 

på frågorna jämfört med den ostrukturerade intervjumetoden. Ju mer strukturerad 

intervjun är, desto mer aktiv brukar intervjuaren vara (ibid.). Detta har varit bra i vårt 

fall då vi har upplevt att ett samtal på en virtuell plattform har krävt att den som gör 

intervjun måste aktivt hålla igång samtalet på ett annat sätt än om intervjun hade 

genomförts ansikte mot ansikte. Samtidigt är det viktigt för validiteten och reliabiliteten 

att den som genomför intervjun inte försöker påverka intervjupersonen (Eliasson, 2013). 

Därför utformade vi majoriteten av frågorna redan innan intervjuerna genomfördes för 

att minska risken för att detta skulle ske. 

 

2.5.4 Innehållsanalys 

Eftersom vår studie behandlar hur relationen mellan ledare och följare tar sig i uttryck 

på sociala medier, beslutade vi att genomföra en innehållsanalys av data som berör vårt 

ämne. Källorna till en innehållsanalys består vanligtvis av fotografier, artiklar, filmklipp 

samt andra typer av producerade källor (Thomas, 2003). Ett vanligt sätt att göra detta är 

genom att i förväg sätta upp en eller flera frågor som analysen ska besvara. Därefter 

bestäms vilka nyckelord och fraser som kommer att användas i sökningen samt inom 

vilka källor sökningen kommer äga rum. Under sökningens gång dokumenteras all den 

data som ses som relevant för att kunna svara på analysfrågan (ibid.).  

 

Då vi använde oss av ett deduktivt arbetssätt, har vi baserat valet av våra frågor till 

innehållsanalysen på ett sätt som ska kunna ge en bred empirisk grund så att vi kan 

pröva den på alla våra teorier. Därför har vi i vår innehållsanalys ställt oss frågorna:  

 

• Hur gestaltas ledarskap av offentliga personer på sociala medier?  

• Hur gestaltas följarskap av följare på sociala medier?  
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Detta är två frågor som väglett oss genom arbetets gång och hjälpt oss analysera 

empirin utefter de teorier vi utgick ifrån början. På så sätt att de är kopplade till ett 

ledarskap- och följarskap perspektiv.  

 

När vi genomförde innehållsanalysen fokuserade vi främst på observationer av de 

offentliga personernas sociala flöden på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. 

Valet att analysera flera olika sociala plattformar gav oss en tillräcklig bredd för att 

kunna få fram svaret på våra frågor. Då de olika plattformarna kan användas på olika 

sätt, kan det ge olika kommunikationsmöjligheter för både en offentlig person och dess 

följare. För att kunna finna de tänkbara plattformar de offentliga personerna använder, 

använde vi oss av sökord så som personernas namn kombinerat med orden sociala 

medier, Twitter, Facebook eller Instagram. Sedan dokumenterade vi hur de offentliga 

personerna kommunicerade med sina följare genom bild, text och video, samt hur 

responsen från följarna såg ut. Innehållsanalysen har vi sedan sammanställt i ett separat 

dokument så att vi kunde analysera den utifrån våra valda teorier. Det som vi sedan 

ansåg relevant för vår studie har vi sedan redovisat i respektive empiri- och 

analyskapitel. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med denna metod för att samla ihop relevant 

empiri. Enligt Thomas (2003) kan detta arbetssätt vara tidskrävande och 

informationssökandet måste vara relativt omfattande om analysen ska kunna ses som 

giltig. På grund av detta valde vi att begränsa vår innehållsanalys till att bara beröra de 

inlägg som har gjorts under år 2016. Thomas anser (2003) även att detta sätt är det bästa 

sättet att samla information som finns i kommunikationen mellan människor. Då vi i vår 

studie just behandlar hur interaktionen mellan offentliga personer och dess fans ser ut 

utifrån ett organisationsvetenskapligt perspektiv, anser vi att kommunikationen mellan 

dessa är en viktig grund för att möjliggöra ledarskap och följarskap via sociala medier. 

Vi anser även att innehållsanalysen var en bra utgångspunkt att utgå ifrån för att kunna 

få en första inblick i ämnet. Då det är ett omfattande arbete som kräver att man lägger 

ner mycket tid på det, har vi utgått från teorier samt tidigare kunskaper om ämnet, för att 

begränsa tidsåtgången. 
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McKee och Porter (2009) diskuterar problematiken med att bestämma vad som kan 

anses som privat eller offentligt på internet, och hur man som forskare ska förhålla sig 

till detta i sin datainsamling. Detta är en fråga som är viktig för oss då vi behandlar 

information som kommer från sociala medier där många olika typer av samtal och 

diskussioner äger rum. Det som McKee och Porter (2009) lyfter fram som är viktigt att 

ha i åtanke när man samlar in data från internet är att sidor som ses som publika, ändå 

kan innehålla konversationer som kräver att man som datainsamlare tar ett 

ställningstagande om hur man borde behandla det. Det kan exempelvis vara på sin plats 

att be om godkännande om det handlar om privat eller känslig information (ibid.). På 

grund av det har vi valt att hålla exempelvis kommentarer som vi samlar in via 

innehållsanalysen anonyma då följarnas identitet inte har någon direkt relevans för 

utkomsten av analysen. 

 

2.6 Tolkning av data 

2.6.1 Hermeneutik 

För att tolka och bearbeta vår data har vi använt oss av hermeneutik som är en kvalitativ 

bearbetningsmetod vars innebörd handlar om hur forskare tolkar data som samlats in 

(Olsson & Sörensen, 2012). Hermeneutik berör tolkning och förståelse av hur 

människors liv och upplevelser kommer till uttryck i det skrivna och talade språket där 

forskarnas förkunskap är av betydelse (Olsson & Sörensen, 2015). Tänkandet och 

tolkning är centralt här då förståelsens mångfald kan krocka och ge inspiration till 

tolkning (Alvesson och Sköldberg 2008). Kieffer (2016) menar att detta ger forskaren 

möjlighet, samt frihet, att analysera och tolka data ur ett eget perspektiv på bästa 

tänkbara sätt. Olsson & Sörensen (2012) beskriver i sin litteratur att det huvudsakliga 

syftet med metoden är förmågan att lyfta text ur den kontext den befinner sig i, tillbaka 

till det nuvarande sammanhanget. Alltså att exempelvis kunna ta en intervju och sedan 

kunna tolka den utifrån vår frågeställning till den relevanta teori vi använt oss av. 

Olsson & Sörensen (2012) menar att vikten av att förstå helheten är central. Att 

verkligen kunna reflektera över undersökningsmaterialet och omforma till en rimlig 

tolkning. 

 

Då sociala medier är ett område som vi själva har erfarenheter ifrån samt påverkas av 

dagligen så blev hermeneutiken den forskningsansats som var bäst att använda då vi 

redan var insatta och därför kan påverkas av våra egna erfarenheter och observationer 
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inom området. Personliga erfarenheter kan således ha bidragit till att vi redan från start 

skapat oss en specifik föreställning av hur relationen mellan offentliga individer och 

fans ser ut och fungerar eftersom vi själva är påverkade av sociala medier och de 

offentliga personer vi följer. Även våra tidigare erfarenheter, samt de tolkningar vi gjort 

när vi kommit i kontakt med våra fokusgrupper, har tillsammans skapat en förståelse för 

ämnet och syftet i fråga utifrån våra personliga tolkningar. Relationen på sociala medier 

uppfattas så pass olika av alla beroende på vem den offentliga ledaren är men även vem 

fanet är i fråga samt hur vi själva som individer uppfattar det hela.  

 

Vi använder oss av hermeneutik för att tolka och förstå individers världsbild via 

fokusgrupper och intervjuerna men även i vår tolkning av resten av empirin. Genom 

fokusgrupper kan vi på så sätt fånga deras personliga livsupplevelser för att ha en 

möjlighet till att tolka deras svar och skapa djupare förståelse för oss som forskare till 

att förstå relationen som finns på sociala medier. Detta ger oss en chans att skapa och 

forma vårt arbete till det den är avsedd för, alltså förstå relationen som sker på sociala 

medier, och bidrar till god och äkta forskningskvalitet. Genom att nå en fördjupad 

uppfattning genom exempelvis frågor som vad, hur och varför som vi ställt i våra 

fokusgrupper. Utifrån dessa frågor har vi sedan kunnat sätta in svaren i den kontext den 

är avsedd för och koppla ihop med teorierna.  
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3 Ledarskap och följarskap 
För att förstå hur ledare och följare påverkar varandra på sociala medier har vi använt 

oss av teorier om ledarskap och följarskap. Vi har även använt oss av teorier om makt 

då det är ett verktyg man kan använda sig av i sitt ledarskap. I det här kapitlet har vi valt 

att kategorisera teorierna, eftersom de påminner om varandra eller går in i varandra. Vi 

börjar med att presentera teorierna som hör ihop för att sedan väva ihop relevant empiri 

vi samlat in, genom fokusgruppmetoden, intervjuer, innehållsanalys och sekundärkällor, 

med tillhörande analys. Detta val har vi gjort för att läsaren enkelt kan hänga med och 

se kopplingarna.  

3.1 Ledarskap på sociala medier 

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, 

you are a leader” (Abib-Pech, 2013:5) 

 

Citatet är en omfattande definition av vad ledarskap kan innebära enligt Abib-Pech 

(2013). Alla ledare har olika egenskaper och har genom historien förändrat och skapat 

nya sätt att leda sin generation. Den nya generationens ledare har lyckats utmana och 

förändra den traditionella synen på ledarskap och skapat nya områden att verka inom 

(ibid.). Denna typ av ledarskap har en annan avsikt än det gamla traditionella 

ledarskapet mellan chefer och anställda där relationen mellan parterna tidigare utgjordes 

av förpliktelser (ibid.). Abib-Pech (2013) talar snarare om ledarskap i den bemärkelsen 

att ha förmåga att kunna inspirera andra till att förverkliga sig själva genom att drömma, 

göra och att lära sig mer av dem. Ledarskapet i den här bemärkelsen grundar sig i att 

vara väl medveten om sig själv, vilka man lyckas influera omkring sig samt att lyckas 

framföra sin vision.  

 

Blomquist & Röding (2010) tar upp två typiska ledarskapsdefinitioner i sin litteratur där 

den ena är processen att influera andra för att förstå och acceptera vad som ska göras 

och hur det ska utföras. Den andra definitionen går att koppla till Abib-Pech (2013) 

begreppsförklaring och är förmågan att inspirera och stötta människor för att uppnå 

organisatoriska mål. Blomquist & Röding (2010) menar att för att kunna tala om 

ledarskap måste man även förhålla sig till relationen till andra människor. 
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I vår forskning har vi utgått från den typ av ledarstil som Abib-Pech (2013) beskriver 

har egenskaper gällande förståelse för andra individer och förmåga att kunna påverka 

genom känslor och skapa starka band till sina följare. Denna definition tillämpas i vår 

studie för att ledare på sociala medier kan påverka och inspirera sina följare genom att 

förmedla starka känslor i text, bild och video, vilket på så vis skapar starka band till sina 

följare där följaren kan ger bekräftelse och respons till ledaren genom att gilla, 

kommentera och dela innehåll. I och med detta hänvisar vi till Blomquist & Rödings 

(2010) andra definition av ledarskap som handlar om att inspirerar människor för att 

uppnå vissa mål. Det finns mycket en individ kan göra själv för att öka sitt inflytande 

idag och att deras olika ledarskapsstilar påverkas och utvecklas konstant på grund av en 

rad olika faktorer i vårt samhälle (Abib-Pech, 2013).  

 

Då de personer vi vill studera inte är ledare för organisationer har vi valt begreppet 

media leadership som en komplettering av ledarskapsdefinitionen. Detta begrepp 

behandlar ledarskap inom sociala medier och leder därmed in oss på en ledarskapsteori 

som har fokus på ledarskap inom media. Det är ett område som det än idag inte har 

forskats om tillräckligt, dessutom i ännu mindre utsträckning inom sociala medier 

(Küng, 2008). Den hierarkiska maktfördelningen har blivit utbytt mot en enigare 

sammansättning i och med friheten och kreativiteten som följer med det entreprenöriella 

samhället. Detta är en teori om ledarskap i en ny tid, med fokus på att studera och 

identifiera den kunskap, beteende och kompetens som är orsaken till ett effektivt 

ledarskap inom den digitala världen. Ledarskapstyper inom media leadership förknippas 

vanligtvis personer som “takes enterpreneurial risks … who largely built up his own 

media empire” (Küng, 2008:198).  

 

Küng (2008) tar upp tre relevanta kompetenser för att identifiera egenskaper hos digitala 

ledare. Först och främst är de tekniska kompetenser en fördel med kunskap inom 

exempelvis domän, design, optimering, content och strategisk planering. Den andra 

egenskapen handlar om den sociala kompetensen där förmågan att kunna kommunicera 

och samarbeta tillsammans med andra människor inom samma område spelar in. Den 

tredje och sista egenskapen handlar om ledares förmåga att föreställa sig idéer och 

sedan våga verkställa dem. (ibid.) 
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Detta är alltså de tre färdigheter hos media leaders som vi främst kommer att rikta in oss 

på i vår analys för att undersöka och förstå effekten av ledarskap inom sociala medier, 

det vill säga i hur stor uträckning och vikt dessa kriterier spelar in för ett effektivt 

ledarskap på sociala medier. Vi har tagit det traditionella ledarskapet och analyserat det 

på andra plattformar än i den traditionella bemärkelsen. Detta genom att vi analyserar 

hur pass effektiv ledare på nätet lyckats bemästra dessa tre färdigheterna Küng talar om 

för att kunna ses som ledare på nätet. Teorin ska kunna hjälpa oss på så vis genom att 

förstå ledarskap ur ett digitalt perspektiv för att öka vår förståelse för hur och varför 

ledare lyckas så bra med att påverka och influera så pass många följare idag via sina 

sociala medier.  

 

3.1.1 Empirisk analys av ledarskap på sociala medier  

De offentliga personerna vi studerar definierar vi som ledare efter Abib-Pechs 

definition, personer som förknippas med vilka dem är som individer snarare än vad de 

gör för handlingar, vilket också går ihop med Blomquist och Rödings andra 

ledarskapsdefinition, att kunna inspirera och stötta människor. De offentliga personer vi 

studerar är de som influerar en stor mängd av människor genom sitt agerande på sociala 

medier. Det gör de genom att inspirera i bild, text och video i olika frågor som 

exempelvis djurens rätt som Lindgren gör, men även om feminism så som Rydelius gör 

via sina inlägg. Här handlar det om hur de är som ledare, snarare än vad de gör och hur 

de gör det. De tar upp ämnen som får människor att stanna upp, lyssna, ta till sig och 

sedan agera genom att sprida vidare informationen så att det slutligen når ut och 

påverkar människor.  

 

I sin bok studerar Küng media leadership inom mediabranschen och på mediaföretag. 

Vi betraktar de offentliga personerna vi studerar som en del av det nya sättet att använda 

media, i och med sociala mediers framgång. Det är därför lämpligt att applicera denna 

teori så att den anpassas mer till vår studie och ledarskapet på sociala medier. Offentliga 

personer som Zara Larsson eller Therese Lindgren kanske inte anses ha ett traditionellt 

mediaföretag, men då de är aktiva på olika sociala medier och kommunicerar ett eller 

flera budskap så anser vi att de är som en typ av nytt mediaföretag, ett medieimperium 

som Küng säger. Många får sitt nyhetsflöde eller hämtar kunskap från deras sociala 

medier och kan därför liknas med ett typiskt medieföretag som Aftonbladet. De båda 

skapar innehåll för att underhålla sina läsare eller följare.  
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Küngs tre kompetenser hos media leaders har vi gjort en omtolkning av för att kunna 

applicera det på dagens nya medier, det vill säga på de offentliga personer vi studerar. 

Det Küng menar med teknisk kompetens är att medieledare ska till exempel kunna göra 

en artikel tillgänglig på nätet för folk att läsa. Vi har gjort en omtolkning på detta och 

tolkat till exempel Therese Lindgrens kompetens inom videoproduktion som en teknisk 

kompetens som en media leader har. De andra två kompetenser har vi gjort en snarlik 

tolkning av och applicerat det på vårt fall.  

 

3.1.1.1 Therese Lindgren 
Med sina 349 000 följare och 12 miljoner visningar per månad har Therese Lindgren en 

av Sveriges största youtubekanaler (Lindgren, 2016). Det är på den här vägen 

vloggaren, video bloggaren, idag även lyckats publicera sin allra första bok om psykisk 

ohälsa. “Vloggarna ger förlagen en kick” (2016) lyder en av rubrikerna på Dagens 

Nyheter. När Winberg (2016) frågar Lindgren vad hon tror utmärker en bra 

kommunikatör och varför många väljer att lyssna på just henne svarar vloggaren med 

att: 

 

“En bra kommunikatör i sociala medier är att inte prata i versaler, inte skrika ut sitt 

budskap och trycka upp det i människors ansikten. Jag pratar om djurrättigheter, men 

tvingar ingen annan att bli vegan eller att inte bära päls. En bra kommunikatör har ett 

par starka åsikter eller budskap hon vill kommunicera, inte försöka förändra allt i 

världen och tycka och tänka om allt.” (Winberg, 2016) 

 

En bra kommunikatör på sociala medier ser vi också som en bra ledare på sociala 

medier.  Lindgren förmedlar på ett informativt sätt sitt budskap genom rörlig bild på 

Youtube. På detta viset har hon också lyckats värva flera tusen tittare och visat förlagen 

att hon är någon värd att lyssna på, vilket resulterade i att Lindgren väckte ett intresse 

hos ett förlag och sedan kunde ge ut sin bok. 

 

Lindgren erkänner att hon före framgången med Youtube jobbade med att optimera 

innehåll online (Flinck, 2015). Hon har även en bakgrund inom medieförsäljning och 

sålde annonser som visades i samband med videoklipp på nätet och vet därmed vilket 

slags innehåll som intresserar tittare och annonsörer och som de gärna vill förknippas 

med (ibid.). “Kunskap kring webben och sälj med en touch karisma skulle jag 
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sammanfatta min framgång med” (Flinck, 2015) fortsätter Lindgren. Framgången kom 

inte helt gratis och det krävde en del kunskap bakom hur Youtube fungerar. Utifrån det 

kan vi förstå att hon från början redan hade kunskapen kring vad vilket innehåll som 

funkar.  

 

Vi ser Therese Lindgren som en media leader då hon sitter på de tre kunskaper Küng 

pratar om. Hon besitter den tekniska kompetensen och gör all redigering, design samt 

taktiska och välplanerade uppdateringar inför varje nytt videoklipp eller yttrande på sin 

youtubekanal. Lindgren spelar även in, redigerar och klipper alla sina youtubeklipp som 

hon noggrant har bestämt och planerat i förväg. Hon har även jobbat i mediebranschen 

med liknande arbetsuppgifter och har därmed tidigare erfarenheter av det hon jobbar 

med.  

 

Utifrån vår innehållsanalys av Lindgrens youtubekanal kan vi se att hon samarbetar med 

både andra youtubers och olika organisationer. Hennes intresse för djurens rätt 

framträder i hennes videos då hon samarbetar med Djurens Rätt i några av dem. Den 8 

december 2016 la Lindgren upp en video som hon döpte till “Min viktigaste video 

någonsin”, där hon förklarade att hon skulle starta en insamling för Djurens Rätt, en 

organisation som hon brinner för. Målet var att komma upp i 50 000 kr. Insamlingen 

skulle pågå under en månad och Lindgren lyckades tillsammans med sina följare donera 

431 110 kr i slutet av månaden.  

 

Lindgren innehar därmed den sociala kompetensen Küng tar upp, som krävs för att 

kunna kommunicera och samarbeta tillsammans med andra människor inom samma 

bransch. Hon samarbetar med andra youtubers för att få större spridning på sina videos, 

och även med olika företag som betalar henne för att sprida information om deras 

företag eller produkter de säljer. Genom vår innehållsanalys av hennes youtubekanal 

kan vi även se att hon uppfyller den tredje egenskapen, att kunna ha en vision och 

genomföra dem. Ett exempel är insamlingen till Djurens Rätt där hon tillsammans med 

sina följare samlade in mycket mer pengar än vad målet var. Lindgren har med sina 

media leadership-kompetenser lyckats samarbeta med Djurens Rätt och kommunicerat 

ut deras vision, som hon själv delar, för att kunna samla in pengar till deras ändamål. 

Målet på 50 000 kr, som skulle uppnås efter en månad, kan vi se i innehållsanalysen 

redan uppnåddes inom fyra dagar. Vi kan tyda här att Lindgren har lyckats använda sitt 
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media leadership för att nå ut till sin publik genom att samla in pengar och överträffat 

målet. Att de uppnådde målet redan efter fyra dagar visar på vilken makt och inflytande 

hon har på Youtube. I Dagens Nyheters intervju med Lindgren får man reda på att hon 

är medveten om hur man kommunicerar på ett bra sätt på Youtube. Hon säger att man 

inte ska trycka upp budskap i folks ansikten, utan kommunicera utan att vilja förändra 

allt i världen, vilket kan ha bidragit till hennes framgång på Youtube.  

 

3.1.1.2 Tora Rydelius 
En annan offentlig person som vi ser som en media leader är Tora Rydelius. Hon har 

snabbt blivit populär och blivit hyllad av stora medieprofiler i Sverige såsom tv-

personligheterna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson(Oxblod, 2016). Rydelius 

började med att skriva och lägga ut humoristiska inlägg på sin Instagram om bland 

annat manshat och feminism för att lyckas framkalla starka känslor hos följarna (P3, 

2016). Tv-personligheten Filip Hammar delade ett av hennes inlägg vilket ledde till att 

hon fick 1000 nya följare (ibid). Därefter fortsatte Rydelius konto att växa och tack vare 

sitt instagramkonto har hon idag fått jobbet som redaktör på tv-programmet Breaking 

News som Hammar och Wikingsson leder (ibid).  

 

Detta är ett annat sätt att leda på via sociala medier. Medan Lindgren gör det för en god 

sak, för att värna om djuren samt tala om tabubelagda ämnen, så satsar Rydelius mer på 

att skapa starka reaktioner för att uppmärksamma och ifrågasätta stereotypiska 

beteenden. I ett inlägg på Instagram har hon bland annat klippt ihop delar ur 

Nyhetsmorgon där den manliga programledaren Peter Jihde skämtar sexistiskt (Oxblod, 

2016). Detta fick så starka reaktioner från hennes följare att det sedan fick stor spridning 

vilket har ledde till att TV4 nu har uppmärksammat detta (ibid.). Det är ett klipp som 

“tyvärr ger en skev bild av oss” kommenterar programchefen Thulin i en intervju med 

Aftonbladet (Ek & Åström, 2016). Rydelius gjorde inlägget för att hon inte tycker det 

ska vara acceptabelt att gång på gång skämta så i TV (ibid.). Lajkat (2016) påpekar att 

Rydelius lyckas säga och ta upp det som alla redan tänker och håller med om. 

Programledaren Jenny Strömstedt uttalar sig om att “Vi är ett av Sveriges största 

program och viktiga normbildare så det är alltid bra när personer påminner oss om att 

hålla rätt kurs” (Ek & Åström, 2016).  

 

Här talar vi om två offentliga personer som båda på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa 

värde och mening hos sina följare genom att leda och påverka dem på ett inspirerande 
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sätt och lyckats bygga upp sitt eget inflytande genom nätverkande via sociala kanaler. 

Detta har de gjort genom video, text och bild. De har förmågan att hantera den tekniska 

biten för att överhuvudtaget kunna producera en genomtänkt youtubevideo eller ett 

instagraminlägg. De offentliga personernas sociala kompetens gör att de kan interagera 

och få fram material som i sin tur lockar en bredare publik. De kan till exempel 

förmedla ett budskap, som Therese Lindgren gör för djurens rättigheter, för att 

uppmuntra, försöka påverka samt locka publik. Den sociala kompetensen handlar även 

om att kunna värna om och behålla förtroendet som skapats till sina följare, exempelvis 

genom att vara konsekvent i sina åsikter så att det man står för upplevs som genuint.  

 

Lindgren och Rydelius tekniska kompetens skiljer sig åt när det gäller vad de 

producerar på sociala medier. Rydelius instagramkonto går ut på att kopiera och 

skärmklippa andra offentliga personers uttalanden i media och på sociala medier och 

sedan skriva en fyndig bildtext till. Inläggen skrivs ofta med en feministisk och 

humoristisk ton. Det kräver research och att hålla koll på medievärlden för att kunna 

göra det Rydelius gör. Hon är även en journalistikstudent och har förmodligen bra koll 

på hur man gör en research och hur man formulerar sig för att fånga människors 

uppmärksamhet. Då hon lägger upp inlägg som ligger rätt i tiden krävs det även 

planering för att få så bra genomslag som möjligt. Rydelius besitter även en social 

kompetens. Hon gör inte som Lindgren och samarbetar med företag, men genom vår 

innehållsanalys av hennes instagramkonto kan vi se att hon kommunicerar med och 

reagerar på det de olika offentliga personerna skriver i hennes kommentarsfält. 

 

Rydelius inlägg om Nyhetsmorgon visar att hon har egenskaper som gör att hon kan 

kommunicera på ett sådant sätt att hon träffar rätt och når ut med ett budskap. Hon 

lyckas på ett framgångsrikt sätt skapa starka reaktioner där hennes inlägg sprids och 

delas för att till slut nå fram till rätt person. Som Lajkat redan påpekat så ser vi att hon 

lyckats så pass bra just på grund av att hon är så rätt i tiden med all feminism och 

manshat samt redan vågar säg sådant som alla redan tänker. Utifrån vår innehållsanalys 

kan vi tydligt se reaktioner och kommentarer från hennes följare där de flesta håller med 

och själva kanske redan stört sig på sexismen som öppet visas på TV. Genom hennes 

kommunikation har hon inte bara skapat uppmärksamhet hos sina följare, utan även 

lyckats bli uppmärksammad av TV4s programchef och programledare. Att få 

programledaren Jenny Strömstedt att erkänna att de gjort fel och att det är bra när någon 
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kan påminna dem påvisar en stark påverkan. En anledning till varför hennes inlägg har 

blivit så uppmärksammade är att hon sätter ord på det alla redan tänker. 

 

Küngs tredje egenskap, att föreställa sig en vision och lyckas verkställa den, ser vi att 

Rydelius har. Som hon berättade i P3, hade hon från början redan en plan om att i 

framtiden göra något av sitt instagramkonto. Att börja köpa följare för att från start 

framstå som ett stort konto, vilket får folk att våga följa henne, fungerade utmärkt och 

på så vis lyckades hon värva följare som sedan skulle ge hennes karriär ett uppsving.  

 

Förutom Lindgren och Rydelius visar vår innehållsanalys att även Zara Larsson och 

Justin Bieber är två stora offentliga personer med sina miljontals följare som har makten 

att påverka och leda sina fans genom sina sociala medier. Trots att de är så stora på 

sociala medier så ser vi dem inte som några media leaders i den bemärkelsen Küng talar 

om. Varken Larsson eller Bieber sköter och tar hand om de tekniska bitarna bakom sina 

egna profiler så som Lindgren och Rydelius gör. Det ligger inte någon välplanerad 

taktik bakom varje bild eller text utan de uppdaterar med det som verkar falla dem i 

smaken för stunden. Deras sociala medier är mer ett komplement till deras huvudsakliga 

sysselsättning, det vill säga musikkarriären. Den sociala kompetensen Küng tar upp är 

även det något som de båda sångarna delvis saknar. I och med alla tusentals 

kommentarer de får varje dag kan det vara svårt att interagera och kommunicera med 

sina följare. Däremot visar de tendenser av den tredje egenskapen, att föreställa sig en 

idé och verkställa den.  
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3.2 Förmågan att inspirera 

Två ledarskapsteorier som fokuserar på att ledaren skall vara inspirerande är det 

transformativa och det personliga ledarskapet. Då vi går efter definitionen av Abib-Pech 

(2013), att en ledare är en person som lyckas inspirera andra människor, är just 

förmågan att skapa en relation och inspirera andra människor på sociala medier en stor 

del av vår studie.  

 

Ledarskapets natur har förändrats drastiskt de senaste åren. Omvärlden har blivit mer 

komplex och snabbföränderlig men även ledarrollen har förändrats (Bass & Riggio, 

2006). Autokratiska ledare är inte längre normen utan ledare förväntas vara lyhörda mot 

följarna och möta deras behov (ibid.). Bass (2007) skriver att relationen mellan chefer 

och anställda har förändrats då ledarna har gått från att ha använt legitim- och tvingande 

makt för att styra sina anställda till att många idag använder ett transformativt 

ledarskap. Transformativt ledarskap uppstår när ledaren lägger mer fokus på de 

anställdas intressen (ibid.). Bass & Riggio (2006) hävdar att detta därför är den bäst 

lämpade formen av ledarskap idag.  

 

Denna typ av ledare kan uppnå medvetenhet och acceptans av gruppens mål och syften 

genom att vara karismatisk och inspirera följarna, möta deras känslomässiga behov och 

att intellektuellt stimulera dem (Bass, 2007). Att ha karisma i följarnas ögon leder till ett 

bra transformativt ledarskap. Karismatiska ledare har stor makt och inflytande på dess 

följare då följarna vill identifiera sig med dem och ser ledarna som pålitliga. 

Transformativa ledare agerar mentorer genom att stödja följarna i deras utveckling. Att 

hjälpa följarna att utvecklas och att intellektuellt stimulera dem leder till att följarna lär 

sig att se svåra problem som möjliga att lösa (ibid.). Eftersom transformativa ledare 

fungerar som en mentor har de möjlighet att, till skillnad från andra sorters ledare, skapa 

starka band, engagemang och lojalitet hos följarna (Bass & Riggio, 2006). Att bygga på 

efterföljarnas tillit och främja deras självkänsla bidrar generellt till mer nöjda och 

tillfredsställda följare (ibid.). Bass & Riggio (2006) skriver även att den främsta 

effekten av ett transformativt ledarskap är att påverka följarnas attityder och deras tillit 

till ledaren. Genom att göra det influerar ledaren även följarnas identitet (ibid.). Ett 

transformativt ledarskap kan definieras som förmågan att motivera och inspirera, 

utmana traditionella antaganden och visa respekt för efterföljares värdighet och 

intressen (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
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Även den personliga ledarskapsteorin talar om att det är viktigt att följarna kan 

identifiera sig med och skapa en relation till ledaren. Blomquist & Röding (2010) lyfter 

fram individen som det grundläggande verktyget i ett personligt ledarskap, vem ledaren 

är och hur hen uppfattas är väsentligt och inte bara vad ledaren gör. Detta innebär att en 

personlig ledares sätt att styra bygger på hens värderingar och människosyn, som visar 

vilka de verkligen är som ledare. Självkännedom är därför en viktig faktor i det 

personliga ledarskapet (ibid). Individer som har en hög grad av självkännedom förstår 

sig på hur deras känslor påverkar dem själva samt andra människor och deras 

arbetsinsats, därför måste dessa typer av ledare vara ärliga mot sig själva och andra 

(Goleman, 1998). Ledare som är väl medvetna om sina svagheter respektive styrkor har 

förmågan att förstå hur efterföljare verkligen uppfattar dem (Blomquist & Röding, 

2010). Genom att en ledare vågar vara sitt äkta jag så öppnar detta även upp följarnas 

förmåga till att våga vara sig själva tillbaka (ibid.). På så sätt skapas en öppen och ärlig 

relation mellan offentliga personer och fans.  

 

Enligt Sveningsson & Alvesson (2010) ses den transformativa ledaren ofta som en 

hjälte. Man intresserar sig för vad som gör vissa ledare till mer inflytelserika och mer 

framgångsrika än andra. Det är oftast egenskaper som spelar roll, men även historiska 

och politiska ledare kan framställas som hjältar. Tanken är att transformativa ledare ska 

fungera som en förebild och andra ska inspireras till egna prestationer genom att ta efter 

deras framgångar. En transformativ ledare kännetecknas av vissa egenskaper som gör 

dem just till en inspirerande förebild. Dessa kan exempelvis vara genuin omsorg för 

andra, stärkande av potential, integritet och trovärdighet, tillgänglighet, förmågan att 

vara inspirerande och självsäker. En följare vill visa att hen inspireras och vill gärna 

vara en del av framgången om ledaren visar på dessa egenskaper. De tar upp även ett 

exempel på motsatsen till hjältemyten, nämligen demonisering. Det handlar om att 

ledare har höjts till skyarna för deras vision och arbetsinsats, men att verkligheten har 

visat något annat och gjort att andra har dömt ut ledarens insatser även fast ledaren inte 

bara har gjort dåliga insatser. Både demonisering och hjältemyter bör undvikas (ibid.). 

 

Transformativt ledarskap kan också vara skadligt (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Bara för att man har rätt egenskaper för att kunna inspirera andra, behöver det inte 

betyda att man förmedlar något som ses som moraliskt rätt. Även inspirerande 
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människor kan agera omoraliskt om vad som är rätt eller fel eller uppfattas som 

omoralisk av människor med en annan moralisk syn. Man kan dela upp det 

transformativa ledarskapet i det som gör moraliskt gott, ett autentiskt transformativt 

ledarskap, och det som gör moraliskt ont, ett pseudoautentiskt transformativt ledarskap 

(ibid.). 

 

Det personliga ledarskapet har vi valt att koppla samman med det transformativa 

ledarskapet då de båda handlar om att inspirera sina följare. Vi har använt dessa teorier 

för att analysera hur en offentlig person kan inspirera och motivera sina följare genom 

ett transformativt samt personligt ledarskap på sociala medier. De offentliga personer vi 

har analyserat innehar många av de egenskaper som inspirerande ledare kännetecknas 

av. Teorierna hjälper oss att skapa förståelse för hur ledares personliga grundläggande 

värderingar och åsikter kan påverka följare till att lyssna och ta till sig genom att visa 

äkthet, ärlighet och sårbarhet, och för varför följarna reagerar som de gör till ett 

transformativt ledarskap.  

 

3.2.1 Empirisk analys av förmågan att inspirera 

3.2.1.1 Hjältemyten kring Justin Bieber 

Som Svenningsson & Alvesson (2010) skriver finns det vissa egenskaper hos offentliga 

personer som gör dem till mer inflytelserika ledare än andra. Detta kan vi särskilt se 

tecken på hos ett av bieberfansen som tydligt ser Bieber som en hjälte och förebild. I vår 

intervju1 med hen kan vi se hur hen har följt honom sedan år 2012 vilket har satt stora 

spår i fanet. “Han har satt så stora spår i ryggmärgen på mig så han blir aldrig 

“dålig”. Alla fel han gör berör mig inte så att säga. Han är så perfekt på alla sätt och 

vis, hans röst, ansikte, armar, allt är så perfekt”. Hen säger även att Biebers val är hans 

val och att det inte påverkar hen särskilt mycket så länge Bieber inte skadar någon eller 

trycker ner en viss folkgrupp. Enligt fanet är allt Bieber gör perfekt. Detta kan leda till 

en hjältemyt kring Bieber och till att Biebers dåliga val och värderingar bortses från 

eftersom fanet anser att han aldrig gör något dåligt. Det kan leda till att fanets egna 

principer och moral förbises, men det kan även vara en anledning till att hashtagen 

#cutforbieber blev så stor.  

 

                                                
1 Informant 1: fans till Justin Bieber. 2016. Två personer, 15 och 16 år, gruppintervju 5 december.  
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2013 var året då hashtagen #cutforbieber startades av några fans för att påverka stjärnan 

till att sluta röka marijuana (Wood, 2013). Hashtagen blev snabbt en trend på Twitter 

där fans från hela världen laddade upp bilder på skurna handleder för att försöka hindra 

sin idol från att använda droger, detta spred sig sedan till andra sociala medier 

(O’Reilly, 2013). “You stop using drugs and we'll stop cutting” (O’Reilly, 2013) löd en 

av de många reaktionerna på sociala medier. Det har dock även gått rykten om att det 

hela startade som ett skämt av nättroll där det från början bara var bilder tagna från 

internet, men att det eskalerade snabbt då många unga flickor tog efter och började 

skada sig själva på riktigt (Wood, 2013).   

 

Vi kan se att fansen prioriterade bort sitt eget välmående för att göra något som de ansåg 

vara viktigare, vilket var att få deras hjälte till att sluta röka. De ansåg uppenbarligen att 

Bieber gjorde något dåligt. Trots detta höjs han ändå upp till något större eller viktigare 

som gör att fansen känner att de måste tillta extrema åtgärder för att visa att de bryr sig 

och på sätt och viss rädda honom. Detta visar hur pass fel det kan gå i en ledarskap-

följarskap relation på sociala medier när dessa individer inte känner honom privat och 

ursprungligen är helt vanliga personer som uppskattar hans musik och följer hans liv på 

sociala medier.  

 

3.2.1.2 Hjältemyten och demoniseringen av Zara Larsson 

Med hjälp av innehållsanalysen hittade vi en av Zara Larssons mest omtalade 

instagrambilder som har fått stor spridning. Den föreställer en bild där hon trär en 

kondom över sitt ben med tillhörande bildtext “To all the guys saying ‘my dick is too 

big for condoms’, TAKE A SEAT”. Den lades upp för knappt två år sedan och har i 

dagsläget, den 23 november år 2016, 81 000 gillningar och 7500 kommentarer. "17-årig 

sångerskans perfekta hån av män som hävdar att de är för 'stora' för kondom" 

(Velander, 2015) lyder en av de många rubrikerna i media. Hon hyllades av både sina 

följare men även av andra stora offentliga personer som bland annat Nicki Minaj (ibid.). 

I Zara Larssons blogg har hon skrivit ett inlägg om hyllningarna hon fick i samband 

med kondombilden. Larsson ansåg att det var larvigt att folk hyllade henne som ett 

feministiskt geni för att hon la upp kondombilden, när det finns andra unga tjejer som 

borde uppmärksammas för sina feministiska idéer och texter (Larsson, 2015). 
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Zara Larsson kan ses som en transformativ ledare, men inte i den bemärkelsen att 

hennes ledarskap leder till mer effektivitet i en organisation, utan för att hon med sina 

egenskaper kan inspirera sina följare. Hon kan även ses som en hjälte då hon ibland får 

mycket uppskattning för att hon förmedlar ett feministiskt budskap, även fast det finns 

andra som jobbar med det hon pratar om och inte får lika mycket uppskattning som hon 

får. Genom hennes egenskaper blir hon mer uppskattad för budskap som andra också 

förmedlar, och som andra kanske även gör på ett bättre sätt. Dessa egenskaper kan vara 

integritet, trovärdighet, ärlighet, öppenhet, tillgänglighet och anträffbarhet. Hon är 

dessutom en offentlig person och är känd för andra saker vilket gör att hon automatiskt 

får mer uppmärksamhet än andra. Såsom Sveningsson & Alvesson (2010) påpekar så 

vill en följare gärna visa att hen inspireras och vill ta en del av framgången om ledaren 

uppvisar på sådana egenskaper. Även om det inte var meningen att kondombilden skulle 

bli någon större nyhet i media så har Larssons humoristiska instagrambild lyckats nå ut 

till inte bara media och sina följare utan även andra offentliga personer som alla visar 

sitt stöd till Larsson. Man kan tänka sig att de offentliga personerna som delade 

Larssons kondombild och stöttade henne, gjorde det för att själva ta del av framgången 

då de visar att de också har ett feministiskt tänk.  

 

I en artikel av Dagens Nyheter hade Spotify sammanställt en lista över svenskarnas 

favoriter på Bråvallafestivalen, baserat på antalet lyssningar veckan innan festivalen 

ägde rum, hamnade Zara Larsson först på listan (Haidl, 2015). Trots det var hon inte en 

av de tio huvudakter som fanns på festivalens affischer. DN ringde upp Larsson, för att 

berätta om nyheten, som blev glad men samtidigt besviken och undrade om hon ens var 

med på Bråvalla då det inte kändes så eftersom hon inte hade sett hennes namn på 

någon affisch. Bråvalla gick ut med att hon skulle spela på festivalen rätt sent, trots att 

hon var bokad långt i förväg och hon fick dessutom spela tidigt på eftermiddagen. Hon 

kommenterade även festivalens genustänk, då alla tio huvudakter var män, bland annat 

Robbie Williams som inte ens var med bland de 15 mest streamade artisterna på 

Spotifys lista (ibid.). I ett reportage publicerad en månad efter Dagens Nyheters artikel 

berättade hon att hon fick en hatvåg över sig. Hon fick ta emot hot om våldtäkt, 

misshandel och mord (Amster, 2015). När hatvågen var som störst startades ett upprop 

för att stötta Larsson, som bland annat backades av artister, mediepersonligheter och 

Sveriges kulturminister Alice Bah-Kuhnke. “– Jag fick så mycket kärlek och kände mig 

mycket bättre. När hatvågen kom var jag på Island och då ville jag aldrig mer åka 
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tillbaka till Stockholm utan i stället slänga mobilen och valla kor.” (ibid.). Hashtagen 

#backazara har även använts vid andra tillfällen för att stötta henne, bland annat när den 

professionella golfspelaren, och TV-profilen, Jesper Parnevik tweetade ”Ryktet säger 

att det var en man och en kvinna som körde lastbilen, men jag slår vad om att Zara 

Larssons utbrott kommer att låta: Jag hatar alla män” (Elmervik, 2016) angående 

terrordådet i Nice sommaren 2016.  

 

Så som hennes fans framställer henne som hjälte kan även andra människor demonisera 

henne, vilket kan märkas på andra människors sätt att uttala sig i kommentarer och 

debattinlägg. Ett enda uttalande från Larsson, som personen uppfattar som negativt, kan 

göra att personen dömer allt Larsson gör i fortsättningen efter det uttalandet. De bortser 

från andra bra saker hon har gjort, som till exempel att hon är en av Sveriges största 

artister med flest antalet streams på Spotify eller att hon håller på att slå igenom 

internationellt, för att det uttalandet som personen uppfattade som negativt tar över hela 

bilden av Larsson. Sveningsson & Alvesson (2010) nämner att man bör undvika 

hjältemyter och demonisering, vilket Larsson förmodligen skulle hålla med om då hon 

har skrivit ett inlägg i sin blogg om hur hon inte vill ses som en feministisk hjälte när 

andra gör ett större jobb än hon gör, och hon vill förmodligen inte att alla hennes 

framgångar ska bortses på grund av ett uttalande.  

 

I samband med att Larsson kritiserade hennes icke-befintliga närvaro i 

Bråvallafestivalens marknadsföring blev hon även demoniserad av andra offentliga 

personer som en radioprogramledare och en annan artist. De demoniserade henne 

förmodligen för att Larsson krävde mer uppmärksamhet medan de som demoniserade 

henne inte tyckte att hon behövde mer uppmärksamhet. Att de inte tyckte att hon 

förtjänade mer uppmärksamhet just på grund av hennes uttalande om det innebär att de 

bortsåg från hennes framgångar i musiken, som var det som faktiskt uppmärksammades 

av Dagens Nyheter.  

 

Zara Larsson får inte bara positiva tillrop i sociala medier, utan även hat för att hon står 

upp för hennes åsikter. Det inspirerar hennes följare till att våga stå upp för sina åsikter 

trots risken att utsättas för påhopp. Efter att Zara Larsson kritiserade Bråvallafestivalen, 

på grund av de hade så få kvinnor bokade och att hennes eget namn var långt ner på 

affischen trots miljontals streams på Spotify, fick hon mycket hat av t.ex. artisten 
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Günter som kallade henne för fjortisbrud och av en radioprogramledare som bad 

lyssnarna att ge henne en örfil (Dalén, 2015).  

 

Genom att ta del av deras framgångar kan följarna inspireras till egna kraftprestationer. 

Zara Larsson får inte bara positiva tillrop i sociala medier, utan mycket hat för att hon 

står upp för hennes åsikter. Det inspirerar hennes följare till att våga stå upp för sina 

åsikter trots risken att utsättas för påhopp. I och med hatet Larsson fick skapades 

hashtagen #backazara där hennes följare tog initiativet att stötta henne och vände genast 

detta till något positivt istället.  

 

3.2.1.3 Zara Larssons personliga ledarskap 

Zara Larsson är förvisso en artist, men hon visar även andra sidor av sig själv på sociala 

medier än bara sitt artisteri. Genom Larssons förmåga att uttrycka sig personligt i text 

och bild, via sina sociala medier, har hon skapat mycket skriverier om sig gällande sina 

personliga åsikter och värderingar. Det finns dem som följer henne på grund av musiken 

men sedan finns det även de individer som följer henne på grund av de 

ställningstaganden hon gör på sociala medier, vilket visar på att hennes påverkan och 

inflytande bygger mycket på hennes människosyn samt personliga värderingar som har 

med det personliga ledarskapet att göra. Enligt de intervjuer2 som vi har genomfört med 

Zara Larssons fans så finns det de som skapat fansidor om henne på grund av hur hon är 

som individ och sättet hon står upp för människors rättigheter. Personerna vi intervjuade 

poängterar även att de förmodligen aldrig hade skapat en fansida om Larsson från första 

början om hon inte hade stått upp för sig själv så som hon gör. De menar på sättet hon 

står upp för sig själv och andra människor är en väldigt stor del av varför de ser henne 

just som en förebild.   

 

I vår intervju med ett fan till Zara Larsson nämnde personen att hen startade en fansida 

just på grund av hur Larsson är som person och för att hon står upp för sina åsikter. Ett 

annat exempel på att följare tycker att den mer personliga sidan spelar roll för hur ens 

följarskap ser ut kommer från en deltagare i vår fokusgrupp3 som påstår att det är mer 

lockande att följa en offentlig person om hen visar en mer mänsklig sida av sig själv. 

                                                
2 Informant 2: fans till Zara Larsson. 2016. Tre personer mellan 15 och 17 år, enskilda intervjuer 10 
december.  
3 Informant 3: fokusgrupp. 2016. Tio ungdomar mellan 20 och 26 år, fokusgruppsdiskussion 22 
november.  
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Deltagaren nämnde då en offentlig person som visar upp sina celluliter på sociala 

medier och förklarade att hen kan relatera mycket mer till den offentliga personen när 

hen får se den sidan. Så fort de visar sig vara mer mänsklig kan hen relatera mer än om 

den offentliga personen inte visar den sidan av sig själv. Här kan vi se att det är den 

offentliga personens mer privata sidor som får följaren att bli mer engagerad och lojal. 

Att visa sina mer mänskliga sidor leder även till en positiv konsekvens hos den 

offentliga personen. Zara Larsson uttrycker att hon är medveten om att andra ser upp till 

henne, och att hon uppskattar att människor kan lära sig saker om de frågor hon 

diskuterar, på samma sätt som hon själv har lärt sig om detta av andras diskussioner på 

sociala medier.  

 

En annan person i fokusgruppen har uttryckt sig om att Zara Larsson är väldigt 

personlig och delar med sig mycket av sitt liv, både i sin egen podcast och på sina 

sociala medier. Hon talar om samhällsfrågor, samt vågar visa sin humor, vilket delvis är 

något hen kan identifiera sig med. Twitter är en av de kanaler där Zara Larsson är som 

allra mest aktiv. I november 2016 hade hon 708 000 följare och skrev cirka 18 inlägg 

per vecka. År 2015 ansågs Zara Larsson vara den som hade störst inflytande på Twitter i 

Sverige (Larsson, 2015). Den 22 november 2016 skrev hon bland annat att hon var trött 

på vuxna män som säger till unga tjejer vad de ska göra eller inte som svar på en man 

som tyckte att hon borde vårda sitt språk för att göra omgivningen trevlig. En stor 

majoritet av responsen hon fick var positiva och stöttande. Hon har många fans som 

backar henne på Twitter. Under presidentvalet i USA skrev hon 22 inlägg om Trump 

som genererade i 45 000 retweets och 59 000 gillningar. Hon är väldigt sarkastisk och 

hård i sitt sätt att uttala och formulera sig. Hon har själv sagt i en intervju i Svenska 

Dagbladet att hon är hård på Twitter och att hon inte spelar, utan det är så hon känner 

(Amster, 2015). “Jag tycker det är fantastiskt att folk kan se upp till mig och kanske 

lära sig något, på samma sätt som jag lär mig av andra på till exempel Twitter” 

(Larsson, 2015) förklarar Larsson i ett blogginlägg.  

 

I uttalandet Zara Larsson gjorde för Svenska Dagbladet, angående hennes beteende på 

Twitter, erkänner hon att hon kan vara hård ibland. Dock påpekar hon även att hon är 

extremt ärlig i det hon skriver och att hon uttrycker sig om sådant hon verkligen känner 

och bryr sig om. Det är tydligt att hon inte försöker spela spel eller vara någon annan för 

att vinna följare eller fans, utan hon skriver om det hon verkligen brinner för och 



  
 

35 

intresserar sig om i stunden. Det visar på att Larsson har självkännedom och att hon är 

väl medveten om sina svagheter respektive styrkor i sitt sätt att agera på sociala medier i 

den bemärkelsen Blomquist & Röding (2010) talar om. Detta har bidragit till att Zara 

Larssons personliga ledarskap på sociala medier associeras mer till vem hon är som 

människa än vad hon gör som artist, vilken även har resulterat i att hon många gånger 

utsätts för hat just på grund av detta. 

 

Ärligheten och sårbarheten som Blomquist & Röding (2010) också talar om finns även 

där genom att hon både på Twitter och Instagram men framförallt i sin podcast är öppen 

med att prata om sitt uppbrott med sitt ex eller nära vänner. Talar hon om hennes 

senaste uppbrott i podden kan man se hur sårad hon känner sig på Instagram. Alla 

hennes sociala medie-kanaler speglar varandra. Att hon är sig själv leder till att hennes 

följare vågar vara sig själva tillbaka och det skapar en mer öppen och ärlig relation 

sinsemellan. Hennes trognaste fans är inte helt okritiska mot henne, utan när Zara 

Larsson gör något fel så rättar fansen henne och hon tar emot kritiken utan att avfärda 

den. För att relationen ska kunna bli förtroendefull, så måste den offentliga personen 

vara tydlig och konsekvent i sin kommunikation, vilket vi kan se att Zara Larsson är. 

Det skulle exempelvis skada förtroendet Zara Larssons följare har till henne om hon 

plötsligt hade ställt sig emot feminismen.  

 

3.2.1.4 Therese Lindgrens personliga ledarskap  

Therese Lindgren är, till skillnad från Zara Larsson, känd på grund av sociala medier. 

Som Blomquist & Röding nämner i det personliga ledarskapet så har vloggaren vågat 

tala om ämnen som är tabubelagda och har på så vis lyckats locka tittare genom att visa 

sina svagheter och styrkor på ett öppet och ärligt sätt med hjälp av sina videos. Då hon 

lider av psykisk ohälsa och själv är vegan samt bryr sig om djurens rätt, har Lindgren 

lyckats väcka en trovärdighet hos sina följare som är hennes största tillgång och det hon 

motiverar sina följare med. Therese Lindgren uppfattas som äkta och kan därför påverka 

genom sina personliga värderingar och åsikter. Genom att prata om viktiga ämnen som 

Lindgren gör i ett format som video gör hela fenomenet mer personligt då det känns 

som hon verkligen talar till en själv och det går att på något vis ta till sig saker på 

riktigt. Sårbarheten när hon gråter för att hennes pojkvän gjort slut i en 8 minuter lång 

video gör att många känner igen sig i den situationen och det ger en bekräftelse på att 

man inte är ensam om det. Detta öppnar upp dörrar för andra tjejer och killar att faktiskt 
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våga prata om så viktiga saker och att inte skämmas. Lindgren har även skrivit en bok 

där hon på ett liknande sätt visar sig sårbar genom hur hon öppet skriver om psykisk 

ohälsa. Hon lyckas alltså både genom text och video påverka och nå ut till många 

ungdomar varje dag genom att visa sig sårbar, öppen och ärlig och får kontakt på ett 

mer personligt plan med sina fans. 

 

Therese Lindgren poängterar att det finns många baksidor med att vara offentlig 

(Lindblom, 2016). Tidigare under året inträffade något som fick Therese Lindgren att ta 

en paus från sitt vloggande och bli mindre personlig i sina videos. Anledning till detta 

var att hennes mamma en dag fick ett samtal hem av en man som påstod sig vara polis 

och att Therese Lindgren omkommit i en bilolycka. Andra följare har även skickat hem 

saker i brevlådan så som pälsprodukter och smink testat på djur, efter att Lindgren 

tydligt i sina videos talar om att hon både är pälsmotståndare samt emot allt som är 

testat på djur. Hon fortsätter med att detta gör henne rädd och att hon gärna 

polisanmäler allting (ibid.). Det finns vloggar där Lindgren sitter rädd i sin garderob och 

gråter medan det ringer på dörren. Det finns även videos där hon gråtandes sitter och 

berättar att hennes pojkvän gjort slut och att hon nu söker tröst hos sina följare för att 

hon behöver dem och inte riktigt vet vem hon ska vända sig till som lyssnar. Trots att 

hon lever i offentligheten kämpar Therese Lindgren idag fortfarande med social fobi 

och berättar att kändisskapet inte alls har fått henne att känna sig bättre eller må bättre. 

Lindgren förklarar vidare att hon gärna inte talar om att den sociala fobin blivit värre ju 

mer känd hon har blivit, då hon inte vill att hennes lyssnare ska tro att hon inte tycker 

om och uppskattar dem (Rasper, 2016). 

 

Att våga visa sina mer personliga sidor på sociala medier har alltså inte bara fått 

positiva påföljder så som mer engagerade följare. Det har även bidragit till att Lindgren 

har fått ta ett steg tillbaka då hon fick obehagliga saker hemskickade på posten, 

telefonsamtal samt okända människor som har knackat på hennes dörr. Detta visar på de 

negativa följderna som en ledare på sociala medier, som använder sig av ett personligt 

ledarskap, kan få utstå. Även Justin Bieber är ett exempel på en offentlig person som 

fått utstå negativa konsekvenser på grund av det personliga ledarskapet.   

  

3.2.1.5 Justin Biebers personliga ledarskap 
Tidigt i år kom nyheten om att flickidolen har valt att radera sitt konto på Instagram, 

vilket gjorde många fans upprörda (Expressen, 2016). Orsaken till att stjärnan valde att 
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ta bort kontot sägs vara på grund av elaka kommentarer och hot från fansen gällande 

bilder på hans nya flickvän (Gibbs, 2016). “I’m gonna make my Instagram private if 

you guys don’t stop the hate this is getting out of hand, if you guys are really fans you 

wouldn’t be so mean to people that I like.” (Gibbs, 2016) skrev Bieber under en av sina 

bildtexter på Instagram. Han ändrade till en början sitt konto till privat för att försöka få 

kommentarerna och hoten att minska men så småningom fick han nog och tog bort det 

helt när han märkte att hatet och kommentarerna bara fortsatte skriver Gibbs (2016). 

Bieber valde sedan även att radera sitt snapchatkonto (Lyon, 2016).  

 

Till skillnad från Zara Larson och Therese Lindgren så verkar sångaren Justin Bieber 

inte riktigt lika medveten om sina styrkor och svagheter. I Biebers fall har hans val att 

visa en del av hans personliga sida lett till något negativt. Att vara öppen samt personlig 

och visa privata bilder på sin nya flickvän gjorde att hatkommentarerna strömmade in 

från fansen. Detta resulterade i att Bieber istället för att sluta uppdatera mer bilder på 

dem, valde att radera sitt Instagramkonto. Han lät sig påverkas av sina fans. Detta visar 

på sårbarhet hos Bieber och att fansen påverkat honom så pass mycket att det ledde till 

att han stängde ner sina sociala kanaler. Relationen till hans fans verkar vara ganska 

spänd och han verkar inte riktigt vara medveten om hur hans fans reagerar över visst 

innehåll som exempelvis Zara Larsson gör när hon gör ett medvetet val att skriva om 

feminismen. Bieber var inte beredd på en hatvåg av kommenterar angående flickvännen 

och visste uppenbarligen inte hur fansen skulle reagera. För att döma av detta verkar 

han inte vara medveten vid hur han uppfattas på sina sociala medier, vilket gör att han 

inte uppvisar ett bra personligt ledarskap. 
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3.3 Makt och inflytande 

Makt är ett verktyg som kan användas för att styra, influera och påverka människor. 

Vecchio (2007) skriver att makt är en viktig del av en ledares roll. Utan en viss makt 

blir det svårt att leda underordnade. Man brukar även tala om inflytande/påverkan när 

man talar om makt. Även fast både makt och inflytande definieras som medel för att 

påverka människors beteende, är inflytande svagare och mindre pålitligt än makt (ibid.). 

Den mest använda studien om makt är French och Ravens (1959) studie om fem källor 

till makt, där belönings-, legitim-, expert-, relations- samt tvingande makt ingår.  

 

• Belöningsmakt: Belöningsmakt handlar om möjligheten att bestämma vem 

som får belöning (Vecchio, 2007). En person som besitter en sådan makt kan 

ge befordran, löneförhöjning och tilldela bra och givande arbetsuppgifter. 

Belöningsmakt ger ledaren en fördel i att erhålla önskvärda resultat från de 

anställda. Så länge belöningen är värd någonting, så har personen som har 

makten att ge belöningen stark makt att påverka de andras beteenden. I ett 

företagsperspektiv kan belöningar vara så som löneförhöjning eller 

befordran (ibid.).  

 

• Tvingande makt: Om belöningsmakt handlar om att använda belöningar för 

att få de anställda att utföra rätt saker, handlar tvingande makt om att få de 

anställda att utföra rätt saker genom att kunna producera rädsla hos dem 

(Vecchio, 2007). Det går ut på att hota med bestraffning som t.ex. 

degradering, lönesänkning och avskedning. Det kan även vara mer subtilt 

som att ge kritik och att inte ge emotionell support. Om man är för hård kan 

det drabba de anställdas moral och produktivitet. Denna makt används i de 

flesta organisationer för att få folk att komma i tid, hålla deadlines osv. De 

anställda kommer i tid och håller deadlines i rädsla för att få sparken (ibid.). 

 

• Legitim makt: Legitim makt handlar om villighet från de andra att acceptera 

ledarens riktning (Vecchio, 2007). Det finns två källor till legitim makt. Det 

första är socialt betingat och kan bestå av erfarenheter från tidig barndom. 

Man lär sig tidigt att lärare, arbetsledare och chefer har rätt att leda och 

därför är det lättare att automatiskt acceptera saker som de säger. Den andra 
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källan till legitim makt handlar om att en individ kan få makt genom att utses 

som auktoritär figur av någon som redan besitter legitim makt. Den legitima 

makten är bara effektiv om den är accepterad av de personer man har avsikt 

att styra. Om personerna drar tillbaka sin acceptans/support upphör makten 

att existera (ibid.).  

 

• Expertmakt: Expertmakt handlar om möjligheten att leda genom att sitta på 

kunskap och erfarenheter inom ett specifikt område (Vecchio 2007). Man 

kan också ha expertmakt om man har talang inom det området andra 

människor söker experthjälp för. Många söker och följer råd av experter som 

t.ex. läkare. Man behöver dock inte ha en specifik utbildning eller liknande 

för att inneha expertmakt. Så länge man känner att personen har mer 

kunskap, utbildning, erfarenhet eller talang så kan man känna att den 

personen besitter på expertmakt (ibid.).  

 

• Relationsmakt: Individer med attraktiv personlighet eller andra speciella 

egenskaper innehar en typ av relationsmakt (Vecchio, 2007). Deras utseende, 

stil eller värderingar kan inspireras eller beundras och leda till att andra vill 

identifiera sig med dem. Det är ofta enkelt att identifiera sig med människor 

som besitter en sådan makt. Exempel på sådana människor är framgångsrika 

politiker, idrottare och underhållare. Det är svårt att definiera exakt vad som 

gör att vissa personer har en sådan karisma att andra känner ett behov av att 

kunna identifiera sig med dem. Dock härrör relationsmakten från människors 

önskan att identifiera sig med de egenskaper som en attraktiv individ 

besitter. I marknadsföringen använder de sig ibland av kändisar med 

relationsmakt eftersom de vill att konsumenterna ska köpa produkten i hopp 

om att försöka imitera kändisens attityd och beteende (ibid.).  

 

French och Raven (1959) tillägger även att relationsmakt har sin bas i identifikation. 

Om den underordnade är starkt attraherad av makthavaren kommer den underordnade 

att ha en önskan om att vara nära associerad med makthavaren. Den underordnade 

kommer att känna medlemskap till makthavaren eller en önskan att vilja vara med. Om 

den underordnade känner sig associerad till makthavaren kommer hen att vilja 

upprätthålla relationen. Relationen upprätthålls genom att den underordnade beter sig, 
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tror och uppfattar så som makthavaren gör. Makthavaren kan påverka utan att de 

underordnade är medveten om makten. French och Raven (1959) nämner även att 

relationsmakten har den bredaste räckvidden. För alla typer av makt gäller det att alla 

försök till att utnyttja makten kommer att leda till en reducering av makten (ibid.). 

 

Vi har använt denna teori för att kunna identifiera och analysera vilken sorts makt de 

offentliga personerna använder sig av när de kommunicerar på sociala medier. Denna 

teori kan vi använda för att analysera ledarens makt och även hur de underordnade 

reagerar när de känner av olika typer makt. Teorin tar mest upp hur makt ser ut i en 

organisation från en chefs och en anställds perspektiv. Vi har mest använt oss av 

relationsmakt, då vi anser att det är den maktkällan som gör att de offentliga personerna 

ses som en ledare och det är genom den makten de har störst möjlighet att influera sina 

följare.  

 

3.3.1 Empirisk analys av makt och inflytande 

3.3.1.1 Belöningsmakt  

I vår intervju med fans till Zara Larsson kan vi tydligt se att de känner sig uppskattade 

och uppskattar när Larsson interagerar med dem. Det ena fanet nämner att Larsson 

följer henne på Instagram och att de har pratat med varandra på sociala medier några 

gånger. Vi ser att Larsson sitter på en sorts belöningsmakt i och med att fansen får en 

belöning i form av att hon uppmärksammar dem och pratar med dem. Då de uppskattar 

belöningen och därmed ser ett värde i det så har Larsson stark makt att kunna påverka 

fansen. 

 

Vi kan även se belöningsmakt åt andra hållet. När Zara Larsson fick en hatvåg över sig i 

samband med att hon kritiserade Bråvallafestivalen, så fick hon samtidigt mycket 

support i och med att hashtagen #backazara skapades. ”Grinar över systerskapet. 

Ugghh så fint” skrev Zara Larsson på hennes Instagram (Haidl, 2015). Detta visar på att 

hon uppskattar supporten hon fick på sociala medier. Stödet hon fick kan ses som en 

belöning av hennes supportrar. Vi kan anta att belöningen har något värde för Zara 

Larsson då hon tyckte att det var fint med allt stöd hon fick, vilket innebär att 

supportrarna också sitter på en belöningsmakt.  
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3.3.1.2 Tvingande makt 

Ett tydligt exempel på tvingande makt är om vi går tillbaka till det uttalande Bieber 

gjorde på sin Instagram angående allt hat han och hans flickvän fick då han la upp 

bilder på sin nya flickvän. ”I’m gonna make my Instagram private if you guys don’t 

stop the hate this is getting out of hand. If you guys are really fans you wouldn’t be so 

mean to people that I like” skrev Bieber på hans Instagram (Brandle, 2016). Detta kan 

ses som ett hot att stänga ner sitt instagramkonto om hatet fortsatte. Därför kan vi se att 

Bieber, i och med detta uttalande, sitter på en tvingande makt. Han försöker få hans 

följare att göra rätt saker, alltså att sluta vara så elaka mot människor Bieber gillar, 

genom att producera rädsla hos dem, alltså att hota med att stänga ner sitt konto. Att 

hota med att stänga ner sitt konto är kanske inte något som skapar rädsla hos många 

människor, men för hans trognaste fans kan det vara en riktig rädsla.  

 

I intervjun med bieberfansen nämnde de att följer honom på bland annat en app som 

heter BKSTG. Det är en app som ger dem tillgång till mycket information om Justin 

Bieber dygnet runt. De har starkt behov av att veta vad som händer i hans liv att de 

följer hela hans team samt även hans familj för att kunna ta del av det. De driver 

dessutom en fanblogg om Bieber och behöver följa honom överallt för att skapa 

innehåll till bloggen. En nedstängning av Biebers instagramkonto ses inte som något 

positivt för följarna då det begränsar deras åtkomst till hans liv. Bieber stängde till slut 

ner sitt instagramkonto då det inte fanns något stopp på de elaka kommentarerna, men 

har kvar sina konton på Facebook och Twitter. Nedstängningen är en form av 

bestraffning från Biebers sida där han, antingen medvetet eller omedvetet, försöker 

korrigera följarnas beteende och visa att det är någonting som han inte uppskattar. 

 

I Justin Biebers fall finns det ett exempel på en händelse som kan ses som tvingande 

makt fast från fansens sida. När Bieber blev uppmärksammad för att ha rökt på så 

spreds det bilder på uppskurna handleder under hashtagen #cutforbieber (Sveriges 

Radio, 2013). Tanken var att få honom att sluta med det. Hashtagen startades dock som 

ett skämt av några anonyma personer, men det kan ha funnits en risk att riktiga fans har 

hängt med (ibid.). Om det var några riktiga fans som tog skämtet på allvar, kan fansen 

ha suttit på tvingande makt. De producerar rädsla, att skada sig själva, för att få Bieber 

att förändra sitt beteende, att sluta röka på. Denna händelse kan även ses från ett 
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belöningsperspektiv. Att de skadar sig själva kan vara ett sätt att kräva belöning i form 

av uppmärksamhet från Bieber.  

 

3.3.1.3 Legitim makt 

Legitim makt är även det något som offentliga personer på sociala medier kan besitta då 

de kan legitimeras av den stora mängden följare de har. Som det framkommer i teorin 

om legitim makt, uppkommer grunderna till vad vi anser vara en innehavare av legitim 

makt redan i barndomen då vi får lära oss att vi skall lyssna på olika auktoriteter. Vi 

menar dock att personer med ett stort antal följare även får en form av legitim makt då 

det blir en form av bekräftelse på att människor vill ta del av det personen förmedlar. 

Legitimitet handlar om att följarna accepterar ledaren och ser det den kommunicerar 

som legitimt och trovärdigt, vilket exempelvis Zara Larssons följare gör då de ofta 

stöttar henne även fast det är hatet som uppmärksammas mest i media. Genom att ha 

över två miljoner följare på Instagram, kan budskapet i det Larsson kommunicerar bli 

legitimt då så många följare tar till sig det, men även eftersom det uppmärksammas i 

media. Mycket av det hon skriver på Instagram tas upp av massmedia och sprids i deras 

egna mediekanaler. Genom att medierna skriver om henne, legitimerar de även henne 

genom att de kommunicerar att det Larsson säger är viktigt.  

 

Justin Bieber ser vi också som en offentlig person med legitim makt då även hans 

följare inspireras av de värderingar han har samt tar dem på allvar. Ett av fansen vi 

intervjuade ville lära sig mer om religion på grund av att Bieber är religiös, medan ett 

annat fan inspirerades till att vara en bättre människa, vara mer kreativ och generös 

eftersom hen ansåg att det är någonting som Bieber står för. Hans åsikter har däremot 

inte fått lika mycket skriverier i massmedia som Zara Larssons uttalande har fått, vilket 

kan bero på att han inte visar lika starka åsikter som Larsson gör.  

 

Även personerna i vår fokusgrupp ansåg att de blir påverkade av det som offentliga 

personer skriver på sociala medier, och en majoritet av dem väljer aktivt att följa vissa 

offentliga personer på grund av att de finner det intressant att ta del av vad de tycker om 

olika ämnen. De var dock tydliga med att de kunde sluta följa offentliga personer om de 

kände att personernas värderingar gick för mycket emot deras egna, eller om den 

offentliga personen blev för påstridig med att förmedla sitt budskap. Detta talar för att 

den legitima makten mister sin verkan även på sociala medier om följarna inte 
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accepterar ledarens budskap. Samtidigt hävdar en person i fokusgruppen att hen även 

följer kända människor som inte står för samma värderingar som hen själv. Därför 

behöver det kanske inte alltid vara så att en offentlig person måste ha ett stort följarantal 

för att erhålla legitimitet, utan även en åsikts att förmedla.  

 

3.3.1.4 Relationsmakt 

Majoriteten av personerna i fokusgruppen var överens gällande varför de följer 

offentliga personer på sociala medier. Det som gör att en person i vår fokusgrupp följer 

exempelvis Larsson eller andra offentliga personer på sociala medier baseras mycket på 

vad man själv tycker om, exempelvis musiksmak, estetik och hur de offentliga 

personerna integrerar med sina följare. Hen tillägger även att hen tror att majoriteten av 

offentliga personers följare på bland annat Instagram följer för att de speglar deras 

personlighet genom den musik de lyssnar på, skådespelare de tycker om samt andra 

intressen. Det är alltså många aspekter som kan spela in såsom Zara Larssons sätt att stå 

upp för viktiga samhällsfrågor. Det kan även bero mycket på intressen och 

musiksmaken påpekar en annan i fokusgruppen men att det även baseras på egna 

värderingar när hen ska börja följa en offentlig person.  

 

Att fokusgruppsdeltagaren nämnde att hen tror att hens följande speglar sin egen 

personlighet visar på att det kan handla om en from av identifikation. Offentliga 

personers utseende, stil och värderingar kan vara något som följare inspireras och 

beundras av och leder till att följarna vill identifiera sig med dem. De offentliga 

personerna sitter då på en relationsmakt vilket innebär att de är så attraktiva att andra 

människor följer dem. Eftersom följarna identifierar sig med antingen själva personen 

de följer eller det de lägger upp på sociala medier, vill de följa personen för att de vill 

associera sig med hen. Relationsmakten på sociala medier kan innebära att en offentlig 

person lägger upp en bild på sig själv iklädd snygga kläder, vilket får följarna vilja köpa 

likadana kläder eller bli inspirerade till att se likadan ut.  

 

De tillägger även att de följer olika personer beroende på vilken plattform det handlar 

om. Vissa sociala medier anser de är mer privata än andra, till exempel Snapchat där de 

bara följer sina vänner. Intresset är dock detsamma när det gäller att följa offentliga 

personer, så som uppdateringar om nytt albumsläpp, inspiration i klädväg, fina bilder 
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och inlägg som inspirerar dem personligen. Fokusgruppen vill hålla sig uppdaterade om 

allt nytt för att själva samla inspiration inom mode eller musik.  

 

Vi kan se att Zara Larsson sitter på relationsmakt. Genom en innehållsanalys av hennes 

sociala medie-konton delar hon med sig av sina värderingar, utseende och stil som kan 

göra att andra inspireras av henne. Det är tydligt att följarna visar beundran av Larsson 

och deras kommentarer kan vara ett sätt att känna ett band till henne. Även fansidor kan 

ge följaren en känsla av att tillhöra en grupp som delar samma beundran och genom 

detta har känslan av att ha ett starkare band till artisten. Ett fan berättar bland annat att 

hon fått en hel del nya vänner genom hennes fansida om Zara Larsson. Enligt 

relationsmakten kommer en ledare ha ett större inflytande över följarnas åsikter om 

följaren ser upp till ledaren och vill vara som denne. Därför kan relationsmakten vara en 

anledning till att hashtagen #backazara skapades då det ger följarna en möjlighet att visa 

att de delar Larssons åsikter samt att de kan få en känsla av får vara en del av Larssons 

framgång. 

 

Ett Zara Larsson-fan vi intervjuat uttrycker sig om att hon följer Larsson både på grund 

av musiken och artisteriet men även för att hon vågar stå upp för hennes åsikter och 

värderingar. Hen nämner att allt Larsson gör inspirerar fanet varje dag. Ett annat fan har 

även haft kontakt med Larsson ett par gånger genom sin fansida och nämner att hon 

älskar hur Zara Larsson bryr sig om sina fans. Dessutom följer Larsson vissa av sina 

fans tillbaka och kan se allt stöd som de dagligen ger henne via bild och text på bland 

annat Instagram. Hashtagen #backazara är även ett sätt för fansen att nå ut till henne och 

visa sitt stöd på andra vis.  

 

Relationsmakt kan vara en anledning till att så många följer offentliga personer på 

sociala medier och att dessa konton blir så pass stora. Sociala medier kan ge en känsla 

av att man har en närmre kontakt med personen man beundrar, i motsats till att 

exempelvis bara läsa intervjuer i massmedier. Följarskapet blir då ett sätt att mer aktivt 

upprätthålla relationen varje dag, genom att kunna gilla, kommentera och dela 

uppdateringar på alla de olika plattformar som den offentliga personen man beundrar 

kan tänkas använda. Så länge de fortsätter att känna association med den offentliga 

personen, kommer följaren att upprätthålla relationen.  
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Till skillnad mot Zara Larsson, som har fått uppbackning av sina fans via sociala medier 

genom hashtagen #backazara, har istället Justin Bieber fått utstå hat och vad man kan 

kalla extrema påtryckningar, genom hashtagen #cutforbieber. Om man tittar på detta 

utifrån relationsmakten kan man anta att Biebers fans känner att de har en så pass nära 

association till människan de beundrar att de anser sig ha rätt att uttala sig om dennes 

livsval och att försöka påverka denne till att ändra sig. Att uttala sig kan med andra ord 

vara ett sätt för dem att vara med, och koppla samman sig själv med artisten.  

 

När vi har intervjuat fans till Justin Bieber har vi märkt att för dem så sitter Bieber på en 

sorts relationsmakt. De har nämnt att när Bieber har haft sitt instagramkonto har de 

blivit mer påverkade av honom än nu när han inte har det. Han har påverkat dem att 

köpa de produkter han har gjort reklam för eller själv har designat. De nämnde att 

Bieber har varit ansiktet utåt för Calvin Klein, vilket har lett till att de själva vill köpa 

underkläder från det märket. Om Bieber har på sig något från Nike, så vill de också äga 

något från Nike. Eller om Bieber har designat kläder för Adidas Neo, så vill de köpa 

kläderna. Ett av fansen vi intervjuade har nämnt att hon äger ganska mycket saker från 

Adidas Neo som Bieber har designat. När det gäller identifikation känner bieberfansen 

vi intervjuat inte att de kan identifiera sig med hans livsstil, men att valen han gör 

påverkar dem.  

 

3.3.1.5 Expertmakt 

Att bieberfansen vi intervjuat köper kläder Justin Bieber gör reklam för eller designar, 

går även att koppla till expertmakt. Precis som Vecchio (2007) menar så är det makten 

att påverka inom ett specifikt område som är det väsentliga, genom att sitta på viss typ 

av kunskap, erfarenhet eller talang. Detta specifika område kan vara Zara Larssons 

kunskap och erfarenheter inom feminism men även Biebers erfarenheter inom mode och 

stil i och med sina samarbeten med Calvin Klein och Adidas Neo.  

 

I och med dessa samarbeten med klädföretag så signalerar det till fansen att man kan 

förknippa Bieber med stil och att han är kunnig och erfaren som får samarbeta med 

stora klädföretag. Då fansen ser upp till Bieber kan känna att de litar på hans kunskap 

om mode och att han vet vad som är snyggt och inne just nu. Detta leder till att Bieber 

lyckas påverka vissa fans till att köpa det han har på sig eller gör reklam för. De ser 

alltså Bieber som en person med expertmakt. 
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Zara Larsson kan vara en person som sitter på expertmakt. Alla fans till Larsson vi 

intervjuat, har nämnt att de gillar henne inte bara för musiken, utan även för att hon står 

upp för sina åsikter. Genom en innehållsanalys av Larssons sociala medier kan vi se att 

hon har en feministisk ton i mycket av det hon kommunicerar. Ett av Larssons fans 

påpekar att hen också är feminist precis som stjärnan själv och i och med det inspireras 

ännu mer av Larsson och är stor anledning till varför hen väljare att följa henne på 

sociala medier. För många kan Larssons ställningstaganden vara deras första och enda 

informationskälla om ämnet. Då många också ser upp till henne kan de känna att de kan 

lita på att allt hon säger är sant. Att följa Zara Larsson på sociala medier på grund av 

vilka ställningstaganden hon gör och Justin Bieber för mode och stil visar att följare 

söker experthjälp av dem för att de sitter på mer kunskap och erfarenhet än följarna 

själva.  

 

Det finns en negativ aspekt på relationsmakten. I och med att Bieber skapar ett 

köpbegär hos fansen bidrar till att de spenderar mer pengar, vilket bidrar till en större 

konsumtionshets. Fansen nämner att de inte identifierar sig med Bieber och hans 

livsstil, men deras svar på intervjun säger något annat. De båda fansen säger att Bieber 

är en stor del av deras liv. De köper förmodligen alla hans produkter för att de själva vill 

associeras med det som Bieber associeras med. Även i Larssons fall kan det leda till 

något negativt om de ser Larsson som en expert på feminism. Det kan leda till att de blir 

okritiska mot det Larsson skriver. Som vi tidigare skrivit har Larsson även sagt att hon 

inte vill bli sedd som ett feministiskt geni utan det finns andra unga tjejer som sprider 

feminism bättre än vad hon gör.  
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3.4 Följarskap och följarskapsstilar 

“Leadership and followership are about doing the right things. They are about saying 

the right words and hearing them in the right ways.” (Maroosis, 2008:21) 

 

Ett sätt att behandla ämnet offentliga personer och deras följare är genom att se på 

varför människor väljer att följa en viss ledare, och vilka sätt en följare kan utöva sitt 

följarskap. Viljan att följa andra är en del av våra grundläggande instinkter, även om det 

inte är något som helt styr oss (Gill, 2011). En följare har både möjligheten att motsätta 

sig ledarskapet, eller att välja att leda själv, och det är inte heller ovanligt att följarna 

väljer att öppet kritisera ledaren och dess beslut. Gill (2011) hävdar att det har blivit allt 

vanligare att följare kritiserar sin ledare, men även att de helt har tappat förtroendet för 

sina ledare. 

 

Följarskap och ledarskap kräver att man aktivt väljer bort de man inte vill följa, och de 

som man inte vill leda (Maroosis, 2008). Förhållandet mellan en ledare och dess följare 

består av en relation byggd på ömsesidigt följarskap. Detta eftersom ledaren måste vara 

mottaglig och lära sig vad följarna vill ha, vilket ledaren gör genom den respons som 

följarna ger. Ledaren är även en följare av andra som influerar dennes tankesätt, vilket 

gör att ledaren får rollen som vägvisare för sina följare då de visar hur man kan tänka 

om de idéer som har presenterats av ledaren. Följarna måste i sin tur lära sig, och 

imitera, ledarens tankesätt för att kunna ta in de budskap som ledaren skickar. (ibid.) 

 

För att kunna få en bättre bild av hur människor kan använda sociala medier för att 

interagera och följa andra, har vi valt att kombinera den ovan presenterade 

följarskapsteorin med Ford, Green & Jenkins teori om mediedeltagade. 

Internetanvändare har under åren gått från att vara enbart passiva konsumenter av 

andras innehåll, till att kunna bli mer aktiva genom att även skapa eget innehåll (Ford, 

Green och Jenkins, 2014). Nuförtiden är det möjligt för en människa att aktivt skapa ett 

eget medieinnehåll, genom att skapa en diskussion om en offentlig persons inlägg eller 

kommentera en bild, men även genom att själv producera egna bilder, texter och 

filmklipp kring det hela. Dock finns det fortfarande människor som väljer att vara 

passiva på sociala medier och det är inte heller ovanligt att en mediedeltagare väljer att 
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vara passiv i vissa sammanhang, eller på vissa medieplattformar, och aktiv i andra 

(ibid.). 

 

Ford, Green och Jenkins (2014) talar även om kulturer i sin litteratur men i termer om 

fankultur som något där medlemmar medvetet gärna identifierar sig med en särskild typ 

av grupp. Dessa särskilda grupper skapar en känsla av gemenskap genom att följare 

tillsammans identifierar sig med en och samma offentliga person eller personer. 

Framväxten av sociala medier har förstärkt och ökat den redan socialt aktiva och 

sammanslutna fankulturen till ökad användning och spridning, där även fansen numera 

kan ses som en del av offentligheten. Det förverkligas genom så kallade 

offentlighetsegenskaper som innebär att alla i gruppen agerar som ett team snarare än 

som en ensam individ. Därför betecknar författarna fankulturer även som en typ av 

kollektiv. De fortsätter argumentet med att den delade gemenskapen och identiteten i en 

fankultur är så stark att deras beteende på nätet kan styra och väcka en enorm 

uppmärksamhet. Denna utveckling har medfört att engagemanget har ökat bland fans. I 

och med det ökade engagemanget har detta medfört att de sprider och delar innehåll 

långt bortom sitt geografiska närområde, vilket resulterar i att de är aktiva inom större 

nätverk där de alla tillsammans sprider, delar och kommenterar för att uppfylla ett 

gemensamt syfte (ibid.). 

 

Då sociala medier är en så pass utbredd plattform i dagens samhälle, är det svårt att 

definiera alla följare som fans, men man kan anta att en del av följarna antagligen är 

fans som använder sociala medier som en källa för att nå sin idol. Hills (2002) 

definierar ett fan som någon som är besatt av exempelvis en viss kändis, film, eller ett 

band. Detta är en definition som oftast förknippas med ett fan. Vi håller dock inte med 

Hills om att ett fan måste vara någon som är helt besatt av någonting. Därför har vi valt 

att utveckla begreppet och tillägga att fans är de personer som på ett eller annat sätt 

inspireras, följer och tar efter vad en offentlig person säger och gör. 

 

Fankulturen som Ford, Green och Jenkins talar om har vi i vår studie valt att sätta in i 

termer om följarskap som kan manifestera sig på olika sätt, vilket Robert E. Kellys 

(2008) beskrivningar av fem olika följarskapsstilar tydligt förklarar. Dessa stilar visar 

hur olika följare reagerar i sitt följarskap. Kelly (2008) tar upp två frågeställningar för 

att kategorisera olika typer av följare: 
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• Tänker följarna själva eller vill de att ledaren ska tänka åt dem? 

• Medverkar följarna i att skapa en positiv atmosfär eller är de passiva/skapar de 

en negativ atmosfär? (ibid.). 

 

De olika följarskapsstilarna Kelly (2008) talar om är: 

 

• Fåren: Detta är en typ av följare som förväntar sig att ledaren ska tänka åt dem 

samt motivera dem (Kelly, 2008). Ledaren ska med andra ord bete sig som en 

herde som ser efter sin flock (ibid.). 

 

• Ja-sägarna: De stöttar alltid ledaren och är positivt inställda till det ledaren 

säger och gör (Kelly, 2008). De är vänder sig till sin ledare för att ta del av 

dennes tankar och visioner och kommer att göra som denne ber dem om (ibid.).  

 

• De alienerade: Dessa tänker själva, och är ofta negativt inställda till ledaren och 

det denne vill förmedla (Kelly, 2008). De kommer sällan upp med lösningar på 

problem, även om de har förmågan att göra det, utan de håller sig istället 

skeptiska och cyniska vilket enligt dem är att stå upp mot ledaren (ibid.).   

 

• Pragmatikerna: De är precis som de alienerade självtänkande, men de är inte 

direkt negativa till ledaren utan de håller sig neutrala tills de vet om ledaren och 

dess visioner är någonting som kommer att bestå och uppskattas (Kelly, 2008). 

De vill samtidigt inte bli lämnade utanför utan kommer förr eller senare 

bestämma sig och först då är de redo att handla (ibid.).   

 

• Stjärnföljarna: Denna typ av följare är precis som ja-sägarna positiva till 

ledaren, men de tar inte saker för givet utan de granskar det ledaren förmedlar 

innan de bestämmer sig för att ställa sig bakom det eller komma med 

konstruktiva motargument (Kelly, 2008).  

 

Dessa teorier hjälper oss att kategorisera olika typer av följare som på olika vis reagerar 

och tar emot en viss typ av information från de offentliga personerna. På så sätt ger det 
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oss en övergriplig bild av hur ett visst innehåll på sociala medier kan ge så pass olika 

reaktioner och hur det tas emot beroende på vilken typ av följarstil de har.   

 

3.4.1 Empirisk analys av följarskap och följarskapsstilar 

När vi utgår från alla de intervjuer vi har fått ihop med fansen till Justin Bieber och Zara 

Larsson samt fokusgruppen kan vi tydligt se att de uppvisar olika följarstilar. Vi ser 

även skillnader mellan fokusgruppen och fansens i sättet att följa på. 

 

3.4.1.1 Fokusgruppen 

I fokusgruppen var alla överens om att de var ganska passiva som följare. De interagerar 

inte med den offentliga personen de följer. Ibland lämnar de en gillning, men sällan en 

kommentar för att interagera med den offentliga personen. Däremot att dela och 

diskutera innehåll med vänner och familj är något som de allra flesta har gemensamt. 

Det kan handla om att dela musik, videoklipp, en rolig bild eller intressanta artiklar. 

Anledningen till det är många, bland annat för att tipsa om bra musik, omtalade artiklar 

eller visa support till artister och band genom att sprida deras låtar samt skriva om dem 

för att nå ut till fler intresserade.  

 

Maroosis citat som inleder teorikapitlet, säger att ledarskap och följarskap handlar om 

att säga rätt saker och att höra dem på rätt sätt och därmed leder oss in på vad våra 

fokusgruppsdeltagare säger angående sitt följarskap. I vår fokusgrupp nämnde en 

deltagare, angående offentliga personers ställningstagande, att hen uppmuntrar det om 

ställningstagandet är för något bra, men att det istället kan bli att de predikar om det och 

hela tiden försöker få andra att tänka likadant. Fokusgruppsdeltagaren vill hellre lära sig 

i sin egen takt än att bli tvingad till att tänka eller tycka på ett visst sätt. Hen nämner ett 

negativt exempel på offentlig person som tar ställning på sociala medier. Hen följer en 

musiker som även är vegan och det enda musikern skriver om är veganism och att alla 

som inte är det är dumma i huvudet. Detta gör fokusgruppsdeltagaren irriterad och 

känner att det finns andra sätt att engagera folk.  

 

Deltagarna i fokusgruppen är mer kritiska mot vad de offentliga personerna förmedlar 

än vad fansen är. Hur kritiska de är gentemot den offentliga personen beror på vem 

personen är och vad hen lägger ut på sociala medier. När det gäller personer som lägger 

upp estetiskt tilltalande bilder så spelade det mindre roll vad de har för personliga 
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värderingar. Många av deltagarna är antingen noggranna med att välja ut sådana som 

har liknande värderingar som en själv, eller så har de valt att avfölja personer för att de 

står för något annat än vad deltagaren själv står för. Ibland har de valt att fortsätta att 

följa en person fast de inte står för samma värderingar som en själv, till exempel 

personer med stora förmögenheter och som spenderar väldigt mycket pengar på att 

konsumera, eller en favoritartist som uttalar sig om att hen inte röstade i valet men om 

hen hade gjort det så hade hen röstat på Trump. En anledning till varför de fortsatte att 

följa personerna tror vi beror på att man ibland vill fly från vardagen och roar sig med 

att titta på sådana bilder eller att man inte alltid kan låta ens värderingar påverka vad 

man gillar för musik. Deltagarna i fokusgruppen kan betecknas som pragmatiker, då de 

tänker själva men är varken negativt eller positivt inställda till den offentliga personen 

innan de vet mer. Genom att koppla mediedeltagandet till Kellys följarskapsstilar ger 

det ett intryck av att följare på sociala medier kan byta mellan de olika följarstilarna då 

de kan vara mer eller mindre aktiva på olika plattformar, något som även stöds av svar 

vi har fått i vår fokusgrupp samt från våra intervjuer. 

 

3.4.1.2 Intervjuer med fansen 

Alla fans till Zara Larsson vi intervjuat är väldigt aktiva i sitt följarskap och har sagt att 

de kommenterar och gillar allting hon lägger upp på sociala medier. Anledningen är för 

att visa sin support och att de finns där för henne. De två bieberfansen vi intervjuade 

hade däremot delade erfarenheter angående hur aktiva de är i sitt följarskap. Den ena, 

som driver en blogg om Bieber, delade även hans innehåll på Facebook. Medan den 

andre inte gör det, utan att hen är med i bieberfankulturen är bara något man får veta när 

man lär känna henne bättre. 

 

Fansen vi intervjuade är däremot inte lika kritiska som deltagarna i fokusgruppen är. 

Som vi nämnde i kapitlet om transformativt ledarskap så ser de ofta den offentliga 

personen som en hjälte. De tycker att allt den offentliga personen de ser upp till är 

perfekt och bryr sig inte så mycket om vilka val de gör eller vad de står för. De bryr sig 

inte om de inte alltid håller med den offentliga personen, men de skulle ha svårt att 

beundra en artist som har värderingar eller gör val som skadar andra eller trycker ner en 

viss folkgrupp. 
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Utifrån Kellys följarstilar kan man se att fansen som en blandning mellan en ja-sägare 

och en stjärnföljare. De stöttar alltid den offentliga personen de ser upp till och är 

positivt inställda till personen då personen är en stor del av deras liv och har varit det 

under en lång tid. De kan även ses som stjärnföljare då de är mer aktiva i sitt följarskap 

genom att driva fanpages och bloggar, men även för att de kommenterar och gillar mer 

inlägg. Samtidigt tar de inte saker för givet och bestämmer själva vad de stödjer och 

därmed vill lägga upp och visa på sina fansidor. 

 

Både Justin Bieber och Zara Larsson får en del kritik och hat på deras inlägg på sociala 

medier. Detta kan tala för att det faktiskt finns alienerade följare även på sociala medier. 

Man skulle kunna tro att det inte ska finnas följare som är negativt inställda till 

personerna de följer eftersom de, till skillnad från när de befinner sig i en organisation, 

inte behöver följa eller lyssna på den offentliga ledaren om de inte vill, då man själv 

väljer vems inlägg man vill se i sina sociala flöden. Dock verkar det som att detta trotts 

allt är fallet när det kommer till följare på sociala medier. Det kan kanske, som Kelly 

skriver, bero på att de alienerade ser sig som försvarare genom att de säger vad de tror 

är sådant som även andra tänker och tycker och att de därför gör något bra genom att 

öppet visa sin negativitet. Det kan kanske även vara ett sätt att vara en del av en 

gemenskap, så som en omvänd fankultur, där gruppen ägnar sig åt att uttrycka sin 

negativitet mot en viss person istället för sin beundran. 

 

3.4.1.3 Innehållsanalys av följare 

I vår innehållsanalys kan vi även se att Lindgren har en del följare som uppenbarligen 

inte tycker om det hon står för och gör. Följare som blir provocerade och väljer att öppet 

visa det genom att besöka henne privat och skicka motbjudande saker i posten. Dessa 

följare kan analyseras som de alienerade i och med deras negativa inställning till det 

Lindgren uttalar sig om och inte är rädda för att visa det för henne. Therese Lindgren 

nämner dock att det främsta drivet med sitt vloggande är utbytet hon får med sina 

följare då hon får väldigt mycket tillbaka också i form av många fina mejl dagligen 

(Lindblom, 2016).  

 

En följarstil vi inte såg några tendenser av varken i våra intervjuer eller i fokusgruppen 

var fåren. Det är en ganska extrem typ av följarstil som vi genom arbetets gång ser inte 

är så vanlig på sociala medier i och med att den är så pass extrem i sitt sätt att följa. 
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Dock kan vi finna tecken på får-följare via hashtagen #cutforbieber i vår 

innehållsanalys. De följare som tar till extrema åtgärder för att ledaren, Bieber, ska sluta 

röka marijuana och förväntar sig att han ska sluta för att det i sin tur ska motivera dem 

till att sluta fortsätta skära sig. En följarstil där Bieber förväntas agera och tänka åt sina 

följare.  

 

Som Ford, Green och Jenkins diskuterar så har fankulturer, eller i vårt fall följare, 

kommit att bli något som också kan ses som en del av offentligheten. Detta i och med 

att, som författarna också nämner, att sociala medier bidragit till den ökade spridningen 

av material och innehåll online. Genom att följare skapar fansidor på Facebook, startar 

bloggar och instagramkonton online där det skvallras, diskuteras och hela tiden delas 

information följare emellan kan till slut leda till att det blir mer publikt än stjärnorna 

själva. Det ökade engagemanget hos följarna som författarna talar om bidrar därmed till 

att innehåll sprids vidare.  

 

Följarskap och ledarskapsrelationen kräver som tidigare nämnt att varje part väljer om 

de vill vara en del av relationen. Det ger en intressant aspekt om man sätter det i relation 

till sociala medier. Vi kan se att samma regler även gäller där eftersom man aktivt väljer 

vilket innehåll som man vill ta till sig eller inte genom att klicka på gilla eller följa för 

att kunna få uppdateringar om vad en person lägger upp. På så sätt kan vi se att följarna 

själva är skyldiga till hur pass påverkade de blir av hur offentliga personer agerar på 

sociala medier. En offentlig person kan i många fall även den bestämma vem som kan 

se inlägget, samt blockera följare, och på så vis välja sina följare.  
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4 Slutsats 
Det vi kan förstå efter vår studie är att ledarskap, följarskap, makt, inflytande och 

påverkan är begrepp som går att finna och tillämpa i andra områden än i den 

traditionella organisationen. Vi har kommit fram till att relationen mellan ledare och 

följare på sociala medier är ömsesidig där båda parter påverkar varandra med hjälp av 

de verktyg en ledare vanligtvis har, det vill säga makt och inflytande. Därmed är båda 

även beroende av varandra. Vi kan se att det sker en hel del maktutövning i sociala 

medier, inte bara från ledarnas håll utan även från följarnas då de båda parterna 

påverkar varandra. I vår uppsats har vi nämnt olika maktutövningar som kan få både 

positiva och negativa följder och vi kunde även se att två av de offentliga personerna vi 

har tagit upp i vårt arbete kan kopplas till samtliga makttyper som vi hade som grund 

för vårt arbete.  

 

Utifrån vår tolkning av Küngs definition av vilka egenskaper media leaders kom vi fram 

till att Therese Lindgren och Tora Rydelius är två typer av offentliga personer som kan 

ses som ledare på sociala medier. Med hjälp av deras tekniska och sociala kompetens 

har de lyckats skapa innehåll som deras följare vill ta del av och det har lett till att de 

har fått många följare som de nu har makten att kunna påverka och influera samt 

makten att sprida sitt eget material och innehåll så att det når ett bredare geografiskt 

område och fler människor. Samtidigt finns det andra offentliga personer, såsom Zara 

Larsson och Justin Bieber som inte uppfyller kraven för hur en media leader ska vara. 

Trots detta är de stora på sociala medier vilket beror på att de inte har blivit kända på 

grund av sociala medier, utan på grund av deras musik och artisteri. Därför kan vi se att 

deras relationsmakt har gjort dem stora på sociala medier då det ger följarna fler 

möjligheter att ta del av kända människors liv.  

 

Utifrån detta kan vi se att det finns två olika typer av offentliga ledare, de som är 

beroende av sociala medier i form av att det är det som försörjer dem, och de som 

använder sociala medier som ett komplement för att nå ut i ett ännu större geografiskt 

område med exempelvis sin musik. Det är därför kanske lättare för exempelvis Justin 

Bieber att stänga ner sitt sociala flöde än var det är för Therese Lindgren, då sociala 

medier är hennes huvudsakliga sysselsättning. Då Bieber är känd för sin musik så 

kommer han fortfarande kunna tjäna pengar på det han gör, medan Lindgren är mer 
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beroende av att människor tar del av hennes videoklipp och uppdateringar. Därför kan 

vissa följare på sociala medier ses mer som konsumenter av ett varumärke än som 

följare av en ledare. Även om personer som kan betecknas som fans inte lika lättvindigt 

kommer sluta följa en person som de beundrar så finns det ändå en stor grupp av följare 

som följer offentliga personer på grund av det de producerar, såsom humoristiska klipp 

och estetiskt tilltalande bilder, än på grund av den de är som person, och därmed ett mer 

konsumentstyrt beteende. Sociala medier blir på så vis en mötesplats för alla dessa olika 

typer av ledarskaps- och följarskapsbeteenden används för att få ut det personen vill ha 

av de andra.  

 

Genom våra deltagare i fokusgrupp och intervjuer har vi sett att en person kan byta 

mellan olika följarstilar beroende på vilken offentlig person det gäller. Vissa kan vara 

pragmatiker och vara mer självtänkande i allmänhet, men när det gäller en förebild går 

man över till en mer ja-sägande följarstil. Sedan finns det även de näthatare som inte 

alls håller med det ledaren står för, medan det finns andra som verkligen tar åt sig, 

inspireras och värdesätter det ledaren säger genom att de frivilligt visar sitt stöd via 

fansidor, kommenterar och gillar. Vi kan även se att inte alla deltagare har varit 

medvetna eller tänkt på hur de påverkas av offentliga personer innan vi ställde frågan. 

Den tanken har kanske varit så ny för deltagaren att de inte har hunnit tänka igenom det 

riktigt och inte kunnat ge ett svar som inte säger emot de själva.  

 

Genom att studera Zara Larssons transformativa ledarskap kan man se att det i hennes 

fall kan det leda till att hon ses både ur en positiv och en negativ synvinkel. Det kan 

bero på att hon har väldigt många följare och olika typer av följare. Av vissa följare, 

exempelvis följartypen ja-sägarna, ses hon som en feministisk hjälte trots att det finns 

flera unga tjejer som har bättre feministiska idéer och åsikter som bör uppmärksammas 

mer. Av andra, som exempelvis följartypen de alienerade, ses hon som en demon när 

hon kritiserar en festival för att inte ha uppmärksammat henne tillräckligt trots att hon är 

en av de mest streamade artisterna.  

 

Resultatet av vår studie kan bidra till förståelsen för hur ledare och följare påverkar 

varandra även utanför internets gränser, som till exempel hur det kan påverka våra 

dagliga interaktioner med andra människor i traditionella arenor, som i organisationer, 

där ledarskap och följarskap förekommer. Det gäller att inte tvinga på någon sitt 
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budskap, vara öppen och ärlig samt ha förmågan att inspirera sina medmänniskor för att 

lyckas. Att väcka människors uppmärksamhet genom att visa känslor kan även göra att 

följarna identifierar sig mer med sin ledare. För att bli en bra ledare är det viktigt att 

skapa en ömsesidig relation där båda parter får något i utbyte i form av öppenhet, 

ärlighet och stöd. Detta är väsentligt för att kunna inspirera varandra och kan vara något 

att ha i åtanke även i den traditionella organisationen. Att båda parterna ser varandra 

som jämlika och inte som någon överordnad eller underordnad. Som vi kan förstå så 

fungerar inte ledarskap utan sitt följarskap och tvärtom på sociala medier.  

 

På en plattform som sociala medier är det ytterst viktigt att värna om relationen då det 

annars kan komma att skada båda parterna. Det kan komma att påverka varandra 

negativt på samma sätt som i den traditionella organisationen, där exempelvis en 

arbetsplats kan ha dåligt arbetsklimat vilket leder till att de anställda säger upp sig. På 

sociala medier finns det offentliga ledare som är beroende av sina följare för att 

överhuvudtaget kunna föra sin verksamhet framåt på samma sätt som chefer är beroende 

av de anställda. 

 

Genom att förstå hur relationen mellan offentliga personer och deras följare ser ut i stort 

kan man som läsare även få en grund till reflektion över sitt eget användande av sociala 

medier, hur följandet av offentliga personer på sociala medier påverkar sin egen 

identitet och hur mycket makt sociala medier har över ens vardag. De offentliga 

personerna kanske inte medvetet tänker på att de faktiskt är inflytelserika ledare och 

som, kanske på ett omedvetet sätt, utövar makt på sina följare. Även om ledarna inte är 

direkt medvetna om att de har någon större inverkan på andra människors liv, så hindrar 

inte detta följarna från att faktiskt påverkas både positivt och negativt av de offentliga 

personerna de följer online. 

  



  
 

57 

5 Förslag på vidare forskning 
Efter avslutad studie kom vi fram till några nya frågor och områden som eventuellt kan 

forskas vidare inom och fördjupas ännu mer i. För vidare forskning kan man 

koncentrera sig på delar av vår studie att fördjupa sig i. Eftersom alla sociala 

mediekanaler vi studerat är väldigt stora plattformar var för sig så kan man även studera 

relationen mellan en ledare och följare på en specifik plattform. Det är en skillnad i hur 

de offentliga personerna använder de olika kanalerna, vilket innebär att det skulle kunna 

ge ett annorlunda resultat. Ett annat intressant forskningsområde hade varit hur 

offentliga personer ser på sin påverkan i sociala medier samt om de medvetet utövar sin 

makt i olika sammanhang, då vi har fokuserat mer på följarnas perspektiv.  

 

Det går även att studera vårt fenomen utifrån andra perspektiv, som till exempel från ett 

marknadsföringsperspektiv. Då sociala medier har blivit en plats där en offentlig person 

kan få betalt för att visa upp en vara, eller frivilligt visar upp en vara, kan man forska 

vidare på hur det påverkar följarnas köpbeteenden eller hur sociala medier har blivit det 

nya sättet att marknadsföra en produkt på.  
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6.1 Personlig kommunikation 

Informant 1: fans till Justin Bieber. 2016. Två personer, 15 och 16 år, enskilda 

intervjuer 5 december. 

Informant 2: fans till Zara Larsson. 2016. Tre personer mellan 15 och 17 år, enskilda 

intervjuer 10 december.  
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Informant 3: fokusgrupp. 2016. Tio ungdomar mellan 20 och 26 år, 

fokusgruppsdiskussion 22 november. 

 


